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م�شاندة تنفذ 7 م�شاريع بنية 
حتتية يف منطقة �شرق �أبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي للخدمات العامة م�شاندة �شبعة م�شاريع بنية  نفذت �شركة 
حتتية يف منطقة �شرق اأبوظبي وذلك يف اإطار حر�شها على حتقيق 
تخدم  م�شتدامة  حتتية  بنية  تييوفيير  نييحييو  اأبييوظييبييي  خييطيية  اأهييييداف 
ويجعل  العاملية  املعاير  لأف�شل  وفقا  واقت�شادها  الإميييارة  جمتمع 
املهند�س �شالح  املييجييال. وقيييال  رائيييدة عامليا يف هييذا  اأبييوظييبييي  اإمييييارة 
التحتية  والبنية  الطرق  لقطاع  التنفيذي  املدير  املزروعي  ال�شيبة 
امل�شاريع تبلغ  التكلفة الن�شائية لهذه  اإن  بالإنابة يف �شركة م�شاندة 
الوثبة،  �شمال  منطقة  من  كال  و�شتخدم  درهييم  ماليني  نحو908 
ومدينة الرحبة، ومنطقة النه�شة الع�شكرية وبني يا�س وال�شوامخ 
ومنطقة بني يا�س �شرق. من جانبها قالت املهند�شة عفراء الهاجري 
الهيئة  اإن  لالإ�شكان  اأبوظبي  هيئة  يف  التحتية  البنية  ق�شم  رئي�شة 
روؤية  عييلييى حتقيق  ال�ييشييراتيييييجيييييني  اليي�ييشييركيياء  مييع  بييالييتييعيياون  تعمل 
متكاملة  حتتية  وبنية  م�شتدامة  بيئة  تطوير  يف  الر�شيدة  القيادة 
وفقا لأرقى املعاير العاملية كما ت�شعى الهيئة لإجناز البنية التحتية 
ملواكبة التطور امل�شتمر الذي ت�شهده املدينة والنمو ال�شكاين و�شمان 
ان هذه  اىل  الطرق..م�شرة  وال�شالمة على  املييرور  ان�شيابية حركة 
املجتمع من خالل  احتياجات  لتلبي  تاأتي  ال�شراتيجية  ال�شراكات 
تقدم  متكاملة  �شكنية  جممعات  �شمن  م�شتدامة  م�شاريع  تنفيذ 
اأعلى م�شتوى من الراحة والرفاهية وترفع من امل�شتوى الجتماعي 

واملعي�شي للمواطن.                                         )التفا�شيل �س2 (

حممد بن ر��شد ي�شدر قانون 
تنظيم �ملن�شاآت �لأهلية يف �إمارة دبي

•• عوا�صم-وام، والوكاالت:

التقارير  الإنيي�ييشييان  حلييقييوق  املييتييحييدة  الأمم  مفو�شية  نفت 
اليي�ييشييحييفييييية الييتييي بييثييتييهييا و�ييشييائييل الإعيييييالم الييقييطييرييية حول 
الجييتييميياع اليييذي عييقييد بييني الأميييير زييييد بيين رعيييد احل�شني 
املن�شوري  خلفان  وعلي  الإن�شان  حلقوق  ال�شامي  املفو�س 
اأنها  واأكييييدت  بجنيف  املييتييحييدة  الأمم  يف  قييطيير  دولييية  �شفر 
تقارير مزورة وغر دقيقة. وقال املتحدث با�شم املفو�شية 
التقارير  اإن  جنيف  يف  �شحفي  ت�شريح  يف  كولفيل  روبييرت 
التي ظهرت يف و�شائل الإعالم القطرية �شوهت ب�شكل كبر 

ومتعمد ت�شريحات املفو�س ال�شامي حلقوق الإن�شان. 
اأن املفو�شية ل تعلق عادة على الجتماعات الثنائية   واأكد 
مع الدول اإل يف احلالت النادرة التي ترى فيها اأن الدولة 
املعنية قد اأخلت ب�شكل كبر وعلني مب�شمون الجتماع وهو 

ما حدث يف واقعة الجتماع القطري يف املفو�شية. 
ال�شبت،  اأم�س  ال�شعودية،  وزارة اخلارجية  اىل ذلك، جددت 
والتطرف”،  لييالإرهيياب  قطر  “دعم  رف�شها  على  التاأكيد 
م�شرة اإىل اأن مقاطعة قطر جاءت من اأجل توجيه ر�شالة 

اإىل  الدوحة مفادها “لقد طفح الكيل«.
اليير�ييشييمييي على  عييلييى ح�شابها  تييغييريييدة  اليييييوزارة يف  وذكييييرت 
اجلبر  عييادل  ال�شعودي  اخلارجية  وزييير  بكالم  “توير” 
من وا�شنطن يف 27 يونيو، اأن املطالب املقدمة غر قابلة 
دعم  ترف�س  ال�شعودية  اأن  مييوؤكييدة  النقا�س،  اأو  للتفاو�س 
قطر لالإرهاب والتطرف، وتعري�شها اأمن اململكة واملنطقة 
تِف  بتعهداتها ومل  تلتزم  اأن قطر مل  اإىل  للخطر.واأ�شارت 
بوعودها حول وقف دعم ومتويل الإرهاب، وعدم التدخل يف 

ال�شوؤون الداخلية للدول.
ال�شعودية يف  اليي�ييشييفييارة  ميين  ت�شريح  قييال يف  اجلييبيير  وكيييان 

وا�شنطن قبل 3 اأيام، اإن اأي دولة يف العامل ل ميكن اأن تقبل 
مببداأ متويل املنظمات واملجموعات املتطرفة، حيث ل ميكن 
اإرهابية  ملجموعات  كفدية  الطائلة  املبالغ  بييدفييع  القبول 
بيياأن تدفع  القبول  داع�س، كما ل ميكن  و  القاعدة  كتنظيم 
قطر 300 مليون دولر مليلي�شيات �شيعية يف العراق، حيث 
اأيدي فيلق_القد�س  اأن ي�شل معظم هذا املبلغ اإىل  يرجح 
�شتوافقنا  العامل  دول  معظم  اأن  اأعتقد  واأ�شاف  الإييييراين. 

على �شرورة اأن يتوقف هذا الأمر.
تعامالت  ق�شية  يف  الأوىل  اجلل�شة  تبداأ  اأخيييرى،  جهة  من 
بيياركييليييييز امليي�ييشييبييوهيية مييع قييطيير غيييداً الثيينييني حيييييث ميييُثييل 4 
حمكمة_وي�شتمين�شر  اأمييييام  بيياركييليييييز  يف  املييديييرييين  ميين 
الييريييطييانييييية بييعييد تيييورطيييهيييم يف عييمييلييييية  احيييتيييييييال تخ�س 
اتفاقية اأبرمها البنك مع قطر قيمتها 322 مليون جنيه 

اإ�شرليني.

رئي�س �لدولة يغادر 
�لبالد يف زيارة خا�شة

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بيين  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  غييادر 
بحفظ اهلل ورعايته البالد ام�س يف زيارة خا�شة اإىل خارج الدولة.

•• دبي-وام:

ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  اأ�يييشيييدر �ييشيياحييب   
مكتوم،  اآل  را�ييييشييييد  بيييين  حميييميييد 
رئي�س  اليييييدولييييية  رئييييييي�يييس  نييييائييييب 
جمل�س الوزراء رعاه اهلل ب�شفته 
القانون  دبيييييي  لإمييييييييارة  حييياكيييميييا 
ب�شاأن   2017 ل�شنة   12 رقيييم 
اإمارة  يف  الأهلية  املن�شاآت  تنظيم 
التنمية  حتيييقيييييييق  بييييهييييدف  دبيييييي 
الإمييييييييييارة من  الجيييتيييمييياعييييييية يف 
خالل تفعيل دور املجتمع املدين 
وتنظيم ترخي�س املن�شاآت الأهلية 
العتبارية  ال�شخ�شية  ومنحها 
ومتكينها من تقدمي خدماتها يف 
املجتمع  تهم  التي  املجالت  كافة 
الأفييييييراد  تيي�ييشييجيييييع  اإىل  اإ�يييشيييافييية 
التطوعي  العمل  على  واجلييهييات 

وامل�شاركة املجتمعية.
اجلمعية  اليييييقيييييانيييييون  وعييييييييييرف 
الأهييلييييية عييلييى اأنيييهيييا كيييل كيييييان ل 

ي�شم  الييربييح،  حتقيق  اإىل  يهدف 
�شفة  ليييه  تيينييظيييييم  ذات  جييميياعيية 
اأ�شخا�س  ويوؤلف من  ال�شتمرار، 
من  اأو  اعييتييبيياريييني  اأو  طبيعيني 
الأن�شطة  اأيا من  ويييزاول  كليهما 
اليييتيييي حيييددهيييا اليييقيييانيييون وهييييي : 
وال�شحية  الجتماعية  املييجييالت 
والعلمية  والثقافية  والتعليمية 
والإبداعية  واملهنية  والييربييوييية 
والفنية والإن�شانية، واأي جمالت 
النفع  حتقيق  اإىل  ت�شعى  اأخيييرى 
العام ي�شدر بتحديدها قرار من 
املدير العام لهيئة تنمية املجتمع 
يف دبيييييييي، كيييميييا عييييييرف اليييقيييانيييون 
املييوؤ�ييشيي�ييشيية الأهييلييييية عييلييى اأنييهييا كل 
كيان ل يهدف اإىل حتقيق الربح، 
اأو  اإن�شاوؤه من موؤ�ش�س واحد  يتم 
جمييمييوعيية ميين املييوؤ�ييشيي�ييشييني، يقوم 
على اأ�شا�س تخ�شي�س مال ملزاولة 

اأي من الأن�شطة ال�شابقة.
)التفا�شيل �س2(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:09            
الظهر.......    12:27  
الع�رص........   03:51   
املغرب.....   07:17  
الع�صاء......   08:47

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

بدء تطبيق �لالئحة �لتنفيذية لقانون �ل�شري و�ملرور �لحتادي
•• اأبوظبي-وام:

العمليات  والييدوريييات يف قطاع  املييرور  بييداأت مديرية 
املييركييزييية بيي�ييشييرطيية اأبييوظييبييي اميي�ييس اليي�ييشييبييت بتطبيق 
الحتادي  واملييرور  ال�شر  لقانون  التنفيذية  الالئحة 
رقم 21  ل�شنة 1995 والقرارين الوزارين 177 و 
178 ل�شنة 2017 ب�شاأن قواعد واإجراءات ال�شبط 

املروري.
املرور  مديرية  مدير  اخلييلي  خليفة  العميد  واكييد 

املييركييزييية ب�شرطة  الييعييمييليييييات  قييطيياع  والييييدوريييييات يف 
اأبوظبي حر�س املديرية على توفر ال�شالمة املرورية 
ل�شرطة  ال�شراتيجية  الولييويييات  �شمن  تاأتي  التي 

ابوظبي واخلطط الهادفة لل�شالمة املرورية.
وقال ان الطرقات تتوفر فيها الإمكانات كافة للحد 
من احلوادث املرورية وما ينجم عنها من خ�شائر يف 
هو  الب�شري  العن�شر  اأن  باعتبار  واملمتلكات  الأرواح 
اإىل  الو�شول  ثييروات م�شتهدفني  اأغلى ما منلك من 

اأعلى معاير الأمن وال�شالمة على طرقنا.

ال�شرطة الريطانية مت�شط ردهات مطار هيرثو بعد حملة اعتقالت �شد امل�شتبه بهم اإرهابيا

اأجهزة الأمن والطواقم الطبية يف موقع حادث اإطالق النار ل�شعاف امل�شابني

مواقــيت ال�صالة

ب�ساأن اجتماع مفو�ض حقوق الإن�سان و�سفري دولة قطر

�لأمم �ملتحدة: ما بثه �لإعالم �لقطري مزور وغري دقيق 

ا�ستعادة 30 يف املائة من حي ال�سناعة

هجوم م�شاد لـ »�شوريا �لدميوقر�طية« �شد د�ع�س يف �لرقة 

بريطانيا تعتقل 6 ب�شبهة �لتخطيط لعمليات �إرهابية

�شحايا يف �إطالق نار يف نيويورك و�أركن�شو 

•• لندن-وكاالت:

الإرهاب  مكافحة  مباحث  األييقييت 
على  اليييقيييبييي�يييس  الييييريييييطييييانييييييييية 
رجييلييني وفيييتييياة يف مييطييار هيرثو 
باأعمال  للقيام  التح�شر  ب�شبهة 
التي تقيم  الفتاة  اإرهابية. وتبلغ 
يف �ييشييمييال ليينييدن ميين الييعييميير 21 
بعد  عليها  القب�س  واألقي  عاماً، 
هيييبيييوط طييائييرتييهييا اليييقيييادمييية من 

اإ�شطنبول اخلمي�س 29 يونيو.
وقامت ال�شرطة بتفتي�س منزلني 
عملية  عيييقيييب  لييينيييدن  �يييشيييميييال  يف 
العتقال املرتبطة بن�شاط الفتاة 

يف �شوريا، ح�شب ال�شرطة.
واحتجز الرجالن اللذان يبلغان 
من العمر 21 عاماً عقب هبوط 
الييقييادميية مييين تركيا  طييائييرتييهييمييا 
الييعييا�ييشييرة ميين �شباح  اليي�ييشيياعيية  يف 
وهما  ال�شخ�شان،  ونقل  ال�شبت. 
مييين لييييي�ييشيير وبييرميينييغييهييام، اإىل 

ترف�س  �أمــريــكــيــة  وليــــات 
�لتحقيق يف تزوير �لنتخابات

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأمركية  ولييييييات  عييييدة  رفيي�ييشييت 
التعاون مع جلنة وطنية جديدة 
ترامب  دونييياليييد  الييرئييييي�ييس  كلفها 
النظر يف عمليات تزوير حمتملة 
خ�شو�شا يف النتخابات الرئا�شية 
نوفمر  اليييييثييييياين  تييي�يييشيييريييين  يف 

األقت �شرطة  اإجييراء منف�شل  ويف 
القب�س  الييريييطييانييييية  العا�شمة 
ب�شبهة  رجيييييييييال  ثيييييالثييييية  عييييلييييى 
لتنفيذ  الإعيييييداد  اأو  الييتييحييرييي�ييس 
اأعيييميييال اإرهيييابييييييية. واأليييقيييى رجال 
�شا�شيك�س  مقاطعة  يف  ال�شرطة 
الثالثة يف  الرجال  على  القب�س 

مقر املباحث يف منطقة امليدلند 
�شبهة  حيييييييول  ل�يييشيييتيييجيييوابيييهيييميييا 

التح�شر لأعمال اإرهابية.
ال�شخ�شني  اعييتييقييال  جيييرى  وقيييد 
ا�شتخبارية،  تييقييارييير  عييلييى  بيينيياء 
واأكدت ال�شرطة اأنه مل يكن هناك 

تهديد مبا�شر لالأمن العام.

ال�شاد�شة من �شباح ام�س .
واحتجز امل�شتبهون الثالثة، اثنان 
منهم يف الثامنة والع�شرين بينما 
والثالثني،  احلادية  الثالث  يبلغ 

يف مركز �شرطة جنوب لندن.
وقام رجال ال�شرطة بتفتي�س اأحد 

امل�شاكن يف اإي�شت �شا�شيك�س.

•• بريوت-اأ ف ب:

�شنت قوات �شوريا الدميوقراطية هجوما م�شادا �شد 
خ�شرته  مهم  حي  ل�شتعادة  الإرهييابييي  داع�س  تنظيم 
افاد  ما  وفييق  املتطرفني  امييام  الرقة  �شرق مدينة  يف 

املر�شد ال�شوري حلقوق الن�شان ال�شبت.
وقييييال مييدييير امليير�ييشييد رامييييي عييبييد الييرحييميين لوكالة 
الدميوقراطية  �شوريا  قوات  ا�شتعادت  بر�س  فران�س 
نحو 30 يف املئة من حي ال�شناعة بعدما �شنت م�شاء 

اجلمعة هجوما م�شادا ل�شتعادته.
وا�شاف ل تزال ال�شتباكات وغارات التحالف الدويل 
وجبهات  ال�شناعة  يف  م�شتمرة  وا�شنطن(  )بييقيييييادة 
الإرهابي  داعيي�ييس  تنظيم  معقل  املييدييينيية،  يف  اخيييرى 
البرز يف �شوريا. وخ�شر التنظيم املتطرف ا�شا�شا حي 
ال�شناعة يف 12 حزيران يونيو اي بعد �شتة ايام على 

•• وا�صنطن-وكاالت:

النار  برونك�س  بحي  م�شت�شفى  يف  �شابق  طبيب  فتح 
طبيبة  مقتل  عن  اأ�شفر  ما  ال�شابقني،  زمالئه  على 
نف�شه،  يقتل  اأن  قبل  اآخرين  اأ�شخا�س  �شتة  واإ�شابة 

وفق ما اأعلنت �شلطات نيويورك.
يف  �شابقاً  ومييوظييفيياً  طبيباً  نف�شه  اليينييار  مطلق  وكييان 
يف  امل�شت�شفيات  اأكيييير  اأحييييد  هييو�ييشييبيييييتييال«  »ليييييبييانييون 
نيويورك  بلدية  رئي�س  اأو�شح  ما  بح�شب  برونك�س، 
بيل دي بال�شيو ورئي�س ال�شرطة جيم�س اأونيل اللذان 

ا�شتبعدا اأن يكون الهجوم مرتبطاً مبت�شددين.
من  العديد  اأوردتييهييا  معلومات  امل�شوؤولن  يوؤكد  ومل 
اأنييه هرني  و�شائل الإعييالم التي حييددت املهاجم على 

بيلو الطبيب البالغ من العمر 45 عاماً.
وقد يكون املهاجم عمل ب�شعة اأ�شهر يف هذا امل�شت�شفى 

الكبر يف برونك�س الذي يت�شع لنحو األف �شرير.
النار  مطلق  اأن  تاميز«  »نيويورك  �شحيفة  واأوردت 
امل�شت�شفى تعتزم  اإدارة  اأن كانت  با�شتقالته بعد  تقدم 
مرتدياً  املبنى  املهاجم  ودخييل  خدماته.  عن  التخلي 

دخول قوات �شوريا الدميوقراطية )حتالف ف�شائل 
التحالف  ميين  بدعم  الييرقيية  مدينة  وكييردييية(  عربية 
لكونه  ا�شراتيجية  باهمية  احلييي  الدويل.ويحظى 
فيها  يتح�شن  التي  القدمية  املدينة  على متا�س مع 
ال�شيطرة  ا�ييشييتييعييادوا  املييتييطييرفييني  ان  املييتييطييرفييون.ال 
مييعيياكيي�ييشيياً على  عييليييييه اجلييمييعيية غييييداة �شنهم هييجييوميياً 
عرب  مقاتلون  وهييم  ال�شورية  النخبة  قييوات  مييواقييع 
قوات  مييع  بالتن�شيق  يييقيياتييلييون  وا�ييشيينييطيين  تييدعييمييهييم 
�شوريا الدميوقراطية.وقال م�شدر يف قوات النخبة 
لفران�س بر�س ان الهجوم كان العنف لداع�س الذي 
ا�شتخدم ال�شيارت املفخخة والنتحاريني والطائرات 
خالل  املتطرفون  وحا�شر  القنابل.  للقاء  امل�شرة 
الهجوم، وفق امل�شدر “50 عن�شرا من قوات النخبة 
املييكييثييف لطائرات  الييقيي�ييشييف اجلييييوي  ييينييجييح  ان  قييبييل 

التحالف بفك احل�شار عنهم.

معطفاً اأبي�س، ومزوداً ب�شالح اآيل كان يخبئه على ما 
يبدو حتت املعطف، بح�شب ال�شرطة. اىل ذلك، قالت 
ال�شرطة الأمريكية على و�شائل التوا�شل الجتماعي 
اإن 17 �شخ�شا على الأقل اأ�شيبوا اإثر اإطالق نار يف 
حفل مبلهى ليلي يف مدينة ليتل روك بولية اأركن�شو 
يف �ييشيياعيية مييبييكييرة ميين �ييشييبيياح اميي�ييس اليي�ييشييبييت. وذكرت 
�شرطة ليتل روك على توير اأن �شخ�شا واحدا على 
)باور  مبلهى  اليينييار  اإطيييالق  يف  امل�شابني  ميين  الأقيييل 
األرا لوجن( الليلي كان يف حالة حرجة لكن حالته 
ال�شلطات  كييانييت  اإن  يت�شح  ومل  م�شتقرة.  اأ�شبحت 

اعتقلت اأي �شخ�س فيما يت�شل باإطالق النار.
وقالت ال�شرطة على توير ل نعتقد اأن هذه الواقعة 
بالإرهاب.  عالقة  لها  اأن  اأو  ن�شطا  م�شلحا  ت�شمنت 
يبدو اأنه كان خالفا يف حفل. ومل يرد متحدث با�شم 
ال�شرطة على ات�شالت ور�شائل بالريد الإلكروين. 
اليينييار وقع  اإطيييالق  اأن  اإعيييالم حملية  وذكيييرت و�شائل 
حوايل ال�شاعة 2:30 بعد منت�شف الليل بالتوقيت 
اأبوابه  الليلي  امللهى  يغلق  اأن  قبل  اأي  ال�شبت  املحلي 

بن�شف �شاعة.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 

يهنئون رئي�س رو�ند� بالعيد �لوطني لبالده
•• اأبوظبي-وام:

 بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س باول كاجامي رئي�س جمهورية رواندا 

مبنا�شبة يوم 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  زايييد  بن  حممد 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س باول كاجامي.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئون رئي�س �ل�شومال بعيد ��شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه   بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س حممد عبداهلل حممد فرماجو رئي�س 
ال�شتقالل  عيد  ذكيييرى  مبنا�شبة  وذليييك  الفيدرالية  ال�شومال  جمهورية 
لبالده. كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س حممد عبداهلل حممد فرماجو.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئون رئي�س بوروندي بعيد ��شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

 بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س بريه نكورو نيزويزا رئي�س جمهورية 

بوروندي وذلك مبنا�شبة يوم 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  زايييد  بن  حممد 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س بير انكورونزيزا.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يهنئون 
حاكم عام كند� باليوم �لوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة ديفيد جون�شتون 
الوطني  العيد  ذكييرى  مبنا�شبة  وذلييك  لكندا  الييعييام  احليياكييم 
اآل  لبالده. كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
نهيان  اآل  زايييد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  رعيياه اهلل و�شاحب 
اأبييوظييبييي نييائييب الييقييائييد الأعييلييى لييلييقييوات امل�شلحة  ويل عييهييد 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة ديفيد جون�شتون.

حممد بن ر��شد ي�شدر قانون تنظيم �ملن�شاآت �لأهلية يف �إمارة دبي
•• دبي-وام:

اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة  اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد   
 12 الييوزراء رعيياه اهلل ب�شفته حاكما لإمييارة دبي القانون رقم  رئي�س جمل�س 
ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم املن�شاآت الأهلية يف اإمارة دبي بهدف حتقيق التنمية 
الجتماعية يف الإمارة من خالل تفعيل دور املجتمع املدين وتنظيم ترخي�س 
املن�شاآت الأهلية ومنحها ال�شخ�شية العتبارية ومتكينها من تقدمي خدماتها 
يف كافة املجالت التي تهم املجتمع اإ�شافة اإىل ت�شجيع الأفييراد واجلهات على 

العمل التطوعي وامل�شاركة املجتمعية.
وعرف القانون اجلمعية الأهلية على اأنها كل كيان ل يهدف اإىل حتقيق الربح، 
اأ�شخا�س طبيعيني  ي�شم جماعة ذات تنظيم له �شفة ال�شتمرار، ويوؤلف من 
اأو اعتباريني اأو من كليهما ويزاول اأيا من الأن�شطة التي حددها القانون وهي 
والربوية  والعلمية  والثقافية  والتعليمية  وال�شحية  الجتماعية  املجالت   :
واملهنية والإبداعية والفنية والإن�شانية، واأي جمالت اأخرى ت�شعى اإىل حتقيق 
يف  املجتمع  تنمية  لهيئة  العام  املدير  من  قييرار  بتحديدها  ي�شدر  العام  النفع 
دبي، كما عرف القانون املوؤ�ش�شة الأهلية على اأنها كل كيان ل يهدف اإىل حتقيق 
على  يقوم  املوؤ�ش�شني،  من  جمموعة  اأو  واحييد  موؤ�ش�س  من  اإن�شاوؤه  يتم  الربح، 

اأ�شا�س تخ�شي�س مال ملزاولة اأي من الأن�شطة ال�شابقة.
العمل  وقييت  دبييي  يف  القائمة  الأهلية  املن�شاأة  على  القانون  هييذا  اأحكام  وتطبق 
باأحكامه، وكذلك التي يتم اإن�شاوؤها بعد العمل به، وت�شتثنى من تطبيق اأحكام 
هذا القانون: اجلمعيات واملوؤ�ش�شات امل�شمولة باأحكام القانون الحتادي رقم 2 
ل�شنة 2008 يف �شاأن اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية ذات النفع العام، واجلهات 
بقانون  املر�شوم  باأحكام  امل�شمولة  والريا�شة  ال�شباب  رعاية  ميدان  يف  العاملة 
2008 ب�شاأن الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة  7 ل�شنة  احتادي رقم 
واجلهات العاملة، وكذلك اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة واملوؤ�ش�شات ذات النفع 
العام املن�شاأة بت�شريع �شادر عن �شاحب ال�شمو حاكم دبي، واجلمعيات اخلرية 
الإمارة  يف  املرخ�شة  الإ�شالمية  واملوؤ�ش�شات  الكرمي  الييقييراآن  حتفيظ  ومراكز 
2013 ب�شاأن اجلمعيات  26 ل�شنة  التنفيذي رقم  وفقا لأحكام قرار املجل�س 
اخلرية ومراكز حتفيظ القراآن الكرمي واملوؤ�ش�شات الإ�شالمية يف اإمارة دبي، 
وكذلك جمال�س الأعمال، التي يتم ترخي�شها من غرفة جتارة و�شناعة دبي 
دبي  و�شناعة  جتييارة  غرفة  تنظيم  ب�شاأن   1997 ل�شنة   8 رقم  للقانون  وفقا 

وتعديالته.
اأهييداف هذا  ويكون لهيئة تنمية املجتمع يف دبي دون غرها يف �شبيل حتقيق 
الأهلية وفروعها يف  املن�شاآت  اأهمها: ترخي�س  القانون مهام و�شالحيات، من 
و�شبط  الأهلية،  املن�شاآت  بحق  اإليها  املقدمة  ال�شكاوى  يف  والتحقيق  الإمييارة، 
املخالفات املرتكبة من قبلها، واتخاذ الإجراءات املنا�شبة ب�شاأنها، وكذلك اقراح 

الت�شريعات املتعلقة بتنظيم املن�شاآت الأهلية يف دبي.
ووفقا للقانون يحظر على اأي �شخ�س طبيعي اأو اعتباري اإن�شاء اأو تاأ�شي�س اأي 
كيان من الكيانات امل�شمولة باأحكام هذا القانون يف دبي، مهما كانت الغاية منه، 
اأو فتح فروع له اأو نقله من مكان اإىل اآخر داخلها، اأو ممار�شة اأي من الأن�شطة 
الواردة يف هذا القانون من خالل من�شاأة اأهلية اإل بعد احل�شول على ترخي�س 
من الهيئة وعلى املوافقات والت�شاريح الالزمة من اجلهات املعنية، كما يحظر 
اأن�شطة  اأي من مرافقها ملزاولة  اأو خا�شة ال�شماح باإ�شغال  اأي جهة عامة  على 
املن�شاآت الأهلية من قبل اأي �شخ�س طبيعي اأو اعتباري غر مرخ�س له وفقا 

لأحكام هذا القانون.
وحدد القانون �شروط تاأ�شي�س اجلمعية الأهلية ومنها: األ يقل عدد املوؤ�ش�شني 
عن ع�شرة اأع�شاء، �شريطة اأن يكون من بينهم ع�شوين من مواطني الدولة، 
ويجوز للمدير العام لهيئة تنمية املجتمع يف دبي ال�شتثناء من هذا ال�شرط، 
الأهلية  للجمعية  اأ�شا�شي  نظام  تقدمي  ي�شرط  كما  النق�شان،  اأو  بييالييزيييادة 
يتفق واأحكام هذا القانون والقرارات ال�شادرة مبوجبه، على اأن يت�شمن: ا�شم 
لب�شا  يثر  ل  واأن  لأجله،  اأن�شئت  الييذي  الغر�س  من  م�شتقا  الأهلية  اجلمعية 
بينها وبني اأي جمعية اأهلية اأخرى تقع �شمن دائرة ن�شاطها، وعلى اأن توافق 
الأهلية  اجلمعية  بيان مقر  وكذلك  املقرح،  ال�شم  على  املجتمع  تنمية  هيئة 
املقرح، ونطاق عملها اجلغرايف، والغر�س الذي اأن�شئت لأجله اجلمعية الأهلية 
واأن�شطتها والفئات امل�شتهدفة بهذه الأن�شطة، وكذلك اأ�شماء الأع�شاء املوؤ�ش�شني 

وجن�شياتهم ومهنهم ومقر اإقامتهم يف الدولة.
الع�شوية،  �شروط  الأهلية:  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  يت�شمن  اأن  يجب  كما 
الأع�شاء وواجباتهم، وقواعد  واإ�شقاطها، وحقوق  واإجييراءات قبولها  واأنواعها 
واخت�شا�شاتها،  الييعييادييية  وغيير  الييعييادييية  العمومية  اجلمعية  تنظيم  واأ�ييشيي�ييس 
وكذلك  قراراتها،  اتخاذ  وكيفية  انعقادها  �شحة  و�شروط  دعوتها،  واإجييراءات 
الع�شوية  و�ييشييقييوط  واخت�شا�شاته،  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  طريقة 
اإن�شاء  وكيفية  الأهلية،  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  تعديل  وقواعد  وفقدانها، 
اأو دجمها مع غرها من اجلمعيات  اإغالقها  اأو  التابعة لها  املراكز  اأو  الفروع 
الأهلية يف الإمارة، اإ�شافة اإىل م�شادر املوارد املالية للجمعية الأهلية وكيفية 
�شنتها  ونهاية  وبداية  اإنفاقها  مراقبة  وطريقة  فيها،  والت�شرف  ا�شتغاللها، 
املالية، ونظام الحتفاظ بال�شلف املالية اإن وجدت، وقيمتها ملواجهة امل�شروفات 
العاجلة، اإ�شافة اإىل �شروط حل اجلمعية الأهلية اختياريا، وقواعد ت�شفيتها، 
على األ تكون اجلمعية الأهلية املطلوب ترخ�شيها فرعا جلمعية مرخ�شة خارج 

الدولة.
على  دبييي  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  اإىل  الأهلية  اجلمعية  ترخي�س  طلب  يقدم 
تطلبها،  التي  وامل�شتندات  بالوثائق  معززا  الغاية،  لهذه  لديها  املعد  النموذج 
به،  املرفقة  وامل�شتندات  الأهلية،  تاأ�شي�س اجلمعية  درا�شة طلب  الهيئة  وتتوىل 
املعنية تكون  اأو ت�شاريح من اجلهات  اأو موافقات  اأي م�شتندات  وللهيئة طلب 

مواطني الدولة على الأقل، وميثل رئي�س جمل�س الأمناء املوؤ�ش�شة الأهلية اأمام 
الق�شاء والغر، وت�شري على جمل�س الأمناء ذات الأحكام املن�شو�س عليها يف 
هذا القانون بالن�شبة ملجل�س اإدارة اجلمعية الأهلية، كما ت�شري على املوؤ�ش�شات 
برخي�س  املتعلقة  الييقييانييون،  هييذا  يف  عليها  املن�شو�س  الأحييكييام  ذات  الأهييلييييية 
واإ�شهارها واللتزامات املرتبة عليها،  واإجراءات ت�شجيلها  الأهلية  اجلمعيات 

وغرها من الأحكام الأخرى، بالقدر الذي يتنا�شب مع طبيعتها.
وحدد القانون التزامات املن�شاأة الأهلية، حيث يجب عليها اللتزام بالت�شريعات 
ال�شارية يف الإمييارة، والقرارات واللوائح والتعليمات ال�شادرة عن هيئة تنمية 
املجتمع، و�شروط الرخي�س، وعدم اخلروج عن الأغرا�س املحددة يف النظام 
الأ�شا�شي للمن�شاأة الأهلية، وكذلك عدم مزاولة اأي ن�شاط جتاري دون احل�شول 
و�شرورة  ذلييك،  على  املعنية  واجلييهييات  امل�شبقة  اخلطية  الهيئة  موافقة  على 
احل�شول على ترخي�س من اجلهة املعنية بالرخي�س التجاري، على اأن توؤول 

عوائد هذا الن�شاط التجاري خلدمة اأهدافها.
تنمية  هيئة  موافقة  على  احل�شول  ب�شرورة  الأهلية  املن�شاآت  القانون  واألييزم 
الوطنية  امل�شارف  اأحييد  يف  لها  م�شريف  ح�شاب  اأي  فتح  قبل  امل�شبقة  املجتمع 
املرخ�س لها بالعمل يف الإمارة، على اأن يتم ال�شحب من هذا احل�شاب بتوقيع 
اثنني ممن لهم �شفة باملن�شاأة الأهلية، يحددهما جمل�س اإدارة اجلمعية الأهلية 
اأو جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة الأهلية، وتوفر املكان الذي �شتقوم مبزاولة اأن�شطتها 
الهيئة  ت�شعها  الييتييي  ال�ييشييراطييات  مييع  يييكييون متوافقا  اأن  واليييذي يجب  فيييييه، 

واجلهات املعنية يف هذا ال�شاأن.
كما تلتزم املن�شاأة الأهلية بعدم التدخل يف ال�شيا�شة اأو اإثارة الكراهية والنزاعات 
الطائفية اأو العن�شرية اأو الدينية اأو العرقية، اأو امل�شائل التي مت�س اأمن الدولة 
ونظام احلكم فيها، واإيداع جميع املبالغ النقدية التي تتح�شل عليها يف ح�شابها 
امل�شريف قبل �شرفها على اأن�شطتها، والرد على تقارير ومالحظات وا�شتف�شارات 
ومرا�شالت هيئة تنمية املجتمع خالل املواعيد التي حتددها الهيئة لهذه الغاية، 
وكذلك احل�شول على املوافقة اخلطية امل�شبقة من هيئة تنمية املجتمع يف دبي 
يف حال تنظيم اأو امل�شاركة يف املوؤمترات والندوات والجتماعات واملحا�شرات اأو 
اأي فعاليات اأخرى داخل الدولة اأو خارجها، على اأن يتم تقدمي طلب احل�شول 
على هذه املوافقة قبل 21 يوما من تاريخ اإقامتها، واأن ت�شدر الهيئة قرارها 

بهذا ال�شاأن خالل خم�شة اأيام عمل من تاريخ تقدمي الطلب اإليها.
ووفقا للقانون ل يجوز للمن�شاأة الأهلية ت�شكيل اأي كيان مع اأي جمعية اأخرى 
تكون فرعا  واأل  الدولة،  لها خارج  اأو خارجها، وعدم فتح فروع  الدولة  داخل 
املوافقة اخلطية  الدولة، واحل�شول على  تابعا لأي جمعية موجودة خارج  اأو 
امل�شبقة من هيئة تنمية املجتمع عند ا�شتقدام اأو ا�شت�شافة اأي �شخ�شية هامة 
وت�شمينها  الأهلية،  املن�شاأة  باأن�شطة  املتعلقة  ال�شجالت  وم�شك  الإميييارة،  اإىل 
البيانات التي ي�شدر بتحديدها قرار من املدير العام للهيئة، ومتكني موظفي 
الهيئة اأو املكلفني من قبلها من الطالع والتدقيق يف اأي وقت على �شجالتها 

وم�شتنداتها ودفاترها.
وحظر القانون على املن�شاآت الأهلية اإبرام اأي اتفاقية اأو التن�شيق اأو التعاون مع 
اأو جهات خارج الدولة، كما ا�شرط القانون احل�شول على موافقة  موؤ�ش�شات 
من هيئة تنمية املجتمع عند انت�شاب املن�شاأة الأهلية اأو ا�شراكها اأو ان�شمامها 
اإىل اأي جمعية اأو موؤ�ش�شة خارج الدولة، كما حظر عليها ا�شتخدام مرافق املن�شاأة 
الأهلية اخلا�شة يف غر الأغرا�س التي اأن�شئت لأجلها، وكذلك عدم ا�شتخدام 

هذه املرافق للنوم وال�شكن، با�شتثناء القائمني على اأعمال احلرا�شة فيها.
كما يحظر على املن�شاأة الأهلية جمع الترعات اأو ال�شماح بجمعها اأو الإعالن 
اأو و�شائل  اأو املرئية  اأو املقروءة  عنها عر و�شائل الت�شال والإعالم امل�شموعة 
املجتمع  تنمية  هيئة  موافقة  على  احل�شول  بعد  اإل  الجتماعي،  التوا�شل 

اخلطية امل�شبقة واجلهة املعنية يف هذا ال�شاأن.
ملجتمع  تنمية  لهيئة  املالية  للرقابة  الأهلية  املن�شاآت  تخ�شع  للقانون،  ووفقا 
املالية  مييواردهييا  توجيه  و�شالمة  والإنييفيياق  الدخل  اأوجييه  للتثبت من  دبييي،  يف 
والعينية لالأغرا�س وامل�شروعات التي تقوم بها طبقا لنظامها الأ�شا�شي، ومبا 
يحقق  الأغرا�س التي مت اإن�شاوؤها لأجلها، وت�شرف الهيئة على برامج املن�شاآت 
الأ�شا�شي،  نظامها  يف  املييحييددة  اأغرا�شها  نطاق  �شمن  وم�شروعاتها  الأهلية 
الفنية  امل�شورة  وتقدمي  تدريبية  دورات  تنظيم  دبي  يف  املجتمع  تنمية  ولهيئة 
وخمتلف اأوجه الرعاية لأي منها، مبا ميكنها من حتقيق اأغرا�شها ويرفع من 
على  والتفتي�س  الرقابة  �شالحية  الهيئة  ملوظفي  وتكون  خدماتها،  م�شتوى 
املن�شاآت الأهلية. يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القانون والقرارات ال�شادرة 
مبوجبه بعدد من اجلييزاءات، هي: الإنييذار، اأو غرامة مالية ل تقل عن 500 
درهم ول تزيد على 100 األف درهم، وت�شاعف قيمة الغرامة يف حال معاودة 
ارتكاب املخالفة ذاتها خالل �شنة واحدة من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�شابقة لها، 

ومبا ل يزيد على 200 األف درهم.
كما ميكن اإيقاف ن�شاط املن�شاأة الأهلية ملدة ل تزيد على 3 اأ�شهر، وحل جمل�س 
املن�شاأة  اإغييالق  اأو  الأهلية،  املوؤ�ش�شة  اأميينيياء  جمل�س  اأو  الأهلية  اجلمعية  اإدارة 
عليها  املن�شو�س  اجلييزاءات  بتدرج  يعتد  ول  وحلها،  ترخي�شها  واإلغاء  الأهلية 
املجتمع يف دبي �شالحية توقيع اجلزاء  تنمية  لهيئة  القانون، ويكون  يف هذا 
كما  املرتكبة،  املخالفة  وخطورة  ج�شامة  ح�شب  الأهلية  املن�شاأة  على  املنا�شب 
حتددها،  التي  املهلة  خالل  املخالفة  اأ�شباب  باإزالة  املن�شاأة  اإلييزام  للهيئة  يجوز 
املن�شاأة  على  والرجوع  املخالفة  اأ�شباب  اإزاليية  للهيئة  يكون  فاإنه  ذلك  وبخالف 

الأهلية بالتكاليف املرتبة على ذلك.
يكون ملدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي، حل املن�شاأة الأهلية اإجباريا بقرار 
م�شبب، يف اأي من احلالت التالية: اإذا ثبت قيامها باأعمال تتعار�س مع النظام 
ت�شر  باأعمال  باإدانتها  نهائي  ق�شائي  حكم  �شدر  اأو   العامة،  الآداب  اأو  العام 
العدد  عيين  الأهلية  اجلمعية  يف  الأعيي�ييشيياء  عييدد  نق�س  واإذا  العامة،  بامل�شلحة 

لزمة لإمتام اإجراءات ترخي�س اجلمعية الأهلية، وت�شدر الهيئة قرارها ب�شاأن 
املدة  وتكون هذه  اإليها،  تقدميه  تاريخ  يوما من   30 الرخي�س خالل  طلب 
قابلة للتمديد ملرة واحدة، ويعتر الطلب مرفو�شا اإذا مل ي�شدر القرار خالل 

هذه املدة.
ويجب على اجلمعية الأهلية بعد ح�شولها على املوافقة املبدئية لرخي�شها 
اإمتام كافة اإجراءات الرخي�س، مبا فيها توفر مقر للجمعية الأهلية، وفقا 
املجتمع يف  تنمية  بتحديدها قرار من مدير عام هيئة  التي ي�شدر  لل�شروط 
وفقا  املعنية  اجلهة  الن�شاط من  مزاولة  ت�شريح  على  احل�شول  وكذلك  دبي، 
للت�شريعات ال�شارية، واإمتام متطلبات الرخي�س النهائي خالل مدة ل تزيد 
على �شتة اأ�شهر من تاريخ منحها املوافقة املبدئية، ويجوز للمدير العام متديد 
اإذا كان هناك �شبب مقنع يحول بني اجلمعية الأهلية  هذه املدة ملدة مماثلة، 
اإذا  ملغاة،  املبدئية  املوافقة  وتعتر  النهائي،  الرخي�س  متطلبات  وا�شتيفاء 
مل تقم اجلمعية الأهلية با�شتيفاء متطلبات الرخي�س النهائي خالل املهلة 

املحددة لها.
بعد  الأهلية  اجلمعية  برخي�س  املجتمع  تنمية  هيئة  تقوم  للقانون  ووفييقييا 
�شجل  يف  وقيدها  القانون،  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  ال�شروط  جميع  ا�شتيفاء 
اجلمعيات الأهلية املعتمد لديها يف هذا ال�شاأن، وتكون مدة ترخي�س اجلمعية 
الأهلية �شنة واحدة قابلة للتجديد ملدد مماثلة، ويجوز بناء على طلب اجلمعية 
اأن  املعنية  واجلهة  املجتمع  تنمية  هيئة  موافقة  على  احل�شول  وبعد  الأهلية 
تكون مدة الرخي�س لأكرث من �شنة، ومبا ل يزيد على ثالث �شنوات، ويجب 
على  يوما   30 خييالل  الهيئة  لييدى  ترخي�شها  جتديد  الأهلية  اجلمعية  على 
قييرار من  بتحديدها  التي ي�شدر  لييالإجييراءات  وفقا  انتهائه،  تاريخ  الأقييل من 

املدير العام للهيئة.
ويجوز للجمعية الأهلية اإن�شاء فروع لها داخل اإمارة دبي بناء على موافقة هيئة 
للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  ويحدد  ذلك،  امل�شبقة على  املجتمع اخلطية  تنمية 
الأهلية طريقة اإن�شاء الفروع واإغالقها وتنظيم عملها والعالقة التي تربطها 
على  تعديل  اأي  اإجييراء  الأهلية  للجمعية  يجوز  ول  للجمعية،  الرئي�س  باملقر 
نظامها الأ�شا�شي، اأو تغير اأع�شاء جمل�س الإدارة، اأو تغير ا�شمها اأو مقرها، 
اإل بعد احل�شول على موافقة الهيئة اخلطية امل�شبقة على ذلك، بينما يجوز 
اأمورها،  للجمعية الأهلية تعيني الإداريني واملخت�شني وامل�شتخدمني لت�شير 
الت�شريعات  مع  يتعار�س  ل  ومبييا  ال�شاأن،  هييذا  يف  لديها  املعتمدة  للوائح  وفقا 

ال�شارية يف دبي.
وبح�شب القانون، يكون للجمعية الأهلية جمل�س اإدارة ل يقل عدد اأع�شائه عن 
الدولة على  اأن يكون من بينهم ع�شوين من مواطني  اأ�شخا�س، على  خم�شة 
الأقل، وتناط بهذا املجل�س مهمة اإدارة �شوؤون اجلمعية وتوفر ال�شبل الالزمة 
لقيامها باأن�شطتها وحتقيق اأغرا�شها، ويتم انتخاب جمل�س الإدارة بالقراع 
ال�شري، ويبني النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات هذا املجل�س، وال�شروط الواجب 
واإجراءات  واإ�شقاطها  ع�شويتهم  انتهاء  وحييالت  وعددهم  اأع�شائه  يف  توفرها 
دعوته لالنعقاد و�شحة اجتماعاته وكيفية انتخاب رئي�شه، على  اأن تكون دورة 
جمل�س الإدارة �شنتني غر قابلة للتجديد، وي�شرط األ يقل �شن ع�شو جمل�س 
رئي�شا  الأهلية  اجلمعية  اإدارة  ملجل�س  ويكون  ميالدية،  �شنة   21 عن  الإدارة 
تنمية  هيئة  موافقة  على  احل�شول  وي�شرط  والييغيير،  الق�شاء  اأميييام  ميثلها 

املجتمع امل�شبقة للر�شح لرئا�شة وع�شوية جمل�س اإدارة اجلمعية.
وعوائد  الأعيي�ييشيياء،  ا�ييشييراكييات  ميين:  الأهلية  للجمعية  املالية  امليييوارد  وتتكون 
الأنيي�ييشييطيية واخليييدميييات وال�ييشييتييثييمييارات املييرخيي�ييس لييهييا مبييزاولييتييهييا، والترعات 
عليها  وتييوافييق  الأهلية  اجلمعية  تتلقاها  التي  والو�شايا  والهبات  والإعييانييات 
اأموال اجلمعية الأهلية  الهيئة، وفقا للت�شريعات ال�شارية يف الإمييارة. وتعتر 
املف�شول  اأو  املن�شحب  للع�شو  اأي حق فيها، ولي�س  لها، ولي�س لأع�شائها  ملكا 
اأو  با�شراكاته  املطالبة  الأهلية  اجلمعية  من  ع�شويته  اإ�شقاط  مت  الييذي  اأو 
باأي جزء من اأموالها. واألزم القانون اجلمعية الأهلية اإيداع اأموالها النقدية 
دبي،  يف  املرخ�شة  الوطنية  امل�شارف  من  اأي  لييدى  اأكييرث  اأو  ح�شاب  يف  با�شمها 
وعليها اإخطار هيئة تنمية املجتمع بهذا احل�شاب وباأي تغير يطراأ على نوعه 
تاريخ حييدوث هذا  اأيييام عمل من   10 اأموالها خييالل  املييودعيية فيه  امل�شرف  اأو 
اأن�شئت  التي  الأغييرا�ييس  يف  اأموالها  تنفق  اأن  الأهلية  اجلمعية  وعلى  التغير، 
اأي  تييوزيييع  اأو  مالية،  مب�شاربات  الييدخييول  اأو  الإجتيييار  لها  يجوز  ول  لأجييلييهييا، 
اإيرادات اأو عوائد على اأع�شاء جمل�س اإدارتها اأو موؤ�ش�شيها اأو اأع�شاء جمعيتها 
بعد احل�شول على موافقة  الأهلية  للجمعية  ويجوز  اأو موظفيها.  العمومية 
تزيد  التي  اأموالها  ا�شتثمار  الإمييارة  يف  املعنية  واجلهات  املجتمع  تنمية  هيئة 
على احتياجاتها، لتحقيق عائد مايل ي�شاعدها على حتقيق اأغرا�شها، ومبا ل 

يتعار�س مع الت�شريعات ال�شارية يف دبي.
الأهلية:  للموؤ�ش�شة  الأ�شا�شي  النظام  يت�شمن  اأن  �شرورة  على  القانون  ون�س 
ا�شم املوؤ�ش�شة الأهلية ونطاق عملها اجلغرايف ومقر مركز اإدارتها يف اإمارة دبي، 
بيان  وكذلك  اأن�شطتها،  امل�شتهدفة من  والفئات  لأجله  اأن�شئت  الذي  والغر�س 
الأهلية،  املوؤ�ش�شة  اأغرا�س  لتحقيق  �شيتم تخ�شي�شها  التي  بالأموال  تف�شيلي 
واأع�شاء  رئي�س  تعيني  طريقة  ذلييك  يف  مبييا  الأهييلييييية،  املوؤ�ش�شة  اإدارة  وتنظيم 

جمل�س اأمنائها وطريقة تعيني مديرها.
كما يجب اأن يت�شمن النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة الأهلية، �شروط حل املوؤ�ش�شة 
اأو  ر�شمي  ب�شند  الأهلية  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  ويجوز  ت�شفيتها،  وقييواعييد  اختياريا 
الأهلية،  للموؤ�ش�شة  الأ�شا�شي  النظام  حكم  يف  كالهما  ويعتر  موثقة،  بو�شية 
ال�شروط  فيه  يحدد  قييرارا  دبييي  يف  املجتمع  تنمية  لهيئة  العام  املدير  وي�شدر 

والإجراءات اخلا�شة بتاأ�شي�س املوؤ�ش�شات الأهلية يف الإمارة.
ويتوىل اإدارة املوؤ�ش�شة الأهلية جمل�س اأمناء وفقا لنظامها الأ�شا�شي، يتكون من 
رئي�س واأع�شاء ل يقل عددهم عن خم�شة اأ�شخا�س، على اأن يكون من بينهم اأحد 

املن�شو�س عليه يف هذا القانون.
كما يجوز حل املن�شاأة اإجباريا اإذا تبني اأن اأعمالها ل حتقق الأهداف التي اأن�شئت 
لأجلها اأو اأنها اأ�شبحت عاجزة عن حتقيقها، واإذا ت�شرفت يف اأموالها يف غر 
واإذا  املالية،  بالتزاماتها  الوفاء  عاجزة عن  اأ�شبحت  واإذا  لها،  املحددة  الأوجييه 
رف�شت اإجراء التفتي�س عليها اأو اأعاقت عمل مفت�شي الهيئة، اأو قدمت بيانات 
اأو  الأ�شا�شي  لنظامها  ج�شيمة  خمالفة  ارتكبت  واإذا  مييزورة،  اأو  �شحيحة  غر 

لأحكام هذا القانون اأو الت�شريعات ال�شارية يف الإمارة.
ويحق ملدير عام الهيئة حل املن�شاأة اإجباريا اإذا تعذر انعقاد اجلمعية العمومية 
اأو�شاعها  بت�شويب  تقم  مل  اإذا  اأو  متتاليتني،  �شنتني  خالل  الأهلية  للجمعية 
وفقا لأحكام هذا القانون، ويجب اأن يت�شمن قرار حل املن�شاأة الأهلية حتديد 
املهلة الزمنية للحل، ويجوز للمدير العام متديد هذه املهلة يف الأحوال التي 
ت�شتدعي ذلك، اأو اأن تعني الهيئة م�شفي اأو اأكرث مبقابل ي�شرف له من اأموال 

املن�شاأة الأهلية.
وتبقى اجلمعية الأهلية التي يتم حلها متمتعة بال�شخ�شية العتبارية بالقدر 
الالزم لإمتام اإجراءات ت�شفيتها، وي�شدر املدير العام لهيئة تنمية املجتمع يف 
دبي قرارا ب�شطب املن�شاأة الأهلية من �شجل املن�شاآت الأهلية بعد اإمتام اإجراءات 
ويف  دبييي،  حلكومة  الر�شمية  اجلييريييدة  يف  ال�شطب  قييرار  ن�شر  ويتم  الت�شفية، 

�شحيفتني يوميتني وا�شعتي النت�شار.
وتكون ملوظفي هيئة تنمية املجتمع يف دبي الذين ي�شدر بت�شميتهم قرار من 
التي  الأفييعييال  اإثييبييات  يف  الق�شائي  ال�شبط  ميياأمييوري  الهيئة، �شفة  عييام  مدير 
ويكون  مبوجبه،  ال�شادرة  والييقييرارات  القانون  هييذا  لأحكام  باملخالفة  ترتكب 
لهم يف �شبيل ذلك دخول املن�شاآت الأهلية ومرافقها، وحترير حما�شر ال�شبط 
الالزمة يف هذا ال�شاأن، وال�شتعانة برجال ال�شرطة اإذا لزم الأمر، واإذا انطوت 
املخالفة املرتكبة من املن�شاأة الأهلية على جرمية يعاقب عليها القانون، حتيل 

الهيئة هذه املخالفة اإىل اجلهة الق�شائية املخت�شة.
الأ�شا�شي، على  املن�شاأة الأهلية اختياريا كما هو حمدد يف نظامها  ويجوز حل 
التاريخ  يوما من   30 قبل  بذلك  دبي  املجتمع يف  تنمية  اإخطار هيئة  يتم  اأن 
حلها  مت  التي  الأهلية  املن�شاأة  �شوؤون  على  للقائمني  يجوز  ول  حللها،  املحدد 
اأو اختياريا، الت�شرف باأموالها وم�شتنداتها، وي�شدر مدير عام هيئة  اإجباريا 
تنمية املجتمع يف دبي قرارا يحدد فيه طريقة الت�شرف باأموالها وم�شتنداتها 
واجلهة التي توؤول اإليها حقوقها والتزاماتها، على اأن يراعى عند اإ�شدار هذا 
القرار متكني املوؤ�ش�س يف املوؤ�ش�شة الأهلية من ا�شرجاع اأمواله املنقولة وغر 
وخ�شم  الغر،  جتيياه  الأهلية  املوؤ�ش�شة  التزامات  ت�شديد  بعد  وذلييك  املنقولة، 

الترعات واملنح التي ح�شلت عليها املوؤ�ش�شة الأهلية.
حلوكمة  خا�شا  نظاما  دبييي  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  ت�شع  الييقييانييون  وبح�شب 
الأهلية  املن�شاآت  وعلى  بييه،  لاللتزام  الأهلية  املن�شاآت  على  وتعممه  املجال�س، 
وتعديل  اأو�شاعها  ت�شويب  القانون،  هذا  باأحكام  العمل  وقت  دبي  يف  القائمة 
العمل  تاريخ  من  واحييدة  �شنة  خييالل  واأحكامه  يتفق  مبا  الأ�شا�شية  اأنظمتها 
ملييدة مماثلة يف الأحيييوال التي  بييه، ويجوز ملدير عييام الهيئة متديد هييذه املهلة 
ت�شتدعي ذلك، وبخالف ذلك فاإنه تتخذ الإجييراءات والتدابر الالزمة حلل 

املن�شاآت الأهلية املخالفة وت�شفيتها وفقا لأحكام هذا القانون.
تنمية  هيئة  عييام  مدير  لييدى  خطيا  التظلم  م�شلحة  ذي  لكل  يجوز  التظلم 
املجتمع يف دبي من القرارات اأو الإجراءات اأو التدابر املتخذة بحقه مبوجب 
اأحكام هذا القانون، خالل 30 يوما من تاريخ اإخطاره بالقرار اأو الإجراء اأو 
التدبر املتظلم منه اأو انق�شاء املدة املن�شو�س عليها يف هذا القانون املتعلقة 
باملوافقة على ترخي�س املن�شاأة الأهلية، ويتم البت يف التظلم خالل 30 يوما 
من تاريخ تقدميه من قبل جلنة ي�شكلها  مدير عام الهيئة لهذه الغاية، ويكون 
القرار ال�شادر ب�شاأن التظلم نهائيا، ول يحول ذلك من الطعن على هذا القرار 

لدى املحكمة املخت�شة.
لتنفيذ  الالزمة  الييقييرارات  دبييي  يف  املجتمع  تنمية  لهيئة  العام  املدير  وي�شدر 
الأمر  ويلغى  دبي،  الر�شمية حلكومة  وتن�شر يف اجلريدة  القانون،  اأحكام هذا 
املحلى رقم 96 ل�شنة 1995 ب�شاأن ترخي�س وتنظيم الأندية الجتماعية يف 
املييدى الذي  اإىل  اآخيير  اأي ت�شريع  اأي ن�س يف  اإمييارة دبي وتعديالته، كما يلغى 
يتعار�س فيه واأحكام هذا القانون، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من 

تاريخ ن�شره.

م�شاندة تنفذ 7 م�شاريع بنية حتتية يف منطقة �شرق �أبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

اأبييوظييبييي للخدمات  �ييشييركيية  نييفييذت   
م�شاريع  �شبعة  »ميي�ييشييانييدة«  الييعيياميية 
بنية حتتية يف منطقة �شرق اأبوظبي 
وذلك يف اإطار حر�شها على حتقيق 
توفر  نحو  اأبوظبي  خطة  اأهيييداف 
تخدم  مييي�يييشيييتيييدامييية  حتيييتييييييية  بييينييييييية 
وفقا  واقييتيي�ييشييادهييا  الإمييييارة  جمتمع 
الييعيياملييييية ويجعل  املييعيياييير  لأفيي�ييشييل 
هذا  يف  عامليا  رائيييدة  اأبوظبي  اإميييارة 

املجال.
ال�شيبة  �يييشييياليييح  امليييهييينيييد�يييس  وقييييييال 
لقطاع  التنفيذي  املييدييير  املييزروعييي 
بالإنابة  التحتية  والبنية  الييطييرق 
التكلفة  اإن  »مييي�يييشيييانيييدة«  �ييشييركيية  يف 
املييي�يييشيييارييييع تبلغ  ليييهيييذه  النيي�ييشييائييييية 

وتنفذ م�شاندة م�شروعني يف منطقة 
 18413 �ييشييمييال الييوثييبيية، خلييدميية 
اإىل  مق�شمة  �شكنية  اأر�ييييس  قييطييعيية 
�شكنية  اأر�ييييييس  قييطييعيية   13150
ومباين  رييييفيييي،  ميي�ييشييكيين  و1801 
يييبييلييغ عددها  الرتييييفيييياع  مييتييو�ييشييطيية 
امل�شروعان  ويييقييع  مييبيينييى..   3462
 15 بعد  وعلى  الييوثييبيية،  منطقة  يف 
اأبوظبي الدويل..  دقيقة من مطار 
حت�شرية  اأعيييييميييييال  ويييتيي�ييشييميينييان 
مليينييطييقيية �ييشييكيينييييية كييبييرة متييتييد على 
 8،932،677 م�شاحة تقدر بنحو 
تبداأ   -  1 املنطقة   - مربعا..  مييرا 
مييين �ييشييمييايل اليييوثيييبييية و�يييشيييول اإىل 
اليي�ييشيياخميية جنوبا،  تييطييوييير  ميي�ييشييروع 
وبتكلفة تبلغ نحو 83 مليون درهم، 
يف  وت�شليمها  اأعمالها  اإجناز  و�شيتم 

وال�شالمة على الطرق. م�شرة اىل 
ال�شراتيجية  اليي�ييشييراكييات  هييذه  ان 
من  املجتمع  احتياجات  لتلبي  تاأتي 
م�شتدامة  ميي�ييشيياريييع  تيينييفيييييذ  خيييالل 
متكاملة  �شكنية  جمييمييعييات  �ييشييميين 
اأعيييليييى ميي�ييشييتييوى مييين الراحة  تييقييدم 
امل�شتوى  مييين  وتيييرفيييع  واليييرفييياهييييييية 

الجتماعي واملعي�شي للمواطن.
يف  ميي�ييشييروعييني  “م�شاندة”  وتيينييفييذ 
كلم   30 بعد  على  الرحبة،  مدينة 
اأبوظبي  مييطييار  ميين  دقيييييقيية   18 اأو 
الدويل، يخدم امل�شروع الأول 519 
اأعماله  وتييتيي�ييشييميين  �ييشييكيينييييية،  قييطييعيية 
والبنية  الييداخييلييييية  الييطييرق  اإنيي�ييشيياء 
التحتية ملدينة الرحبة، والتي ت�شمل 
حمطة  و29  الييطييرق  �شبكة  تنفيذ 
�شبكات  وتيينييفيييييذ  فييرعييييية  كيييهيييربييياء 

و�شتخدم  درهييم  ماليني  نحو908 
الوثبة،  �ييشييمييال  ميينييطييقيية  مييين  كيييال 
النه�شة  ومنطقة  الرحبة،  ومدينة 
وال�شوامخ  يييا�ييس  وبيينييي  الع�شكرية 

ومنطقة بني يا�س �شرق.
عفراء  املهند�شة  قالت  جانبها  ميين 
البنية  قيي�ييشييم  رئييييي�ييشيية  الييييهيييياجييييري 
اأبوظبي لالإ�شكان  التحتية يف هيئة 
مع  بييياليييتيييعييياون  تييعييمييل  الييهيييييئيية  اإن 
ال�يييشيييراتيييييييجيييييييني على  الييي�يييشيييركييياء 
حتقيق روؤييييية الييقيييييادة اليير�ييشيييييدة يف 
تطوير بيئة م�شتدامة وبنية حتتية 
متكاملة وفقا لأرقى املعاير العاملية 
البنية  لإجنيييياز  الييهيييييئيية  ت�شعى  كييمييا 
امل�شتمر  الييتييطييور  ملييواكييبيية  التحتية 
الذي ت�شهده املدينة والنمو ال�شكاين 
و�يييشيييميييان انيي�ييشيييييابييييية حيييركييية املييييرور 

كييهييربييائييييية كييذلييك تييركيييييب خطوط 
مكافحة  وفييييوهييييات  الييي�يييشيييرب  مييييييياه 
احلريق واإن�شاء �شبكة �شرف �شحي 
المطار،  مييييييياه  تيي�ييشييريييف  و�ييشييبييكيية 
�شهرا وتبلغ  وتبلغ مدة امل�شروع 35 

تكلفته نحو 164مليون درهم.
 671 الييثيياين فيخدم  امليي�ييشييروع  اأميييا 
قطعة �شكنية وت�شمن اأعمال امل�شروع 
الذي تبلغ تكلفته نحو 297 مليون 
الداخلية  لييلييطييرق  �ييشييبييكيية  درهييييييم، 
و�شبكة  المطار  ملياه  و�شبكة �شرف 
كهرباء  كييابييالت  متديد  �شرب  مياه 
36 حمطة كهرباء فرعية،  وان�شاء 
�شرف  �شبكة  ان�شاء  اإىل  بالإ�شافة 
رئي�شي  �ييشييرف  خييط  ت�شمل  �شحى 
وحمطة �شرف �شحي، على ان يتم 
 2017 دي�شمر  يف  امل�شروع  اجنيياز 

كبرة  �شكنية  مليينييطييقيية  حتيي�ييشييرييية 
متيييتيييد عيييليييى ميي�ييشيياحيية تيييقيييدر بنحو 
مربعا،  مييييرا   14،648،121
بداية من �شمايل الوثبة و�شول اإىل 

�شبتمر املقبل.
اأما م�شروع الثاين، فيت�شمن متهيد 
 - الييوثييبيية،  �شمال  منطقة  وت�شوية 
املنطقة 2 - ويت�شمن اأي�شا اأعمال 

جنوب،  ال�شاخمة  تطوير  ميي�ييشييروع 
درهم  مييليييييون   77 تييكييلييفييتييه  وتييبييلييغ 
دي�شمر  يف  اأعمالها  اجنيياز  و�شيتم 

املقبل.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الراحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�ض اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكر                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�جلمهور معامالت  لإجناز  �لذكية  �خلدمات  تطبيق  �أبوظبي” تبد�أ  “�إقامة 
•• اأبوظبي-وام:

 بداأت الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب باأبوظبي تطبيق احلزمة الأوىل من 
اخلدمات الذكية “ E-channels “ لقطاع اجلن�شية والإقامة واملنافذ كمرحلة 
املتعاملني ملراجعة مراكز اخلدمة  “ دون حاجة  التاأ�شرة والإقامة  “خدمات  اأوىل 
املنت�شرة يف جزيرة اأبوظبي. وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار �شعي وزارة الداخلية لتعزيز 
اإىل اخلدمات احلكومية الذكية  التام  اخلدمات يف جميع مراكزها واإجنيياز التحول 
ل�شمان اأف�شل املخرجات يف حتقيق روؤية الإمييارات 2021 . وحث العميد من�شور 
املتعاملني  جميع  اأبوظبي  يف  الأجانب  و�شوؤون  الإقامة  عام  مدير  الظاهري  اأحمد 
على ال�شتفادة من احلزمة اجلديدة واإمتام معامالت اذونات الدخول والإقامة عر 
البوابة الذكية خلدمات اجلن�شية والإقامة واملنافذ او زيارة مكاتب الطباعة امل�شجلة 
يف نظام البوابة الذكية خلدمات الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب ابوظبي اأو 

ttps://echannels.moi.: الكتفاء باإدخال الطلب عر املوقع الإلكروين
اإىل موقع الإدارة  انه يجب على جميع املتعاملني الدخول  اإىل  واأ�شار   .  gov.ae
HYPERLINK ”http:// باأبوظبي  الأجييانييب  و�ييشييوؤون  لييالإقيياميية  العامة 

مكاتب  ملعرفة    www.adnrd.gov.ae“www.adnrd.gov.ae
اأن هذه  .   واأو�شح   E channels الطباعة امل�شجلة يف نظام التطبيقات الذكية 
اخلطوة تهدف اىل ت�شهيل الإجييراءات على املتعاملني والتحول من مرحلة ت�شليم 
املعامالت على النظام القدمي E services واملزمع اإيقافه م�شتقبال والتحول اإىل 
نظام اخلدمات الذكية “ E channels “ دون احلاجة اإىل زيارة مراكز اخلدمة 
من  املزيد  واإ�شفاء  واإ�شعادهم  للجمهور  املقدمة  اخلييدمييات  ت�شهيل  اإطييار  يف  وذلييك 
املراجعني يف اجناز معامالتهم  الوقت واجلهد على  اجلييودة على خدماتها لتوفر 
مبا يخدم ويحقق م�شاحلهم ب�شرعة و�شهولة. واأ�شاف انه فيما يتعلق ببع�س الفئات 
ومراكز  الطباعة  مكاتب  اإىل  التوجه  عليهم  التطبيق  ا�شتخدام  ميكنهم  ل  الذين 

اخلدمة لإنهاء معامالتهم.. اما فيما يتعلق بخدمات الإقامة فاإن املتعامل يف حالة 
الإ�شدار والتجديد يتوجب عليه مراجعة مقر وفروع الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون 
الأجانب فقط يف مرحلة تثبيت ق�شيمة الإقامة على جواز ال�شفر بعد احل�شول على 
اإىل  واأ�شار  الطباعة.  مراكز  اأو من خالل  الإلكروين  التطبيق  املوافقة من خالل 
الوقت واجلهد من خالل �شرعة  الذكية اجلديد ي�شمن توفر  اأن نظام اخلدمات 
ليييالأوراق  احليياجيية  بتقليل  البيئية  الق�شايا  ومييراعيياة  ومعاجلتها  البيانات  اإدخيييال 
جانب  اإىل  ال�شور،  ما�شحات  بوا�شطة  الأ�شلية  الوثائق  مب�شح  والكتفاء  املطبوعة 
مب�شطة  دفييع  “ كو�شيلة  اأميييوال  “بوابة  توفرها  عر  الدفع  طييرق  وتب�شيط  تعدد 
الأجانب  و�ييشييوؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  حر�س  الظاهري  العميد  واأكيييد  واآميينييه. 
باأبوظبي على تقدمي اأف�شل اخلدمات للمتعاملني و�شعيها الدءوب لإجناز املعامالت 
امل�شتوفية لل�شروط والتعامل بكل �شفافية وو�شوح وتذليل كافة ال�شعاب والعقبات 

وتقدمي خدمات اأف�شل دائما للمواطنني واملقيمني على اأر�س الدولة.

�شندوق �لوطن يتلقى م�شاهمات جتاوزت ن�شف مليار درهم منذ تاأ�شي�شه
•• اأبوظبي-وام:

املبادرة   - الوطن  �شندوق  اأعلن   
امليييجيييتيييميييعييييييية لييييييرجييييييال اأعيييييميييييال 
اإماراتيني - اأن اإجمايل امل�شاهمات 
وحتى  تاأ�شي�شه  منذ  تلقاها  التي 
درهم  مليار  ن�شف  جتييياوزت  الآن 
“ وت�شكل  درهم  مليون   548 “
امل�شاهمات حوايل 55 يف املائة من 
الن�شبة التي ي�شتهدفها ال�شندوق 
والبالغة مليار درهم بحلول العام 

.2020
كما اأطلق �شندوق الوطن مبادرة 
لتكرمي  ال�شندوق”  “اأوائل 
له  والييداعييمييني  امل�شاهمني  اأوائيييل 
والأفرد  الأعييمييال  رجييال  لت�شجيع 
من  النخبة  بييهييذه  القييتييداء  على 
اليييتيييي جييي�يييشيييدت منيييييياذج رائييييعيييية يف 
الييبييذل والييعييطيياء واحلييير�يييس على 
املزدهر  امل�شتقبل  يف  ال�ييشييتييثييمييار 
املبادرة  هيييذه  و�شت�شمل  لييلييوطيين. 
ال�شندوق  داعييمييي  جميع  اأ�ييشييميياء 
�شواء  اخلر”  “عام  نييهيياييية  قييبييل 
واملوؤ�ش�شات  الفيييييييراد  مييين  كيييانيييو 

ال�شندوق”  “اأوائل  و�شيح�شل 
على العديد من املزايا والمتيازات 
بيييهيييم. واأعييييييرب جمل�س  اخلييا�ييشيية 
فخره  عن  الوطن  �شندوق  اإدارة 
امل�شرفة  اليينييميياذج  بهذه  واعييتييزازه 
املجتمعية  امل�شوؤولية  جت�شيد  يف 
داعيييييييا جميع   . اليييوطييين  وخيييدمييية 
رجيييييال الأعييييمييييال والييي�يييشيييركيييات يف 
دولة الإمييارات اإىل القتداء بهذه 
امل�شاهمني  ميين  املييتييميييييزة  النخبة 
الذين عروا من خالل مبادرتهم 
الييي�يييشييينيييدوق واأهيييييدافيييييه  يف دعييييييم 
حر�شا  ال�شراتيجية  وخططه 
كييبييرا عييلييى امليي�ييشيياهييميية يف متكني 
لتحقيق  اليييوطييينييييييية  الييييكييييفيييياءات 
الييتيينييمييييية وبييينييياء اقييتيي�ييشيياد معريف 

م�شتدام لالأجيال القادمة.
ال�شندوق  دعيييم  تيييوزع  وتف�شيال 
حت�شليها  مت  ميي�ييشيياهييمييات  عيييليييى 
مليون   370 حييوايل  اإىل  و�شلت 
درهييييييم والييييتييييزامييييات تيييعيييهيييدت بها 
 178.5 اىل  و�يييشيييليييت  اجلييييهييييات 

مليون درهم.
امل�شاهمني  عييدد  �شعيد  على  اأميييا 

حيث  الأوىل  امليييرتيييبييية  يف  اأعييييمييييار 
من  املييائيية  يف   2 بن�شبة  �ييشيياهييمييت 
اأربييياحيييهيييا اليي�ييشيينييوييية بييقيييييميية 84 
“الدار  �شركة  تلتها  درهييم  مليون 
و�شلت  مبيي�ييشيياهييميية  العقارية” 
48 مليون درهييم ثم  اإىل  قيمتها 
مب�شاهمة  الوطني  الحتييياد  بنك 
درهم  مييليييييون   30 قيمتها  بلغت 
ونادي ال�شباط مب�شاهمة و�شلت 
درهيييم  مييليييييون   25 اإىل  قيييييمييتييهييا 
التعاونية  اأبييوظييبييي  جييمييعييييية  ثيييم 
واملييجييمييوعيية الييذهييبييييية الييدولييييية بي 

لكل منهما.  درهم  مليون   20
وا�ييشييتييمييلييت فييئيية امليي�ييشيياهييمييني من 
قيييطييياعيييات   6 عييييلييييى  اليييي�ييييشييييركييييات 
اقييييتيييي�ييييشييييادييييية بييييينيييييوك و�ييييشييييركييييات 
الحتاد  بنك  ومنها  ال�شتثمارية 
كابيتال  الواحة  �شركة  و  الوطني 
قيمتها  ميي�ييشيياهييميية  قيييدميييت  اليييتيييي 
10 ماليني درهم وبنك اأبوظبي 
الييتييجيياري مبيي�ييشيياهييميية قيييييمييتييهييا 5 
اأبوظبي  وم�شرف  درهييم  ماليني 
 5 قيمتها  مب�شاهمة  الإ�ييشييالمييي 
الإمارات  ماليني درهم وم�شرف 

فييييقييييد بييييلييييغ الييييييعييييييدد الإجييييييمييييييايل 
للم�شاهمني اأكرث من 47 م�شاهم 
من الأفراد واملوؤ�ش�شات منهم 29 
و18  املييائيية  يف   62 بن�شبة  فيييردا 

�شركة بن�شبة 38 يف املائة.
م�شاهمات   5 اأعييلييى  �شعيد  وعلى 
بالقيمة يف فئة امل�شاهمني الأفراد 
فيييقيييد حييييل ميييعيييايل اأحييييمييييد جمعة 
الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة 
رئييييييي�يييس جلييينييية تيينييفيييييذ مييييبييييادرات 
الدولة  رئييييي�ييس  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب 
بلغت  مب�شاهمة  الأوىل  باملرتبة 
تاله  درهييييم  مييليييييون   20 قيمتها 
�شلطان  �شعادة  الثانية  املرتبة  يف 
بلغت  مب�شاهمة  الظاهري  را�شد 
املرتبة  يف  ثم  مليون   12 قيمتها 
مب�شاهمة  احلبتور  خلف  الثالثة 
بلغت 10 ماليني درهم ثم ناجي 
ح�شن احلارثي يف املرتبة الرابعة 
ماليني   10 قيمتها  مب�شاهمة 
درهييييم وثيييم عييبييدالييرحييميين �شعيد 
بلغت  اليييعيييليييي مبيي�ييشيياهييميية  غيييييامن 

قيمتها 6 ماليني درهم.
�شركة  حييلييت  اليي�ييشييركييات  فييئيية  ويف 

 5 قيمتها  مب�شاهمة  الإ�ييشييالمييي 
ميياليييني درهيييم بييالإ�ييشييافيية ليبنك 
قيمتها  مب�شاهمة  الأول  اأبوظبي 

مليون درهم.   4.99
وا�يييشيييتيييميييليييت قيييائيييمييية الييي�يييشيييركيييات 
على  الييي�يييشييينيييدوق  يف  املييي�يييشييياهيييمييية 
�شركات يف قطاع العقارات والبناء 
الدار  و�شركة  اأعمار  �شركة  ومنها 
الييعييقييارييية وجمييمييوعيية نييايييل وبن 
م�شاهمة  قيييدميييت  اليييتيييي  حيييرميييل 
5 ماليني درهم وال�شركة  بقيمة 
العربية مب�شاهمة قيمتها مليون 
التييي�يييشيييالت  قيييطييياع  درهيييييييم. ويف 
بقيمة  اتيي�ييشييالت  �شركة  �شاهمت 

درهم. ماليني   10
�شاهمت  اليييتييياأميييني  قييطيياع  يف  اأمييييا 
للتاأمني  الوطنية  اأبوظبي  �شركة 
العني  4 ماليني درهم و�شركة  بي 
اليييتيييي قدمت  لييلييتيياأمييني  الأهيييلييييييية 
دعما بقيمة 3 ماليني درهم كما 
ت�شمنت قائمة ال�شركات الداعمة 
الفنادق  قييطيياع  ميين  �ييشييركييات  على 
اأبوظبي  �شاهمت  وال�شيافة حيث 
اليييوطييينييييييية ليييليييفييينيييادق بييقيييييميية 3 

املوؤ�ش�شة  و�شاهمت  درهييم  ماليني 
والفنادق  لييليي�ييشييييياحيية  اليييوطييينييييييية 

مببلغ مليون درهم لدعم اأن�شطة 
ال�شندوق.

حجبت عن امل�ستهلكني 298 ذبيحة غري مطابقة لال�سرتاطات ال�سحية 

م�شالخ بلدية مدينة �أبـوظبي جتهز حو�يل 80 �ألف ذبيحة خالل رم�شان وعيد �لفطر

املبارك  الأ�شحى  عيد  ل�شتقبال 
اأنييهييا تقوم  البلدية  اأكيييدت  الييقييادم 
خا�شة  عمل  خطة  بو�شع  حاليا 
تت�شمن  والييتييي  الأ�ييشييحييى  لعيد 
تيياأمييني عييدد كيياف ميين الق�شابني 

يف جميع امل�شالخ .
نا�شدت  الإطيييييييييار  هيييييذا  و�يييشيييمييين 

خييا�ييشيية يف مييو�ييشييم اليي�ييشيييييف مثل 
 ، النزفية  الكونغو   - القرم  حمى 
فيها  الوفيات  ن�شبة  ت�شل  حيث 
اإىل %40 من احلييالت امل�شابة 
القراد  عييين  اليينيياجتيية  بييياليييعيييدوى 
موؤكدة  امليير�ييشييي،  امل�شبب  حييامييل 
امل�شالخ  يف  اليييذبيييح  اأهييمييييية  عييلييى 

اجلمهور  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
املوا�شي  بربية  يقومون  الييذييين 
يف  مزارعهم اخلا�شة اإىل اأهمية 
الييتيياأكييد ميين خلو احليييييوانييات من 
الطفيليات اخلارجية مثل القراد 
، والتي تنقل العديد من  وغره 
لالإن�شان  اخليييطيييرة  الأميييييرا�يييييس 

•• اأبوظبي –الفجر:

اأنها  اأبوظبي  بلدية مدينة  اأكدت 
النظر  منقطع  اإقيييبيييال  �ييشييهييدت 
�شهر  خييييييالل  مييي�يييشييياخليييهيييا  عيييليييى 
الفطر  امليييبيييارك وعيييييد  رميي�ييشييان 
، حيييييث عييييزت هييييذا الإقييييبييييال اإىل 
ارتييييفيييياع ميي�ييشييتييوى الييييوعييييي لدى 
على  العتماد  باأهمية  اجلمهور 
لال�شتفادة  اأبيييوظيييبيييي  ميي�ييشييالييخ 
ميييييين اخليييييييدميييييييات احليييي�ييييشييييارييييية 
اإىل  امليييي�ييييشييييالييييخ  تيييقيييدميييهيييا  الييييتييييي 
ال�شراطات  وتوافر   ، اجلمهور 
الوقائية  والإجيييييراءات  ال�شحية 
عليها  حتر�س  التي  والبيطرية 
ميينييتييج غذائي  لييتييقييدمي  امليي�ييشييالييخ 
ال�شحية  لييلييمييوا�ييشييفييات  مييطييابييق 

وال�شتهالكية املطلوبة .
اأن  اأبوظبي  واأكييدت بلدية مدينة 
ميي�ييشييالييخ اأبييوظييبييي جييهييزت خالل 
�شهر رميي�ييشييان والييعيييييد اأكيييرث من 
79407 ذبائح ، منها 77633 
 1774 و  ميياعييز  و  �ييشيياأن  ذبيحة 

ذبيحة اأبقار و جمال.
اأنيييهيييا وخالل  وكيي�ييشييفييت الييبييلييدييية 

ل�شمان  الييبييلييدييية  اإىل  الييتييابييعيية 
الذبح  قييبييل  الييبيييييطييري  الييكيي�ييشييف 
على �شحة  وذلييك حفاظاً  وبعده 
اأفيييييراد املييجييتييمييع، وبييالييوقييت ذاته 
ال�ييشييتييفييادة ميين خييدمييات م�شالخ 
اأبيييوظيييبيييي اليييتيييي تيييوفييير اليييراحييية 
اللحوم  بييي�يييشييياأن  واليييطيييمييياأنييييييينييية 

امل�شتهلكة.
اأنييهييا وبهدف  الييبييلييدييية  واأ�يييشيييارت 
ال�شهر  خيييالل  اجلييمييهييور  اإ�ييشييعيياد 
فييقييد حر�شت   ، الييكييرمي والييعيييييد 
ر�يييشيييوم الذبح  زيييييييادة  عييلييى عييييدم 
ر�يييشيييوم تقطيع  وكيييذليييك  امليييقيييررة 

الذبائح .
واملاعز  لل�شاأن  درهما   15 وهي   
والقعدان  للعجول  درهييمييا  و40 
واجلمال  لييالأبييقييار  درهييمييا  و60 
الأ�يييشيييعيييار تقطيع  هييييذه  وتيي�ييشييمييل 
اأربعة  اإىل  واملاعز  ال�شاأن  ذبيحة 
قطع اأما اجلمال والأبقار فتقطع 
رغبة  حيي�ييشييب  قييطييع   8  6- اإىل  
دراهم   10 ر�شم  وهناك  الييزبييون 
بخ�شو�س  اخليييا�يييس  لييلييتييقييطيييييع 
درهما  و60  وامليييياعييييز  الييي�يييشييياأن 
لييتييقييطيييييع الييعييجييول واحلييييييران ، 

امل�شالخ  اأعيييييدميييييت  ذاتييييهييييا  امليييييييدة 
مطابقة  غيييير  ذبيييييييحييية   298
لل�شروط ال�شحية وغر �شاحلة 
لال�شتهالك الأدمي ، منها 291 
من ال�شاأن، واملاعز و7 ذبائح من 
الأبيييل والأبيييقيييار، حيث مت حجب 
امل�شتهلكني  عييين  اليييذبيييائيييح  هييييذه 
الطبية  الييفييحييو�ييس  اإجيييييراء  بييعييد 
عليها ، ل�شيما اأن الكوادر الطبية 
اأبوظبي  ميي�ييشييالييخ  يف  املييييوجييييودة  
املوا�شي  فييحيي�ييس  عييلييى  حتييير�يييس 
قييبييل اليييذبيييح وبيييعيييده لييلييتيياأكييد من 
خلوها من كافة اأنواع الطفيليات 
اأن  الييييتييييي مييييكييين  والأمييييييييرا�ييييييييس 
ميي�ييشييكييالت �شحية  بيييياأي  تييتيي�ييشييبييب 

للم�شتهلكني .
ونوهت البلدية اأن م�شالخ اأبوظبي 
بعد  العييتيييييادي  دوامييهييا  ت�شتاأنف 
العمل  �شاعات  تييبييداأ  حيث  العيد 
الثامنة  حييتييى  و  �ييشييبيياحيياً   6 ميين 
م�شاًء جلميع اأيام ال�شبوع ما عدا 
فرة  هنالك  تكون  اجلمعة  يييوم 
11.30 �س  توقف لل�شالة من 

و حتى 2.00 ظهراً.
وحول ا�شتعدادات م�شالخ اأبوظبي 

واجلمال  لالأبقار  درهييم  و100 
على  حر�شها  مييوؤكييدة   ، الييكييبييرة 
اأرقيييى اخلييدمييات وبنف�س  تييقييدمي 

الر�شوم. 
ويف اإحيي�ييشييائييييية مييقييارنيية لأعييييداد 
جييهييزتييهييا م�شالخ  الييتييي  الييذبييائييح 
املت�شاعد  الإقييبييال  يتنب  اأبوظبي 
عييلييى خيييدميييات امليي�ييشييالييخ مييين قبل 
اجليييميييهيييور مييييا ييييييدل عيييليييى متيز 
م�شتوى  اإىل  وارتقائها  خدماتها 
العام  ففي   ، املتعاملني  تطلعات 
2016 جهزت امل�شالخ 71161 
راأ�شا من ال�شاأن واملاعز ، و1889 
راأ�شا من الأبقار واجلمال ، بينما 
ارتفع العدد يف املو�شم احلايل اإىل 
حوايل 80 األف راأ�س من املوا�شي 
وجمال  وماعز   ، )�شاأن  املختلفة 

واأبقار(.
وتيييرحيييب ميي�ييشييالييخ اأبييوظييبييي على 
داعية  بيياجلييمييهييور  اليييعيييام  ميييييدار 
اإياهم اإىل اعتماد م�شالخ اأبوظبي 
التي  والر�شمية  املوثوقة  اجلهة 
وخدمات   ، �شحيا  منتجا  تييقييدم 
نظيفة  �ييشييحييييية  بيييييئيية  يف  راقييييييية 

ورعاية طبية فائقة .

بدء تطبيق �لالئحة �لتنفيذية لقانون �ل�شري و�ملرور �لحتادي
•• اأبوظبي-وام:

 بداأت مديرية املرور والدوريات يف 
ب�شرطة  املركزية  العمليات  قطاع 
بتطبيق  اليي�ييشييبييت  اميي�ييس  اأبييوظييبييي 
الالئحة التنفيذية لقانون ال�شر 
واملييرور الحتييادي رقم 21  ل�شنة 
الوزاريني  واليييقيييراريييين   1995
 2017 ليي�ييشيينيية   178 و   177
ال�شبط  واإجييييراءات  قواعد  ب�شاأن 

املروري.
اخلييلي  خييليييييفيية  الييعييميييييد  واكيييييد 
والدوريات  املييرور  مديرية  مدير 
امليييركيييزيييية  اليييعيييميييليييييييات  يف قييييطيييياع 
املديرية  حر�س  اأبوظبي  ب�شرطة 
املرورية  اليي�ييشييالميية  تييوفيير  عييلييى 
اليييتيييي تيييياأتييييي �ييشييميين الوليييييوييييييات 
ابوظبي  ل�شرطة  ال�شراتيجية 
لل�شالمة  الييييهييييادفيييية  واخلييييطييييط 

املرورية.
تييتييوفيير فيها  الييطييرقييات  وقييييال ان 
الإمييييييكييييييانييييييات كييييافيييية ليييليييحيييد من 
احلوادث املرورية وما ينجم عنها 
واملمتلكات  الأرواح  من خ�شائر يف 
الب�شري  الييعيينيي�ييشيير  اأن  بيياعييتييبييار 
هيييو اأغيييليييى ميييا منييلييك مييين ثييييروات 

امل�شتمرة  يعزز اجلهود  املييرور مبا 
للحد من احلوادث.

واأ�شاف لحظنا من خالل جولت 
الدوريات املرورية وعي ال�شائقني 
بقواعد  اللييتييزام  على  وحر�شهم 
العديد  وتيينييبيييييه  امليييييرور  واأنييظييميية 
مقاعد  تيييوفييير  بييياأهيييمييييييية  ميينييهييم 
اخللفية  امليييقييياعيييد  يف  ليييالأطيييفيييال 
واحلر�س على ربط حزام الأمان 
دوريا  املركبة  �شيانة  والتاأكد من 
وتعزيزا  احليييوادث  لييوقييوع  تفاديا 

لل�شالمة املرورية.
واأ�يييييشيييييار ميييديييير ميييدييييريييية امليييييرور 
عنا�شر  اأن  اإىل  واليييييييدورييييييييات 
اليييييدورييييييات املييييرورييييية مييين خالل 
املامهم بالقوانني وقواعد واأنظمة 
ردود  تقدمي  على  حر�شوا  امليييرور 
�ييشييافييييية لييقييائييدي امليييركيييبيييات حول 
املرورية اجلديدة مبا  التعديالت 
امليييروري  الييوعييي  تييعييزيييز  ي�شهم يف 
وذلك اثناء جولتهم املرورية مع 

اول يوم لتطبيق القرار.
منحت  ابوظبي  �شرطة  اأن  وقييال 
لت�شحيح  فييير�يييشييية  الييي�يييشيييائيييقيييني 
اأو�شاعهم قبل تطبيق التعديالت 
اإلغاء  مبادرة  اجلديدة من خالل 

امل�شجلة  امليييروريييية  اليينييقيياط  عيييدد 
على املخالفة ومدة احلجز.

ونيي�ييشييت الييتييعييديييالت عييلييى فر�س 
ووقييييف  درهييييييم  اآلف   3 غييييراميييية 
الرخ�شة ملدة �شنة تبداأ من تاريخ 
حالتني..  يف  اليييرخييي�يييشييية  �ييشييحييب 
ثقيلة  ميييركيييبييية  قيييييييييادة  اأولهيييييميييييا 
حياة  اأو  حياته  تعر�س  بطريقة 
اأمنهم  اأو  �شالمتهم  اأو  الآخييرييين 
مركبة  قيادة  وثانيهما  للخطر.. 
ثييقيييييليية بييطييريييقيية مييين �ييشيياأنييهييا اأن 
اأو  بيياملييرافييق الييعيياميية  تلحق �ييشييررا 

اخلا�شة.
قدرها  خمييالييفيية  عييلييى  ن�شت  كييمييا 
 12 وتيي�ييشييجيييييل  درهيييييم   2000
ليييقيييييييادة مركبة  مييييرورييييية  نييقييطيية 
 1000 وغرامة  �شجيجا  ت�شبب 
نييقيياط مييرورييية لقيادة  درهيييم و6 

مركبة حتدث تلوثا للبيئة.
كما فر�شت غرامة 3 اآلف درهم 
عند جتاوز احلد الأق�شى لل�شرعة 
كم يف   80 على  يزيد  املقررة مبا 
نقطة   23 ت�شجيل  مييع  اليي�ييشيياعيية 
اخلفيفة  املركبة  وحجز  مييرورييية 

يوما.  60
وكييييييييانييييييييت �ييييييشييييييرطيييييية ابيييييوظيييييبيييييي 

اأعلى  اإىل  الييو�ييشييول  م�شتهدفني 
مييعيياييير الأمييييين واليي�ييشييالميية على 

طرقنا.
واأكد �شعي �شرطة ابوظبي لعتماد 
ال�شراتيجية  اخلييطييط  اأفيي�ييشييل 
ال�شالمة  مييينيييظيييومييية  ليييتيييطيييويييير 
اأبوظبي لت�شاهي  باإمارة  املرورية 
ودعم  العاملية  املييمييار�ييشييات  اأفيي�ييشييل 
ل�شرطة  الييعيياميية  اليييقيييييييادة  روؤييييييية 
اأبوظبي  حكومة  وروؤيييية  اأبوظبي 
يف الو�شول اإىل الروؤية ال�شفرية 
لأعييييييداد اليييوفيييييييات اليينيياجييميية عن 
حيييييييييوادث اليييييطيييييرق بيييحيييليييول عيييام 

.  2030
املرورية  الييييدوريييييات  ان  واأو�يييشيييح 
ومع اول يوم لتطبيق التعديالت 
املييرورييية اجلديدة ركييزت يف املقام 
ال�شائقني  تييعييريييف  عييلييى  الأول 
التي  الآميينيية  بالقيادة  وتوعيتهم 
لل�شائقني  اليي�ييشييالميية  مييين  تيييعيييزز 
م�شرا  اليييطيييرييييق  وميي�ييشييتييخييدمييي 
املخالفات  حترير  م�شاألة  ان  اىل 
اأولويات  �شمن  تيياأتييي  ل  املييرورييية 
املرور بقدر الهتمام اكرث ب�شالمة 
وم�شتخدمي  ومرافقيه  ال�شائق 
الطريق واللتزام بقواعد واأنظمة 

3 عجالت على  الييي  الييدراجيية ذات 
الطرق.

اإلزام ال�شائقني بتوفر  وت�شمنت 
مقاعد لالأطفال دون �شن الرابعة 
لل�شماح  درهيييييم   400 وغييييراميييية 
لييلييطييفييل مييين �ييشيين الييعييا�ييشييرة فما 
 145 عيين  طوله  يقل  اأن  اأو  دون 
الأمامي  املقعد  يف  باجللو�س  �شم 
للمركبة اإ�شافة اإىل فر�س غرامة 
50 درهما يوميا عن عدم ا�شتالم 
املييركييبيية بييعييد انييتييهيياء ميييدة احلجز 

بحد اأق�شى 3 اآلف درهم.
واأو�يييشيييحيييت املييييييادة الييتييا�ييشييعيية من 
تلوين  اأنييه يجوز  اليييوزاري  القرار 
باللون  امليييركيييبيييات  جييميييييع  زجييييياج 
الأ�شود بن�شبة ل تزيد على 50% 
الداخلية  اليييروؤيييية  ميي�ييشييتييوى  مييين 
التلوين  ي�شمل  اأن  على  للمركبة 
فقط،  واخللفي  اجلانبي  الزجاج 
تلوين  يجوز  ول  الأمييامييي  ولي�س 
التي  املركبات  اأو  الثقيلة  املركبات 

حتمل لوحات اأجرة.
و�شددت التعديالت التي ت�شمنها 
القرار من خالل جدول الغرامات 
املرفق للقرار على بع�س املخالفات 
وميينييهييا اخليييطيييرة مييين خيييالل رفع 

عليهم  امل�شجلة  املييرورييية  النقاط 
تطبيق  قيييبيييل  اإحيييتييي�يييشيييابيييهيييا  ومت 
وي�شتثنى   - امليييعيييدلييية  اليييالئيييحييية 
املخالفات  اأ�ييشييحيياب  الإليييغييياء  ميين 
خمييييالييييفييييات  مييييثييييل   - اخلييييييطييييييرة 
بييتييهييور وخمالفات  املييركييبيية  قيييييادة 
ال�شرعات الزائدة وجتاوز الإ�شارة 
مركبة  وقيادة  احلمراء  ال�شوئية 
ت�شكل خطر على اجلمهور وقيادة 
مركبة حتت تاأثر الكحول او ما 

يف حكمه.
املعتمدة  الييتييعييديييالت  وتيي�ييشييميينييت 
اجلديدة على الالئحة التنفيذية 
الحتادي  وامليييرور  ال�شر  لقانون 
الركاب  وجييميييييع  اليي�ييشييائييق  اإلييييييزام 
وفر�س  الأميييان  حييزام  با�شتخدام 
و4  درهيييم   400 قيمتها  غييراميية 

نقاط مرورية لهذه املخالفة.
ال�شماح  التعديالت  ا�شتملت  كما 
الزجاج  لييتييلييوييين   50% بن�شبة 
قدرها  غرامة  وفر�س  للمركبات 
3 اآلف درهم و24 نقطة مرورية 
لنقل ركيياب من دون ت�شريح بعد 
درهم   200 غييرامييتييهييا  كييانييت  اأن 
وحجز  درهييييم  اآلف   3 وغيييرامييية 
ل�شتخدام  ييييوميييا   90 امليييركيييبييية 

للتعريف  تييوعييييية  حييمييليية  نييظييمييت 
اجلديدة  امليييروريييية  بييالييتييعييديييالت 
الجتماعات  من  العديد  وعقدت 
للتن�شيق  الرئي�شني  ال�شركاء  مع 
بيي�ييشيياأن الييتييعييديييالت اجلييديييدة كما 
قامت بطباعة كتيبات وبو�شرات 
حول القانون والالئحة اجلديدة 
اإىل جانب عقد حما�شرات ل�شرح 
الييتييعييديييالت اجلييديييدة الييتييي ن�س 
عليها جدول املخالفات والغرامات 
ور�س  وتنظيم  املييرورييية  والنقاط 
املرور  مديرية  ملنت�شبي  تدريبية 
التوعية  وتيييعيييزييييز  والييييييدوريييييييات 
مواقع  عييير  امليييركيييبيييات  ليييقيييائيييدي 
ل�شرطة  الجييتييميياعييي  الييتييوا�ييشييل 
اأبوظبي وتوزيع مطبوعات توعية 
اجلديدة  املييرورييية  املخالفات  عن 
عييلييى �شرورة  لييلييجييمييهييور وحييثييهييم 

اللتزام بقانون ال�شر واملرور.
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اأخبـار الإمـارات
�لإمار�ت تن�شم �إىل ميثاق �لطاقة �لدويل ب�شفة مر�قب

•• باري�س-وام:

وقع معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة ام�س 
الييدويل ب�شفة  املتحدة مليثاق الطاقة  الإمييارات  ان�شمام دوليية  على 
باري�س  الفرن�شية  العا�شمة  يف  جرت  مرا�شم  خالل  وذلييك  مراقب 
خالل م�شاركته يف املوؤمتر الوزاري العاملي حول كفاءة الطاقة الذي 

. IEA نظمته الوكالة الدولية للطاقة
ميثاق  عييام  اأمييني  رو�ييشيينيياك  اأوربييييان  �شعادة  التوقيع  مرا�شم  ح�شر 
الطاقة الدويل و�شعادة املهند�شة فاطمة حممد ال�شام�شي الوكيل 

امل�شاعد لقطاع الكهرباء وطاقه امل�شتقبل.
و�شتتمكن الدولة - مبوجب الن�شمام مليثاق الطاقة الدويل ب�شفة 
الفر�س  على  والتعرف  والدرا�شات  املعلومات  تبادل  من   - مراقب 

ب�شكل  املتجددة  والطاقة  عام  ب�شكل  الطاقة  قطاع  يف  ال�شتثمارية 
خا�س الأمر الذي ي�شاعد ال�شركات املعنية يف الدولة مثل » م�شدر 
ومبادلة ودراجون اويل » على ا�شتك�شاف فر�س ا�شتثمارية اأكرث يف 

الدول الأع�شاء يف ميثاق الطاقة الدويل.
العامة  الإميييارات والأمييانيية  التعاون بني دوليية  وتعزز هييذه اخلطوة 
اإىل جانب الإطييالع على التقارير التي تعد  الييدويل  مليثاق الطاقة 
عن الدولة يف قطاع الطاقة والتعاون يف اإعداد هذه التقارير على 
نحو ي�شاعد يف حتقيق موؤ�شرات الأجندة الوطنية للدولة ويحول 

دون �شدور تقارير حتتوي على معلومات وبيانات غر دقيقة.
جدير بالذكر اأن عدد الدول الأع�شاء يف ميثاق الطاقة الدويل بلغ 
80 دولة منها ال�شني ورو�شيا والوليات املتحدة وفرن�شا وبريطانيا 

واليابان وكوريا والهند والأرجنتني.

�شرطة �ل�شارقة توؤكد ��شتمر�ر مالحقة خمالفي قو�نني �لدولة وممار�شي �لأن�شطة غري �مل�شروعة
•• ال�صارقة-وام:

واملباحث  التحريات  ادارة  ال�شارقة ممثلة يف  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأكييدت 
اجلنائية ا�شتمرارها بتطبيق اخلطط املو�شوعة من قبلها ل�شبط املخالفات 
الإمييييارة  عييلييى مظهر  للمحافظة  امليي�ييشييروعيية  غيير  والأنيي�ييشييطيية  واملييمييار�ييشييات 
احل�شاري وذلك اميانا منها ب�شرورة ال�شعي للق�شاء على الظواهر ال�شلبية 
حياة  وتييوفيير  �شليمة  اأمنية  بيئة  حتقيق  وتعيق  املجتمع  اأفيييراد  تيييوؤرق  التي 

كرمية واآمنة جلميع �شرائح املجتمع ون�شر الطماأنينة يف نفو�شهم.
واملباحث  الييتييحييريييات  اإدارة  مييدييير  الييعيياجييل  م�شبح  ابييراهيييييم  العقيد  ونيييوه 
التفتي�شية  احلييمييالت  تنظيم  موا�شلة  اىل  ال�شارقة  �شرطة  يف  اجلنائية 
التي  القانونية  غر  الأن�شطة  وممار�شي  الدولة  قوانني  خمالفي  ل�شبط 
للحد من  الدارة  توا�شل جهود  العاجل عن  وك�شف  اللوائح.  مع  تتعار�س 

املخاطر واجلرائم التي ت�شببها العمالة ال�شائبة من ممار�شات خاطئة وغر 
جهودهم  بتكثيف  والأفيييراد  ال�شف  و�شباط  ال�شباط  مطالبا   .. قانونية 
ال�شارقة  ل�شرطة  الييعيياميية  الييقيييييادة  قييبييل  ميين  املييو�ييشييوعيية  اخلييطييط  وتنفيذ 
واأفيييييراده واحليييد من  املجتمع  عيين  املييخيياطيير  املييخييالييفييني وتقليل  مبييالحييقيية 

املخالفات واجلرائم املرتكبة.
ونا�شد مدير اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية اجلمهور ب�شرورة تعاونهم 
وعدم  للقانون  املنافية  والأعمال  الأن�شطة  هذه  عن  بالإبالغ  ال�شرطة  مع 
للم�شاءلة  يعر�شهم  ممييا  اليي�ييشييور  ميين  �ييشييورة  بييياأي  املخالفني  مييع  التعامل 
القانونية وطالبهم بالإدلء مبا يتوفر لديهم من معلومات عند ال�شتباه 
مبثل هذه الأعمال من خالل التوا�شل مع ال�شرطة وامل�شاركة يف منع وقوع 
اأو  901 للمكاملات غر الطارئة  اجلرمية من خالل الت�شال على الرقم 

على الرقم 065943210.

تنفيذ� لتوجيهات �شلطان بن ز�يد : نادي تر�ث �لإمار�ت يطلق فعاليات ملتقى �ل�شمالية �ل�شيفي �ليوم
•• اأبوظبي-وام:

 تنطلق اليوم فعاليات “ ملتقى ال�شمالية ال�شيفي 2017 “ التي ينظمها 
 27 “ وت�شتمر حتى  “ بييالييراث نرتقي  تييراث الميييارات حتييت �شعار  نييادي 
ممثل  نهيان  اآل  زايييد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ورعيياييية  بتوجيهات  اجليياري 

�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث المارات.
وثقافيا  تراثيا  وبرناجما  ن�شاطا   20 تزيد عن  التي  الفعاليات  وت�شتهدف 
وفنيا وجمتمعيا وريا�شيا ووطنيا جميع املنت�شبني ملراكز النادي يف اأبوظبي 
وال�شمحة والوثبة والعني و�شويحان وكذلك املنت�شبات للمراكز الن�شائية يف 
لأوقات  اأمثل  اإ�شتثمار  الطلبة من خالل  لدعم مواهب  وال�شمحة  اأبوظبي 

الجازة ال�شيفية.
تتج�شد  والنا�شئة  ال�شباب  من  جيل  بناء  على  الوطني  امل�شروع  هذا  ويركز 
يف اأعماقهم مفاهيم ودللت امل�شاعر العميقة لالرتباط بالوطن واللتزام 
ال�شديد بقيمه وعاداته ومثله واأخالقياته وموروثاته حيث تتاح للم�شاركني 
مهاراتهم  لتطوير  ت�شعى  الييتييي  الييراثييييية  الأن�شطة  ميين  �شل�شلة  ممييار�ييشيية 
من  نخبة  باإ�شراف  جيد  ب�شكل  لها  العيييداد  مت  والتي  مواهبهم  واإ�شتثمار 
املدربني وامل�شرفني املتخ�ش�شني ويف بيئة تربوية اآمنة ومنظمة واإجتماعية 

وحمفزة للطلبة وتنا�شب جميع املراحل الدرا�شية.
ويت�شمن برنامج ملتقى ال�شمالية ال�شيفي الذي ينطلق يف اإ�شبوعه الأول 
اإك�شاب  على  تعمل  رئي�شية  حميياور  ثالثة  للنادي  التابعة  املراكز  مقار  من 
املمار�شة  خييالل  ميين  �شليمة  وتييربييوييية  واإجتماعية  تراثية  قيما  امل�شاركني 
قيم  اإىل غر�س  تهدف  اإطيييار منظومة  والأجييييداد يف  الآبييياء  لييراث  العملية 
املحبة والتكاتف والتطوع كمبداأ ا�شا�شي يف جمتمع دولة المارات وتوجيه 
�شلوكيات الطالب واإك�شابهم معارف ومهارات علمية وتراثية متنوعة ف�شال 
عن غر�س قيمة العمل التطوعي واأهمية املحافظة على البيئة حتت مظلة 
لتنمية  الرامية  احلييدث  واأهيييداف  ر�شالة  النهاية  اخليير مبا يحقق يف  عييام 

�شخ�شية الطلبة ومواهبهم يف جو من الرفيه والإبداع واملرح وال�شتمتاع 
بفرة ال�شيف.

الكثر  حتته  وييينييدرج  الإميياراتييي  ال�شنع  مفاهيم  على  الأول  املحور  ويركز 
عمل  ور�ييس  يف  امل�شاركون  �شيتعلمها  التي  والتقاليد  والييعييادات  الآداب  ميين 
واملخا�شمة  ال�شالم  كييياآداب  وفعال  قييول  الطيبة  ال�شلوكيات  تكر�س  تدريبة 
وح�شن  ال�شيوف  “ واإ�شتقبال  الرم�شة  يف  “ الييذرابيية  وهييي  احلديث  واآداب 
التعامل معهم والقيام بواجبهم واإحرام كبار ال�شن واآداب القهوة واملائدة 
الكبر  بييني  والحييييرام  والييراحييم  الجتماعية  الييعييالقييات  اإىل  واملييجيياليي�ييس 
توؤدي  اإجتماعية  حلمة  وجييود  واأهمية  الوطني  بالزي  والعييتييزاز  وال�شغر 
اإىل ترابط املجتمع وحماية موروثاته الثقافية والجتماعية يف مواجهة اأي 
اإىل  اإطار يهدف  الإماراتي يف  الأ�شيلة للمجتمع  القيم  تيارات تتقاطع مع 
تعريف الطلبة مبفهوم الهوية الراثية املتمثلة يف القيم احل�شنة والعادات 

والتقاليد الأ�شيلة وتنمية الولء والنتماء للوطن والقيادة احلكيمة.
وي�شهد اليوم الفتتاحي عدة ن�شاطات تركز على احلرف واملهن التقليدية 
وعر�س �شل�شلة من الأفالم الوثائقية عن �شرة وم�شرة املغفور له ال�شيخ 
الأن�شطة  من  جملة  تنفيذ  اإىل  ثييراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايييد 
الريا�شية التي تقام يف ح�شن ال�شباب وال�شالة الريا�شية يف النادي ويركز 
املحور الثاين على تنفيذ برنامج بعنوان “ اإعرف وطنك “ يت�شمن زيارات 
القرية  مثل  للنادي  التابعة  املرافق  عديد  اإىل  للم�شاركني  ميدانية  علمية 
للقدرة  العاملية  بوذيب  وقرية  والبحوث  للدرا�شات  زايييد  ومركز  الراثية 
يف مدينة اخلتم اإىل جانب زيارة الأماكن التاريخية والراثية واملوؤ�ش�شات 

الوطنية واملتاحف يف الدولة.
برنامج  على  ال�شمالية  جييزيييرة  يف  يييقييام  اليييذي  الييثييالييث  الأ�ييشييبييوع  وي�شتمل 
والفرو�شية  والهجن  واليولة  ال�شعبية  الألييعيياب  مثل  الراثية  الريا�شات 
والرماية التقليدية ون�شاطات الواجهة البحرية حيث اأعد النادي للم�شاركني 
التقليدي والتجديف واحلديث والرملي  ال�شراع  برامج تدريبية مكثفة يف 

والألعاب ال�شاطئية لربطهم بالبحر وفنونه وتقاليده واملهن البحرية التي 
مثل  والأجيييداد  البيياء  جمتمع  حياة  يف  وتراثية  ثقافية  قيمة  باأهم  تت�شل 
اأدوات  على  والتعرف  املحار  فلق  والقراقر وطريقة  ال�شيد  �شباك  �شناعة 
الغو�س التقليدية وبخا�شة “ الديني “ وهو كي�س ي�شعه الغوا�س يف رقبته 
اأثناء قيامه مبهمة الغو�س لي�شع فييه ما يجمعه من اأ�شداف وحمار اأثناء 
كل عملية غو�س حتت املاء وحتقق الرحالت البحرية املخ�ش�شة للم�شاركني 
النواخذة  يقدمها  التي  املعلومات  من  الكثر  الراثية  ال�شفينة  منت  على 
املرافقني لهم حول اأدوات ال�شيد وطرق اإ�شتخدامها ورحالت الغو�س على 
اللوؤلوؤ  اأهل المييارات قدميا على �شيد  اإعتمد عامة  اللوؤلوؤ واأ�شرارها حيث 

اعتمادا كبرا اإذ كانت تعتر هذه التجارة هي ع�شب احلياة بالن�شبة لهم.
تناف�شية  ومهرجانات  م�شابقات  اأي�شا  العام  هييذا  امللتقى  برنامج  وي�شتمل 
وال�شراع  ال�شعبية  والألييعيياب  اليولة  مثل  الييراثييييية  الريا�شات  خمتلف  يف 

التقليدي والهجن وغرها.
كما ي�شتفيد امل�شاركون من الدورات وور�س العمل الربوية والتعليمية التي 
�شيتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من املوؤ�ش�شات الوطنية ذات ال�شلة بثقافة 

وتوعية ال�شباب والنا�شئة يف املجالت احلياتية والعملية املختلفة.
والرفيه  واملتعة  والثقافة  اليييراث  بييني  مييا  املييحيياور  هييذه  ن�شاطات  وجتمع 
وطموحاتهم  �شخ�شياتهم  لتاأكيد  رحبة  ف�شاءات  اإىل  بامل�شاركني  للخروج 
من امللتقى الذي يعتر من اقدم امللتقيات واأهمها على م�شتوى املنطقة ل 
واحييدة من  ال�شمالية وهي  براجمه يف جزيرة  تنظيم  يتفرد يف  واأنييه  �شيما 
اأهم املحميات الطبيعية التي اأهداها �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان 
امل�شتقبل  �شباب  لإعيييداد  ومييركييزا  خمترا  لتكون  الميييارات  وفتيات  ل�شباب 
وال�شلوكيات  القيم  تعزيز  جانب  اإىل  املطلوبة  احلياتية  املهارات  واإك�شابهم 

التي متثل ال�شخ�شية الماراتية الأ�شيلة.
واأكد �شعادة �شنان املهري املدير التنفيذي لالأن�شطة والفعاليات يف النادي يف 
ت�شريح له مبنا�شبة اإنطالق احلدث اأن قطاع ال�شباب حمط اهتمام ورعاية 

وتقدمي  العقبات  كافة  تذليل  نحو  جيياهييدة  ت�شعى  التي  الر�شيدة  القيادة 
الدعم الالحمدود من اأجل اإيجاد اأجيال من ال�شباب القادرين على موا�شلة 
�شاحب  توجيهات  بف�شل  وذلييك  واقييتييدار  بثقة  بييالدنييا  يف  التنمية  م�شرة 
واملتابعة  الدولة حفظه اهلل  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
�شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زايييد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  قبل  من  املتوا�شلة 
ال�شديد على الرتقاء برامج  النادي وحر�شه  ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س 
باملعارف  وتزويدهم  احليوي  القطاع  هييذا  خدمة  يف  العمل  واإ�شراتيجية 
الدخيلة وبخا�شة هذا  الثقافة  �شلبيات  التي جتنبهم  التوعوية  واملعلومات 
امللتقى وغره من امللتقيات التي ننظمها طوال العام والتي ت�شتقطب مئات 
الزائرة  ال�شلة والوفود  ذات  واملوؤ�ش�شات  الوطن  اأبناء  والفتيات من  ال�شباب 
حيث يعي�شون اأجمل فرات حياتهم مع تراث الآباء والأجييداد مبا يعزز يف 
احلكيمة  للقيادة  واليييولء  النتماء  وروح  الوطنية  الهوية  ثوابت  نفو�شهم 

واملحافظة على الراث الوطني.
وقال اأن ملتقى هذا العام براجمه اجلديدة التي تتتنا�شب وكافة الأعمار 
هو واحد من امل�شاريع الوطنية الرائدة التي تت�شم بجودة عالية ون�شاطات 
بني  التعاون  مفهوم  تعزز  م�شوقة  تربوية  بيئة  يف  تنفذ  طموحة  وبييرامييج 
عن  م�شرقة  �شورة  جمتمعني  لنقدم  اليينييادي  مع  اأمييورهييم  واأولييييياء  الطلبة 

تراثنا الوطني وهويتنا التي نعتز بها اأميا اإعتزاز.
من ناحية ثانية يخ�ش�س برنامج امللتقى هذا العام م�شاحة طيبة للطالبات 
ن�شاطات  وال�شمحة  اأبوظبي  للنادي يف  التابعة  الن�شائية  للمراكز  املنت�شبات 
يف  ودورات  ال�شعبي  والطهي  والثقافية  املكتبية  منها  متنوعة  وفعاليات 
الور�س  ميين  وجملة  والييدخييون  وال�شدو  واحليينيياء  �شعبية  واألييعيياب  احلا�شوب 
اإىل  التقليدية  الن�شائية  املهن  وخمتلف  املجتمعية  املييجييالت  يف  التدريبية 
جانب جملة من امل�شابقات الثقافية والراثية والفنية التي تك�شب امل�شاركات 
مهارات البداع والبتكار بالإ�شافة اإىل برنامج الرحالت العلمية التثقيفية 

اإىل عديد املوؤ�ش�شات الوطنية واملتاحف والأماكن التاريخية يف الدولة.

�لرتبية تدعو �لطلبة وذويهم 
�إىل �لتحقق من �لعرت�ف 

باجلامعات و �لرب�مج �لأكادميية
•• دبي-وام:

مبوؤ�ش�شات  اللتحاق  على  املقبلني  الطلبة  والتعليم  الربية  وزارة  دعييت 
اإىل  اأمييورهييم  واأولييييياء  الثانوية  املرحلة  خريجي  خ�شو�شا  العايل  التعليم 
التي  الأكييادميييييية  والييرامييج  باجلامعات  العيييراف  ميين  التحقق  �ييشييرورة 
اأو  ينوون اللتحاق بها ل�شتكمال درا�شاتهم اجلامعية �شواء داخل الدولة 

خارجها.
اإطييار حر�شها على ح�شول  اأن ذلك ياأتي يف  واأكييدت الييوزارة بهذه املنا�شبة 
يف  الدولة  وطموحات  خطط  يلبي  مرموق  تعليمي  م�شتوى  على  الطلبة 
اإىل جانب احلر�س  التطور والنماء  ايجاد كفاءات ب�شرية توا�شل م�شرة 

على جودة التعليم يف املرحلة اجلامعية للطلبة داخل الدولة وخارجها.
وقال �شعادة الدكتور حممد ابراهيم املعال وكيل الوزارة لل�شوؤون الأكادميية 
للتعليم العايل اإن وزارة الربية والتعليم ومن منطلق حر�شها على توفر 
الإر�شاد والتوعية الالزمني للطلبة وح�شولهم على تعليم ذي جودة عالية 
وفرت عر موقعها اللكروين خدمتني رئي�شيتني للتحقق من العراف 

باجلامعات والرامج الأكادميية.
الأمر«  يهمه  ملن  �شهادة   « ا�شتخدام خدمة  املتعاملني  باإمكان  اأنه  اأو�شح  و 
املرخ�شة  واحلكومية  اخلا�شة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  عن  لال�شتف�شار 
املوؤ�ش�شات من قبل هيئة  هييذه  املعتمدة يف  والييرامييج  الدولة  داخييل  للعمل 

العتماد الأكادميي التابعة للوزارة.
و اأ�شار اإىل اأن خدمة » الإفادة عن موؤ�ش�شة تعليمية برنامج درا�شي« متكن 
الدولة  والرامج خارج  باملوؤ�ش�شات  العييراف  التحقق من  املتعاملني من 
حيث تقوم الوزارة بالتحقق من ح�شول املوؤ�ش�شة والرنامج املراد درا�شته 
حتقيق  من  التاأكد  جانب  اإىل  الدرا�شة  بلد  يف  الييالزميية  العييتييمييادات  على 

الرنامج �شروط معادلة ال�شهادات املعمول بها يف الدولة.
و لفت �شعادته اإىل �شرورة التعامل مب�شوؤولية عالية اإزاء ما يتم عر�شه من 
الإعالم  و�شائل  خمتلف  يف  العايل  التعليم  مبوؤ�ش�شات  لاللتحاق  اإعالنات 
املوؤ�ش�شات من خالل  تلك  والتاأكد من م�شداقية  بجدية  معها  والتعاطي 
الت�شال  قيينييوات  خمتلف  عيير  معها  والتوا�شل  والتعليم  الربية  وزارة 

املتاحة منها خدمة الإفادة عن موؤ�ش�شة تعليمية برنامج درا�شي.
تفيد  الييييوزارة  ميين  ر�شمية  بوثيقة  الطالب  تييزويييد  اإىل  اخلييدميية  تهدف  و 
بالعراف باملوؤ�ش�شة التعليمية والرنامج الدرا�شي امل�شتف�شر عنه يف حال 
كانت الدرا�شة م�شتوفاة ل�شروط نظام معادلة ال�شهادات وخدمة �شهادة ملن 
يهمه الأمر ب�شاأن اعتماد موؤ�ش�شات التعليم العايل داخل الدولة عالوة على 
اإ�شدار �شهادات ملن يهمه الأمر باعتماد موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة 

واحلكومية من الوزارة داخل الدولة وبراجمها الأكادميية املعتمدة.

ا�ستقبل قرابة 6000 حالة يف عدة اأيام

مركز �لت�شال و�خلدمات �لإلكرتونية �لتابعة لهيئة �أبوظبي لالإ�شكان ت�شهد 
�قباًل كبريً� لال�شتعالم عن حالة �لطلب خالل عطلة عيد �لفطر �ملبارك

•• اأبوظبي-الفجر:

التييي�يييشيييال يف هيئة  ميييركيييز  �ييشييهييد 
كبراً  اقييبيياًل  لالإ�شكان  اأبييوظييبييي 
املبارك  الفطر  اجييازة عيد  خالل 
للعام اجلاري 2017، اإذ ا�شتقبل 
قرابة 6000 حالة ا�شتعالم عر 
الييتييي يوفرها  الييقيينييوات  خمييتييلييف 

املركز للمتعاملني مع الهيئة.
 350 امليييتييي�يييشيييليييني  وميييييين �يييشيييمييين 
عيييين حالة  ا�ييشييتييعييلييمييوا  ميييواطييينييياً 
�شمن  مييييين  وكييييييانييييييوا  الييييطييييلييييب، 
مييي�يييشيييتيييحيييقيييي دفيييييعييييية الييييقييييرو�ييييس 
الأخييرة، والبالغ عددها 1250 
قر�شاً والتي وجه �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زايييد  بن  خليفة  ال�شيخ 
»حيييفيييظيييه اهلل«،  الييييدوليييية  رئييييييي�يييس 
�شاحب  واعييتييمييد  بتخ�شي�شها، 
اآل  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

الإ�يييشيييتيييعيييالم عييين طييلييبيياتييهييم من 
اأو  الييييييذكييييييي،  اليييتيييطيييبيييييييق  خييييييالل 
الت�شال  اأو  الإلييكييروين،  الريد 
التابع  الييعييمييالء  خييدميية  مبييركييز 
اإذ  الإلييكييروين،  اأواملييوقييع  للهيئة، 
عن  الإ�ييشييتييعييالم  خييدميية  تت�شمن 
طلب  حالة  مراحل  متابعة  طلب 
امليييتيييعييياميييل، مبيييجيييرد ادخييييييال رقم 
خطوات  بعدة  ومتابعته  الطلب، 
تبداأ بت�شجيل الطلب والتاأكد من 
اكتماله، ومن ثم املراجعة الفنية، 
البحث الجتماعي،  والتي ت�شمل 
والبحث  اليييهييينيييد�يييشيييي،  واليييبيييحيييث 
املراجعة  ثييييم  ومييييين  الييييقييييانييييوين، 
فاملراجعة  ليييليييطيييليييب،  امليييبيييدئييييييية 
هذه  جييميييييع  تييتييم  اإذ  اليينييهييائييييية، 
اخلطوات اإلكرونياً دون احلاجة 
لتواجد املتعامل يف مراكز خدمة 
الييعييمييالء لييال�ييشييتييعييالم عييين حالة 

الو�شول  اأو  الييهيياتييف  طييريييق  عيين 
واإعطائه  �ييشييخيي�ييشييييياً  لييلييمييتييعييامييل 
املعاملة  اإجنيييييييياز  يف  الإولييييييوييييييية 

الإ�شكانية. 
و�ييشييهييدت خييدميية الإ�ييشييتييعييالم عن 
اإجازة  خييالل  كبراً  اقييبيياًل  طلب  
عيد الفطر، اإذ بلغ عدد امل�شتعلمني 
عن طلباتهم من خالل التطبيق 
 2198 بالهيئة  اخلا�س  الذكي 
امل�شتعلمني  عيييييدد  بيييليييغ  فيييييييميييا   ،
املييوقييع الإليييكيييروين للهيئة  عيير 
الذين  عييييدد  وبيييليييغ   ، نحو654 
نظام  عيير  الهيئة  مييع  تييوا�ييشييلييوا 
ال�شتجابة ال�شوتية التابعة ملركز 

الإت�شال 3000 �شخ�شاً.
لهيئة  الإلييكييروين  املوقع  ويتيح 
www. وهو  لالإ�شكان  اأبوظبي 

جتربة  ليييييييييزواره   adha.ae
فريدة من ناحية �شهولة الت�شفح 

اأبييوظييبييي نائب  نييهيييييان ويل عييهييد 
امل�شلحة  لييلييقييوات  الأعييلييى  الييقييائييد 
بقيمة  ليييليييميييواطييينيييني  �يييشيييرفيييهيييا 

مليارين و403 ماليني درهم. 
املن�شوري  حممد  �شلمى  واأكيييدت 
املتعاملني  خيييدمييية  اإدارة  ميييديييير 
اأبييييوظييييبييييي  هيييييييئييية  بيييييالإنيييييابييييية يف 
لالإ�شكان اأن الهيئة وفرت خيارات 
املتعاملني  لييلييمييواطيينييني  مييتييعييددة 
التوا�شل معها ومتابعة  اأجل  من 
يوفر  اإذ  ال�ييشييكييانييييية،  طييلييبيياتييهييم 
من�شة  الهيئة  يف  الت�شال  مركز 
وحديثة  مييتييكييامييليية  اإليييكيييرونييييييية 
وهو  املتعاملني،  عييالقييات  لإدارة 
التطور  فييائييقيية  بييتييقيينيييييات  ميييييزود 
لأف�شل  وفقاً  حديثة  وتطبيقات 
مراكز  يف  امل�شتخدمة  التقنيات 

الت�شال العاملية.
ميكنهم  املييتييعييامييلييني  اإن  وقييياليييت 

الطلب.
اأبيييوظيييبيييي  هيييييييئييية  اأن  واأ�ييييشييييافييييت 
ت�شهيل  عييلييى  لييالإ�ييشييكييان حتيير�ييس 
وتب�شيط  امليييييتيييييعييييياميييييل،  رحيييييلييييية 
على  واليييتييي�يييشيييهيييييييل  الإجييييييييييييييراءات 
على  احليييي�ييييشييييول  يف  املييييواطيييينييييني 
يحقق  مبا  الإ�شكانية،  اخلييدمييات 
ميي�ييشييتييوى اأعيييليييى مييين اليير�ييشييا بني 
املتعاملني وتقلي�س مدة النتظار 

وت�شهيل عملية التقدمي.
اأكييد حممد حمد  من جانب اأخيير 
الإ�شكان،  خدمات  مدير  املهري 
اأن الهيئة اأطلقت مبادرة خدمات 
ذوي   : ميين  ملتعامليها  اليي�ييشييعييادة 
الهمم، كبار ال�شن ، �شوؤون الق�شر 
مهام  الدولة يف  خييارج  والعاملني 
�شكلت  الهيئة  اإن  حيث  ر�شمية. 
والييذي يعمل على  ال�شعادة  فريق 
الفئات  هيييييذه  ميييعييياميييالت  اإمتيييييييام 

املطلوبة  املعلومة  اإىل  والو�شول 
وب�شيطة  �ييشييليي�ييشيية  خيييطيييوات  عييير 
ت�شمن فاعلية وان�شيابية البحث 
املتعاملني،  تييطييلييعييات  يييلييبييي  مبيييا 
خيارات  عيييدة  للمت�شفح  ويييتيييييح 
خدمات  على  والإطيييالع  للت�شفح 
القرو�س  اأبيييرزهيييا  الييهيييييئيية: ومييين 
�شور  معر�س  الإ�شكانية،  وامليينييح 
الإ�شكان  تاريخ  الإ�شكان،  مل�شاريع 
الأخيييييبيييييار  واآخيييييييييير  الإمييييييييييييييارة،  يف 

والفاعليات اخلا�شة بالهيئة.
وتعد ح�شابات الهيئة على مواقع 
توير،  الجيييتيييمييياعيييي  اليييتيييوا�يييشيييل 
وان�شتجرام ويوتيوب، قناة فعالة 
للتوا�شل مع اجلمهور يف خطوة 
امل�شتمر  التوا�شل  اأهمية  تعك�س 
فئات  خميييتيييليييف  ميييييع  واملييييبييييا�ييييشيييير 
اجلمهور واحلر�س على الو�شول 

لهم والتفاعل معهم.  
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اأخبـار الإمـارات
مليون و207 �آلف مكاملة تلقتها مر�كز �لقيادة و�لتحكم ب�شرطة �أبوظبي خالل 5 �أ�شهر

•• اأبوظبي-وام:

 تلقت القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي عر مراكز القيادة 
لإدارة  التابعة  والييظييفييرة   والييعييني  اأبييوظييبييي  يف  والتحكم 
اآلف  املركزية مليونا و207  العمليات  العمليات بقطاع 
و45 مكاملة عر الهاتف على خط الطوارئ »999« على 
املا�شية  اخلم�شة  الأ�شهر  خالل  اأبوظبي  اإمييارة  م�شتوى 
مقارنة مع مليون و137 األفا و92 مكاملة خالل الفرة 

ذاتها من العام املا�شي.
واأكد العقيد نا�شر �شليمان امل�شكري مدير الإدارة جاهزية 
املراكز املزودة باأحدث الأجهزة والتقنيات املتطورة لتقدمي 

خدماتها للجمهور على وجه ال�شرعة �شمن نطاق ت�شهيل 
الإجراءات واخلدمات ال�شرطية ملواكبة التو�شع اجلغرايف 
اأن  مو�شحا  وال�شتقرار  الأمن  مكت�شبات  على  واحلفاظ 
منظومة ال�شتجابة الفعالة اأ�شهمت يف رفع كفاءة الأداء 

ب�شرعة الرد على املكاملات واإدارة احلوادث والبالغات.   
الييييردد يف الت�شال  اإىل عيييدم  امليي�ييشييكييري اجلييمييهييور  ودعيييا 
امل�شاعدة  طلب  اأو  ال�شرورة  عند   999 ال�شرطة  بهاتف 
لي�شت من �شميم  املكاملات لطلبات عادية  اأن  اإىل  م�شرا 
اليييوقيييت واجلهد  اإهيييييييدار  تييتيي�ييشييبييب يف  و  اليي�ييشييرطيية  عييمييل 
داعيا  للم�شاعدة  املحتاجني  املت�شلني  لباقي  املخ�ش�س 
خالل  من  �شالمتكم  يف  �شعادتنا  حملة  مع  التفاعل  اإىل 

اللتزام با�شراطات الوقايية وال�شالمة.   
اأطفالهم  مراقبة  الأمييور  اأولياء  امل�شكري  العقيد  ونا�شد 
 999 ال�شرطة   برقم هاتف  واللهو  اللعب  ومنعهم من 
�شابق  وقيييت  يف  تلقت  اأبييوظييبييي  �ييشييرطيية  اأن   اإىل  ميي�ييشييرا 
خ�شو�شا خالل فرة الإجازة ال�شيفية لالأطفال مكاملات 
اأو�شح  و  العمل  بطبيعة  ترتبط  ل  ال�شغار  ميين  بريئة 
املخ�ش�س  واجلهد  للوقت  هييدرا  ت�شكل  املكاملات  تلك  اأن 
للمت�شلني من اأفراد اجلمهور الذين هم يف اأ�شد احلاجة 
باأهمية  الأطييفييال  توعية  �ييشييرورة  اإىل  داعيييييا  للم�شاعدة 
حال  يف  ا�شتخدامه  يتم  ومييتييى   999 اليي�ييشييرطيية   هيياتييف 

ا�شتدعت ال�شرورة ذلك.

 

�صح الكالم 

يف اإطيييار حيير�ييس الييييوزارة على تييوفيير الأمييين واليي�ييشييالميية داخل 
مدار�شها خالل عطلة ال�شيف ، كانت قد �شددت ومنذ العامني 
�شيارات  قبل  ، من  املدار�س  ا�شتغالل مظالت  منع  على  تقريبا 
املعلمني وو�شع �شياراتهم و�شيارات اأقاربهم واأ�شدقائهم ، داخل 
�شاحات املدار�س وحتت مظالتها طوال عطلة ال�شيف ، األ اأن ل 
الوزارة تابعت وتاأكدت من تنفيذ توجيهاتها ، ول اإدارات البع�س 
املعلمني  ول   ، اليييوزارة  توجيهات  بتنفيذ  التزمت  املييدار�ييس  ميين 
ر�شخوا لتنفيذ ما وجهت به الوزارة ، ولزالت �شاحات املدار�س 
الوزارة  ت�شارع  اأن  فاآمل   ، لل�شيارات  ومواقف  مرتعا  ومظالتها 
بالتذكر مبا طالبت به من قبل ، وتوجه مدراء نطاقها كل يف 
املدار�س باملوافقة لأي كان بو�شع  ال�شماح لإدارات  نطاقه بعدم 
�شيارته داخل �شاحة املدر�شة خالل العطلة ال�شيفية ، فاملوؤ�شف 
اأن هناك اإدارات مدار�س ملتزمة وبالفعل �شارعت بالتنبيه على 
املييدر�ييشيية وحتت  �ييشيياحييات  داخيييل  �شياراتهم  تييرك  بييعييدم  معلميها 
مظالتها ، فيما مدار�س جماورة لهم �شمحت اإداراتها بانتهاك 

تعليمات الوزارة .
ذكرين تقاع�س بع�س اإدارات املدار�س عن التنفيذ وتغا�شي الوزارة 
اإدارة  قامت  عندما  �شنوات م�شت  منذ  ، مبا حدث  املتابعة  عن 
�شاحة  داخييل  تركت  �شيارات  ب�شحب   ، التعليمية  املناطق  اإحييدى 
املدار�س التابعة لها ، وقد تركها اأ�شحابها  ودون اإذن م�شبق ل 
من اإدارة املدر�شة ول املنطقة ، ومل يعرف حرا�س املدر�شة حينها 
اأهي ملعلمني بتلك املدر�شة اأم لأقارب لهم ، اأم اأن ال�شاحة توؤجر 
وحفاظا  عليه  وبناء   ، ال�شيف  عطلة  طوال  لل�شيارات  كمواقف 
، واأمام  اأ�شوار املدر�شة  على المن وال�شالمة مت �شحبها خلارج 
 ، التعليمية  املنطقة  اإدارة  اتخذتها  التي  هذه اخلطوة اجلريئة 
كانت هناك عيون لكامرات و�شيلة اإعالمية تر�شد ما يحدث ، 
منددة مبا فعلته اإدارة املنطقة ، وراأت اأنه كان على اإدارة املنطقة 
اأن تنتظر حلني عودة املعلمني من عطلتهم ال�شيفية ، واإن كنت 
اأرى اأن ما فعلته اإدارة املنطقة كان عني ال�شواب ، وكان يفر�س 
فيمنع   ، لغرهم  اأو  ملعلمني  اأكانت  �شواء  لأنييه   ، عليه  ت�شكر  اأن 
منعا باتا تواجد اأي �شيارة داخل �شاحة املدر�شة بعد نهاية الدوام 
الر�شمي منعا حلدوث ما ل يحمد عقباه ، فما بالكم ب�شيارات 
البلية  ف�شر   ، كاملني  �شهرين  طيييوال  املييدار�ييس  �ييشيياحييات  داخيييل 
نعرف  ل   ، املنطقة  تلك  م�شوؤول  من  حينها  �شئلت  ي�شحك  ما 
بال�شبط ماذا يريد اإعالمنا واإعالمينا اإن طبقنا اللوائح �شهروا 
بنا ، واإن �شايرناهم وتركنا �شاحات املدار�س �شبيال لكل من كان ، 
وحدث مكروها �شرقة اأو ما �شابه ذلك وجهوا لنا اللوم ويتهموننا 
، ول ن�شتبعد اتهامنا  الييوزارة  بالتقاع�س لعدم تنفيذ توجيهات 
بعد ذلك اأننا نوؤجر املواقف حل�شابنا ، ولذا وحتى ل نفاجئ باأن 
اإحدى تلك ال�شيارات مطلوبة اأو م�شروقة اأو يحدث ما ل يحمد 
عقباه ، فينبغي األ ي�شمح للحرا�س اأو غرهم با�شتغالل مواقف 
�شاحات املدار�س جهال اأو عمدا ، حلني عودة اأ�شحابها اأيا كانوا 
من اأع�شاء الهيئة الإدارية اأو التدري�شية اأو جماملة لأ�شحابها  

حلني عودتهم من العطلة ال�شيفية 
حم�سن را�سد

R_dubai2005@yahoo.com

مواقف لل�سيارات 
داخل �ساحات املدار�ض

ر�شد موؤ�شر جديد على تكاثر �حلبارى يف مناطقها �لتاريخية بالإردن
•• اأبوظبي-وام:

 ر�شدت الفرق امليدانية التابعة للجمعية امللكية حلماية الطبيعة يف الأردن 
موؤ�شرا جديدا على التكاثر الطبيعي للحبارى التي مت اإطالقها يف اململكة 

الأردنية الها�شمية مببادرة من ال�شندوق الدويل للحفاظ على احلبارى .
اأعوام  1300 حبارى مكاثرة يف الأ�شر خالل  اإطالق  ومت مبوجب املبادرة 
2014 و2015 و2017 يف اأجزاء خمتلفة من نطاق النت�شار التاريخي 

للحبارى الآ�شيوية يف اململكة الأردنية.
ومت ر�شد فرخي حبارى يف جنوب غرب الأردن وع�س للحبارى يف وادي رم 
..كما ر�شدت الفرق امليدانية ع�شا للحبارى يف �شرق الأردن يف العام املا�شي 
املحدود من احلبارى  العدد  الغالب بني  تتم يف  الكت�شافات  باأن هذه  علما 
املزود باأجهزة تتبع ف�شائي وراديوي ولذلك فهي تعتر موؤ�شرا جيدا لنجاح 
تاأقلم هذه الطيور واإمكانية م�شاهمتها يف اإعادة توطني هذا النوع يف املناطق 

التي اختفى منها يف املا�شي.
للحفاظ على  الييدويل  ال�شندوق  عام  البي�شاين مدير  وقييال حممد �شالح 
احلبارى اأن الطيور التي تنتجها مراكز الإكثار يف الأ�شر التابعة لل�شندوق 

يف اأبوظبي وكازاخ�شتان واململكة املغربية تتاأقلم مع احلياة الرية وت�شاهم 
اأجزاء  يف  الطيور  اأعيييداد  زييييادة  اأو  املتال�شية  املجموعات  تاأ�شي�س  اإعيييادة  يف 
خمتلفة من النطاق الدويل لنت�شار احلبارى وذلك بعد الأنظمة والنماذج 
يف  احلبارى  على  للحفاظ  الييدويل  ال�شندوق  طورها  التي  والروتوكولت 
يف  احلياة  مع  للتاأقلم  واإعييدادهييا  وتربيتها  الطيور  لإكثار  مراكزه  خمتلف 
الإطييالق والتن�شيق  اإىل الختيار اجليد ملناطق ومواعيد  بالإ�شافة  الرية 
مع ال�شلطات واملجتمعات املحلية حلماية الطيور و�شون موائلها الطبيعية 

وحت�شني البيئة لت�شبح م�شجعة على انت�شار الطيور وتغذيتها وتكاثرها.
التي تبقى  اليوم توؤتي هذه اجلهود ثمارها بو�شول ن�شبة الطيور  واأ�شاف 
على قيد احلياة خالل ال�شنة الأوىل من 57 باملائة اىل 80 باملائة يف مناطق 
الإطالق.. ويف �شوء هذه املوؤ�شرات املتتالية على جناح الطيور التي نطلقها 
الإنتاج احلايل ملراكزنا يف  زيييادة  نتج عنه  الطبيعي فقد  للتكاثر  الرية  يف 

الإمارات واملغرب وكازاخ�شتان اىل 53 األف طر حبارى �شنويا.
ويتم تنفيذ هذا امل�شروع يف اإطار اتفاقية تعاون م�شرك بني دولة الإمارات 
واململكة الأردنية الها�شمية بهدف توطني جمموعات من طيور احلبارى يف 

مواقع انت�شارها التاريخي باململكة.

لتقييم  تخ�ش�شية  اأبييحيياث  اإجييييراء  لالتفاقية  الأ�ييشييا�ييشييييية  الييبيينييود  و�شملت 
يف  احلييبييارى  حلماية  وخطة  قانونية  ت�شريعات  وو�شع  الرنامج  اإجنيييازات 
املحلية  املجتمعات  لتنمية  بييرامييج  تطبيق  اإىل  بالإ�شافة  اإطالقها  مييواقييع 
حول مواقع الإطالق واإدارة عمليات تنفيذ امل�شروع وتزويد الكوادر املحلية 

باملهارات التخ�ش�شية املطلوبة.
يذكر ال�شندوق الدويل للحفاظ على احلبارى تاأ�ش�س عام 2006 مبوجب 
نهيان  اآل  زاييييد  بيين  ال�شيخ حمييمييد  ال�شمو  �ييشيياحييب  اأ�يييشيييدره  اليييذي  الييقييرار 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة بهدف قيادة برامج  ويل عهد 
احلفاظ على طائر احلبارى وحمايته يف بيئته الطبيعية وا�شتدامة اأعداده 
اأحد  يعد  الييذي  ال�شقارة  تييراث  ا�شتمرارية  �شمان  مع  الطويل  املييدى  على 
التقاليد الراثية العربية والإن�شانية الأ�شيلة والذي اعرفت به اليون�شكو 

�شمن قائمة الراث الثقايف غر املادي للب�شرية.
ويندرج حتت اإدارة ال�شندوق الدويل للحفاظ على احلبارى كل من مركز 
الطيور  الوطني لبحوث  واملركز  اأبوظبي  ال�شيخ خليفة لإكثار احلبارى يف 
اململكة  يف  الفطرية  احلييييياة  لتنمية  الإميييييارات  ومييركييز  �شويحان  مبنطقة 

املغربية ا�شافة اىل مركز ال�شيخ خليفة لإكثار احلبارى يف كازاخ�شتان.

�ل�شحة ت�شتخدم جهاز » ترو�شكان « �حلديث للك�شف عن �لأدوية �ملزيفة
•• دبي-وام:

ووقاية  اليي�ييشييحيية  وزارة  كيي�ييشييفييت   
جهاز«  اإ�ييشييتييخييدامييهييا  عيين  املجتمع 
 TruScan RM  - ترو�شكان 
الأدويييية  ملكافحة   »analyzer
والتي  اجليييودة  متدنية  اأو  املزيفة 
تيي�ييشييكييل خييطييرا عييلييى �ييشييحيية اأفييييراد 
املر�شى  �شريحة  ل�شيما  املجتمع 
املزمنة  الأمييرا�ييس  يعانون  الييذييين 
واليييي�ييييشييييعييييف اجلييينييي�يييشيييي واليييقيييليييب 

والأمرا�س ال�شرطانية .
ييياأتييي ا�ييشييتييخييدام اجلييهيياز يف اإطيييار 
حر�س الوزارة على توفر تغطية 
جمتمعية  وحماية  �شاملة  �شحية 
جلميع الأفراد من خالل م�شاعدة 
فرق التفتي�س عن الأدوية يف اتخاذ 
قييييييرارات �ييشييريييعيية بيي�ييشيياأن الإفيييييراج 
عيين اليي�ييشييحيينييات يف وقيييت �ييشييريييع يف 
خمييتييلييف امليينييافييذ احلييييدودييييية على 

م�شتوى الدولة.
ح�شني  اأميييييييني  الييييدكييييتييييور  اأكيييييييد  و 
ال�شحة  وزارة  وكيييييييل  الأميييييييري 
ل�شيا�شة  امل�شاعد  املجتمع  ووقيياييية 
اأن  والييراخييييي�ييس  الييعيياميية  ال�شحة 
اإنت�شار ظاهرة  الدولة عكفت منذ 
عييلييى و�شع  املييغيي�ييشييو�ييشيية  الأدوييييييييية 
واحلد  ملنعها  الييوقييائييييية  الييتييدابيير 

موجي معني للح�شول على ب�شمة 
اأو  كيميائي  مييركييب  لييكييل  حميييددة 
م�شتح�شر �شيدلين وتخزينها يف 
قاعدة بيانات اجلهاز لإ�شتخدامها 
العينات  من  والتاأكد  التعرف  فى 
حتت الفح�س م�شرا اإىل اأن جهاز 
باأنه �شهل احلمل  ترو�شكان يتميز 
 900 والتنقل ول يزيد وزنه عن 
جيييييرام و�ييشييهييل الإ�يييشيييتيييخيييدام كونه 
عالية  رامييييان  اأ�ييشييعيية  عييلييى  يعتمد 
خالل  النتيجة  ويييظييهيير  الإنييتييقيياء 
الأدوية  بعد فح�س  ثييوان معدودة 
مل�س  دون  عبواتها  يف  والكيماويات 
وبالتايل  للمادة  مبا�شرة  اجلييهيياز 
يقلل تعر�س م�شتخدميه لأ�شرار 
نتائجه  اأن  كما  الكيميائية  امليييواد 
تف�شر  اإىل  حتيييتييياج  ل  وا�يييشيييحييية 

ميينييهييا مييين خييييالل اإنييي�يييشييياء خمتر 
والأبحاث  النوعية  اجلييودة  �شبط 
وال�شحية  الييطييبييييية  لييلييميينييتييجييات 
وجتهيزه باأحدث الأجهزة وتوفر 
الأجيييهيييزة احلييديييثيية مييثييل جييهيياز » 
الأدوييييية  عيين  للك�شف  تييرو�ييشييكييان« 
والقائمني  لييلييمييفييتيي�ييشييني  امليييزييييفييية 
عيييليييى الإفيييييييييييراج عيييين الأدويييييييييييية يف 
املوانىء واملطارات ومراكز الريد 
واملنافذ  الييييدوليييية  ميي�ييشييتييوى  عييلييى 

احلدودية.
و اأو�شح اأن جهاز » ترو�شكان » يتم 
ا�شتخدامه حاليا من قبل مفت�شي 
ال�شحة  وزارة  ميييين  الييي�يييشيييييييدلييية 
عييييييدد من  امليييجيييتيييميييع يف  ووقيييييايييييية 
والبحرية  الرية واجلوية  املنافذ 
للدولة واأن هناك خطة من قبلها 
لييييزيييييادة عييييدد الأجييييهييييزة واأمييياكييين 
املنافذ  جميع  لت�شمل  ا�شتخدامها 
ملفت�شي  توفرها  وكذلك  بالدولة 
املختلفة  وامل�شتودعات  ال�شيدليات 
املزيفة  الأدوييييية  ل�شبط  بييالييدوليية 
ومتدنية اجلودة .. م�شرا اإىل اأن 
الأجهزة توزعت بني مطار وبريد 
اأبيييوظيييبيييي واملييينيييافيييذ احلييييدودييييية يف 
مدينة العني ومطار دبي الدويل.

اجلهاز  عمل  مييبييداأ  اأن  اإىل  لفت  و 
يعتمد على انبعاث ليزر عند طول 

ف�شال عن اأنه يقلل بدرجة كبرة 
التحاليل  ونييفييقييات  تييكيياليييييف  مييين 

املخرية.
واأكييد الأمييري اأن الييوزارة و�شعت 
اإ�شتخدام  لتفعيل  عييمييل  بييرنييامييج 
اجليييهييياز مييين خيييالل تيينييظيييييم ور�س 
واإن�شاء قاعدة  تدريبية للمفت�شني 
بيانات حتتوي على جميع الأدوية 
املتاحة امل�شجلة بالدولة من اأدوية 
قاعدة  وحتديث  وب�شرية  بيطرية 
اليييبيييييييانيييات لييكييل ميينييتييج جيييدييييد مت 

ت�شجيله.
و ذكر اأن هذا اجلهاز ي�شتخدم فى 
العاملية مثل  العديد من املنظمات 
منظمة الغذاء والدواء الأمريكية 
FDA ووكالة الأدوية ومنتجات 
بريطانيا«  اليي�ييشييحييييية  اليييرعيييايييية 
من  والييييييعييييييديييييييد   »MHRA
مثل  العاملية  الييدوائييييية  اليي�ييشييركييات 
�شانويف ونوفارت�س ومرك وفايزر 
ملواجهة الأدوية املغ�شو�شة واملقلدة 
منظومة  انييهيييييار  ت�شبب  قييد  الييتييى 
الييييدواء حييول الييعييامل والييتييي ت�شل 
 30 اإىل  اليييدول  بع�س  يف  ن�شبتها 
باملائة ما يرفع ن�شبة ف�شل العالج 
اأو الوفاة ف�شال عن اأن ذلك يوؤدي 
اإىل فقد الثقة باخلدمات ال�شحية 
مييينيييوهيييا بيييييياأن ميينييظييميية اجليييميييارك 

العاملية تقدر قيمة الأدوية املزيفة 
يف العامل بنحو 200 مليار دولر 

�شنويا .
واأ�شاف الأمري اإن وزارة ال�شحة 
اإ�شدار  داأبييت على  املجتمع  ووقاية 
تعاميم اأ�شبوعية و�شهرية للتحذير 
واإبتكرت  املغ�شو�شة  الأدويييييية  ميين 
للمنتجات  م�شتمرة  ر�شد  اأنظمة 
الدوائية التي تدخل الدولة ف�شال 

عن متابعتها التحذيرات ال�شادرة 
حيث  املعنية  الدولية  اجلهات  عن 
اأ�شبحت دوليية الإمييارات يف طليعة 
الغ�س  مييكييافييحيية  يف  اليييعيييامل  دول 
كامل  حتمل  وا�شتطاعت  الييدوائييي 
وفق  الإطيييار  هييذا  يف  م�شوؤولياتها 
ل�شيما  العاملية  املنظمات  تقارير 
الدوائي  للر�شد  »اأوب�شال«  مركز 

التابع ملنظمة ال�شحة العاملية.

�شرطة ر�أ�س �خليمة تختتم بنجاح حملة “كافح �لت�شول و�شاعد من ي�شتحق “
•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

اخليمة  راأ�ييييييس  �ييشييرطيية  اخييتييتييمييت 
الت�شول  كييافييح   ( حييمييليية  فييعيياليييييات 
التي   ) ييي�ييشييتييحييق  مييين  و�يييشييياعيييد   ..
اطلقتها للعام الثالث على التوايل 
الكرمي،  رم�شان  �شهر  مع  تزامناً 
لتثقيف املجتمع وتوعيته ميدانياً 
الييتيي�ييشييول، كمظهر  حيييول خميياطيير 

غر احل�شاري.
ولقد حققت احلملة جناحاً كبراً 
اأثييميير انييخييفيياظيياً كبراً  ومييلييمييو�ييشيياً 

وملحوظاً يف عدد املت�شولني.
توعية  برنامج  احلملة  وت�شمنت 
العييييييالم  اإدارة  نييظييمييتييه  اأمييينييييييية 
راأ�س  ب�شرطة  العامة  والييعييالقييات 
طابع  ذو  املت�شولني  با�شم  اخليمة 
، و�ييييشييييارك  كييييوميييييييييدي  الييييييدرامييييييي 
بالتمثيل فيه  املمثل جا�شم راكان 
والييفيينييانيية �ييشييوغييه وغيييرهيييم مثل 
مييروان عبد اهلل واحمد مييال اهلل، 
الإعالمي  احليييييوار  يف  و�ييشيياركييهييم 

ل  الت�شُوّ كييافييح  حييمييليية  وا�ييشييتييمييلييت 
و�ييييشيييياعييييد مييييين يييي�يييشيييتيييحيييق تييييوزيييييع 
مطوية    20.000 جمييييمييييوع 
بييييرو�ييييشييييور تييييوعييييوي �ييشييمييلييت 15 
بالتعاون  الإمييييييييييارة  يف  ميينييطييقيية 
ميييع �ييشييبيياط اليييقيييطييياع الأميييينييييي يف 

�شحاياهم اأمام اجلمهور، باأ�شلوب 
و�شيق،  مبتكر  تييوعييوي  كييوميييييدي 
جمموع  الييييرنييييامييييج  حيييقيييق  وقييييييد 
460923 م�شاهدات تاأكيداً على 
تيياأثييره الإيجابي الييذي عييزز وعي 
اجلييمييهييور وتييفيياعييلييهييم  ميييع جهود 

على  الييقيي�ييشيياء  ت�شتهدف  الإميييييارة، 
هذه الآفة، بتنمية الثقافة الأمنية 
اأفيييراد اجلييمييهييور، وتوعيتهم  لييدى 
املت�شولني،  مع  التجاوب  بخطورة 
والتاأكيد عليهم ب�شرورة احلر�س 
عييلييى مييكييافييحييه هييييذه الآفيييييية التي 

حلقاته  عر�س  ومت  املييزكييي،  منذر 
الييكييرمي على  رم�شان  �شهر  طييوال 
اخليمة  راأ�يييييييس  �يييشيييرطييية  ميينيي�ييشييات 
ال�شينما  دور  وعيير  اللييكييرونييييية، 
اأ�شاليب  الإميييارة، وذلييك لك�شف  يف 
ايقاع  املييتيي�ييشييولييني، وطييييرق  وحيييييل 

املجتمعية،  واليي�ييشييرطيية  الإميييييييارة، 
ال�شاملة  ال�شرطة  ودوريييات مراكز 
اخليمة،  راأ�يييييس  ليي�ييشييرطيية  الييتييابييعيية 
يف خمييتييلييف الييييطييييرق والأ�يييييشيييييواق 
والرفيهية،  الييعيياميية  والأميييياكيييين 
ولييييييدى اجلييييهييييات وامليييوؤ�يييشييي�يييشيييات يف 

الت�شول  ميييواجيييهييية  يف  الييي�يييشيييرطييية 
املت�شولني،  عيين  الييفييوري  والإبييييالغ 
وقييييد اتيي�ييشييح بييييياأن الييبييعيي�ييس منهم 
ميتهن الت�شول كمهنة تدر عليهم 
�شهر رم�شان  دخيياًل خا�شة خالل 

الكرمي.

امل�شرق  احليي�ييشيياري  للوجه  ت�شيء 
العديد  اتباع  خييالل  من  لدولتنا، 
اأ�ييشيياليييييب اخلداع  ميين املييتيي�ييشييولييني، 
ال�شهر  فيييييرة  خيييييالل  خيي�ييشييو�ييشيياً 
الف�شيل ل�شتجداء عواطف النا�س 

طلباً للمال وامل�شاعدة الإن�شانية.
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جت�شيد� لتوجيهات �لقيادة: �حلكومة تطور �أد�ة متكاملة لتقييم �أثر �خلطط و�ملبادر�ت �ل�شرت�تيجية على �شعادة �ملجتمع

�شفري �ل�شومال : �لإمار�ت ت�شطر مالحم �إن�شانية نبيلة ت�شتهدف جندة �مل�شت�شعفني و�ملحتاجني

••دبي-وام:

جديدة  اأداة  احليييكيييومييية  اعيييتيييميييدت   
لييتييقييييييييم اأثييييير اخليييطيييط واملييييبييييادرات 
التي  امليييقيييرحييية  ال�يييشيييراتيييييييجييييييية 
تقدمها الوزارات واجلهات احلكومية 
اإىل جمل�س الوزراء تركز على تقييم 
اأثيييير هيييذه اخلييطييط واملييييبييييادرات على 
�شعادة املجتمع يف خطوة جت�شد روؤى 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتييوجيييييهييات 
مييكييتييوم نائب  اآل  را�يييشيييد  بييين  حمييمييد 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
كافة  مبوائمة  اهلل  رعيياه  دبييي  حاكم 
لتحقيق  وبييراجمييهييا  الييدوليية  خطط 

�شعادة املجتمع.
واأكييييييدت مييعييايل عييهييود بيينييت خلفان 
الرومي وزيرة الدولة لل�شعادة مدير 
اليييوزراء،  جمل�س  رئا�شة  مكتب  عييام 
اأثر  بتقييم  خا�شة  اأداة  اعييتييميياد  اأن 

ال�شراتيجية  وامليييبيييادرات  اخلييطييط 
عييلييى �ييشييعييادة املييجييتييمييع، يييوؤكييد رييييادة 
علمية  اأدوات  ا�شتحداث  يف  الييدوليية 
حكومة  تيييوجيييهيييات  تيييعيييزز  وعييمييلييييية 
دوليييية الإميييييييارات، وميييثييل جييييزءاً من 
واملبادرات  اخلييطييط  مييوائييميية  جييهييود 
احليييكيييومييييييية لييتييحييقيييييق الييي�يييشيييعيييادة يف 

املجتمع.
الأداة  هيييييذه  اإن  مييعيياليييييهييا  وقييييالييييت 
جميع  تيييييراعيييييي  الييييتييييي  امليييتيييكييياميييلييية، 
�شعادة  املييوؤثييرة يف  واملييحيياور  العوامل 
احلكومية  للجهات  تتيح  املجتمع، 
خلططها  امليييتيييوقيييع  الأثيييييييير  تييقييييييييم 
ومبادراتها، ما ميكنها من تطويرها 
بيي�ييشييكييل اأكيييييرث ميييرونييية يييتييفيياعييل مع 
املتغرات، واأ�شافت اأن دور احلكومة 
دعم اجلهات عر تطوير ممار�شات 
وتزويدها  لل�شعادة  جديدة  قيا�شية 
ييي�ييشييميين الرتيييييقييييياء بعمل  بيييهيييا، مييييا 

القطاع احلكومي.
حماور   6 الييتييقييييييييم  اأداة  وتييتيي�ييشييميين 
رئي�شية، اإ�شافة اإىل حتديد ال�شعادة 
املبادرة  اأو  اخلييطيية  لنطاق  بالن�شبة 
اآلية  وتييتييطييلييب  اليييزمييينيييي.  ومييييداهييييا 
ال�شريحة  نييطيياق  حتييديييد  الييتييقييييييييم 
املبادرة  اأو  اخلييطيية  ميين  امل�شتهدفة 
ال�شراتيجية مبا ي�شاعد يف درا�شة 
امل�شتهدفة،  الفئة  �شعادة  على  اأثرها 
كيييميييا تييييراعييييي هيييييذه الآلييييييييييية اإييييجييياد 
اآثار  اأي  للحد من  واإجيييراءات  حلول 
املبادرة  اأو  للخطة  متوقعة  �شلبية 

املقرحة.
�شرح  اجلييديييدة  الآلييييية  تتطلب  كما 
اأو  للخطة  املحتمل  الأثيييير  وتقييم 
امليييبيييادرة عييلييى الييفييئيية امليي�ييشييتييهييدفيية اأو 
غيييرهيييا ميييين فيييئيييات امليييجيييتيييميييع على 
ل�شمان  خمييتييلييفيية  زمييينييييييية  فييييييرات 
امل�شتقبل  لأجيال  ال�شعادة  ا�شتدامة 

املحتملة  ال�شلبية  الآثييار  واحلييد من 
مع مرور الوقت.

حماور   6 الييتييقييييييييم  اأداة  وتييتيي�ييشييميين 
رئي�شية لتقييم اأثر اخلطة اأو املبادرة 
ال�شراتيجية املقرحة على �شعادة 
وال�شحة،  القت�شاد،  هي:  املجتمع، 
واملجتمع،  واليييثيييقيييافييية  واليييتيييعيييليييييييم، 
واحلوكمة،  احلييكييومييييية  واخليييدميييات 
والبيئة والبنية التحتية، ويقيَّم كل 
حمور على حدة على مقيا�س من 0 
النتيجة  احت�شاب  ويتم   ،100 اإىل 
ال�شعادة  اأثييييير  لييتييقييييييييم  الإجيييميييالييييييية 
نييتييائييج املحاور  بيينيياء عييلييى مييتييو�ييشييط 
اليي�ييشييتيية. وتييعيير اليينييتييائييج الييتييي تزيد 
اإيييجييابييي كبر  اأثييير  %70 عيين  على 
املعنية.  الفئات  جميع  على  ووا�ييشييح 
 –  60% بييني  النتائج  ت�شر  فيما 
اإيجابي ب�شكل عام،  اأثر  اإىل   70%
اإىل   60% –  50% والنتائج بني 

النتائج ما  اأما  اإيجابي حمييدود،  اأثر 
دون %50 فتعر عن اأثر �شلبي.

عدد  تقييم  يتم  القت�شاد  حمور  يف 
اأثيير اخلطة  بينها  من اجلوانب من 
امل�شتوى  على  املييقييرحيية  املييبييادرة  اأو 
وكيف  امليي�ييشييتييهييدفيية،  للفئة  املعي�شي 
الأخرى  املجتمع  فئات  على  �شتوؤثر 
وعلى اإنتاجية الأفراد وجودة العمل 
القت�شادي  والييو�ييشييع  والييوظييائييف، 
تت�شمن  ال�شحة  �شعيد  على  العام. 
اإ�ييشييهييام اخلطة  مييدى  تقييم  الآلييييية 
اأو املبادرة املقرحة يف حت�شني نظام 
جودتها،  ورفييييع  ال�شحية  الييرعيياييية 
البدنية  ال�شحة  ودورهييا يف حت�شني 
والييذهيينييييية ليييالأفيييراد وتييعييزيييز فر�س 
تر�شيخ اأ�شلوب حياة �شحي، وخف�س 
خماطر ال�شحة العامة وغرها من 

اجلوانب.
مبحور  اخلييا�ييس  التقييم  ويت�شمن 

اأو  اخلطة  م�شاهمة  مييدى  التعليم، 
املييقييرحيية يف حت�شني جودة  املييبييادرة 
الييتييعييليييييم وتيي�ييشييهيييييل اليييو�يييشيييول اإىل 
فر�س  وزييييييادة  التعليمية  الييفيير�ييس 
احلياتية  واملهارات  القدرات  تطوير 
وغرها. يف حمور الثقافة واملجتمع 
يتم الركيز على تقييم دور اخلطة 
اأو املبادرة املقرحة يف احلفاظ على 
وتعزيزه،  الدولة  يف  الثقايف  امل�شهد 
الرابط  دعم  يف  م�شاهمتها  ومييدى 
العائلي وتطوير العالقات والروابط 
املجتمعية  القيم  وتعزيز  املجتمعية، 
والت�شامح،  واليييكيييرم  الييعييطيياء  مييثييل 
وامل�شاركة  والثقة  النتماء  وتر�شيخ 

املجتمعية.
احلكومية  اخليييدميييات  �ييشييعيييييد  عييلييى 
تيييقيييييييم الآلييييييييييية مدى  واحلييييوكييييميييية، 
م�شاهمة اخلطة اأو املبادرة املقرحة 
يف حت�شني جودة اخلدمات و�شهولة 

اإليييييييهيييا وتييقييلييييي�ييس زمن  الييييو�ييييشييييول 
النتظار للح�شول عليها، ويف تطوير 
والتكامل بني اجلهات مبا  الرابط 
يح�شن جتربة املتعاملني، اإ�شافة اإىل 
دور اخلطة اأو املبادرة ال�شراتيجية 

يف تعزيز �شيادة القانون.
التحتية،  والبنية  البيئة  حمور  ويف 
اأو  اإ�ييشييهييامييات اخلييطيية  تبحث الآلييييية 
جتربة  حت�شني  يف  املقرحة  املبادرة 
مثل  الطبيعية  الييبيييييئيية  مييع  اليينييا�ييس 
اخل�شراء  وامل�شاحات  والييهييواء  املياه 
العادات  وتعزيز  العامة،  واحلييدائييق 
التدوير  كييياإعيييادة  للبيئة  ال�شديقة 
واحلييييفيييياظ عييلييى اليييطييياقييية، ومييييا اإذا 
كانت �شتح�شن جودة البنية التحتية 
مثل الطرق واملطارات والنقل العام 

والإ�شكان.
الأداة  هيييييذه  اأن  بييياليييذكييير  اجلييييدييييير 
�شياق  يف  جييييديييييدة  خيييطيييوة  تيي�ييشييكييل 

لر�شيخ  احلييييكييييومييييييييية  اجلييييييهييييييود 
اليي�ييشييعييادة والإييييجيييابييييييية ميينييهييج عمل 
جمتمع  يف  حياة  واأ�شلوب  للحكومة 
العديد  �ييشييبييقييتييهييا  الإمييييييييارات،  دوليييية 
ميين اخليييطيييوات املييهييميية مييثييل اعتماد 
لل�شعادة  اليييييوطييييينيييييي  اليييييرنييييياميييييج 
والإيجابية وامليثاق الوطني لل�شعادة 
والإيييييجييييابييييييييية، وتييياأهيييييييل اليييروؤ�يييشييياء 
يف  والإيجابية  لل�شعادة  التنفيذيني 
اجليييهيييات احلييكييومييييية، وغيييرهيييا من 

املبادرات الوطنية يف هذا املجال.

•• اأبوظبي-وام:

 مل تقف م�شاعي الإمارات احلميدة 
لنجدة اأ�شقائها واملناطق التي ت�شهد 
كييييوارث حيييول الييعييامل يييومييا .. ومل 
العطاء  خييارج  اأبييدا  ال�شومال  تكن 
من  انطالقا  الإميياراتييي  الإن�شاين 
اليييذي تتعامل  الييواجييب الإنيي�ييشيياين 
فهناك   .. مييع اجلميع  اجلييوليية  بييه 
اأيييييياد اإمييياراتييييييية تييعييمييل عييلييى مدار 
ال�شاعة للتخفيف من املعاناة ودعم 
التي  حمنهم  جتيياوز  على  الأ�شقاء 

ميرون بها.
ييييعيييليييي قيم  وطييييييين  والإميييييييييييييييييارات 
احلقيقية  وامليي�ييشيياعيير  الإنيي�ييشييانييييية 
ت�شدرها  عييلييى  ييي�ييشييهييد  وتيياريييخييهييا 
اليي�ييشييفييوف يف امليي�ييشيياعييدات وميييد يد 
دول  ت�شدرها  اأن  .. ول�شك  العون 
العامل بحجم امل�شاعدات الإن�شانية 
مييوؤ�ييشيير عييلييى نييهييج اخلييير يف وطن 

اخلر والعطاء.
ولتزال  مييرت  ال�شومال  اأن  ورغييم 
لكن رجال  لأ�شباب عديدة  باأزمات 
اأن  دون  لنجدتها  هييبييوا  الإميييييارات 
الأحيييييييداث  امليييخييياطييير ول  يييخيي�ييشييوا 
الإن�شاين  فييهييدفييهييم   .. واليييتيييوتييير 
وعلى   .. حيييييدود  لييييحيييده  اليينييبيييييل 
غرار كل منطقة منكوبة يف العامل 
حا�شرين  الإميييييييارات  اأبيييطيييال  كيييان 
بعظيم اإن�شانيتهم ورجولتهم ونبل 
مواقفهم التي باتت مثال يحتذى 
مييوؤكييدييين ميين جييديييد قيييييم الوطن 
من  تنطلق  التي  الثابتة  ومواقفه 
اخل�شال احلميدة وما زرعه املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
“طيب اهلل ثراه” عندما جعل قيم 
اخلر مرادفا يلت�شق با�شم الوطن 
وعنوان  الإن�شانية  قبلة  بات  الييذي 
تنطلق  الييتييي  ومييواقييفييهييا  خ�شالها 
ميييين تييعيياليييييم الييييدييييين الإ�يييشيييالميييي 
احلنيف الذي يح�س على الرحمة 

واملحبة وال�شالم .

�ييشييعييادة عييبييدالييقييادر �شيخي  اأكييييد  و 
جمهورية  �شفر  احلييامتييي  حممد 
حييوار مع  الفيدرالية يف  ال�شومال 
اأنييبيياء الإميييييارات “ وام” اأن  وكيياليية 
الييدور الكبر الذي قامت به دولة 
الإمييييارات جتيياه بييالده عيير تقدمي 
الإغاثية  الإنيي�ييشييانييييية  امليي�ييشيياعييدات 
�شي�شطره  التنموية  وامليي�ييشييروعييات 

التاريخ باأحرف من ذهب.
وقال اإن الإمارات برجالها وفرقها 
كييانييت ولتييييزال حا�شرة  الإغيياثييييية 
وت�شاعد  تغيث  ال�شومال  يف  بقوة 
للم�شاعدة  دعييم ممكن  كييل  وتييقييدم 
على جتاوز الظروف ال�شعبة التي 
يك�شف  ما  وهييو  ال�شومال  بها  متر 
الإن�شاين  بيينييهييجييهييا  �يييشيييرهيييا  عيييين 
لتكون  امل�شرفة  ومواقفها  اخلييالييد 
بيييذليييك حمييطيية �شمن  اليي�ييشييومييال 
ميي�ييشييرة ل تييعييرف احلييييدود ي�شطر 
فيييييهييا اأبييينييياء الإميييييييارات ميييزييييدا من 
ت�شتهدف  التي  الإن�شانية  املالحم 
واملنكوبني  امليي�ييشييتيي�ييشييعييفييني  جنييييدة 

واملحتاجني.
�ييشييهييدت منذ  بيييالده  اأن  اإىل  ولييفييت 
انيييهيييييييار احليييكيييومييية امليييركيييزيييية عام 

انت�شرت  اأهيييلييييييية  حيييربيييا   1990
والييفييقيير وكانت  املييجيياعيية  خيياللييهييا 
الإن�شانية  والييهيييييئييات  املييوؤ�ييشيي�ييشييات 
اإىل  اليييييييدخيييييييول  ميييييين  مييييتييييخييييوفيييية 
ال�شومال طيلة هذه الفرة ..لكن 
الإماراتي  الأحييميير  الييهييالل  هيئة 
وموؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان 
لالأعمال الإن�شانية اإىل جانب عدد 
الإماراتية  الإغاثية  املوؤ�ش�شات  من 
تواجدت لتقدمي امل�شاعدات لل�شعب 
دولة  اأن  مييو�ييشييحييا   .. اليي�ييشييومييايل 
الإمييارات اأ�شهمت يف التخفيف من 
الأمر  اليي�ييشييومييايل  ال�شعب  مييعييانيياة 
تقدير  بييكييل  نيينييظيير  يجعلنا  الييييذي 
وعييييرفييييان ليييليييدور اليييييذي تيييقيييوم به 

موؤ�ش�شاتها اخلرية والإن�شانية.
ال�شومال  اأن  احلييامتييي  اأو�يييشيييح  و 
كيييانيييت تييعييييي�ييس كيييابيييو�يييشيييا قيييبيييل عام 
جمموعة  ل�شيطرة  نظرا   2010
من الإرهابيني على معظم املناطق 
قطعت  اأنييهييا  اإىل  ميي�ييشييرا   .. فيييييهييا 
�شوطا كبرا يف الت�شدي لالإرهاب 
“ال�شباب”  حيييركييية  متييثييلييه  اليييييذي 
والق�شاء عليها وطردها من معظم 

مناطق البالد.

والمتنان  بال�شكر  �شعادته  وتوجه 
و�شعبا  حييكييوميية  الإميييييييارات  ليييدولييية 
ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  �يييشييياحيييب  بيييقيييييييادة 
رئي�س  نييهيييييان  اآل  زاييييد  بيين  خليفة 
و�شاحب  اهلل”  “حفظه  اليييدولييية 
اليي�ييشييمييو اليي�ييشيييييخ حمييمييد بييين را�شد 
الدولة  رئييييي�ييس  نيييائيييب  مييكييتييوم  اآل 
دبي  حاكم  اليييوزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�شمو  و�يييشييياحيييب  اهلل”  “رعاه 
نهيان  اآل  زاييييد  بيين  حممد  ال�شيخ 
القائد  نييائييب  اأبييوظييبييي  عييهييد  ويل 

لوقوفها  امل�شلحة  للقوات  الأعييلييى 
مع ال�شعب ال�شومايل واإنقاذه من 

دوامة الإرهابيني.
اأنييييه بف�شل  واأكييييد يف هيييذا اليي�ييشييدد 
اتخذه  الييييييذي  الييي�يييشيييجييياع  اليييييقيييييرار 
�يييشييياحيييب اليي�ييشييمييو اليي�ييشيييييخ حممد 
عهد  ويل  نيييهيييييييان  اآل  زاييييييييد  بيييين 
اأبيييوظيييبيييي نيييائيييب اليييقيييائيييد الأعيييليييى 
لييلييقييوات امليي�ييشييلييحيية بييياليييوقيييوف اإىل 
وتقدمي  ال�شومايل  ال�شعب  جانب 
وامل�شروعات  الإغيياثييييية  امليي�ييشيياعييدات 

ال�شومال  ا�ييشييتييطيياعييت  الييتيينييمييوييية 
حتيييييريييييير الييييعييييديييييد مييييين املييينييياطيييق 

وا�شتعادة ال�شيطرة على البالد.
و و�يييشيييف اليييعيييالقيييات الإمييياراتييييييية 
تاريخية  بيييياأنييييهييييا  الييي�يييشيييوميييالييييييية 
ومتاأ�شلة منذ القدم .. فمنذ اأزمان 
بعيدة كانت ال�شومال لديها موانئ 
والغرب  ال�شرق  بني  تربط  بحرية 
وتييعييتيير مييدخييال لأفييريييقيييييا ودول 
والتجار  اليييبيييحيييارة  وكيييييان  اخلييليييييج 
وميينييطييقيية اخلليج  الإمييييييييارات  مييين 

ال�شومالية  املوانئ  على  يييرددون 
اإىل  ال�شومال  من  ال�شفن  وكذلك 

هذه املنطقة.
بني  اليييعيييالقييية  هيييييذه  اأن  واأو�يييييشيييييح 
له  املغفور  دعائمها  اأر�شى  البلدين 
نهيان  اآل  �شلطان  بيين  زايييد  ال�شيخ 
“ طيب اهلل ثراه” �شاحب املواقف 
كيييييان يقدم  فيييقيييد  تيينيي�ييشييى  اليييتيييي ل 
والتنموية  الإنيي�ييشييانييييية  امليي�ييشيياعييدات 
والبنية  وامليييدار�يييس  امليي�ييشييانييع  لييبيينيياء 
هذه  اأن  اإىل  لفيييتيييا   .. الييتييحييتييييية 
البلدين  بييني  املييتييميييييزة  الييعييالقييات 
ال�شعبني  مييي�يييشيييليييحييية  يف  تييي�يييشيييب 

ال�شقيقني .
املحاولة  امليينييا�ييشييبيية  بيييهيييذه  واأدان 
ا�شتهدفت  التي  الدنيئة  الإرهابية 
الأحمر  اليييهيييالل  قيييوافيييل  اإحييييييدى 

الإماراتي يف ال�شومال موؤخرا .
م�شرا اإىل اأن احلادث يك�شف خ�شة 
الييذي ا�شتهدف متطوعي  الإرهيياب 
العمل  هييييذا  اأن  واأكيييييد   .. اليييهيييالل 
الإرهيييابيييي مل يييثيين دولييية الإمييييارات 
العون  تييقييدمي  عيين ال�ييشييتييمييرار يف 
ال�شومايل  لييليي�ييشييعييب  واملييي�يييشييياعيييدة 
ب�شخاء  ميي�ييشيياعييداتييهييا  لييتييتييوا�ييشييل 

دون  التنموية  م�شاريعها  وتييتييواىل 
توقف .

الإميييارات وطوال  اإن  �شعادته  وقييال 
م�شرتها اخلرة يف ال�شومال كانت 
تكفكف الدموع وتر�شم البت�شامات 
للمناطق  الكرمية  احلييييياة  وتييدعييم 
مو�شحا  ال�شومال  يف  امل�شتهدفة 
واأقامت  امليي�ييشيياعييدات  قييدمييت  اأنيييهيييا 
امل�شاريع التنموية واخلدمية واأ�شاد 
يف هذا ال�شدد بدعوة �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاييييد  بيين  خليفة  ال�شيخ 
لإغاثة ال�شعب ال�شومايل واإطالق 
حملة” لأجلك يا �شومال” والتي 
باتت العنوان يف ال�شباق للم�شاعدة 

والدعم والإغاثة.
واأو�يييشيييح اليي�ييشييفيير اليي�ييشييومييايل اأن 
لأجلك  حلملة”  الرئي�شي  الهدف 
الإعمار  اإعييييييادة  هيييو  �شومال”  ييييا 
عدد  بتنفيذ  ال�شومال  يف  والبناء 
التنموية من �شمنها  امل�شاريع  من 
العا�شمة  يف  م�شت�شفى  اأكييير  بيينيياء 
ال�شيخ  م�شت�شفى  وهيييي  مقد�شيو 
تنفيذ  الإنتهاء من  والتي مت  زايييد 
حاليا  وجتيييييري  الأوىل  مييرحييلييتييه 

املرحلة الثانية.
الطبي  ال�شرح  هذا  اأن  اإىل  اأ�شار  و 
لل�شعب  جييليييييليية  خيييدميييات  �ييشيييييقييدم 
الييي�يييشيييوميييايل فيييييور الإنييييتييييهيييياء منه 
امل�شاريع  ميين  الييعييديييد  اإىل  اإ�ييشييافيية 
املدار�س  بناء  ت�شمل  التى  الأخييرى 
وحفر الآبار وحل م�شكلة املياه عر 
كانت  التي  الأحوا�س  تاأهيل  اإعييادة 
الأمطار  مييييياه  لتجميع  ت�شتخدم 
وبناء �شد يف �شمال ال�شومال الأمر 
الكبر يف  الأثييير  لييه  �شيكون  اليييذي 

مواجهة الأزمات.
اأكييد احلييامتييي - يف ختام احلوار  و 
كل  يكن  اليي�ييشييومييايل  ال�شعب  اأن   -
التقدير والعرفان لدولة الإمارات 
مليييا قييدمييتييه ومييييازالييييت تييقييدمييه من 
لن  لها  مثيل  ل  �شخية  م�شاعدات 

متحى من ذاكرة اأبنائه .

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت اإنرنا�شونال ميديا اإنف�شتمنت�س اأم�س اإعادة اإطالق ذا 
اأبوظبي  يف  الإجنليزية  باللغة  �شادرة  �شحيفة  اأول  نا�شونال 

اعتبارا من اليوم الأحد الثاين من يوليو اجلاري.
ال�شحيفة حت�شينات كبرة على  الن�شخة اجلديدة من  تقدم 
ن�شختيها الورقية والرقمية مع الركيز على توظيف اأحدث 
ما تو�شلت اإليه التكنولوجيا الرقمية لتقدمي حمتوى متميز 
حتليالت  مييع  يومية  فيديو  بييودكييا�ييشييت  مقاطع  ذلييك  يف  مبييا 
معمقة و�شور بانورامية 360 درجة تقرب القارئ من اخلر 
مبا�شرة  ملقابالت  فيديو  ومقاطع  تفاعلية  غرافيكية  ور�شوم 
التوا�شل  من�شات  على  الأخييبييار  ن�شر  اإىل  اإ�شافة  وتفاعلية 
الجتماعي والتي ت�شمل اإن�شتغرام وفي�شبوك وتوير و�شناب 

�شات ويوتيوب.
ذا  انييتييقييال  تكتمل عملية  غيييدا  امليييطيييورة  اليينيي�ييشييخيية  وبييياإطيييالق 

نا�شونال اإىل اإنرنا�شونال ميديا اإنف�شتمنت�س التي اأعلنت عن 
اأبوظبي لالإعالم يف نوفمر  ا�شتحواذها على ال�شحيفة من 

.2016
ول�شمان مواكبة الأخبار والتطورات على مدار ال�شاعة �شيتبع 
ل�شحيفة ذا نا�شونال مكتب يف لندن يديره داميان مكلروي 
�ييشييي وبييييروت والعديد  وكييذلييك مييرا�ييشييلييون يف وا�ييشيينييطيين دي 

غرها من املدن حول العامل.
العمل  وتنويع  تعزيز  اإىل  ال�شحيفة  اإطيييالق  اإعيييادة  وتييهييدف 
القراء  ميين  املييزيييد  وا�شتقطاب  نا�شونال”  “ذا  يف  ال�شحفي 
واملييتييابييعييني يف دولييية الإميييييارات واملنطقة والييعييامل وذليييك عر 
خمتلف املن�شات مبا فيها الرقمية با�شتخدام اأحدث التقنيات 
ذات  ن�شخة مطبوعة مو�شعة  اإ�شدار  الإلكرونية ف�شال عن 

ت�شميم جديد.
وت�شعى ذا نا�شونال اإىل تكري�س مكانة متميزة لنف�شها كمرجع 
اأ�شا�شي لالأخبار واملعلومات التي تقدم نظرة �شاملة تتيح فهما 
التي  املرحلة  هييذه  يف  خا�شة  الأو�ييشييط  ال�شرق  ملنطقة  معمقا 

تلعب فيها املنطقة دورا جوهريا يف الأحداث العاملية.
وبهذه املنا�شبة قالت مينا العريبي التي تولت من�شب رئي�شة 
نا�شونال” مقاربة جديدة  “ذا  “�شتعتمد  ال�شحيفة:  حترير 
ال�شحفيني  تييركيييييز  ازداد  حيييييث  الأخيييبيييار  نييقييل  يف  ومييتييميييييزة 
الرقمية  املن�شات  العمل على  اأفراد فريق  واملحررين وجميع 
ملواكبة الدور املحوري لالإعالم الرقمي.. و�شتكون ال�شحيفة 
التوا�شل حر�شا  بقوة عر جميع من�شات  اجلديدة حا�شرة 
على اإي�شال اخلر اإىل اأبعد الآفاق من خالل الن�س وال�شورة 

وت�شجيالت فيديو البودكا�شت.
ثالثة  لنف�شها  و�شعت  نا�شونال”  ذا  اإن  العريبي  واأ�ييشييافييت 
قيمة  ذي  اإخييبيياري  حمييتييوى  تطوير  ت�شمل  اأ�شا�شية  اأهييييداف 
فكرية مميزة وتعريف العامل بروؤية الإمارات العربية املتحدة 
واأبوظبي وحتقيق الريادة اإقليميا ودوليا كغرفة اأخبار رقمية 
الأو�شط  ال�شرق  ميين  تنطلق  نا�شونال  ذا  اأن  واأكيييدت  حديثة 

لتكون نافذة القارئ اإىل املنطقة.
املزايا  ميين  عيييددا  ال�شحيفة  اإطييييالق  اإعييييادة  عملية  و�ييشييتييقييدم 
وال�شمات اجلديدة التي ت�شمل جمموعة من املحللني اجلدد 
واملالية  وال�شيا�شية  الدبلوما�شية  اليي�ييشييوؤون  يف  املتخ�ش�شني 
وتغطية �شاملة لعامل املال والأعمال والقت�شاد حتت اإ�شراف 
وتغطية  القييتيي�ييشيياد  لق�شم  اجلييديييد  املييحييرر  درهيييايل  م�شعود 

مو�شعة لأخبار الريا�شة عر املن�شات كافة اإ�شافة اإىل ملحق 
وي�شمل  الأ�شبوع  نهاية  ي�شدر  �شفحة  ع�شرين  ي�شم  جديد 
دولة  يف  والثقافة  الفن  لعامل  تغطية “ذا نا�شونال” املتميزة 
الإمارات والعامل.. و�شيتم ن�شر الن�شخة املطبوعة �شتة اأيام يف 
الأ�شبوع مع طبعة خا�شة يف نهاية الأ�شبوع حتتوي على ملحق 
نائبا  نا�شونال  ذا  فريق  اإىل  جليدهيل  دان  وان�شم  جميياين. 
لرئي�س التحرير حامال معه خرة تزيد على ع�شرين عاما يف 
اأما  ديلي مرورالريطانيتني..  وذا  اإندبندنت   ذا  �شحيفتي 
عملية التحول الرقمي ف�شيقودها دان اأوين الذي توىل رقمنة 

غرف اأخبار ترينيتي مرور.
واأ�شافت مينا العريبي: نحن على ثقة باأن ال�شحيفة �شيكون 
لها ح�شور قوي ت�شهم يف حتقيقه كوكبة من الأ�شماء الالمعة 
جمموعة  اإىل  بييالإ�ييشييافيية  والإقليمية  العاملية  ال�شحافة  يف 
خمتارة من كتاب الراأي والأعمدة الأ�شبوعية و�شنحر�س على 

ن�شر مقالت ح�شرية يف خمتلف املجالت التي تهم القراء.

�إعادة �إطالق �شحيفة ذ� نا�شونال مع تطوير �لن�شختني �لورقية و�لرقمية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

لل�شوؤون  اليييعيييامييية  اليييهيييييييئييية  بيييييييداأت   
مع  بالتعاون  والأوقيييياف  الإ�شالمية 
موؤ�ش�شة “ قمة امل�شتقبل “ لالأجهزة 
الإلكرونية املتخ�ش�شة و�شع احللول 
املياه  ا�شتهالك  ميين  للحد  اجلييذرييية 
اإىل  ت�شل  بن�شبة  الدولة  م�شاجد  يف 
�شنابر  بركيب  وذلييك  باملائة   70
بتوريدها  املوؤ�ش�شة  تقوم  اإلكرونية 
ملدة  و�شيانتها  و�شمانها  وتركيبها 
للم�شاجد  �شنوات ترعا مقدما   10
ميييين امليييوؤ�يييشييي�يييشييية كيييياإحييييدى املييييبييييادرات 

ا�شتجابة لعام اخلر.
وقيييال �ييشييعييادة الييدكييتييور حمييمييد مطر 
الكعبي رئي�س الهيئة العامة لل�شوؤون 
الهيئة  اإن  والأوقيييييييياف  الإ�يييشيييالمييييييية 
امل�شتقبل  قمة  موؤ�ش�شة  مييع  �شتعمل 

مل�شاريع  الييداعييمييني  اليي�ييشييركيياء  كيياأحييد 
الهيئة ومبادراتها ومت تنفيذ جتربة 
 500 �شعة  امل�شاجد  اأحيييد  يف  عملية 
م�شل اإذ قاموا بركيب 42 �شنبورا 
اإليييكيييرونيييييييا يييعييمييل بيييالأ�يييشيييعييية حتت 
احلمراء وبدون مل�س فجاءت التجربة 
العدادات  قراءة  واأثبتت  جدا  ناجحة 
اأكيييرث من  وفيير  الييواحييد  ال�شنبور  اأن 
ميين ال�ييشييتييهييالك فقبل  بيياملييائيية   70
تييركيييييب اجلييهيياز كيييان ال�ييشييتييهييالك 8 
اأمتار مكعبة من املياه وبعد الركيب 
مكعبني  مييرييين  ال�شتهالك  اأ�شبح 

فقط .
واأ�شاف اإن املوؤ�ش�شة بداأت تركيب هذه 
ال�شنابر يف م�شاجد اأبوظبي والعني 
للمناطق  تنتقل  اأن  عييلييى  والييظييفييرة 
اليي�ييشييمييالييييية لييركيييييبييهييا ويييبييلييغ عدد 
�شنابرها  ا�شتبدال  املييقييرر  امل�شاجد 

نحو اأربعة اآلف و 300 م�شجد وفق 
�شهر  تتجاوز  ل  �شريعة  زمنية  خطة 

نوفمر املقبل.
تركيب  مييبييادرة  اأن  الكعبي  واأو�يييشيييح 

اإجنازا وطنيا  هذه ال�شنابر �شتكون 
املجتمع  و�شت�شجع  امل�شاجد  يف  مهما 

على  ال�شكنية  وامليييدن  البيوت  وربيييات 
ثقافة  لت�شبح  املييبييادرة  هييذه  ا�شتلهام 
�شلوكا فرديا وجمتمعيا  املياه  توفر 

اإيجابيا.
قمة  موؤ�ش�شة  اأو�ييشييحييت  جانبها  ميين 
اأ�ش�س  بيياتييبيياع  الهييتييمييام  اأن  امل�شتقبل 
ال�ييشييتييهييالك اليير�ييشيييييد لييلييمييييياه وعدم 
هييدرهييا اأ�ييشييبييح �يييشيييرورة لأنييهييا ثروة 

يجب احلفاظ عليها .
اإحداث  يف  الدولة  ل�شيا�شة  وتطبيقا 
مع  بالتعاون  يتم  امل�شتدامة  التنمية 
الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة 
والأوقاف تنفيذ هذه املبادرة لر�شيد 
امليي�ييشيياجييد بهدف  املييييياه يف  ا�ييشييتييخييدام 
اأقيييل ميين احلييد الأدنى  الييو�ييشييول اإىل 
املياه  ميين  الييفييرد  ل�شتهالك  الييعيياملييي 
والو�شول اإىل اأرقام قيا�شية عاملية مل 

يتم حتقيقها من قبل.

 •• اأبوظبي-وام:

 “ الثامن  ال�شيفي  امللتقى  “ فعاليات  “ الأحيييد  اليييييوم  تييبييداأ   
الأ�شرية يف جميع  التنمية  عام اخلر” الذي تنظمه موؤ�ش�شة 
مراكزها بالتعاون مع العديد من �شركائها الإ�شراتيجيني من 
اجلهات احلكومية على م�شتوى اإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات 
“ اأقدر” الذي  ويف مقدمتهم برنامج خليفة لتمكني الطالب 
اأجيييييال طالبية وطنية  اإعيييداد  الييريييادة يف  روؤيييتييه على  يركز يف 

واعية تفخر بها الدولة ويفخرون بها.
يهدف امللتقى - الذي ي�شتمل حوايل 50 فعالية - اإىل ال�شتثمار 
الأمثل لالإجازة ال�شيفية من قبل جميع اأفراد الأ�شرة وتعزيز 
مفهوم التالحم الجتماعي لدى اأفراد الأ�شرة واملجتمع وتعميق 
اإىل  بالإ�شافة  وال�شباب  الأطفال  الوطنية لدى  والهوية  القيم 
الأو�شاط  يف  وامليييادي  املعنوي  اليييراث  باأهمية  ال�شعور  تاأ�شيل 
ال�شبابية وربطهم مبراث اأجدادهم اإىل جانب اكت�شاف مواهب 

اأمناط  دعم  تنميتها وتطويرها، وكذلك  وامل�شاهمة يف  ال�شباب 
فعالياته  امللتقى  يوجه  و  الأ�ييشييرة.  اأفيييراد  بني  ال�شحية  احلياة 
اأي لالأطفال  اأبوظبي  اإمييارة  الأ�شرة يف  اأفييراد  واأن�شطته جلميع 
بني 6 و13 عاما وال�شبان والفتيات بني 14و18 عاما والن�شاء 
الييور�ييس واملحا�شرات  والييرجييال وكييبييار ال�شن وذلييك ميين خييالل 
ثقتهم  وتعزز  معارفهم  اإىل  ت�شيف  التي  والأن�شطة  والرامج 
وثقافتهم  لهويتهم  بالنتماء  الفخر  م�شاعر  وتعمق  باأنف�شهم 

وانتمائهم كما متكنهم من اإ�شغال اأوقاتهم بكل ما هو مفيد.
اأن�شطة  عييدة  على  املييو�ييشييم  هييذا  اخلر” يف  “عام  ملتقى  يييركييز 
املعرفة  بينها  من  هامة  قيما  امل�شتهدف  اجلمهور  لدى  تر�شخ 
وال�شالمة  وال�شتدامة  والتكاتف  والت�شامح  واخليير  والقراءة 
الأمثل  ال�شتخدام  باأهمية  امل�شاركني  تعريف  اإىل  بالإ�شافة 

التكنولوجيا  وو�شائل  الجتماعي  التوا�شل  لو�شائل  والييذكييي 
واملهارات  الجتماعي  الذكاء  تطوير  �شرورة  على  وحتفيزهم 

اليدوية عند الأطفال حتديدا.
والالفت يف ملتقى هذا العام اأنه �شيقدم حوايل 50 فعالية بني 
ور�شة وحما�شرة ويوم مفتوح واأن�شطة تراثية وفحو�شات طبية 
اإمارة  مناطق  يف  املنت�شرة  املوؤ�ش�شة  مراكز  على  موزعة  اأ�شا�شية 

اأبوظبي الثالث الظفرة والعني واأبوظبي.
ومن بني الفعاليات التي حتتل م�شاحة هامة يف امللتقى برنامج 
ياأتي حتت �شعار” اقراأ وابدع” وهو  “القيادة بالقراءة” الذي 
عبارة عن ور�س قرائية ت�شتمر على مدار اأيام احلدث تهدف اإىل 
تنمية مهارات القراءة والطالع عند الأطفال وال�شباب وتعمل 
على تعزيز حب الوطن والولء والنتماء لديهم من خالل قراءة 

تاريخ الدولة و�شرة قائدها الراحل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
حكومة  بييروؤييية  تعريفهم  اإىل  بالإ�شافة  ثييراه  اهلل  طيب  نهيان 
واأهمية  وبامل�شوؤولية الجتماعية  و�شهل  ب�شكل مب�شط  اأبوظبي 
وكيفية  ال�شتدامة  ومبفاهيم  نبيلة  اإن�شانية  كقيمة  التطوع 
حماية البيئة اأي�شا. ومن فعاليات امللتقى ور�شة اأمن املعلومات 
من  اأنف�شهم  حماية  بكيفية  الأطييفييال  توعية  اإىل  تهدف  التي 
املخاطر الإلكرونية والأ�شرار الناجمة عن ا�شتخدام الإنرنت 
والييتييطييبيييييقييات الييذكييييية والييطييرائييق الأميييثيييل ل�ييشييتييخييدام و�شائل 
التكنولوجيا احلديثة اإىل جانب حتذيرهم من خماطر التعامل 
مع الغرباء واأ�شحاب احل�شابات الإلكرونية الوهمية ومنتحلي 
الغرباء  م�شاركة  بييعييدم  الأطييفييال  على  والييتيياأكيييييد  ال�شخ�شيات 
الفرا�شيني املواقع اجلغرافية وتوعيتهم كذلك ب�شرورة عدم 

املت�شلة  املعلومات وال�شور اخلا�شة يف الأجهزة  اأو عر�س  ن�شر 
اأ�شا�شيات  عييلييى  اأييي�ييشييا  الييعييام  هيييذا  امللتقى  ويييركييز  بييالإنييرنييت. 
تييقييوم على احليييوارات  امليييايل وهييي ور�ييشيية  الثقافة وال�ييشييتييثييمييار 
الثقافة  مبفاتيح  لتعريفهم  وال�شباب  الأطييفييال  مع  التفاعلية 
والتوفر  املييال والدخيييار  التي تتج�شد يف ك�شب  الأربييعيية  املالية 
وال�شتثمار وال�شرف احلكيم ومبا ي�شهم يف تكوين �شخ�شيات 
متلك مهارات الإدارة املالية وال�شتثمار املايل وتوعيتهم كذلك 
. و�شتعمل  الأ�شا�شيات وال�شروريات  الأمييوال يف  باأهمية �شرف 
مالية  �شلوكيات  وال�شباب  الأطفال  اإك�شاب  على  اأي�شا  الور�شة 
جديدة وذلك من خالل اإجراء متارين عملية متزج بني اللعب 
لدى  الييفييردي  ال�شلوك  تنمية  �شعيد  وعييلييى  واملييعييرفيية.  واملتعة 
التي  املظهر”  “�شنع  ور�شة  تقدمي  �شيتم  امللتقى  يف  امل�شاركني 
باملظهر  العناية  بكيفية  وال�شباب  الأطييفييال  تعريف  اإىل  تهدف 
دون  من  املو�شة  لتباع  ال�شلبي  والأثييير  مبالغة  دون  من  العام 

اختيار دقيق، وال�شلوكيات الواجب اتباعها مع الآخرين.

» ثقافة احلفاظ على الرثوة املائية« .. م�ساألة عاجلة 

�ل�شتهالك �ملفرط للرثوة �ملائية يت�شبب يف جفاف خمزون �ملياه �جلويف  
املطالبة با�ستخدام ال�سنابري التي تعمل بال�ست�سعار حلل م�سكلة اهدار املياه يف امل�ساجد 

••حتقيق - الفجر

» ثقافة احلفاظ على الرثوة املائية 
“ م�شاألة عاجلة لكنها ما تزال دون 
الهتمام ان مل تكن معدومة اأ�شال  
النا�س   مييين  الييعييظييمييى  فييالييغييالييبييييية 
ت�شيطر عليهم  الرغبة يف التعامل 
ب�شورة مفرطة  مع  املياه من غر 
يكفي  ما  ا�شتعداد ل�شتهالك  ابداء 
حاجتهم  واأحيانا يركونها تتدفق 
التوزيع  و�ييشييبييكيية  مييواعييييينييهييم   مييين 
املنازل  �شغالت  قيييييام  امليياألييوف  وميين 
ال�شيارات  غ�شل  يف  املياه  با�شتخدام 
انييه اذا مل تتخذ  الييكييثييرون  وييييرى 
اجراءات حا�شمة لوقف ال�شتنزاف 
اجلائر للمياه  وتر�شيد ا�شتخدامها 
�شيوؤدي  ذلييك حتما  فييان  املييييزارع  يف 
املياه  ا�شتنزاف  ظيياهييرة  تفاقم  اىل 
اجلييوفييييية ومييييا يييرتييب عييليييييهييا من 

يباب على �شطح الأر�س .
فان  ال�شحي   علي  يذكره  ملا  ووفقا 
ينبغي  عظيمة  نعمة  املائية  الييرثوة 

عييييييدم اليييتيييفيييرييييط فيييييييهيييا والييييدوليييية 
بييجييهييود حثيثة  قييامييت  ميين جهتها  
عييلييى ميييدى اليي�ييشيينييوات الييفييائييتيية  من 
اأجييييل البيييقييياء عييلييى املييييييياه عييذبيية يف 
املجتمع  الأر�يييييييس  وحيي�ييشييت  جييييوف 
وبييخييا�ييشيية الييقييطيياع الييييزراعييييي على 
ت�شاهم  ع�شرية  ري  اأ�شاليب  اتييبيياع 
لييكيين ب�شبب  يف احلييييد مييين هيييدرهيييا 
الرثوة  على  احلييافييظ  ثقافة  غياب 
املييائييييية  ميييار�ييس الييكييثييرون عمليات 
اهتمام  غييييير  مييييين  مييييفييييرط  هييييييدر 
فال�شورة الوا�شحة اأنهم اأي النا�س 
املاء  مييع  يتعاملون  و�ييشييغييارا   كييبييارا 
مبيينيياأى عيين ال�ييشييتييهييالك املييقيين اأو 
الأخطار  الييتييفييكيير يف  حييتييى جميييرد 
من  ن�شوبها  يف  املتمثلة  املحتملة 
جييوف الأر�ييييس . وميين الييوا�ييشييح  اأن 
يجري  للمياه  اجلييائيير  ال�ييشييتييخييدام 
املتوقع  ميييين  اأ�ييييشييييرع  مبيييعيييدل  الن 
فييالييعييديييد ميين البييييار اجلييوفييييية  يف 
خمزونها  ن�شب  ال�شمالية  املنطقة 
الييذي ت�شبب يف  ال�شيء  املييائييي وهييو 

تقلي�س الكثر من م�شاحة القطاع 
الزراعي وتاليا احلد من املحا�شيل 
الييزراعييييية وهييو مييا حييدا باملزارعني 
العتماد على رعاية اأ�شجار النخيل 
لكونها تتحمل م�شاعب  مياه  الري 
والتغرات املناخية .  ووفقا ملا يذكر 
نييا�ييشيير ح�شن فيييان تييدهييور املييييياه يف 
البيييار اجلييوفييييية وميييوت الكثر من 
املزارع يف منطقة الغب مثال �شببها 
عدم هطول الأمطار بكميات كبرة 
يف ال�شنوات الأخرة فنجم عن ذلك 
حيياليية اجلييفيياف  وحيييدوث انخفا�س 
املياه  عييالوة على  كبر يف من�شوب 
تفاوت  وان  ملوحتها   درجيية  ارتفاع 
بيييني ميينييطييقيية  واأخيييييييرى فييمييثييال يف 
لعمق  امليياء  انخف�س  املطار  منطقة 
 1200 اىل    800 مييين  ييييييراوح  
اىل   450 قيييدم واحلييمييرانييييية مييين 
 150 من  والدقداقة  قدم    700
اىل 200 قدم وخت من 250 اىل 

. قدم   300
تدهور املياه :

الذي  ابراهيم  �شامل  املييزارع  ويقول 
ميلك جمموعة من املزارع : �شحيح 
اأن املياه اجلوفية يف املزارع الواقعة 
تدهورت  احليييميييرانييييييية  ميينييطييقيية  يف 
من  تيييراوح  اأعييميياق  اىل  منا�شيبها 
فمثال   قيييدميييا   700 اىل   450
منطقة  يف  اأملكها  التي  ال�شاحية  
ابار   8 اأ�شاب اجلفاف  احلمرانية   
يف  الأ�ييشييوا  اأمييا  بئرا   12 اأ�شل  من 
ذلييك هو الرتييفيياع املتزايد يف درجة 
ري  �شالحية  اأفقدها  ممييا  امللوحة 
وجهة  وميين  اخل�شروات  حما�شيل 
نييظييري فيييان الييقيي�ييشيياء عييلييى م�شكلة 
اخلطة  يف  يكمن  امليييييزارع  ري  مييييياه 
ال�شابق  يف  مييطييروحيية  كييانييت  الييتييي 
خط  من  ال�شتفادة  تت�شمن  والتي 
املييييياه احلييلييوة املييمييتييد ميين الفجرة 
لري املزارع وهو ال�شيء الذي وجد 
املييزارعييني فوافقوا من  لييدى  قبول 
تركيب  كلفة  حتييمييل  عييلييى  جهتهم  
اأجييييهييييزة اليييكيييهيييربييياء  و�ييييشييييداد قيمة 
�شخ�شيا  يل  وبالن�شبة  ال�شتهالك 

فان خط مياه الفجرة مير باأثنني 
اأملكها مما يجعل  التي  املييزارع  من 
ا�شتفادتي منه �شهلة وغر مكلفة .

م�شاريع مياه مكلفة :
الهتمام  ثييقييافيية  لنيييعيييدام  ونييتيييييجيية 
بع�س  تييييقييييوم  املييييائييييييييية   بييييييالييييييرثوة 
اجليييييهيييييات اخلييييدمييييييييية اليييتيييجييياريييية 
اخلييا�ييشيية بييا�ييشييتيينييزاف املييييييياه ونرى 
حمطات  �شلوكيات  يف  بو�شوح  ذلك 
وحتى  واملييالبيي�ييس  اليي�ييشيييييارات  غ�شيل 
مييييوا�ييييشييييئ امليييي�ييييشيييياجييييد فييي�يييشيييال عن 
املمار�شات  ميين  الأخيييييرى  الأ�ييشييكييال 
املييييينيييييازل  ميييثيييل ترك  اليي�ييشييلييبييييية يف 
مييفييتييوحيية لفرات  املييييييياه  �ييشيينييابيير 
طويلة واأي�شا ما تتعر�س له �شبكة 
املياه من ك�شور واأعطال . ويف �شياق 
امل�شاعي التي جرت واملعاجلات التي 
متييت ملييواجييهيية ميي�ييشيياكييل مييييياه الري 
جليييياأ بييعيي�ييس املييييزارعييييني لإجيييييييراءات 
احرازية كلفتهم مبالغ طائلة مثل 
اأو  املييزيييد ميين البيييار اجلوفية  حفر 
املياه  لتحلية  حمييطييات  ا�ييشييتييخييدام 

ومييييين هييييييييوؤلء  عيييليييي حييميييييد الييييذي  
ميييتييلييك ميييزرعييية تيي�ييشييم اأربيييعييية ابار 
لتحلية  وثييييالث حمييطييات  جييوفييييية 
م�شكلة  �شبب  اأن  يييرى  اليييري  مييييياه 
يرجع  اجلييييوفييييييييية  املييييييييييياه  تيييييدهيييييور 
الأمطار  هطول  �شح  اىل  بالأ�شا�س 
يف اليي�ييشيينييوات الأخيييييرة عيييالوة على 
ال�شتخدام اجلائر للمياه مبينا ان 
مزرعته  يف  نفذها  الييتييي  املييعيياجلييات 
كانت  اليييري  مييييياه  م�شكلة  ملييواجييهيية 
باهظة الثمن فمثال يف كل مرة كان 
يقوم بعملية تعميق البار اجلوفية  
تييكييون يف  الييتييي  بيياملييييياه  للحاق  �شعيا 
حيييالييية هيييييروب دائيييييم وعييييييالوة على 
ذلك ا�شرى حمطات لتحلية املياه 
بالإ�شافة  درهم   األف  مببلغ 600 
قيمة  درهيييم   7000 مبلغ  ليي�ييشييداد 
�شهريا  الكهربائي  للتيار  ا�شتهالك 
التزامات مالية  األييف درهييم  و190 

عمالية �شنوية .
الأر�س املعطاءة :

اأبو  يحر�س  املييزارعييني  من  وكغره 

نييا�ييشيير عييلييى ال�ييشييتييثييمييار يف جمال 
اليييزراعييية الييتييي ورثيييهيييا اأبييييا عييين جد 
ينطلق  طييمييوحييه  اأن  اىل  ميي�ييشييرا 
اليييدولييية يف حتقيق  رغييبيية  ذات  ميين 
الأميييين الييغييذائييي ميييوؤكيييدا اأن اأر�يييس 
لتوفر  وموؤهلة  معطاءة  المييارات 
انتاج يغطي جزءا كبرا من حاجة 
ال�يييشيييتيييهيييالك امليييحيييليييي وميييييتيييياز عن 
من  وال�شالمة  بيياجلييودة  امل�شتوردة 
احللول  له  توفرت  ما  اذا  ال�شموم  
ملييييييياه اليييييري عييير اقيييامييية حمطات 
الدعم  وتقدمي  البحر  مياه  حتلية 
املادي والعيني الذي ميكن املزارعني 
ميين جتيييياوز امليي�ييشيياعييب الييتييي تتهدد 
جهودهم وحماية انتاجهم الزراعي 

يف مواجهة نظره امل�شتورد .  
ومييييين وجيييهييية نيييظييير نيييا�يييشييير حممد  

ميكن  املييييياه  ا�شتنزاف  م�شكلة  فييان 
احلد منها با�شتخدام �شنابر املياه 
املرافق  يف  بال�شت�شعار  تعمل  التي 
وامل�شاجد  املييدار�ييس  مثل  اخلييدمييييية 
والدوائر  والييييوزارات  وامل�شت�شفيات 

واملوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة  . 
راأ�س  املتزايد يف  الهتمام  اطييار  ويف 
واحلر�س  اجلوفية  باملياه  اخليمة 
الطبيعية   املييييييوارد  ا�ييشييتييداميية  عييلييى 
لتو�شية  التنفيذي  املجل�س  اأ�ييشييدر 
رفييعييهييا الييرئييييي�ييس الييتيينييفيييييذي  لهيئة 
الغي�س  �ييشيييييف  د.  الييبيييييئيية   حييميياييية 
بحظر نقل املياه اجلوفية اىل خارج 
األزمت  راأ�يييييس اخليييييميية وقييبييل ذليييك 
ا�شتخدام  التحلية  حمطات  الهيئة 
من  بييدل  عملياتها  يف  البحر  مياه 

مياه البار اجلوفية . 
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•• دبي-وام:

 10  وقييعييت وزارة املييييوارد الييبيي�ييشييرييية والييتييوطييني 
واملوؤ�ش�شات  اليي�ييشييركييات  ميين  عيييدد  مييع  اتييفيياقيييييات 
للمواطنني  املييزايييا  ميين  حييزميية  تييقييدمي  تت�شمن 
وذلك  اخلا�س  القطاع  يف  العاملني  واملييواطيينييات 
املتميزة  والييعييرو�ييس  اخل�شومات  برنامج  �شمن 
- اأحييييد بييرامييج ميييبيييادرة �ييشيياحييب اليي�ييشييمييو ال�شيخ 
الييدوليية حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بن  خليفة 
الذي عقد  اأب�شر. جاء ذلك خالل الجتماع  اهلل 
يف ديوان الييوزراة يف دبي بح�شور نا�شر الهاملي 
علي  اآل  وفريدة  التوطني  ل�شوؤون  الييوزارة  وكيل 
الب�شرية  املوارد  توظيف  ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل 
والييوطيينييييية وممييثييلييي املييوؤ�ييشيي�ييشييات واجليييهيييات التي 
التفاقيات  اإن  الهاملي  وقيييال  الييعييقييود.  اأبييرمييت 
التي  جاءت تزامنا مع مبادرة عام اخلر 2017 
تر�شخ  حيث  للدولة  الر�شيدة  القيادة  اأطلقتها 
ل�شركات  املجتمعية  امل�شوؤولية  اليي�ييشييراكييات  تلك 
دورها  يعزز من  القطاع اخلا�س مبا  وموؤ�ش�شات 
يف دعم م�شرة التنمية التي ت�شهدها الدولة يف 

املناحي كافة.  واأكد حر�س وزارة املوارد الب�شرية 
اأب�شر  والتوطني على حتقيق م�شتهدفات مبادرة 
من حيث توفر فر�س عمل للمواطنني والإر�شاد 
وت�شجيع  والتطوير  والتدريب  املهني  والتوجيه 

املواطنني لاللتحاق بالعمل يف القطاع اخلا�س.
والعرو�س  اخليي�ييشييومييات  بييرنييامييج   اأن  واأو�يييشيييح 
ي�شاهم  اخلييا�ييس   الييقييطيياع  يف  للعاملني  املتميزة 
بيي�ييشييكييل فييياعيييل يف تييطييوييير اآفيييييياق الييي�يييشيييراكييية بني 
الذي  بال�شكل  واخلييا�ييس  احلييكييومييي  الييقييطيياعييني 
يييدعييم ملف الييتييوطييني وذليييك ميين خييالل حتفيز 
وت�شجيع املوارد الب�شرية الوطنية على اللتحاق 
بوظائف القطاع اخلا�س ل �شيما عر ال�شتفادة 
من المتيازات التي تقدمها اجلهات امل�شاركة يف 
يف  امل�شجلني  واملييواطيينييات  للمواطنني  الييرنييامييج 

هذا الرنامج.
التي  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  مع  بال�شراكة  واأ�ييشيياد 
وخ�شومات  مزايا  تقدم  التي  التفاقيات  وقعت 
جمزية ما من �شاأنه حتفيز املواطنني على �شغل 
وظييائييف الييقييطيياع اخلييا�ييس وال�ييشييتييمييرار يف تلك 

الوظائف.

ودعا وكيل وزارة املورد الب�شرية والتوطني ل�شوؤون 
لالن�شمام  اخلا�س  القطاع  موؤ�ش�شات  التوطني 
املميزة  واليييعيييرو�يييس  اخليي�ييشييومييات  بييرنييامييج  اإىل 
العالقة  ذات  براجمها  توظيف  لها  يتيح  الييذي 
بامل�شوؤولية املجتمعية مبا يجعلها م�شاهمة فاعلة 
القطاع  يف  املييواطيينييني  توظيف  فيير�ييس  تعزيز  يف 

اخلا�س.
الوزارة  اأن  علي  اآل  فريدة  اأو�شحت  جانبها  من 
العرو�س  برنامج  اإىل  الن�شمام  طلبات  تتلقى 
قبل  اأب�شر”من  مبيييبيييادرة  اخلييا�ييشيية  واحلييييوافييييز 
القطاع  يف  الييعييامييلييني  واملييييواطيييينييييات  امليييواطييينيييني 
اخلييا�ييس واجلييهييات الييراغييبيية ميين خييالل موقعها 
الإلكروين .. لفتة اإىل اأن التفاقيات ومذكرات 
العرو�س  ميين  حييزميية  ت�شمنت  املوقعة  التفاهم 
اجلامعية  الأفييق  كلية  تقدم  حيث  واخل�شومات 
اأب�شر  برنامج  ملنت�شبي  الدرا�شية  املنح  خ�شومات 

ت�شل حتى 50% .
و خيي�ييشيي�ييشييت كييلييييية الأفيييييق اجلييامييعييييية بيينيياء على 
مييذكييرة الييتييفيياهييم �ييشيينييدوق ميينييح درا�ييشييييية بقيمة 
مليوين درهم لكل من برناجمي البكالوريو�س و 

 1.3 بواقع  الأعمال مق�شمة  اإدارة  املاج�شتر يف 
األف   700 مليون درهم لدرجة البكالوريو�س و 
برنامج  ملنت�شبي  وذلييك  املاج�شتر  لدرجة  درهييم 
على  اأب�شر  مببادرة  اخلا�شة  واحلوافز  العرو�س 
و   25% و   15% اإىل  ت�شل  خ�شومات  هيئة 

الدرا�شية. الر�شوم  من   50%
وحددت املذكرة التخ�ش�شات التي �شيتم تخ�شي�س 
اخل�شومات ب�شاأنها وهي درجة بكالوريو�س اإدارة 
اأعمال يف تخ�ش�شات اإدارة ال�شياحة وال�شفر واإدارة 
الدولية  الأعمال  واإدارة  املالية  والإدارة  التمويل 
املعلومات  ونييظييم  الت�شويق  اإداراتييييي  اإىل  اإ�ييشييافيية 
اإدارة  ماج�شتر  وتخ�ش�شات  الييعيياميية  والإدارة 
اإدارات الت�شويق والتمويل واملوارد  الأعمال وهي 
والإدارة  القيادة  تخ�ش�س  اإىل  اإ�شافة  الب�شرية 

الإ�شراتيجية واإدارة احلوكمة الإلكرونية.
�شراكات  على  امليياجييد   وقعت  جمموعة جمعة  و 
والييتييي تقدم  �ييشييركيية جيينييافييكييو  ميين �شمنها  عيييدة 
تخفي�شا ي�شل اإىل نحو %10 و�شركة هيونداي 
 4% اإىل  ت�شل  خ�شومات  تقدم  التي  لل�شيارات 
من قيمة ال�شيارة وخ�شومات ما بعد البيع ت�شل 

حتى %20 على اأجور الأيدي العاملة و 40% 
على قطع الغيار.

اإىل  ي�شل  خ�شما  لل�شيارات   كيا  �شركة  وتييقييدم  
بعد  مييا  وخيي�ييشييومييات  اليي�ييشيييييارة  قيمة  ميين   6%
الييبيييييع تيي�ييشييل حييتييى %15 عييلييى اأجيييييور الأيييييدي 
العاملة و %35 على قطع الغيار.. بينما يقدم 
املاجد  جمعة  جمموعة  يف  املنزلية  اللوازم  ق�شم 
خ�شومات ت�شل حتى %15 من �شعر التجزئة.

وت�شمنت التفاقيات املوقعة مع جمموعة جمعه 
امليياجييد كييذلييك  فيينييدق جيييود بييال�ييس  اليييذي يقدم 
ق�شم  ويقدم   30% اإىل   20% من  خ�شومات 
البطاريات واإطارات ال�شيارات التابع للمجموعة 

خ�شومات ت�شل اإىل 20%.
ويقدم  مركز اجلابر للنظارات  خ�شومات ت�شل 
والعد�شات  الطبية  الييعييد�ييشييات  على   25% اإىل 
الييال�ييشييقيية وامليييحييياليييييييل الييطييبييييية وفييحيي�ييس نظر 
 50% حييتييى  ي�شل  خ�شم  اإىل  اإ�ييشييافيية  جمييياين 
على عالمات جتارية حمدودة وعرو�س خمتارة 

ملرتني يف ال�شنة.
وتقدم  جمموعة عي�شى �شالح القرق  خ�شومات 

التابعة  التجارية  والعالمات  ال�شركات  قبل  من 
لها حيث تقدم �شركة  دانلوب لالطارات خ�شومات 
اإطييييارات مع   4 �ييشييراء  %15 يف حييال  اإىل  ت�شل 
اأوفي�س   �شركة   وتوفر  جمانية  وموازنة  تركيب 
بينما   10% اإىل  ي�شل  خ�شما  املكتبي  لالأثاث 
�شركة  بير ليف  لالأجهزة اللكرونية  تقدم 
واملنزلية خ�شومات ت�شل اإىل %10 على بع�س 

املنتجات.
يف حني تقدم �شركة  اإنتريرز  لالأثاث الكال�شيكي 
و الإك�ش�شوارات خ�شومات ت�شل اإىل %30 على 
بجانب  ال�شتائر  ميياعييدا  والكيي�ييشيي�ييشييوارات  الأثييياث 
عيييرو�يييس خييا�ييشيية لييلييفيير�ييس اليييكييياميييل لييلييميينييزل .. 
اإىل  ديزاين  خ�شما ي�شل  اآي دي  �شركة   وتوفر 
الأثاث والك�ش�شوارات ماعدا بع�س  على   35%

العالمات التجارية واملنتجات.
اإىل  ي�شل  خ�شما  تكنيك   �ييشييان  �شركة   وتعطي 
وتقدم  الإنارة  مل�شابيح  البيع  اأ�شعار  %15 على 
�ييشييركيية  اإعيييميييار اإنييرتييييينييميينييت  خيي�ييشييومييات ت�شل 
حتى %15 على دبييي اأكييواريييوم و اأنييدرووتيير زو 

احلديقة املائية وكيدزانيا و اآي�س رينغ.

بدء تركيب �شنابري �إلكرتونية مب�شاجد �لدولة توفري� للمياه

�ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني توقع 10 �تفاقيات توفر مز�يا للمو�طنني �لعاملني يف �لقطاع �خلا�س

هدر املياه عن طريق الو�شوءموت النخيل عط�شاًتدفق املياه يف ال�شوارع
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افتتاح املرحلة الأوىل يف دي�سمرب املقبل

�لطايـــر: 45 % ن�شبــة �لإجنــاز يف م�شـــروع تطــويـــر �شـــارع �ملطــار
•• دبي-الفجر:

العام ورئي�س  اأعلن �شعادة مطر الطاير، املدير 
واملوا�شالت،  الييطييرق  لهيئة  املييديييرييين  جمل�س 
مل�شروع تطوير  الأول  العقد  %50 من  اإجنيياز 
�يييشيييارع امليييطيييار اليييييذي يييتيي�ييشييميين تيينييفيييييذ تقاطع 
الرا�شدية وتقاطع كازابالنكا، فيما بلغت ن�شبة 
الييذي يت�شمن تنفيذ  الثاين  العقد  الإجنيياز يف 
تييقيياطييع نيييد احلييميير وتييقيياطييع مييراكيي�ييس، قرابة 
الأوىل  املرحلة  افتتاح  الطاير  وتوقع   .40%
من امل�شروع يف �شهر دي�شمر املقبل، فيما �شيتم 
اإجناز امل�شروع كامال يف الن�شف الأول من عام 
ماليني   404 امل�شروع  تكلفة  وتبلغ   ،2018

درهم.
العمل  ل�شر  �ييشييعييادتييه  تفقد  خيييالل  ذليييك  جييياء 
كل  يف  اأجنييز  عما  ل�شرح  وا�شتماعه  امل�شروع،  يف 
مرحلة، حيث ا�شتكمل تنفيذ اجل�شر يف الجتاه 
امليييطيييار نييحييو اخليييوانيييييييج يف تقاطع  �يييشيييارع  مييين 

الرا�شدية، وج�شر واحد من بني خم�شة ج�شور 
و�شيبداأ  الجتيييياه،  نف�س  يف  مييراكيي�ييس  تقاطع  يف 
يوليو  �شهر  خييالل  مييراكيي�ييس  تقاطع  نفق  حفر 
اجليياري، اأما يف تقاطع ند احلمر فقد اأجنز ما 
تقاطع  ويف  اجل�شر،  اأعييمييال  من   70% يقارب 
%50 من  الييدار البي�شاء مت تنفيذ ما يقارب 

اجل�شر.
ونفق  ج�شور  اإن�شاء  امل�شروع  يت�شمن  واأ�ييشيياف: 
عييلييى تييقيياطييع ميييراكييي�يييس وجييي�يييشيييور عييلييى تقاطع 
من  كل  مع  املطار  �شارع  وتقاطعات  الرا�شدية 
اإىل  اإ�شافة  البي�شاء وند احلمر،  الدار  �شارعي 
طريق  واإن�شاء  ال�شطحية،  التقاطعات  تطوير 
خدمة ب�شعة ثالثة م�شارات يف كل اجتاه لف�شل 
حركة املركبات املتجهة من واإىل �شارع ند احلمر 
عن حركة املركبات على �شارع املطار بداية من 
واإن  مراك�س،  تقاطع  وحتى  الرا�شدية  تقاطع 
ال�شتيعابية  الطاقة  زيييادة  يف  �شي�شهم  امل�شروع 
يف  اإ�شافية  5000 مركبة  بنحو  املطار  ل�شارع 

ال�شالمة  ال�شاعة، كما يعمل على رفع م�شتوى 
املرورية، وخف�س زمن الرحلة على �شارع املطار 
بيييدءاً ميين �ييشييارع ال�شيخ حممد بيين زايييد وحتى 
�ييشييارع الييييدار الييبييييي�ييشيياء ميين 30 دقيييييقيية اإىل 5 

دقائق.
واأكييييييد �يييشيييعيييادة امليييديييير اليييعيييام ورئييييييي�يييس جمل�س 
ياأتي  املطار  �شارع  اأن م�شروع تطوير  املديرين، 
�ييشييميين اخليييطييية اليييتيييي و�ييشييعييتييهييا هيييييئيية الطرق 
املتوقعة يف عدد  الزيادة  واملوا�شالت ل�شتيعاب 
اإىل  اأن ي�شل  املتوقع  الييدويل  دبييي  ركيياب مطار 
حيث   ،2020 عييام  م�شافر  مليون   92 قييرابيية 
بينت الييدرا�ييشيية املييرورييية �ييشييرورة النييتييهيياء من 

تطوير �شارع املطار يف نهاية عام 2017.
اأن م�شروع تطوير �شارع املطار  واأو�شح الطاير 
خالل  ميين  الرا�شدية  تقاطع  تطوير  يت�شمن 
ثالثة  ب�شعة  املييطييار  �ييشييارع  عييلييى  جيي�ييشيير  تنفيذ 
ي�شهم  اأن  يتوقع  حيث  اجتييياه،  كييل  يف  ميي�ييشييارات 
يف خف�س مدة النتظار على التقاطع من 13 

ي�شمل  كما  واحيييدة،  دقيقة  من  اأقييل  اإىل  دقيقة 
مع  املطار  �شارع  تقاطع  تطوير  اأي�شاً  امل�شروع 
اإ�شايف ب�شعة  �شارع ند احلمر عر تنفيذ ج�شر 
من  القادمة  املييرورييية  احلركة  يخدم  م�شارين 
املييطييار، و�شي�شهم  �ييشييارع  اإىل  نييد احلييميير  �ييشييارع 
املرورية  الزدحييياميييات  م�شكلة  حييل  يف  امليي�ييشييروع 
املرورية  احلركة  تداخل  عن  الناجتة  احلالية 
عند تقاطع ند احلمر ما بني املنحدر الدائري 
اإىل  نييد احلييميير  �ييشييارع  ميين  ييي�ييشيياراً  املتجه  الأول 
�شارع املطار وبني املنحدر الدائري الثاين املتجه 
ييي�ييشيياراً ميين �ييشييارع املييطييار اإىل �ييشييارع نييد احلمر، 
حيث �شتكون احلركة  يف املنحدر الدائري الأول 
مق�شورة على اللتفاف اإىل اخللف باجتاه �شارع 

ند احلمر.
على  كييذلييك  ييي�ييشييتييمييل  امليي�ييشييروع  اأن  اإىل  واأ�يييشيييار 
املطار  �شارع  مع  مراك�س  �شارع  تقاطع  تطوير 
ب�شعة  املييطييار  �ييشييارع  عييلييى  عييلييوي  ج�شر  بتنفيذ 
و�شلة  اإن�شاء  مع  اجتيياه،  كل  يف  م�شارات  ثالثة 

3 ملطار  مبا�شرة من اجل�شر باجتاه املبنى رقم 
الإ�شارة  الييدويل دون احلاجة لالنتظار يف  دبي 
ال�شوئية، كما يت�شمن امل�شروع اإن�شاء نفق ب�شعة 
م�شارين خلدمة احلركة املرورية املتجهة ي�شاراً 
من �شارع املطار باجتاه �شارع مراك�س، موؤكداً اأن 
على  النتظار  زمن  خف�س  يف  �شي�شهم  امل�شروع 
دقيقة  ميين  اأقيييل  اإىل  دقييائييق  �شبع  ميين  التقاطع 

واحدة.
تقاطع  تطوير  اإن  الطاير:  مطر  �شعادة  وقييال 
البي�شاء ي�شمل  اليييدار  �ييشييارع  مييع  املييطييار  �ييشييارع 
خلدمة  واحييد  م�شار  ب�شعة  اإ�شايف  ج�شر  اإن�شاء 
احليييركييية املييييرورييييية مييين �يييشيييارع امليييطيييار باجتاه 
لالنتظار  احليياجيية  دون  البي�شاء  اليييدار  �ييشييارع 
طريق  اإن�شاء  ي�شمل  كما  ال�شوئية،  الإ�ييشييارة  يف 
القرهود للو�شول  بديل للقادمني من منطقة 
دبي  ملييطييار  و3   1 الييركيياب  مبنى  اإىل  مييبييا�ييشييرة 
الدار  �شارع  امل�شارات على  وزيييادة عدد  الييدويل، 
م�شارات  ثالثة  من  القرهود  باجتاه  البي�شاء 

�شي�شهم  امل�شروع  اأن  موؤكدا  م�شارات،  اأربعة  اإىل 
يف خف�س زمن النتظار الكلي على تقاطع الدار 
واحدة،  دقيقة  اإىل  دقييائييق  ثييالث  ميين  البي�شاء 
عن  اليينيياجت  احليييايل  الزدحييييام  م�شكلة  و�شيحل 
املتجهة  املركبات  بني  املييرورييية  احلركة  تداخل 
املركبات  وبيييني  الييبييييي�ييشيياء،  اليييييدار  تييقيياطييع  اإىل 
القادمة من مبنى الركاب رقم 1 املتجهة ي�شاراً 

اإىل �شارع الدار البي�شاء.
ما�شية  وامليييوا�يييشيييالت  الييطييرق  هيييييئيية  اأن  واأكييييد 
يف تييطييوييير الييبيينييييية الييتييحييتييييية ليي�ييشييبييكييات الطرق 
وميينييظييوميية اليينييقييل اجليييمييياعيييي يف اإميييييييارة دبيييي، 
الطرق  اأنييظييميية  ميين  متكاملة  حييلييول  وتييطييوييير 
اآمنة  لتكون  والييبييحييري  الييري  النقل  و�شبكات 
ال�شراتيجية  اخلطة  وتييواكييب  مل�شتخدميها، 
لإمارة دبي 2021، وتلبي متطلبات ا�شت�شافة 
النمو  واحتياجات   ،2020 اإك�شبو  ملعر�س  دبي 
والنت�شار ال�شكاين، وت�شهم يف ت�شجيع التنمية 

وال�شتثمار يف الإمارة.

•• ال�صارقة-وام:

ينظم “ جمل�س اإرثي للحرف املعا�شرة “ - التابع ملوؤ�ش�شة مناء 
اجليياري معر�س  يوليو  �شهر  العا�شر من  - يف  باملراأة  لالرتقاء 
�شريت”  بوند  اأوف  “فينيك  متجر  مبقر  اخلا�س  الت�شاميم 
املواهب  اإىل دعيييم  الييرامييييية  اإطييييار جييهييوده  ليينييدن وذلييييك يف  يف 
الإماراتية املتميزة يف جمال احلرف اليدوية والفنون املعا�شرة 
يقام  الييذي   - املعر�س  ي�شعى   . والييعييامل  املنطقة  م�شتوى  على 
حتت رعاية قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة �شمو ال�شيخة 
لالرتقاء  منيياء  موؤ�ش�شة  رئي�شة  القا�شمي  حممد  بنت  جييواهيير 
باملراأة املوؤ�ش�س الرئي�س الفخري ملجل�س اإرثي للحرف املعا�شرة 
املجالت  �شتى  العاملة يف  الإماراتية  املييراأة  دعم ومتكني  اإىل   -
ودفعها اإىل ا�شتثمار قدراتها يف اإطالق م�شروعات مبتكرة وذات 
يقدم  والعاملية.  الإقليمية  الأ�ييشييواق  يف  عالية  تناف�شية  قييدرة 
املعر�س - الذي ي�شتمر طوال �شهري يوليو واأغ�شط�س 2017 

- جمموعة خمتارة من الأزييياء واملجوهرات والقطع اخلزفية 
اإىل  الإمارات  دولة  من  امل�شممني  اأبرز  من  التي يطرحها 10 
جانب التعريف مبواهبهم على ال�شعيد العاملي مبا ي�شمن لهم 
واملعا�شرة  التقليدية  احلييرف  ممار�شة  يف  م�شتداما  م�شتقبال 
املييعيير�ييس خييميي�ييس م�شممات ممن  ييي�ييشييارك يف  �يييشيييواء.  عييلييى حييد 
اأحد  واملو�شة  الأزيييياء  لييرائييدات  “اأزيامي”  برنامج  يف  �شاركن 
املعا�شرة  للحرف  اإرثييي  جمل�س  اأطلقها  التي  الرائدة  املبادرات 
الييذي يقدم مزيجا من ور�س  لندن لالأزياء  كلية  بالتعاون مع 
العمل والتدريب وجل�شات التوجيه على مدار عام كامل بهدف 
التجارية  روؤيتهن  تطوير  ميين  الإميياراتيييييات  امل�شممات  متكني 
وعر�س ت�شاميمهن يف اأرقى دور الأزياء العاملية. وقدم الفريق 

والتوجيه  الييدعييم  اأزيييياميييي  بييرنييامييج  عييلييى  امليي�ييشييرف  املتخ�ش�س 
للم�شممني امل�شاركني يف املعر�س اخلا�س مع فينيك اأوف بوند 
املهارات  املجل�س بتطوير ورعاية  التزام  اإطار  �شريت وذلك يف 
الإبداعية وامل�شاريع اخلا�شة يف املنطقة. ي�شكل املعر�س من�شة 
بارزة اأمام امل�شممني املبدعني امل�شاركني فيه ليقدموا اأعمالهم 
من  الثقافات  متعدد  جمهور  اأمييام  وعر�شها  واملبتكرة  الفريدة 
املتابعني  املتاجر الريطانية فينيك واخلراء  �شل�شلة  مرتادي 
لالأزياء واملو�شة ليتعرفوا على الثقافة الإماراتية والعربية يف 
هذا املجال. و قالت رمي بن كرم مدير موؤ�ش�شة مناء لالرتقاء 
للحرف  اإرثييييي  ملجل�س  اخلييا�ييشيية  امليينييتييجييات  مييعيير�ييس  اإن  بيييامليييراأة 
املجل�س  اإليه  و�شل  الذي  العاملي  امل�شتوى  عن  يك�شف  املعا�شرة 

يف ن�شاطاته وجهوده. واأ�شارت اإىل اأن التعاون مع واحد من اأكر 
بوند  اأوف  فينيك  الأزيييياء  عييامل  يف  املتخ�ش�شة  العاملية  املتاجر 
�شريت يوؤكد اأن حجم العمل واجلهد الذي يبذله املجل�س ي�شع 
يتنازل  ول  اأولوياته  الإماراتية يف �شلب  املييراأة  وحييرف  �شناعة 
واحييدة من  لتكون  العاملي  امل�شتوى  على  تكري�س ح�شورها  عن 
الفنون  الإماراتيات ومتكينهن يف جمالت  الن�شاء  ريادة  مناذج 
واحلرف. من جانبه اأعرب ليو فينيك ممثل فينيك اأوف بوند 
�شريت عن فخره بال�شراكة مع جمل�س اإرثي للحرف املعا�شرة 
لتو�شيع قاعدة املواهب املحلية يف منطقة ال�شرق الأو�شط الأمر 
الذي ين�شجم مع اللتزام امل�شتمر يف “ فينيك “ بتعزيز ورعاية 

اأف�شل املواهب العاملية النا�شئة يف جمال الت�شميم.

و يذهب ريع مبيعات املعر�س لدعم امل�شممني امل�شاركني اإ�شافة 
والجتماعي  املهني  الدعم  لتقدمي  منه  ن�شبة  تخ�شي�س  اإىل 
للن�شاء العامالت يف جمال احلرف التقليدية يف دولة الإمارات 
اآ�شيا  �شرق  وجنوب  اأفريقيا  و�شمال  الأو�ييشييط  ال�شرق  ومنطقة 
كييل من  اخلييا�ييس  اإرثيييي  ي�شارك يف معر�س  و  الو�شطى.  واآ�ييشيييييا 
يف  ت�شتلهم  اإمييياراتييييييية  جميييوهيييرات  م�شممة  عييميير  بييين  عييلييييياء 
الأولية من طبيعة منطقة  واملييواد  الأ�شيل  الراث  ت�شاميمها 
الن�شائية  للمالب�س  التجارية  العالمة  واألييين  الأو�شط  ال�شرق 
الع�شرية التي اأ�ش�شتها �شارة حممود واأ�شماء م�شطفى وفي�شل 
يدويا  املن�شوجة  الأقم�شة  ي�شتخدم  ن�شائية  اأزييياء  م�شمم  امللك 
من قبل جمموعة من حرفيي منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
ت�شيف  اإميياراتييييية  جمييوهييرات  م�شممة  حليق  واأمييييل  اأفييريييقيييييا 
ب�شمتها ال�شحرية على احلرف الراثية ومدية ال�شرقي وهي 
عالمة جتارية اإماراتية للمالب�س الن�شائية تدمج بني الأقم�شة 

الفاخرة واخليال املعا�شر لت�شاميم ال�شيخة مدية ال�شرقي.

»�إرثي للحرف �ملعا�شرة« ينظم »معر�س ت�شاميم « 10 يوليو يف لندن

•• اأبوظبي-وام:

بيئة  تييوفيير  عييلييى  العليا  التقنية  كييليييييات  حتيير�ييس   
مبا  الهمم”  “اأ�شحاب  للطلبة  متكاملة  تعليمية 
احييتييييياجيياتييهييم ودعييمييهييم لتجاوز  تييلييبييييية  ييي�ييشييهييم يف 
اأيييية عييقييبييات درا�ييشييييية انييطييالقييا ميين اميييانييهييا باأنهم 
ا�شتثمارها  يييجييب  حقيقية  وطيياقيية  ثيييروة  ميييثييلييون 
بال�شكل الأمثل وفتح الأبواب اأمامها لأخذ فر�شها 
التقنية  كليات  وحتت�شن  التعليم.  يف  احلقيقية 
العليا نحو 412 طالبا وطالبة من اأ�شحاب الهمم 
ممن يعانون من حتديات ب�شرية و�شمعية وحركية 
لهم  املنا�شبة  التعليمية  البيئة  توفر  على  وتعمل 
واملرافق  واخلييدمييات  املييبيياين  م�شتوى  على  خا�شة 
تلبي  التي  الأكادميي  الدعم  فر�س  اىل  بالإ�شافة 
الييكييليييييات يف هيييذا ال�شدد  احييتييييياجيياتييهييم. واأطييلييقييت 
توا�شل  تييوفيير  بييهييدف  ال�شاخن”  “اخلط  خييدميية 
خييا�ييس مييع اأ�ييشييحيياب الييهييمييم لإيييجيياد احلييلييول لأية 
لديهم  احتياجات  اأيييية  وتلبية  تواجههم  حتييديييات 

دعما حلياتهم الأكادميية بالكليات.
حتت  الكرونية  خدمة  لإطييالق  الكليات  وت�شتعد 
م�شمى خدمة اأ�شحاب الهمم والتي �شتكون مفعلة 
الأكيييادمييييي اجلديد” 2017- الييعييام  حييلييول  مييع 
اأغ�شط�س املقبل ومتكنهم من  �شهر  يف   “  2018
و�شل�س  �شريع  ب�شكل  الأكادميية  اإجراءاتهم  اإجنيياز 
اإدارة �شوؤون  من اأماكنهم دون احلاجة للتوجه اىل 

الطلبة.
و اأكد �شعادة الدكتور عبداللطيف ال�شام�شي مدير 
اأ�شحاب  الطلبة  اأن  العليا  التقنية  كليات  جممع 
الهمم ميثلون جزءا هاما من منظومة التعليم يف 
الكليات من منطلق اأن كل عن�شر اإماراتي ميثل ثروة 
الأمثل  بال�شكل  ا�شتثمارها  يجب  حقيقية  وطاقة 
يف  احلقيقية  فر�شها  لأخييذ  اأمامها  الأبيييواب  وفتح 

اأنباء  لوكالة  ت�شريح  يف  ال�شام�شي  وقييال  التعليم. 
الإمارات “وام “ اإن عملية توفر البيئة التعليمية 
الكليات  ر�شالة  حتقيق  يدعم  الفئة  لهذه  املنا�شبة 
اجلديدة.  روؤيييتييهييا  �شمن  وذليييك  للجميع  التعليم 
التقنية جنحت خالل  اأن كليات  ال�شام�شي  واأو�شح 
الطلبة  ميين  العديد  تخريج  يف  املا�شية  ال�شنوات 
لديها  الكليات  اأن  اإىل  لفتا  الهمم..  اأ�شحاب  من 
اأكرث من 400 طالب وطالبة من اأ�شحاب الهمم 
تقدما  وحييقييقييوا  خمتلفة  تخ�ش�شات  يف  يييدر�ييشييون 
اأكادمييا وبع�شهم يف �شنوات التخرج وذلك يف ظل 
حياتهم  وت�شهيل  اأكييادمييييييا  دعمهم  على  احليير�ييس 

الدرا�شية يف الكليات.
بطريقة  م�شممة  الكليات  مييبيياين  اأن  اإىل  واأ�ييشييار 
من  خا�شة  الهمم”  “اأ�شحاب  احييتييييياجييات  تييخييدم 
من  ميكنهم  مبا  وحركية  ب�شرية  حتديات  لديهم 
العتماد على اأنف�شهم ب�شكل اأكر و ال�شتفادة من 
احلديثة  الدرا�شية  والمييكييانييات  التجهيزات  كافة 
يدعم  الكليات مبا  املتوفرة يف  واخلدمات  واملرافق 
موؤهلني  وهييم  التخرج  على  وي�شاعدهم  درا�شتهم 

ل�شوق العمل.
وك�شف ال�شام�شي اأن الكليات تدر�س حاليا ا�شتقطاب 
الأكادميي  للعام  الهمم  اأ�ييشييحيياب  ميين  جييدد  طلبة 
40 حالة لطلبة من  درا�شة نحو  املقبل حيث يتم 
و  الأكادميية  واحتياجاتهم  قدراتهم  ملعرفة  ال�شم 

روؤية امكانية توفرها لهم.
واأ�يييشيييار اإىل اأن اأ�ييشييحيياب الييهييمييم لييهييم الأوليييويييية يف 
الييكييليييييات ولييهييذا يييتييم الييعييمييل اليييدائيييم عييلييى تطوير 
حياتهم  لدعم  معهم  التوا�شل  واآليييييات  خدماتهم 
بفروعها  تتميز  الكليات  واأن  خا�شة  الأكييادميييييية 
هذه  ا�شتقطاب  امكانية  وبالتايل  بالدولة  املن�شرة 

الفئة من خمتلف الإمارات.
التنفيذي  العميد  املييال  اأحييمييد  اأو�ييشييح  جانبه  ميين 

اأن  الييعييليييييا  التقنية  كييليييييات  الييطييالبييييية يف  لييليي�ييشييوؤون 
بالكليات  امللتحقني  الهمم  اأ�ييشييحيياب  ميين  الطلبة 
لديهم  مميين  وطالبة  طالبا   412 حاليا  عييددهييم 
لديهم  الطلبة  ميين   29 فهناك  خمتلفة  حتييديييات 
تييعييلييم و143  59 �ييشييعييوبييات  و  �ييشييمييعييييية  حتيييدييييات 
�ييشييعييوبييات حييركييييية و 32 �ييشييعييوبييات نييطييق وكيييالم و 
اأ�شحاب  الطلبة  اأن  واأكد  ب�شرية.  حتديات   149
التعليمية  البيئة  خيييالل  ميين  دعييمييهييم  يييتييم  الييهييمييم 
حركتهم  ي�شهل  ب�شكل  امل�شممة  املييبيياين  حيث  ميين 
بالإ�شافة  واملييرافييق  ال�شفوف  خمتلف  يف  وتنقلهم 
الذين  الطلبة  بطبيعة  التدري�شي  الكادر  وعي  اىل 
ييييقيييوميييون عييلييى تييدرييي�ييشييهييم مييين اأ�يييشيييحييياب الهمم 
الكليات  اهتمام  اىل  بالإ�شافة  اكادمييا  لدعمهم 
بطبيعة كل طالب يف حالت المتحانات من خالل 
للطالب  املنا�شبة  الإمتحانية  والآلية  املكان  توفر 
ظل  يف  يحتاجها  التي  الزمنية  امل�شاحة  واعطائه 

طبيعة التحدي الذي يعاين منه.
الكليات  بيييني  تيييوا�يييشيييال  هييينييياك  اإن  املييييال  واأ�ييييشيييياف 
بهدف  الهمم  اأ�ييشييحيياب  بفئات  املعنية  واملوؤ�ش�شات 
ال�شت�شارة وتاأكيد دعمهم بالإ�شافة اىل اأن الكليات 
وفرت حاليا خدمة اخلط ال�شاخن والتي يتم اعالم 
جميع اأ�شحاب الهمم بها ليمكنهم التوا�شل هاتفيا 
يف حيييال وجيييود اأيييية ا�ييشييتييفيي�ييشييارات او احييتييييياجييات اأو 
حتديات يواجهونها كما اأن هناك اأ�شخا�شا معنيني 
وفقا  احليييالت  كييل  ملتابعة  الكليات  فييروع  جميع  يف 
لكل كلية بهدف تعزيز التوا�شل مع اأ�شحاب الهمم 

كاأولوية.
اأنه بالإ�شافة اىل اخلدمة اللكرونية التي  وذكر 
�شيتم اطالقها مع بدء العام الأكادميي املقبل هناك 
التوا�شل  الهمم  اأ�شحاب  على  ت�شهل  باقة خدمات 
الدرا�شية  متطلباتهم  لإجنييياز  الطلبة  �ييشييوؤون  مييع 

وتلبية احتياجاتهم املختلفة.

•• اأبوظبي-وام:

�شعيها  اإطييار  يف  انييه  ال�شاعة  اخبار  ن�شرة  قالت 
ي�شتند  مييعييتييدل  اإ�ييشييالمييي  خييطيياب  تر�شيخ  اإىل 
الثقافية  ومييرجييعيييييتييه  الإ�يييشيييالم  و�ييشييطييييية  اإىل 
والأخالقية، وياأخذ يف الوقت نف�شه مبقت�شيات 
التجديد، حتر�س دولة الإمارات على التطوير 
ر�شالة  وميي�ييشييامييني  و�يييشيييروط  لآليييييييات  امل�شتمر 
ل�شماحة  عاك�شة  تييظييل  حييتييى  داخييلييهييا،  الإفيييتييياء 
تييواكييب كييل زمييان ومكان  الإ�ييشييالم وقيمه التي 

بعيدا عن النكفاء على الذات.
وا�يييشيييافيييت اليينيي�ييشييرة اليييتيييي تيي�ييشييدر عييين مركز 
المارات للدرا�شات والبحوث ال�شراتيجية يف 
افتتاحيتها ام�س حتت عنوان “ توحيد الفتوى 
الإمارات  دوليية  ان   “ الت�شرذم  خطاب  ملواجهة 
املعا�شرة  واملعارف  العلوم  ا�شتيعاب  متكنت من 
امل�شتجدة  الييتييطييورات  مييع  التعامل  يف  وجنحت 
م�شدرا  اأو  تييعييار�ييشييا  ذليييك  ي�شكل  اأن  دون  ميين 
الرا�شخة  الإ�يييشيييالمييييييية  الييقيييييم  ميييع  لييلييتيي�ييشييادم 
الإ�شالمية  املرجعية  ذي  الإميييارات  �شعب  لييدى 
التجربة  جنيييياح  يف  الييفيي�ييشييل  لييكيين  الييعييميييييقيية.. 
الإميييياراتييييييييية يف احليييفييياظ عييلييى الييييتييييوازن بني 
يعود  وامليييادي،  الروحي  البعدين  على  احلفاظ 
والدينية  الروحية  بقيمهم  اأبنائها  ت�شبث  اإىل 
نف�شها  القيم  وهييي  ت�شدد،  اأو  مييغييالة  دون  ميين 
اإىل  و�شعت  الر�شيدة،  القيادة  بها  ت�شبثت  التي 
الت�شريعات  و�شع  خييالل  من  دائما،  تر�شيخها 
الن�شجام  روح  وتييعييزيييز  اليييقيييوانيييني  و�ييشييييياغيية 
وتنمية  التنوير  فكر  واإ�شاعة  الإبيييداع  وحتفيز 

روح العقل وتطوير ال�شلوك.
واأو�شحت انه نظرا اإىل اإدراك القيادة الر�شيدة 
اليييديييين يف حياة  ليييدولييية الإميييييييييارات حميييوريييية 

اليي�ييشييعييوب واملييجييتييمييعييات كييلييهييا كيير�ييشييت جهودها 
للمحافظة على �شالمة املعتقد من اأي ت�شوي�س 
جهازا  فو�شعت  دخيييييليية،  خييارجييييية  تيياأثييرات  اأو 
قويا للفتوى جعلت منه مرجعا اأوحد لالإجابة 
واأحكام  بالعقيدة  املتعلقة  ال�شتف�شارات  على 
اأمام  الييطييريييق  واملييعييامييالت، فقطعت  الييعييبييادات 
التي  الدينية  والتف�شرات  الفتاوى  فو�شوية 
يهدف اأ�شحابها اإىل خدمة اأجندات �شيا�شية اأو 
اأيديولوجيات خارجية بعيدا عن �شفاء العقيدة 

و�شماحة الإ�شالم.
و�شعت  الهدف  لذلك  وخدمة  انييه  اىل  ولفتت 
الإمييارات كل الإمكانات الالزمة لت�شهيل  دولة 
اآلية  وو�شعت  الييفييتيياوى،  طالبي  مييع  التوا�شل 
للتجاوب ال�شريع مع كل الباحثني عن اإجابات 

ل�شت�شكالتهم يف كل الظروف والأوقات.
وقالت انه وكنموذج على اجلهود التي يقوم بها 
متكن  الييدوليية،  داخييل  لالإفتاء  الر�شمي  املييركييز 
املن�شرم من  الأخيير خييالل �شهر رم�شان  هييذا 
اإ�ييشييدار 65614 فييتييوى ميين داخيييل الإمييييارات 
واملعامالت،  الييعييبييادات  بييني  تنوعت  وخييارجييهييا، 
وفيييتييياوى اليينيي�ييشيياء اخلييا�ييشيية و�يييشيييوؤون الأ�يييشيييرة، 
مييعييتييمييدا عييلييى جييهييود وميييوؤهيييالت خيييرة رجال 
الإفتاء الذين يجمعون بني املعارف الإ�شالمية 

الأ�شيلة والفهم العميق مل�شائل الع�شر.
واأكدت اإن دولة الإمارات ومواكبة منها لتطوير 
الدولة  داخييل  مرجعيتها  وتوحيد  الإفتاء  اآلية 
الإميييييارات  اإنيي�ييشيياء جمل�س  اإىل  ميييوؤخيييرا  عييمييدت 
�شرعية  مظلة  منه  وجعلت  ال�شرعي  لالإفتاء 
بييذلييك حييدا لتعدد  الييبييالد، وا�شعة  مييوحييدة يف 
الفتاوى وانت�شارها من دون �شوابط، وهو قرار 
ومعتمدة  واحيييدة  مرجعية  اإيييجيياد  اإىل  يييهييدف 
يف  وتنظيمها  و�شبطها  وتييوحيييييدهييا  لييالإفييتيياء 

الدولة، تتلخ�س مهمتها يف بيان �شماحة الدين 
امل�شتجدة  وامل�شائل  الأمييور  ومواكبة  الإ�شالمي 
يف املجتمع، من خالل عدد من املخت�شني من 
الدولة، ومبا  واخلييرة يف  ال�شرعي  العلم  ذوي 

يحفظ متا�شك املجتمع وعقيدته.
بتاأ�شي�س  ان هذه اخلطوة �شمحت  وا�شارت اىل 
جهاز فتوى وحيد، ميتلك حق اإ�شدار الفتاوى 
طلب  على  بناء  املختلفة،  امل�شائل  يف  ال�شرعية 
املوؤ�ش�شات  اأو  الر�شمية  احلكومية  اجلهات  من 
الييذي ميتلك حق  الوحيد  وهييو  الأ�شخا�س،  اأو 
وتنظيم  مرجعيتها  وتييوحيييييد  الييفييتييوى  �شبط 
واإ�شدار  الييدوليية  اإ�ييشييدارهييا يف  واآليييييات  �شوؤونها 
تيي�ييشيياريييح ممييار�ييشيية الإفييييتيييياء، وتيياأهيييييل املفتني 
اإ�شدار  اإىل جانب  وتدريبهم وتنمية مهاراتهم 
ال�شلة  ذات  اليي�ييشييرعييييية  والأبيييحييياث  اليييدرا�يييشيييات 
اأخبار  وخييليي�ييشييت  الييتيينييمييييية.  جميييالت  مبختلف 
ال�شاعة اىل الييقييول اإن قييرار دوليية الإمييييارات يف 
�شبط اخلطاب الديني وحت�شينه �شد الفتاوى 
الهيئات  ملييخييتييلييف  مييرجييعييا  جييعييلييهييا  املييتييطييرفيية، 
العامل،  يف  املعتدلة  الإ�ييشييالمييييية  والتنظيمات 
باإ�شادات  اليي�ييشييييياق  هيييذا  يف  جتييربييتييهييا  فحظيت 
ا�شتطاعت  كييمييا  اليييعيييامل،  ميينيياطييق  خمتلف  ميين 
اأبييرز مرجعيات  اأن حتت�شن  اأبوظبي  العا�شمة 
الإ�يييشيييالم الييو�ييشييطييي يف اليييعيييامل، وامليي�ييشيياهييميية يف 
تييو�ييشيييييل ر�ييشييالييتييهييا، فييعيينييدمييا �ييشييهييدت يف يوليو 
م�شتقلة  دولييييية  هيئة  اأول  ميييييالد   ،  2014
با�شم  الإ�يييشيييالميييي  اليييعيييامل  اليي�ييشييلييم يف  لييتييعييزيييز 
وا�شحا  هدفها  كييان  امل�شلمني  حكماء  جمل�س 
العامل  كلمة  جمع  يف  امل�شاهمة  وهييو  ونييبيييييال، 
الإ�شالمي خلدمة اأمنه وا�شتقراره، ودفعه اإىل 
موقع ال�شدارة بني الأمم، واإخراجه من حالة 
القتتال والت�شرذم الذي تعي�شه بع�س اأجزائه.

�أخبار �ل�شاعة : توحيد �لفتوى ملو�جهة 
خطاب �لت�شرذم

تقرير: كليات �لتقنية �لعليا توؤمن بيئة 
تعليمية متكاملة لـ »�أ�شحاب �لهمم«
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اتهمت �شرطة مكافحة الإرهاب ال�شرالية ام�س ال�شبت مراهقني 
ببيع اأ�شلحة وخمدرات وقالت اإنهما كانا �شمن جمموعة من امل�شتبه 

بهم اخلا�شعني للمراقبة.
غربي  �شواحي  اإحيييدى  يف  وعمرهما  ال�شابني  على  القب�س  والييقييي 
�شيدين اأم�س اجلمعة ووجهت ال�شلطات لهما 17 تهمة ت�شمل بيع 

اأ�شلحة نارية وقطع غيار اأ�شلحة دون ترخي�س.
وقيييال دييييف هيياد�ييشييون نييائييب رئييييي�ييس �ييشييرطيية وليييية نيييييو �ييشيياوث ويلز 
بني  وا�شحة  روابيييط  “هناك  ال�شبت  ام�س  �شيدين  يف  لل�شحفيني 

هوؤلء امل�شتبه بهم والعن�شر الإجرامي والعن�شر الإرهابي«.
هذه  اإمييييدادات  على  لل�شيطرة  الفر�شة  اغتنمت  ال�شرطة  واأ�ييشيياف 

الأ�شلحة النارية وم�شادرتها من ال�شوارع .
وا�شراليا حليفة قوية للوليات املتحدة وتعي�س حالة تاأهب ق�شوى 
للهجمات التي ي�شنها مت�شددون منذ 2014 نظرا لتعر�س البالد 

لهجمات منفردة.

�شحن  ب�شفينة  البنزين  من  طن  األييف   38 حتمل  ناقلة  ا�شطدمت 
كبرة يف حوايل الواحدة فجر ال�شبت يف م�شيق با-دى-كاليه بني 

فرن�شا وبريطانيا، وفق ال�شلطات البحرية الفرن�شية.
تغريدة  يف  ال�شمال  وبحر  املان�س  لبحر  البحرية  ال�شرطة  وكتبت 
خطر  اأي  يوجد  ول  �شليم  الناقلة  هيكل  ال�شيطرة.  حتت  :الو�شع 

تلوث اأو على املالحة .
وال�شفينة  الناقلة  طاقمي  بني  اإ�شابات  وقييوع  اإىل  احلييادث  يييوؤد  مل 

اللتني ترفع كل منهما علم هونغ كونغ وكانتا يف املياه الريطانية.
يبلغ طول الناقلة �شيفرونر 183 مرا وي�شم قاطبها 27 �شخ�شا، 
وال�شفينة الفارغة هوايان انديفور 220 مرا وعليها 22 �شخ�شا.

اأدى ال�شطدام اإىل جنوح الناقلة لكن يتم تتبعها كما اأكدت �شفينة 
ال�شحن اأنها تتحكم باأجهزة املالحة. وقال مرا�شل لفران�س بر�س اأن 
اإىل  ورام�شغيت  فرن�شا  �شمال  كاليه يف  وقييع على خط بني  احلييادث 
ال�شرق من دوفيير. يقوم جهاز الإنقاذ البحري الريطاين يف دوفر 
على  للوقوف  ومروحيتني  زورقييني  واأر�ييشييل  الإنييقيياذ  عملية  بتن�شيق 
م�شتعدة  انييقيياذ  �شفن  الفرن�شية  البحرية  اأر�ييشييلييت  حييني  يف  الو�شع 
الأكرث  البحرية  الطريق  “با-دى-كاليه”  م�شيق  ي�شكل  للتدخل. 
عبورا يف العامل اإذ تعرها يوميا اأكرث من 400 �شفينة جتارية وهو 
ما ميثل ربع حركة املالحة التجارية العاملية ي�شاف اإليها �شفن �شيد 
و�شفن �شياحية. لكن املالحة البحرية تكون اأحيانا خطرة يف املنطقة 
نظرا للطبيعة اجلغرافية للم�شيق وتغر ال�شفاف الرملية وتدين 

الروؤية ب�شبب ال�شباب وتيارات املد القوية.

حذر مكتب هيئة حماية الد�شتور ال�شتخبارات الداخلية يف مدينة 
هامبورغ الأملانية من امل�شاركة يف مظاهرات مناه�شة للقمة، تنظمها 
ام�س  فو�س  تور�شنت  املكتب  رئي�س  وقال  متطرفة.  ي�شارية  عنا�شر 
العك�س،  على  التجمهر،  �شد  لي�شت  الد�شتور  حماية  هيئة  ال�شبت: 
لكننا ننوه بو�شوح تام اإىل اأن هناك فعاليات من تنظيم عنا�شر ي�شارية 
الدميقراطية  لأن�شار  ينبغي  ول  عنيفة،  توجهات  تتبنى  متطرفة 
امل�شاركة فيها. واأ�شار فو�س بالتحديد اإىل فعاليات من جماعة البناء 
اأنه ل  امل�شتقلة، مو�شحاً  الي�شارية  العنا�شر  اأو  الأحمر يف هامبورغ 
نبغي التعاون مع تلك اجلماعات بوجه عام اأياً كان وجه هذا التعاون، 
وقال: اأقول بكل و�شوح هوؤلء متطرفون ي�شتغلون لأ�شباب تكتيكة 

ق�شايا �شعبية ل�شتمالة دميقراطيني مهتمني بها اأي�شاً.
 1100 هامبورغ  يف  يوجد  الد�شتور،  حماية  هيئة  بيانات  وبح�شب 
�شخ�س ينتمون اإىل التيار الي�شاري املتطرف، من بينهم نحو 650 
املخطط  املظاهرات  اإىل  اإ�شارة  ويف  للعنف.  ا�شتعداد  لديهم  �شخ�شاً 
يوليو  و8   7 يييومييي  عييقييدهييا  املييقييرر  الع�شرين  قييميية  �ييشييد  تنظيمها 
وراء  �شتكون  امل�شتقلة  الي�شارية  العنا�شر  اإن  فييو�ييس  قييال  اجلييياري، 
يوليو   6 يف  تنظيمها  املخطط  اجلحيم”  يف  بكم  “اأهال  مظاهرة 
اجلاري، مو�شحاً اأنه من املنتظر اأن ي�شارك يف تلك التظاهرة نحو 8 
اآلف �شخ�س، م�شراً اإىل اأنه من املتوقع م�شاركة نف�س العنا�شر يف 

املخيم املناه�س للراأ�س مالية املقرر اإقامته قبيل القمة.

عوا�صم

�سيدين

برلني

باري�س

�أمريكا و�لفلبني تنظمان دورية بحرية دفاعية 
•• مانيال-رويرتز:

نظمت الوليات املتحدة والفلبني دورية بحرية م�شركة ام�س ال�شبت يف 
املياه اخلطرة جنوبي الفلبني و�شط خماوف دولية متزايدة ب�شاأن الت�شدد 

والقر�شنة يف املنطقة.
اإىل  الأمييريييكييييية  للبحرية  التابعة  كييورونييادو  املقاتلة  ال�شفينة  وان�شمت 
الفرقاطة األكاراز التابعة للبحرية الفلبينية للقيام بدورية يف بحر �شولو 

حيث وقع العديد من هجمات القرا�شنة على �شفن جتارية منذ 2015.
يف  الأمريكية  ال�شفارة  اأ�شدرته  بيان  يف  جابريل�شون  دون  الأمييرال  وقييال 
مانيال ا�شتعداداتنا يف البحر مع البحرية الفلبينية تظهر التزامنا جتاه 

التحالف وب�شيا�شة ردع القر�شنة والأن�شطة غر القانونية.
وهناك خماوف دولية من اأن يعر مقاتلون متعاطفون مع تنظيم داع�س 
الإرهابي احلدود البحرية بني ماليزيا واإندوني�شيا لالن�شمام للمتمردين 

الذين �شيطروا على مدينة ماراوي يف جنوب الفلبني قبل خم�شة اأ�شابيع.
يف  مدنيا حتفهم  و44  الأميين  قييوات  و82 من  مت�شدد   300 نحو  ولقي 
بناء  ُنظمت  البحرية  الييدوريييات  اإن  الأمييريييكييييية  ال�شفارة  وقييالييت  الييقييتييال. 
على دعوة من احلكومة الفلبينية. ول ي�شمح الرئي�س الفلبيني رودريجو 
ال�شني  بحر  املتحدة يف  الييوليييات  مع  دوريييات م�شركة  بتنظيم  دوترتي 
اجلنوبي املتنازع عليه لتفادي الإ�شرار بالعالقات مع ال�شني التي تطالب 
بال�شيادة على البحر. لكنه يرحب بالتعاون يف اجلنوب ب�شبب زيادة ن�شاط 
دوريات  والفلبني  وماليزيا  اإندوني�شيا  نظمت  اأ�شبوعني  وقبل  املت�شددين. 

بحرية م�شركة يف املياه اجلنوبية.

�سقوط طائرة ا�سرائيلية غري ماأهولة قرب بيت حلم

�لإحتالل مينع زيار�ت �لعائالت لأ�شرى من قطاع غزة

الرئي�ض امل�سري: نحرتم الق�ساء ونحر�ض على تر�سيخ دولة القانون

�لبابا ي�شيد بخطو�ت �ل�شي�شي للنهو�س بالدولة �مل�شرية

مقتل عامل �إن�شاين يف ولية ر�خني �لبورمية 

�أوروبا تودع هلموت كول و�شط مر��شم مهيبة 

••رانغون-اأ ف ب:

منظمة  يف  حميييليييي  عييياميييل  قيييتيييل 
راخني  وليييية  يف  دولييييية  م�شاعدة 
البورمية طعنا على يد اإرهابيني 
بح�شب مييا اعييليينييت احلييكييوميية، يف 
اأعمال  مييوجيية  ميين  جييديييد  ف�شل 
ال�شلطات  حتيييّميييل  اليييتيييي  الييقييتييل 

م�شوؤوليتها ملقاتلي الروهينغا.
ال�شمالية  راخيييني  وليييية  وت�شهد 
حملة  اجلي�س  �شن  ان  منذ  اأزميية 
م�شلمي  �ييشييد  قييمييعييييية  اعييتييقييالت 
اليييروهييييييينيييغيييا يف �يييشيييميييال اليييبيييالد، 
�شنها  دامية  وذلييك عقب هجمات 
م�شلحون على مواقع لل�شرطة يف 

ت�شرين الأول اكتوبر.
واأعلنت احلكومة ام�س ال�شبت ان 
عامال ان�شانيا يف راخني مت �شحبه 

•• �صرتا�صبورغ-اأ ف ب:

اأميي�ييس يف  ودع الحتيييياد الأوروبييييييي و�ييشييط مييرا�ييشييم مهيبة 
الرملان الأوروبي يف �شرا�شبورغ امل�شت�شار الأملاين الأ�شبق 
هلموت كول املتوفى عن 87 عاما يف 16 حزيران يونيو، 
اأملييانيييييا. واأعييليين الحتييياد الأوروبييييي كذلك  قبل ت�شييعه يف 
احلداد على �شيمون فاي ال�شخ�شية املرموقة واأول رئي�شة 

للرملان الأوروبي التي توفيت اجلمعة.
ارتدت  التي  مركل  انغيال  الملانية  امل�شت�شارة  ووجييهييت 
دون  املانيا وقالت من  ال�شود حتية اىل م�شت�شار توحيد 
هلموت كول فان حياة ماليني ال�شخا�س وانا منهم كانوا 

كانت كما هي  ملا  اجلييدار  الخيير من  يعي�شون يف اجلانب 
عليه اليوم.

اإن  كلمته  يف  ماكرون  اميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  وقييال 
هلموت كول كان بالن�شبة لفرن�شا حماورا مف�شال وحليفا 
هييذا، كان �شديقا نحن هنا  اأكييرث من  اأ�شا�شيا ولكنه كان 

لنوجه التحية لإرثه التاريخي«.
وم�شوؤولون  وحكومة  دوليية  رئي�س  ع�شرين  نحو  و�ييشييارك 
�شابقون ومئات من ال�شخ�شيات يف التاأبني بينهم معظم 
ماي  تريزا  بريطانيا  وزراء  ورئي�شة  الأوروبيييييني  القادة 
والرئي�س الأمركي الأ�شبق بيل كلينتون ورئي�س الوزراء 
اإ�شرائيل  وزراء  ورئييييي�ييس  مييدفيييييديييف  دمييييري  الييرو�ييشييي 

بنيامني نتانياهو والرئي�س الأوكراين برو بورو�شنكو.
وو�ييشييع يف �شالون  كيييول �شباحا  هييلييمييوت  جييثييمييان  و�ييشييل 
ال�شرف حيث لف النع�س بالعلم الأوروبي ثم نقله لحقا 
ثمانية جنود اأملان اإىل و�شط القاعة. و�شعت ثالثة اأكاليل 
اأملييانيييييا الحتادية  عييلييم  بييياأليييوان  النع�س  اأمييييام  الييزهيير  ميين 
والحتاد الأوروبي والثالث الذي قدمته اأرملته كتب عليه 

“مع حبي، مايكي.
 62( يونكر  كلود  جييان  الأوروبييييية  املفو�شية  رئي�س  كييان 
عاما( وراء فكرة تنظيم حفل وداع على امل�شتوى الأوروبي 
وهو امل�شوؤول الأوروبييي الوحيد الذي عاي�س هلموت كول 

وربطت بينهما عالقة وطيدة منذ 21 عاما.

وتطبيق  العدالة  لن�شرة  عاتقهم  على  امللقاة  امل�شوؤولية 
الييقييدوة امل�شرفة،  اأنييهييم كييانييوا مبثابة  الييقييانييون، مييوؤكييداً، 
اإعالء امل�شلحة الوطنية، م�شيداً،  ومثاًل ُيحتذى به يف 

بالتاريخ امل�شرف والعريق للق�شاء امل�شري.
كما �شهد الرئي�س امل�شري، اأداء حلف اليمني القانونية 
لييروؤ�ييشيياء الييهيييييئييات الييقيي�ييشييائييييية اجلييييدد، رئييييي�ييس حمكمة 
الييعييال، ورئي�س هيئة  اأبيييو  النق�س جمييدي حمييمييود طييه 
ق�شايا الدولة ح�شني عبده خليل، ورئي�س هيئة النيابة 

التمهيدية يف حزب العمل، حذرت او�شاط يف احلزب من 
انه اذا مل يتم جتديد الثقة بالرئي�س احلايل يت�شحاق 
هرت�شوغ، فان من �شاأن ذلك ان يقود اىل تفكيك املع�شكر 

ال�شهيوين وال�شراكة مع ت�شيبي ليفني.
من  الرابع  القادم،  الثالثاء  يوم  النتخابات  و�شتجري 
امليينييافيي�ييشييون عييلييى رئييا�ييشيية احلييييزب، وهم  متيييوز. وي�شتعد 
بالإ�شافة اىل هرت�شوغ، عمر برت�س واريئيل مرجليت 
التي �شتجري يف  بارليف، للمواجهة  وابي غباي وعمر 
اطار برنامج واجه ال�شحافة يف التلفزيون، يوم ال�شبت، 

ويف موؤمتر �شيعقد يوم الحد يف تل ابيب.
وي�شود التقدير يف احلزب باأنه لن يتمكن احد املر�شحني 
النتخابات يف  %40 وح�شم  ن�شبة  من احل�شول على 
يف  ثانية،  جولة  اجييراء  يتوقع  ولذلك  الوىل،  اجلولة 

•• روما-وكاالت:

اأ�شاد بابا الفاتيكان فران�شي�س، اأم�س ال�شبت، باخلطوات 
الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�س  بها  يقوم  التي  ال�شجاعة 
ال�شي�شي للنهو�س بالدولة امل�شرية على كافة الأ�شعدة 
30 يييونيييييو ، مييعييربيياً، عيين اعيييتيييزازه ال�شديد  ميينييذ ثيييورة 
جتمعه  التي  الوطيدة  والر�شمية  الإن�شانية  بالعالقات 

بالرئي�س امل�شري.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال البابا فران�شي�س، مبقر اإقامته 
اخلا�س، �شفر جمهورية م�شر العربية لدى الفاتيكان 
حامت �شيف الن�شر، وذلك لتوديعه مبنا�شبة قرب انتهاء 

مهمته الدبلوما�شية.
واأعرب البابا فران�شي�س، خالل اللقاء، عن ارتياحه لقوة 
والفاتيكان،  م�شر  بني  العالقات  اكت�شبتها  التى  الدفع 
كما مت ا�شتعرا�س ما حتقق على �شعيد تطوير العالقات 
بيييني ميي�ييشيير والييفيياتيييييكييان عييلييى مييييدار اليييفيييرة الأخيييييرة، 
يف  بالفاتيكان  ال�شي�شى  بالرئي�س  لقائه  ميين  انطالقا 
نوفمر 2014، وتوجت بزيارة البابا فران�شي�س مل�شر 
اأكييد البابا  الييزيييارة التي  اأبييريييل املا�شي، وهييي  اأواخييير  يف 
له  اأتاحت  والتي  خا�س،  ب�شكل  بها  اعييتييزازه  فران�شي�س 
الدينية  والقيادات  ال�شي�شي  بالرئي�س  اللتقاء  جمييدداً 
امل�شري  ال�شعب  مييع  بالتالقي  لييه  و�شمحت  امليي�ييشييرييية، 

العريق.
كما ا�شتعر�س بابا الفاتيكان مع ال�شفر امل�شري، اجلهود 
التاريخية  البابا فران�شي�س  زيارة  نتائج  ملتابعة  اجلارية 

مل�شر، وتر�شيخ القوا�شم امل�شركة جتاه الق�شايا الدولية 
الإرهاب  مكافحة  راأ�شها  وعلى  امل�شرك،  الهتمام  ذات 

والفكر املتطرف وتعزيز ثقافة احلوار بني الأديان.
بالقيادات  الطيبة  �شالته  اإىل  فران�شي�س،  البابا  واأ�شار 
الدينية امل�شرية، وعلى راأ�شها الأزهر ال�شريف والكني�شة 
اأن  فران�شي�س  البابا  اأكييد  كما  الأرثييوذكيي�ييشييييية،  القبطية 
هو  والفاتيكان  م�شر  بني  اخلا�شة  العالقة  �شر  مفتاح 

امل�شرك الإن�شاين ال�شتثنائي الذي يجمع بينهما.
كما اأثنى بابا الفاتيكان على الدور الذي قام به ال�شفر 
�شبتمر  يف  من�شبه  تييوليييييه  ميينييذ  اليينيي�ييشيير  �ييشيييييف  حيييامت 
الييتييي �شهدت عيييودة احليييوار بني  الييفييرة  2015، وهييي 
ل�شيخ  زييييارة  اأول  واإمتيييام  والفاتيكان،  ال�شريف  الأزهييير 
الأزهر للمقر البابوي يف 23 مايو 2016 اإ�شافة اإىل 
اإمتام زيارة البابا فران�شي�س مل�شر يف 28 اأبريل 2017، 

والتي لقت ترحيباً ر�شمياً و�شعبياً ا�شتثنائياً. 
ال�شي�شى،  الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�س  منح  ذلييك،  اىل 
الأوىل  الطبقة  ميين  اجلييمييهييورييية  و�ييشييام  ال�شبت،  اأميي�ييس 
حمكمة  رئي�س  ال�شابقني،  الق�شائية  الهيئات  لروؤ�شاء 
�شفيق،  حممد  الدين  جمال  م�شطفى  ال�شابق  النق�س 
نبوي  زكيييي  عييلييي  اليي�ييشييابييق  الييدوليية  رئييييي�ييس هيئة ق�شايا 
�شكر، ورئي�س هيئة النيابة الإدارية ال�شابق علي حممد 
حممد رزق. واأعرب ال�شي�شي، خالل مرا�شم اأداء روؤ�شاء 
عن  الييقييانييونييييية،  لليمني  اجلييديييد  الق�شائية  الييهيييييئييات 
م�شراً،  ال�شابقني،  الهيئات  لييروؤ�ييشيياء  التقدير  خال�س 
اإىل اأن تكرميهم جاء ملا بذلوه من جهد وتفاٍن يف حتمل 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

زيييييارات  وقيييف  قييييررت  اإ�ييشييرائيييييل  ان  “هاآرت�س”  تييكييتييب 
ا�ييشييرى حما�س ميين قييطيياع غيييزة. وقالت  الييعييائييالت اىل 
القرار  بتطبيق  �شتبداأ  انها  ال�شجون  �شلطة  يف  م�شادر 
. وردا على ذلك و�شفت دائرة الأ�شرى لدى حما�س هذا 

القرار باأنه اعالن حرب على ا�شراها.
امل�شوؤول عن العالقات اخلارجية يف دائرة �شوؤون  وقال 
املق�شود  باأن  الرحمن �شديد،  القطاع، عبد  ال�شرى يف 
ال�شرى  قيادة  على  ال�شغط  ممار�شة  اىل  يهدف  قييرار 
يف مو�شوع املفقودين وال�شرى يف غزة، وانه ا�شت�شالم 
ليي�ييشييغييوط عيييائيييالت اجلييينيييود اليييذيييين طييالييبييوا مبعاقبة 

ال�شرى. 
وقال ان هذه هي خطوة اوىل يف �شل�شلة خطوات عقابية 
خالل  حما�س  ا�ييشييرى  �شد  بها  القيام  ا�شرائيل  تيينييوي 
الفرة القريبة. واعترت عائلة اجلندي اورون �شاوؤول 
باأنه  ال�شرائيلي  الييقييرار  غييزة،  يف  جثته  حتتجز  الييذي 
اورون من  انييه يهدف لإعيييادة  وتيياأمييل  خطوة �شحيحة، 

ا�شر حما�س.
وكانت �شلطة البث كان قد ن�شرت يف الأ�شابيع الأخرة، 
باأنه جرت ات�شالت بني ا�شرائيل وحما�س عر و�شيط 
لتبادل الأ�شرى، وربطت التطورات بزيارة وفد حما�س 
كل  ان  وقييالييت  التقرير  نفت  حما�س  لكن  م�شر.  اىل 
مفاو�شات �شتكون منوطة مبدى موافقة ا�شرائيل على 
اإطالق �شراح ا�شرى �شفقة �شليط الذين عادت ا�شرائيل 

واعتقلتهم يف �شيف 2014.
الفل�شطينية �شتتوقف،  ان وزارة ال�شحة  تكتب هاآرت�س 
التحويالت  اعطاء  تاأخر  الحييد، عن  يييوم  ابييتييداء من 
اخلروج  ميين  املر�شى  لتمكني  غيييزة،  قييطيياع  مل�شت�شفيات 
لتلقي العالج الطبي يف ا�شرائيل وال�شفة الغربية، وذلك 
الفل�شطينية  التن�شيق  دائيييرة  بييني  تفاهمات  اعييقيياب  يف 

ومكتب من�شق العمليات ال�شرائيلي يف املناطق.
وكانت هاآرت�س قد ن�شرت يف مطلع ال�شبوع باأن ال�شلطة 

الفل�شطينية متنع املر�شى يف القطاع من اخلروج لتلقي 
والردن،  الغربية  وال�شفة  ا�شرائيل  يف  الطبي  العالج 
كجزء من �شراعها �شد �شلطة حما�س. وقال �شكان من 
القطاع ل�شحيفة هاآرت�س ان وزارة ال�شحة الفل�شطينية 
تعيق يف الأ�شهر الأخرة تقدمي النماذج والوثائق التي 

توؤكد اللتزام املايل من قبل ال�شلطة بتكاليف العالج.
لكن ال�شلطة الفل�شطينية نفت ب�شدة الدعاءات واتهمت 
خروج  يف  الييتيياأخيير  عيين  بامل�شوؤولية  وحما�س  ا�شرائيل 
املر�شى لتلقي العالج. ونفت وزارة ال�شحة الفل�شطينية 
ان تكون قد اأخرت تقدمي اللتزامات املالية وقالت انه 
فان  اليييوزارة  وح�شب  �شيا�شتها.  يف  تغير  اأي  يوجد  ل 
و�شائل  قبل  من  ال�شلطة  �شد  متزامنة  حملة  املق�شود 
العالم ال�شرائيلية وتلك املتماثلة مع حما�س. وقالوا 
بهم  حاجة  ل  مر�شى  ا�شرائيل  اىل  تر�شل  حما�س  ان 
ا�شرائيل تقيد دخول  وان  القطاع،  العالج خارج  لتلقي 

املر�شى، ما يوؤدي اىل تراكم الطلبات.
وادعييييى �ييشييامييي ابيييو زهيييري اليينيياطييق بل�شان حييمييا�ييس، ان 
الذي  هو  عبا�س،  حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  �شلوك 
باأنه جرمية  الأميير  اطفال وو�شف  عييدة  وفيياة  ادى اىل 

�شد الإن�شانية!
وكييتييبييت ييي�ييشييرائيييييل هيييييوم انيييه �ييشييقييطييت ييييوم اخلمي�س، 
غر  ا�شرائيلية  طائرة  حلييم،  بيت  مدينة  من  بالقرب 
ماأهولة، من طراز راكب ال�شماء. وبعد مت�شيط املنطقة 
مت العثور على الطائرة، فيما قال اجلي�س انه يفح�س 
ي�شود  انه ل  وقالت م�شادر ع�شكرية  احلييادث.  ظييروف 
التخوف من ت�شرب معلومات. وكتبت “ي�شرائيل هيوم” 
يييوم اخلمي�س، مع وزير  433 حققت  ان وحييدة لهييف 
يف  �شاعات،  اربييع  ملييدة  يئر،  وابنه  كات�س  حاييم  الرفاه 
�شبهة ارتكاب خمالفات حني �شغل كات�س من�شب رئي�س 
كات�س  وي�شتبه  اجلييوييية.  ال�شناعات  يف  الييعييمييال  جلنة 
يرف�شون  كانوا  الذين  العمال  وتهديد  النزاهة  بخرق 

النت�شاب اىل حزب الليكود.
وكتبت ي�شرائيل هيوم انه قبل خم�شة ايام من النتخابات 

ال�شي�شي  . وعقد  اأنييور فتح اهلل  الإداريييية ر�شيدة حممد 
اأكد  اجلييييدد،  الق�شائية  الييهيييييئييات  روؤ�يييشييياء  مييع  اجييتييميياعيياً 
القائمة على  القانون  خالله حر�شه على تر�شيخ دولة 
باعتبارها  الق�شاء  موؤ�ش�شة  واحييرام  وامل�شاواة،  العدل 
ملبداأ  حتقيقاً  وذلييك  املهمة،  الوطنية  املوؤ�ش�شات  اإحييدى 
الف�شل بني ال�شلطات الذي اأقره الد�شتور، م�شراً، اإىل 
امل�شريني من حقوقهم  املتوا�شل لتمكني  العمل  اأهمية 

و�شمان حرياتهم وتعريفهم مب�شوؤولياتهم. 

ممار�شة  حاليا  مر�شح  كل  ويحاول  متييوز.  من  العا�شر 
ال�شغط على الآخرين لالن�شحاب ودعمه.

ومن املتوقع ان توؤثر نتائج النتخابات على ال�شركة مع 
حزب احلركة برئا�شة ت�شيفي ليفني. 

“اذا  انييه  النتخابي،  هرت�شوغ  طاقم  يف  م�شوؤول  وقييال 
املع�شكر  تفكك  فيير�ييس  فييان  هرت�شوغ،  انييتييخيياب  يتم  مل 
ال�شهيوين كبرة، كما لن يكون م�شتقبل حزب العمل 

وا�شحا«. 
اأي  ليين يتمكن  بيياأنييه  يييوؤميين  فييان هرت�شوغ  راأييييه  وح�شب 
ميير�ييشييح ميين الييفييوز يف النييتييخييابييات الييرملييانييييية القادمة 
لوحده، ولذلك هناك حاجة لتاأ�شي�س تكتل من احزاب 
قيادة  فييقييط  لهرت�شوغ  وانيييه ميييكيين  – الييييي�ييشييار،  املييركييز 

مع�شكر كهذا.

29 حزيران  اىل خارج منزله يف 
لل�شرب  تيييعييير�يييس  حيييييييث  ييييونيييييييو 
 10 “حواىل  املييوت على يد  حتى 

�شوداء  اقنعة  ي�شعون  ارهييابيييييني 
ويحملون فوؤو�شا و�شكاكني.

عاما(  ا�شالم )34  نو  وال�شحية 

اند  “كوميونيتي  يف  يعمل  كيييان 
فاميلي �شرفي�شز انرنا�شونال” 
انيي�ييشييانييييية مقرها  جييمييعييييية  وهييييي 

الفيليبني.
وكانت اجلمعية تعمل على تقدمي 
احليييميييايييية ليييالأطيييفيييال وخيييدميييات 
ال�شمالية،  راخيييييني  يف  الييتييعييليييييم 
الزعيمة  عن  �شادر  بيان  بح�شب 

البورمية اونغ �شان �شو ت�شي.
وفر اكرث من 75 األفا من اأقلية 
احلملة  ميييين  هيييربيييا  اليييروهييييييينيييغيييا 
الييعيي�ييشييكييرييية الييتييي يييقييول حمققو 
المم املتحدة انها قا�شية لدرجة 
اجلرمية  م�شاف  اىل  تييرقييى  قييد 

�شد الن�شانية.
ورغيييييييم عيييييييودة ال�ييييشييييتييييقييييرار اىل 
امليينييطييقيية يف ال�يييشيييهييير الخييييييرة، 
حواىل  ح�شول  احلييكييوميية  وّثييقييت 
60 جرمية قتل او خطف ملدنيني 
منذ ت�شرين الأول اكتوبر، و�شط 
تيي�ييشيياعييد يف وتيييييرة اجلييييرائييييم يف 

ال�شابيع الخرة.
قادة  اجلرائم  معظم  وا�شتهدفت 
بتعاونهم  ي�شتبه  من  او  حمليني 

مع ال�شلطات.
وكيييان حيي�ييشيياب عييلييى تييوتيير يدعي 
�شمن  املن�شوين  املقاتلني  متثيل 
ا�شم  جمموعة تطلق على نف�شها 
“جي�س خال�س روهينغا اراكان” 
الخيييييييرة  ال�ييييشييييبييييايييييع  نييييفييييى يف 
اعمال  عيين  املجموعة  م�شوؤولية 
البورمية  ال�شلطات  واتهم  القتل 

مبحاولة �شرب �شدقيتها.
من  تقاتل  انها  املجموعة  وتقول 
لأقلية  ال�شيا�شية  احلييقييوق  اجييل 
العرقية  املييجييمييوعيية  الييروهييييينييغييا، 
امل�شلمة، والتي عانت ل�شنوات من 
وال�شطهاد  العن�شرية  التفرقة 

يف بورما ذات الغالبية البوذية.
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و��شنطن تدعو لـرد حازم �شد طموحات كوريا �ل�شمالية
•• وا�صنطن-وكاالت:

دعا الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اإىل رد حازم �شد كوريا 
اإ�شراتيجية قد  اإن �شنوات ال�شر لأ�شباب  ال�شمالية، وقال: 
ولت وذلك يف موؤمتر �شحفي مع رئي�س كوريا اجلنوبية موي 

جاي-اإن يف البيت الأبي�س.
وا�شاف ترامب يف ت�شريحاته، اأن الرنامج النووي وبرنامج 
ال�شواريخ البالي�شتية لبيونغيونغ يتطلب منا ردا حازما �شد 

كوريا ال�شمالية.
املالية  الأعييبيياء  تقا�شم  �ييشييرورة  اأخيييرى على  مييرة  �ييشييدد  لكنه 
املتحدة وحلفائها يف  الوليات  امل�شرك بني  بالدفاع  املتعلقة 

املنطقة.

اإىل �شروة موا�شلة النخراط يف  ومن جانبه، دعا جيياي-اإن 
على  اأي�شا  �شتعمل  بييالده  اأن  بيونغيانغ، مو�شحا  مع  احلييوار 
الع�شكرية،  وال�شوؤون  الدفاع  جمال  يف  ال�شالحات  موا�شلة 
الييدفيياع عن  ميين  قيييدرات حربية متكنها  ببناء  لها  ي�شمح  مبييا 
�شراح  ال�شمالية  كوريا  اإطييالق  اأن  اإىل  وا�شار  بنف�شها.  نف�شها 
مع  للحوار  منا�شبا  مناخا  يوفر  اأن  ميكن  اأمريكيني  ثالثة 

بيونغيانغ.
ترامب  الرئي�س  اإدارة  �شتتعامل  كيف  الييوا�ييشييح  ميين  ولي�س 
بعيدة  �ييشييواريييخ  انييتيياج  اإىل  تطمح  التي  ال�شمالية  كييوريييا  مييع 
املييدى، وقييادرة على حمل روؤو�ييس نووية، ميكنها الو�شول اإىل 
اأهداف داخل الوليات املتحدة. وكان وزير الدفاع الأمريكي 
جيم�س ماتي�س حذر من اأن اأي حلول ع�شكرية ميكن اأن تكون 

وكان  و�شفه.   جييدا ح�شب  كبرا  تاأثرها  يكون  وقييد  كارثية 
اإنه يعول على جهود ال�شني، احلليف  ترامب قال يف ال�شابق 
ال�شماليني  الكوريني  القادة  تقنع  اأن  يف  لبيونغيونغ،  الأكيير 
الع�شكرية،  طموحاتهم  عن  والتخلي  احلييوار  يف  بالنخراط 
اأن  ميين  “اإحباطه”  عيين  بعد  فيما  واأعيييرب  عيياد  تييرامييب  لكن 

ال�شني مل تقم بدورها كما كان ينتظر يف هذا ال�شاأن.
التي  العقوبات  تطبيق  اإىل  الإقليمية  اليييدول  تييرامييب  ودعيييا 
اتيييخيييذت �ييشييد كيييورييييا اليي�ييشييمييالييييية، ودعييييا بيييييونييغيييييانييغ لختيار 
الطريقة التي تراها منا�شبة يف اأ�شرع وقت ح�شب ت�شريحات 
الرئي�س الأمريكي. وجاءت ت�شريحات ترامب عقب حمادثات 
مع نظره الكوري اجلنوبي يف اإطار حمادثات �شملت التعاون 

القت�شادي بني البلدين احلليفني.

•• عوا�صم-وكاالت:

�شويدية  ع�شكرية  �شفينة  و�شلت 
كاتانيا  ميناء  اإىل  ال�شبت  اأميي�ييس 
اإيطاليا،  جنوبي  �شقيلة  بجزيرة 
و9  مييهيياجييراً   650 وعييلييى متنها 
مب�شاعدة  عليها  العثور  مت  جثث 
اليييبيييحييير  يف  خميييتيييليييفييية  قييييييييييييوارب 
و�شائل  اأفيييادت  ح�شبما  املتو�شط، 

اإعالم حملية.
واأ�شارت امل�شادر اإىل اأن القتلى هم 
و�شول  وعقب  ورجييالن،  ن�شاء   7
كاتانيا،  اإىل  الع�شكرية  البارجة 
بييداأت الإجيييراءات الالزمة لإيواء 

املهاجرين..
 كييمييا بييييداأت اليي�ييشييرطيية املييحييلييييية يف 
التحقق مما اإذا كان هناك عنا�شر 
بني  بالب�شر  الإجتييييار  مييافيييييا  ميين 

املهاجرين. 
وييياأتييييييييييييييييييييييييييي و�ييشيييييييييييييييييييييييول هيييييوؤلء 
اعتبييييييير  اأن  بيييعيييد  امليييهييياجيييريييين 
اجلييمييعييييييييييييييييييييييية ميييا لييييقيييل عييين 60 
غرق  ب�شبب  مفقيييييوداً  �شييييييخ�شا 
اليييقيييارب الييييذي كيييانيييوا عييلييى متنه 
بح�شب  املتو�شط،  البحر  بو�شيييييط 
ما اأكده ناجييييييون من هذا احلادث 
برينيد�شي  مليناء  و�شولهم  لييدى 

جنوبييييييي اإيطاليا. 
وو�شل لهذا امليناء نحو 80 ناجياً 
كييانييوا على ميينت قيييارب يحمل ما 

نطاق اإجراءات القبول القانونية 
التي تعتمدها.

ودعييييييا امليييجيييميييوعييية اليييدولييييييية اىل 
اخرى،  اميييور  بييني  ميين  الت�شدي، 
وراء  تقف  التي  العميقة  للجذور 
الهجرة،  عن  الناجمة  ال�شغوط 
وتاأمني حماية اف�شل لالأ�شخا�س 
التهريب  ومييكييافييحيية  الييعييابييرييين 

والجتار بالب�شر«.
�شخ�س   83،650 و�ييشييل  وقييييد 
بالإجمال اىل ايطاليا عن طريق 
البحر منذ بداية ال�شنة. وي�شكل 
 20% تناهز  زييييادة  الييرقييم  هييذا 
من  نف�شها  الييفييرة  مييع  باملقارنة 

العام املا�شي.
200 الف مكان  ويتوافر حواىل 
والالجئني  املييهيياجييرييين  لإيييييييواء 
لكنها  اليطالية،  الأرا�ييشييي  على 

م�شغولة كلها تقريبا.
الوافدين  ويحتاج عدد كبر من 
كما  وم�شاعدة،  طبية  عناية  اىل 

قال املفو�س العلى.
بني  مرتفعة  مئوية  ن�شبة  وثمة 
الييوا�ييشييلييني ميين الطيييفيييال الذين 
�شحايا  من  او  احييد،  يرافقهم  ل 

العنف اجلن�شي.
وقد واجه كثرون احداثا موؤملة، 
كيييعيييميييليييييييات اخلييييطييييف والبيييييتيييييزاز 
او  بلدانهم  يف  اجلن�شي  والييعيينييف 

خالل �شفرهم اىل اوروبا.

وقال تامر يف �شريط فيديو بثته 
مواقع التوا�شل الجتماعي ليال 
اإن قانون العمل اجلديد �شي�شاعد 

ال�شركات يف ا�شتحداث وظائف.
واأ�شاف جل اهتمامي ين�شب على 
توفر فر�س ملاليني الرازيليني 
الذين  اليييعيييميييل  عيييين  اليييعييياطيييليييني 
يييعييانييون ميين الإجيييييراءات املتخذة 

�شابقا.

املدينة  ادراج  ان  ال�ييشييرائيييييلييييية 
الغربية  اليي�ييشييفيية  يف  الييواقييعيييييييييييييية 
ت�شيي�س  اىل  �يييشيييييييوؤدي  املييحييتييليية 

املنظمة. 
“رغم  بيييييان  اليييييييوزارة يف  وقييياليييت 
ان  نيياأمييل  ال�شابقة  الميييل  خيبات 
ييييعيييار�يييس عييييدد كيييياف مييين الييييدول 
العيي�ييشيياء هيييذه امليييبيييادرة الييتييي قد 
جديدا  �شيا�شيا  انق�شاما  ت�شبب 
يف اليون�شكو” معترة ان الطلب 

الفل�شطيني ل اأ�شا�س له .
املواقع  حييول  النقا�شات  وجتيييري 
اجلديدة املر�شحة لالن�شمام بني 
والتا�شع  يوليو  متوز  من  ال�شابع 

منه.
و�شتدر�س اللجنة يف الأيام الأوىل 
املواقع  و�ييشييع  اجييتييميياعيياتييهييا  مييين 

املدرجة ا�شا�شا يف القائمة.
تنتقل  قييد  مييواقييع  خم�شة  وثييميية 
املهدد  العاملي  الييراث  قائمة  اىل 
باخلطر من بينها لل�شنة الثالثة 
كامتاندو  وادي  الييييتييييوايل  عييلييى 
العام  عنيف  زليييزال  �شربه  الييذي 
هذا  نيييييبييال  حتييبييذ  ول   .2015

المر خ�شية اإبعاد ال�شياح.

املر�شحة  الأخيييييرى  امليييواقيييع  ومييين 
باخلطر  املييهييدد  الييييراث  لقائمة 
فيينا  ملييدييينيية  اليييقيييدمي  اليييو�يييشيييط 
بيي�ييشييبييب مييي�يييشيييروع عيييميييراين كبر 
يورو  مليون  بي300  كلفته  تقدر 
لكنه  حملية  لنييتييقييادات  تييعيير�ييس 
يييونيييييو، وهو  اقيير نهاية حييزيييران 
ي�شمل برجا يرتفع 66 مرا اي 
الييذي حددته  امل�شتوى  ميين  اكييرث 
 43 وهييو  املييوقييع  لييهييذا  اليون�شكو 

مرا.
-1999 يف  رو�ييشييليير  واأو�ييشييحييت 

2000، اأبلغنا عن م�شروع �شخم 
اأنهم  اأعييتييقييد  كنت  �شحبه.  جييرى 
كنت  لكني  اليييعيييرة،  ا�شتخل�شوا 

خمطئة.
املييي�يييشيييوؤولييية  اأبيييييييييدت  املييييقييييابييييل،  يف 
متنزه  �شحب  لقيييراح  ارتياحها 
كوموي يف �شاحل العاج عن قائمة 
املواقع املهددة قائلة عندما ندرج 
نحدد  القائمة  هييذه  على  موقعا 
فيها.  املييييرغييييوب  احليييفيييظ  حيييالييية 
وعندما ن�شل اىل امل�شتوى املرجو 
ونقرح �شحبه من القائمة، اأ�شعر 

بالر�شا.

يقرب من 140 �شخ�شاً، بح�شب 
الهجرة  ميينييظييمييييييييييييييييييييييية  بيييييانيييييييييييييييييييييييات 

العاملية. 
ووجيييييه املييفييو�ييس الأعيييليييى ليييالأمم 
فيليبو  لييييالجييييئييييني  امليييييتيييييحيييييدة 

بتحرك  نييقييم  مل  واذا  اليي�ييشيييييف، 
ننتظر  ان  اإل  ميكن  ل  جييميياعييي، 

مزيدا من املاآ�شي يف البحر.
وقال هذا امل�شوؤول الممي ان على 
الييتييزامييهييا وتو�شيع  زيييييادة  اوروبييييا 

منذ بداييييييييييية ال�شنة.
وقال غراندي ان ما يح�شل امام 
ويف  ميياأ�ييشيياة.  ايييطيياليييييا،  يف  اعيننا 
الف   12 و�شل  املا�شي،  ال�شبوع 
�شواطئها،  اىل  ولجييييئ  مييهيياجيير 

ام�س يف  بيان �شدر  غييرانييدي، يف 
اىل  فييييييييييه  دعيييييييييا  نيييداء  جنيف، 
مع  الييدويل  الت�شامن  من  مزيد 
موجات  تيييواجيييه  اليييتيييي  ايييطيياليييييا 
واملهاجرين  الييالجييئييني  و�يييشيييول 

واأ�شاف  ايطالية.  م�شكلة  فقط 
هيييي خيي�ييشييو�ييشييا وقيييبيييل كيييل �شيء 
مقاربة  وتتطلب  دولييييية  م�شكلة 

اقليمية ملمو�شة وم�شركة.
واأكد غراندي نحن فقط يف بداية 

ويقدر ب 2300 عدد ال�شخا�س 
اليييذيييين مييياتيييوا يف املييتييو�ييشييط منذ 

بداية ال�شنة.
وا�شاف ان انقاذ هوؤلء املهاجرين 
يكون  ان  ميكن  ل  بهم  والعتناء 

•• انقرة-اأ ف ب:

اتهم الرئي�س الركي رجب الطيب اردوغان ام�س حزب 
يف  الإرهابيني  جانب  اإىل  بالوقوف  الرئي�شي  املعار�شة 
اليوم ال�شابع ع�شر من م�شرة من اأجل العدالة بداأت يف 

اأنقرة وتقرب من ا�شطنبول، حمطتها النهائية.
واأطلق رئي�س حزب ال�شعب اجلمهوري كمال قليت�س دار 
اأوغلو امل�شرة التي ت�شتمّر ثالثة اأ�شابيع، احتجاحاً على 
املحكوم  اوغييلييو،  بربر  اإيني�س  حزبه  ميين  النائب  �شجن 
اأ�شرار  الك�شف عن  بجرم  عاماً   25 ملدة  بال�شجن  عليه 

الدولة.
ورف�س قليت�س دار اأوغلو رفع اأي �شارة حزبية اإمنا �شعار 
وحيد هو العدالة وان�شمت اليه ح�شود متزايدة عند كل 

متوز   9 يف  تنتهي  اأن  يتوقع  التي  امل�شرة  من  حمطة 
الذي  ال�شجن  اأميييام  عييمييالق  جتمع  يف   ،2017 يوليو 

يقبع فيه بربر اأوغلو، يف مالتيب قرب ا�شطنبول.
وتوجه اردوغان اىل قليت�س دار اأوغلو بالقول ان كنتم 
يدعمهم  ومن  الرهابيني  اأجييل حماية  تتظاهرون من 
ومل يخطر لكم اأن تتظاهروا �شد املنظمات الإرهابية، 
العدالة.  بيياأن هدفكم هو  اأحييد  اإقيينيياع  تتمكنوا من  فلن 
يونيو  حييزيييران  منت�شف  يف  اردوغييييان  حيييّذر  اأن  و�شبق 
اأمام  ا�شتدعائه  امكانية  من  اأوغلو  دار  قليت�س  املا�شي 

الق�شاء.
اأنقرة،  اأمييام ممثلي حزبه يف  اردوغيييان يف كلمة  واعتر 
اأن اخلط الذي ميثله حزب ال�شعب اجلمهوري تخّطى 

املعار�شة ال�شيا�شية واتخذ بعداً جديداً.

املبكر احلديث  اإنييه من  غيييرادوال 
البطالة  تييراجييع  اجتييياه نحو  عيين 
خجول  باأنه  النخفا�س  وو�شف 

جدا.
لكن وقع النباأ كان جيدا بالن�شبة 
على  يييعييول  اليييذي  تيياميير  للرئي�س 
اليينييتييائييج القييتيي�ييشييادييية لييلييبييقيياء يف 
الف�شاد  ف�شيحة  رغيييم  ال�شلطة 

التي اأ�شعفته.

البطالة  مييعييدل  يييبييقييى  ذليييك  مييع 
من   13،3% �شجل  اإذ  مرتفعا 
اأيييار مايو وهذا  العاملة يف  القوة 
�شخ�س  مليون   13،8 اأن  يعني 

يبحثون عن عمل. 
 0،3 بييينييي�يييشيييبييية  تيييييراجيييييعيييييه  لييييكيييين 
فاجاأ  ابرييل  ني�شيييييان  عيين  نقطة 

املحللني. 
ميين مركز  برفيتو  اأنييدريييه  وقيييال 

•• �صاو باولو-اأ ف ب:

مواجهات  الأول  اأم�س  يييوم  �شهد 
املتظاهرين  ميين  جمموعات  بييني 
وقييوى الأمييين يف الييرازيييل و�شط 
ا�ييشييتييجييابيية �ييشييعيييييفيية لييلييدعييوة اإىل 
اإجراءات  على  احتجاجات  تنظيم 
التق�شف التي اتخذتها احلكومية 

الرازيلية.
يوم  ييي�ييشييهييد  اأن  يييفيير�ييس  وكيييييان 
اإ�شرابا عاما لكن كرى  اجلمعة 
النداء  األغت  الرازيلية  النقابات 
اأن  بعد  اأ�شبوع  قبل  الييذي وجهته 
مل�شت �شعف ال�شتعداد للم�شاركة 

فيه.
الإ�شراب  يييوم  من  العك�س  وعلى 
ني�شان   28 يف  نظم  اليييذي  الييعييام 
اأبريل، وا�شلت و�شائل النقل العام 
عييمييلييهييا كيياملييعييتيياد يف مييعييظييم مدن 
ال�شطراب  بع�س  رغم  الرازيل 
عطلتها  الييتييي  اليي�ييشيير  حييركيية  يف 
حواجز اأقامها متظاهرون يف ريو 
دي جانرو حيث جرت مواجهات 
مع رجال ال�شرطة ا�شتمرت حتى 

الليل.
اإطييارات على  واأحييرق املتظاهرون 
الطرق الرئي�شية مت�شببني باأزمة 
�ييشيير �ييشييخييميية اميييتيييدت حييتييى 70 

•• باري�س-اأ ف ب:

تييدر�ييس جليينيية الييييراث الييعيياملييي يف 
اجتماعاتها  اليون�شكو يف  منظمة 
امليييميييتيييدة ميييين الييييثيييياين ميييين متوز 
كراكوفا  يف  منه   12 اىل  يوليو 
البولندية ملفات بع�شها ح�شا�س 
ميييثيييل ميييليييف ميييديييينييية اخليييليييييييل يف 
املييحييتييليية فيما  الييغييربييييية  اليي�ييشييفيية 
اىل  الن�شمام  موقعا   34 ييياأمييل 

قائمتها ال�شهرة.
وقد تن�شم اىل املواقع الي1052 
امليييييدرجييييية عيييليييى قيييائيييمييية اليييييراث 
مواقع  �شبعة  للب�شرية  الييعيياملييي 
ثقافيا  ميييوقيييعيييا  و26  طييبيييييعييييية 
وواحد خمتلط، اعرافا بقيمتها 

العاملية ال�شتثنائية. 
وي�شكل الدراج على هذه القائمة 
ميي�ييشييدر فييخيير وطيينييي ومييين �شاأنه 
وي�شهل  اليي�ييشييييياح  عييييدد  ييييزييييد  ان 
مالية،  م�شاعدات  على  احل�شول 
غر اأنه قد يثر يف املقابل جدل 

وطنيا واحتكاكات دبلوما�شية.
فييبييعييد قييييييرارات اليييييونيي�ييشييكييو حول 
ا�شتنكارا  اثيييييارت  اليييتيييي  الييقييد�ييس 

الييذروة وفق  كيلومرا يف �شاعات 
موقع جي 1 الإخباري.

العا�شمة  بيييييياولييييييو،  �يييييشييييياو  ويف 
اأقامت  لييلييرازيييل،  القييتيي�ييشييادييية 
�شخ�شا  عيي�ييشييرييين  ميين  جمييمييوعيية 
حييواجييز لإغيييالق طريق يف و�شط 
قوات  تييفييرقييهييم  اأن  قييبييل  املييدييينيية 
ال�شرطة بالقنابل ال�شوتية، وفق 

مرا�شلي فران�س بر�س.
وقال كارلو�س غونثالفي�س الأمني 
�شنديكال  فيييورثيييا  ليينييقييابيية  اليييعيييام 
هي  والتظاهرات  الإ�ييشييرابييات  اإن 
الو�شائل التي نلجاأ اإليها لل�شغط 
من  نتمكن  حتى  ال�شلطات  على 
خيييو�يييس ميييفييياو�يييشيييات جيييديييية مع 

احلكومة.
على  املييييتييييظيييياهييييرون  ويييحييتييييييييييييييييييييج 
اإجراءين اأقرهما الرئي�س مي�شال 
مبعا�شات  اأحييدهييمييا  يتعلق  تيياميير 
�شوق  بتحرير  والآخيييير  الييتييقيياعييد 
يطرحا  اأن  وييييفييير�يييس  اليييعيييميييل 
لييلييتيي�ييشييويييت قييريييبييا يف اليييرمليييان. 
وتلقت احلكومة ال�شاعية لإخراج 
البالد من الركود بارتياح اجلمعة 
البطالة  ميييعيييدل  انييخييفييا�ييس  نيييبييياأ 
بعد  الييتييوايل  الييثيياين على  لل�شهر 
�ييشيينييتييني ونييي�يييشيييف ميييين الرتييييفيييياع 

امل�شتمر.

لييكيينييهييا �يييشيييددت عييلييى ان الميييير ل 
�شعيد  فعلى  بال�شيا�شة.  يتعلق 
القرارات  تييكييون  الييعيياملييي  الييييراث 
على  احلفاظ  هو  والهدف  تقنية 

تراث يرتدي اهمية ا�شتثنائية.
جوهر  يف  نقا�س  بح�شول  واملت 
اخلارجية  وزارة  وتعتر  امل�شاألة. 

العاملي  للراث  اليون�شكو  ومركز 
�شوؤال  على  ردا  رو�شلر  مي�شتيلد 
حيييول احييتييمييال قيييييام جيييدل حول 
هذه املدينة التي جت�شد تعقيدات 
ال�شراع ال�شرائيلي الفل�شطيني، 
يف  معقد  اجليو�شيا�شي  الييو�ييشييع 

هذه املنطقة.

وتيينييديييدا كييبييرييين يف ا�ييشييرائيييييل ، 
تدر�س اللجنة هذه املرة ملفا اخر 
الفل�شطيني  الييطييلييب  هييو  �ييشييائييكييا 
العاجل بادراج البلدة القدمية يف 
مدينة اخلليل التي ت�شم امل�شجد 

البراهيمي اإىل لئحتها.
وقييييالييييت مييييديييييرة قيي�ييشييم اليييييراث 

الأمم املتحدة تدعو اىل الت�سامن مع روما حول اأزمة الالجئني 

بارجة �شويدية تقل 650 مهاجرً� و9 جثث ت�شل جنوب �إيطاليا

تعبئة �شعيفة يف �لرب�زيل �شد �إجر�ء�ت �لتق�شف 

�ليون�شكو تدر�س �إدر�ج �لبلدة �لقدمية يف �خلليل بقائمة �لرت�ث

�ردوغان ينتقد م�شرية للمعار�شة من �أجل �لعد�لة 

�أوكر�نيا تتهم رو�شيا
 بامل�شوؤولية عن هجوم �إلكرتوين 

•• كييف-رويرتز:

قالت اأوكرانيا ام�س اإن اأجهزة الأمن الرو�شية متورطة يف هجوم اإلكروين 
تعر�شت له البالد يف الآونة الأخرة قائلة اإن الهدف منه هو تدمر بيانات 

مهمة ون�شر الفزع.
وقال جهاز اأمن الدولة الأوكراين اإن الهجوم الذي بداأ يف اأوكرانيا وانت�شر 
الكهرباء  �شبكة  هاجموا  الييذييين  املت�شللني  نف�س  تنفيذ  ميين  الييعييامل  حييول 
الأوكرانيون  ال�شا�شة  2016. و�شارع  الأول  الأوكرانية يف دي�شمر كانون 
بتحميل رو�شيا امل�شوؤولية عن هجوم الثالثاء لكن متحدثا با�شم الكرملني 

رف�س التهامات التي ل اأ�شا�س لها.
وحتاول �شركات الأمن الإلكروين معرفة من يقف وراء الفرو�س الذي 
ي�شميه بع�س اخلراء نوتبيتيا والذي اأ�شاب اأجهزة كمبيوتر يف نحو 60 

دولة فعطل ال�شحن واأغلق م�شنعا لل�شوكولتة يف اأ�شراليا.
ذلييك ما  املتاحة مبا يف  البيانات  الأوكيييراين تعطينا  الأميينييي  وقييال اجلهاز 
�شببا  الفرو�شات  ملكافحة  دولية  �شركات  مع  بالتعاون  عليه  احل�شول  مت 
التي  الييهييجييمييات  يف  ال�شالعة  الت�شلل  جمييمييوعييات  نف�س  بيياأنييهييا  لييالعييتييقيياد 
الأوكرانية  الطاقة  ومن�شاآت  املييايل  النظام   2016 دي�شمر  يف  ا�شتهدفت 

م�شتخدمة برجميات تليبوت�س وبالك انرجي اخلبيثة.
واأ�ييشيياف يييدل هييذا على تيييورط اأجييهييزة الحتييياد الييرو�ييشييي اخلييا�ييشيية يف هذا 

الهجوم.
ورو�شيا واأوكرانيا يف خالف منذ 2014 عندما �شمت رو�شيا �شبه جزيرة 

القرم.
وذكر جهاز اأمن الدولة الأوكراين يف بيان اأنه �شبط معدات قال اإنها تخ�س 
ل�شن  تهدف  وكانت  حزيران  ويونيو  اأيييار  مايو  يف  رو�شا  خمابرات  �شباط 

هجمات اإلكرونية على اأوكرانيا ودول اأخرى.
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عربي ودويل
�لرئي�س �ل�شيني يحّذر من �لتطاول على �شلطة �حلكومة 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

اأ�شبحت  كونغ  هونغ  اأن  جينبنغ  �شي  ال�شيني  الرئي�س  اأكييد 
فيها  للدميوقراطية  املوؤيد  التيار  وحّذر  اأكر،  بحرية  تتمتع 
من التطاول على �شلطات بكني، يف الذكرى الع�شرين لعودة 

امل�شتعمرة الريطانية ال�شابقة اىل ال�شني.
كونغ  هونغ  رئي�شة  اأداء  بعد  بخطابه  ال�شيني  الرئي�س  اأدىل 
الييد�ييشييتييورييية، يف حيييني ح�شلت  اليييييمييني  كيييياري لم  اجليييدييييدة 
ا�شتباكات بني موؤيدين ومعار�شني لبكني قبل وقت قليل من 

احلفل.
ُعينت لم البالغة من العمر 60 عاماً، كما اأ�شالفها، من قبل 

اأن تهديد ال�شيادة  واأكد الرئي�س ال�شيني �شباح ام�س ال�شبت 
الوطنية وحتدي �شلطة احلكومة املركزية ود�شتور هونغ كونغ 
القبول  اأميييران ل ميكن  الأحييميير وهما  يعنيان جتيياوز اخلييط 
هونغ  ا�شتخدام  اىل  ي�شعون  من  وحييّذر  الإطيييالق.  على  بهما 
كونغ للت�شلل اىل الر ال�شيني للقيام باأعمال تخريب. تتمتع 
حرية  مثل  فييريييدة،  بامتيازات  عاما   20 منذ  نظرياً  املدينة 

التعبر ونظام ق�شائي م�شتقل وحق انتخاب برملانها.
املييخيياوف من مواقف ال�شني مثل  اأحيييداث عييززت  اأن عييدة  اإل 
اإختفاء 5 بائعي كتب �شينيني يف 2015 معروفني بانتقادهم 

لبكني، لكنهم ظهروا يف وقت لحق داخل ال�شني.
ويف اأعقاب ف�شل الحتجاجات املوؤيدة للدميقراطية احلا�شدة 

جلنة انتخابية �ُشكلت يف بكني ويتهمها معار�شوها باأنها عميلة 
للنظام ال�شيني يف مدينة يعتقد معظم �شكانها اأن ال�شني ل 
حترم مبداأ بلد واحد، نظامان، الذي اأعيدت مبوجبه هونغ 

كونغ اإىل ال�شيادة ال�شينية عام 1997.
ا�شتمرت  التي  زيارته  واأحيطت  ال�شبت  كونغ  هونغ  �شي  غييادر 

ثالثة اأيام باإجراءات اأمنية م�شددة.
يتوقع  الييذي  ال�شيوعي  احلييزب  انعقاد موؤمتر  اأ�شهر من  قبل 
اأن تعكر اأي �شائبة  اأن يعزز �شلطات الرئي�س، مل يكن مقبول 
منذ  كونغ  هونغ  اإىل  الأوىل  �شي  زييييارة  وكييانييت  الحييتييفييالت. 
ت�شلمه احلكم عام 2013، منا�شبة لعدد كبر من املتظاهرين 
املدينة.  يف  ال�شني  نفوذ  تعزيز  على  اعرا�شهم  عن  للتعبر 

التي نظمتها حركة املظالت يف 2014، ظهرت حركة �شيا�شية 
جديدة يف امل�شتعمرة الريطانية ال�شابقة مطالبة بحق تقرير 

امل�شر وحتى ال�شتقالل عن ال�شني.
اليوم  تتمتع  كييونييغ  هييونييغ  اأن  اإىل  ال�شبت  �شباح  �شي  واأ�ييشييار 
اأي  اأكييرث ميين  مبزيد ميين احلييقييوق الدميقراطية واحلييريييات، 
اأن  ال�شينية اجلمعة  تاريخها. وراأت وزارة اخلارجية  وقت يف 
بنود  حييدد  الييذي   1984 عييام  ال�شيني-الريطاين  الإعيييالن 
ا�شتعادة ال�شيادة وفق مبداأ بلد واحد، نظامان مل يعد منا�شبا. 
�شباح ال�شبت، هاجم منا�شرو ال�شني تظاهرة �شغرة نظمها 
نييا�ييشييطييون لييتييكييرمي �ييشييحييايييا قييمييع حييركيية تيييييانييامنييني يف عام 

.1989

•• �شريناغار-اأ ف ب:

وا�شيب  ومتمردان  مدنيان  قتل 
�ييشييتيية ا�يييشيييخيييا�يييس بييييجييييروح جييييراء 
احلكومية  اليييقيييوات  بيييني  ميييعيييارك 
يف  اثنني  مفر�شني  ومتمردين 
ال�شبت،  الهندية  ك�شمر  وليييية 
بح�شب ما اعلنت الجهزة المنية 

وال�شت�شفائية.
واندلعت معارك بال�شلحة بعد ان 
حا�شرت ال�شرطة وقوات مكافحة 
ديالغام  قرية  احياء  احييد  التمرد 
معلومات  عييلييى  بيينيياء  اجليينييوبييييية، 
يف  م�شلحني  باختباء  ا�شتخبارية 

املنطقة.
امييراأة قال  املدنيني  القتلى  واحد 
منر  اليي�ييشييرطيية  يف  الييعييام  املفت�س 
احييمييد خيييان لييفييرانيي�ييس بيير�ييس اإنها 
طوقا  ن�شرب  كنا  بينما  “قتلت 

امنيا«.
لل�شرطة  اليييعيييام  امليييديييير  واعيييلييين 
املحلية ا�س بي فيد ان ال�شتباكات 

انتهت مبقتل املتمردين.
املبنى حيث  داخييل  وكييان مدنيون 
امليي�ييشييلييحييان، قالت  ييييتيييواجيييد  كييييان 

ال�شرطة انهما كانا ي�شتخدمانهم 
دروعا ب�شرية.

ونق�س �شهود عيان رواية ال�شرطة 
وقييييالييييوا ان عيييييددا مييين اجلييييران 
كان  حيييييث  املييينيييزل  اىل  تيييوجيييهيييوا 
مل�شاعدتهما  امل�شلحان  يتح�شن 

الر�شا�س  ازيييييييز  تعالييييييى  وفيمييييييا 
مئييييييات  خيييييرج  امليينييطييقييييييييييييييييييييييية  يف 
مطلقني  ال�شوارع  اىل  القرويني 
وقاموا  للهند  مييعييادييية  �ييشييعييارات 
بييير�يييشيييق اجليييينييييود بيييياحلييييجييييارة يف 
اليييطيييوق المني  لييكيي�ييشيير  حمييياولييية 

املنطقة  اىل  اجليينييود  و�ييشييول  بعد 
راف�شا  ديالغام  �شكان  احييد  وقييال 
ذكييير ا�ييشييمييه اإنييهييم املييدنيييييون قالوا 
للجنود ميين داخيييل امليينييزل امييا ان 
تييدعييوا املييتييمييردييين يييذهييبييان واما 

تقتلونا واإياهما«.

على  املييييتييييمييييردييييين  وميييي�ييييشيييياعييييدة 
الهروب.

انها  بيييييييان  اليي�ييشييرطيية يف  وقييياليييت 
متكنت من انقاذ 17 �شخ�شا من 
موقع ال�شتباكات، ال ان عددا من 
ال�شكان قالوا ان املتمردين، وقبل 
بالذهاب.  لهم  �شمحا  ُيقتال،  ان 
وعييقييب انييطييالق امليييعيييارك قطعت 
خدمات  ميييين  عييييييددا  الييي�يييشيييليييطيييات 

الهاتف اخللوي يف املنطقة.
الهند  بييييني  مييقيي�ييشييميية  وكيي�ييشييميير 
وتتنازع   1947 منذ  وباك�شتان 
ال�شيطرة  ابيياد  وا�ييشييالم  نيودلهي 
�شطره  ي�شهد  الييذي  القليم  على 

الهندي متردا انف�شاليا.
وينت�شر نحو ن�شف مليون جندي 

هندي يف القليم.
املنظمات  مييين  عيي�ييشييرات  وتييقيياتييل 
الهندية  ال�شلطات  النف�شالية 
مطالبة بال�شتقالل او اللتحاق 

مبنطقة الهيماليا يف باك�شتان.
وادى مقتل الزعيم املتمرد برهان 
واين يف يوليو 2016 اىل تدهور 
الو�شع المني يف ك�شمر الهندية 

ومقتل نحو مئة �شخ�س.

��شتباك بني �لقو�ت �لهندية ومتمردين يف ك�شمري

•• باماكو-اأ ف ب:

اأميي�ييس يف  مييايل  الفي  تظاهر نحو 
م�شروع  على  لالحتجاج  بيياميياكييو 
البالد،  د�ييشييتييور  اليينييظيير يف  اعييييادة 
ع�شية قمة ملجموعة دول ال�شاحل 
اخلم�س )مايل والنيجر وبوركينا 
فييا�ييشييو وميييورييييتيييانيييييييا وتييي�يييشييياد( يف 
الفرن�شي  الييييرئييييييييي�ييييس  حيييي�ييييشييييور 

اميانويل ماكرون.
وذكر مرا�شلو وكالة فران�س بر�س 
الييتييظيياهييرة غر  امليي�ييشيياركييني يف  ان 
الحد  قييميية  ب�شبب  لييهييا  املييرخيي�ييس 
الييطييوارىء، كانوا اقل من  وحالة 
التظاهرات  يف  �يييشييياركيييوا  اليييذيييين 

ال�شابقة.
الييالفييتييات ل مت�شوا  عييلييى  وكييتييب 

ول  ل  ييييعييينيييي  ول،  د�يييييشيييييتيييييوري 
من  كبر  عييدد  وحمل  لال�شتفتاء 

املتظاهرين بطاقات حمراء.
د�شتوري  مت�س  ل  جمية  وطالبت 
امل�شروع،  ب�شحب  املا�شي  ال�شبوع 
الذي  ال�شتفتاء  ارجيياء  رغييم  على 
ميين متوز  التا�شع  مييقييررا يف  كييان 

يوليو، اىل اجل غر م�شمى.
وتهدف هذه العادة الوىل للنظر 
25 عييامييا، اىل  الييد�ييشييتييور منذ  يف 
تطبيق بع�س التعهدات الواردة ي 
منت�شف  يف  املوقع  ال�شالم  اتفاق 
احلكومة  بيييني  يييونيييييو  حييييزيييييران 
واملتمردين ال�شابقني الذين ي�شكل 
اكرثيتهم.  ال�شمال  يف  الييطييوارق 
وين�س على ان�شاء جمل�س لل�شيوخ 
وديوان للمحا�شبة. لكن منتقديه 

جئنا مرة اخرى لنطالب ب�شحب 
ميي�ييشييروع ال�ييشييتييفييتيياء. ثييميية مييا هو 
وارجييىء القييراع ال�شابق  اهم”. 
يف مايل، وهو النتخابات البلدية، 
ميييييرات عيييييدة، قييبييل ان جتييييري يف 
الثاين  ت�شرين  يف  املييطيياف  نهاية 
فقط  جييزء  على   2016 نوفمر 
من الرا�شي املالية ب�شبب اعمال 

عنف يف البالد.
و�شقط �شمال مايل يف اذار مار�س-
نتيجة   2012 ابيييرييييل  نييييي�ييشييان 
عمليات �شنتها جمموعات جهادية 

على �شلة بتنظيم القاعدة.
من  الكيير  الق�شم  الق�شم  وطييرد 
تييدخييل ع�شكري  بييعييد  املييتييطييرفييني 
يناير  الثاين  كانون  يف  بييداأ  دويل 

2013 مببادرة من فرن�شا.

ياأخذون عليه منح الرئي�س كثرا 
من ال�شالحيات.

ويف ت�شريح لوكالة فران�س بر�س، 
كفى  كيتا، من حركة  قال مو�شى 
واقع  ميييايل  ميين  كييبييرا  ق�شما  ان 
حتييت الحيييتيييالل. حتييرييير البالد 
اكرث اإحلاحا من تنظيم ا�شتفتاء، 
يف  اجلهاديني  انت�شار  اىل  ملمحا 

ال�شمال والو�شط.
و�يييييشيييييارك عييييييدد كيييبييير ميييين قييييادة 
منهم  اليييتيييظييياهيييرة،  يف  املييعييار�ييشيية 
موديبو  ال�شابقان  اليييوزراء  رئي�شا 
�يييشيييييييدييييبيييي وزومييييييييانييييييييا �ييييشييييامييييو، 

ونقابيون.
فران�س  ليييوكيييالييية  تييي�يييشيييرييييح  ويف 
بييير�يييس، قييالييت رئييييي�ييشيية جييمييعييييية ل 
�شو  كييادييياتييو  �شي  د�ييشييتييوري  مت�س 

�ألف متظاهر لالحتجاج على �إعادة �لنظر يف د�شتور مايل 

م�شلمو �أمريكا ي�شجبون منع دخول رعايا دول
•• �صيكاغو-اأ ف ب:

�شجب قادة اجلمعية الإ�شالمية يف اأمركا ال�شمالية خطاب 
اإعييييالن عدم  وتييوقييعييوا  للم�شلمني  امليييعيييادي  تييرامييب  دونييياليييد 
قييانييونييييية ميير�ييشييوم الييرئييييي�ييس الأميييركيييي مبيينييع مييواطيينييي دول 
م�شلمة من دخول الوليات املتحدة مع بدء تطبيق املنع يف 

ن�شخة خمففة.
ترامب  مر�شوم  من  املعدلة  الن�شخة  تطبيق  اخلمي�س  وبييداأ 
اإييييييران وليييييبيييييا وال�شومال  الييالجييئييني والييييييزوار مييين  مبيينييع 
وال�شودان و�شوريا واليمن من دخول الوليات املتحدة بقرار 
من املحكمة الأمركية العليا حلني جل�شة ا�شتماع يف ت�شرين 

الأول اكتوبر.
من  الإرهابيني  منع  ب�شرورة  املر�شوم  ترامب  اإدارة  وتييرر 
دخيييول الييبييالد لكن املييدافييعييني عيين املييهيياجييرييين يييوؤكييدون اأنه 
خا�س  ب�شكل  امل�شلمني  ي�شتهدف  لأنيييه  الييد�ييشييتييور  يييخييالييف 
مبنع  النتخابية  حملته  خييالل  وعييد  تييرامييب  واأن  �شيما  ل 

امل�شلمني من دخول البالد.
تقدم  التي  ال�شمالية  اأمركا  يف  الإ�شالمية  اجلمعية  بييداأت 
يف  امل�شلمني  حقوق  عن  مدافع  جتمع  اأكيير  ب�شفتها  نف�شها 

القارة الأمركية موؤمترها ال�شنوي اجلمعة يف �شيكاغو.
وخطاب  “ت�شريحات  اإن  اجلمعية  رئي�س  عزيز  اأزهيير  وقييال 
يف  امل�شلم  للمجتمع  اليي�ييشييرر  ميين  بالكثر  ت�شببت  تييرامييب 

اأمركا«.
وتتوقع اجلمعية اأن ينتهي الأمر بالق�شاء اإىل اإعالن مر�شوم 

ترامب خمالفا للد�شتور.

وقال عزيز هذه البالد كانت على الدوام اأمة �شاملة و�شامة 
على  احلفاظ  واجييب  لدينا  كاأمركيني  ونحن  ومت�شاحمة. 

كل هذه املبادئ.
حتى  يوؤثر  املنع  اإن  املوؤمتر  يف  امل�شاركة  خييان  عائ�شة  وقالت 

على غر امل�شمولني مبا�شرة به نظرا لت�شعباته.
“�شبب  املنع  اإن  عاما   27 العمر  البالغة من  ال�شابة  وقالت 
وعائالتهم  ا�ييشييدقيياءهييا  اأن  مو�شحة  الإرباك”  ميين  حيياليية 
“يعلنون على في�شبوك قبل �شفرهم ويطلبون من حماميهم 

ترقب و�شولهم يف حال احتاجوا للم�شاعدة«.
للموقف  بالمتنان  �شعروا  اأنهم  املوؤمتر  يف  م�شاركون  وقييال 
الييتيي�ييشيياميينييي مييين مييواطيينيييييهييم الأميييركيييييييني عييلييى اختالف 
اأو  الييلييوثييريييني  اأو  الكاثوليك  ميين  �ييشييواء  الييدييينييي  انتمائهم 
اليهود الذين ي�شارك ممثلون عنهم يف املوؤمتر الذي ي�شتمر 

لثالثة اأيام.
امليييطيييارات مع  املييتييطييوعييني الييذييين ذهييبييوا اإىل  واأ�ييييشيييياروا اإىل 
املحامني لتقدمي خدمات جمانية ومعلومات للقادمني مع 

بدء تطبيق املنع.
“جاء  ميين هيو�شنت  جيياء  الييذي  اللطيف  وقييال حممد عبد 
اأمرا  كييان  ت�شامنهم.  عيين  لييالإعييراب  امل�شجد  اإىل  كييثييرون 

مبنتهى الروعة«.
لكن اآخرين حتدثوا عن تعر�س م�شلمني مل�شايقات وهجمات 
مع تنامي م�شاعر العداء للم�شلمني واتهموا جماعات اليمني 

املتطرف والرئي�س الأمركي نف�شه بتاأجيج التوتر.
وقالت اإ�شراء علي طبيبة الأ�شنان واإحدى منظمي املوؤمتر اإن 

رم�شان كان �شعبا جدا هذه ال�شنة.

مهاجرون يف باري�س يعي�شون �أ�شو�أ من �حليو�نات •• باري�س-اأ ف ب:

نعي�س اأ�شواأ من احليوانات. يبيت ابراهيم يف ال�شارع قرب املركز الإن�شاين 
اأبواق  �شجيج  و�شط  فينام  باري�س،  يف  اأقيم  الييذي  املهاجرين  ل�شتقبال 
و�شودانيني، يف  واإريريني  اأفغان  اآخر  األف مهاجر  �شاأن  �شاأنه  ال�شّيارات 

املوقع ذاته الذي �شهد عملية اإجالء وا�شعة النطاق مطلع اأيار مايو.
ي�شكل نقطة  الييذي  املييركييز  اإىل  الييدخييول  املهاجرين  هيييوؤلء  هييدف جميع 
األف   12 اإييييواء  اإعيييادة  اأتييياح  وقييد  فرن�شا،  يف  لالجئني  الرئي�شية  العبور 

مهاجر منذ اأن فتح اأبوابه يف ت�شرين الثاين نوفمر.
امل�شكن  تاأمني  �شعوبة  تييزداد  املهاجرين،  و�شول  حركة  ت�شارع  مع  لكن 

لهم.
القدر من  بهذا  تقبل  لن  قائال حتى احليوانات  الأفغاين  ال�شاب  ي�شكو 
ال�شجيج والقذارة، م�شرا اإىل خيمة مرجتلة ن�شبها ومّد �شادرا اأمامها، 
�شابيل حيث  بوابة ل  الطرق عند  تقاطع  اأمتار من  ب�شعة  على م�شافة 
العا�شمة  حيييول  تلتف  الييتييي  الييدائييرييية  باحللقة  الييعييام  الييطييريييق  يلتقي 
النظام  ميين  لال�شتفادة  هنا  ل�شنا  لجييئييون،  نحن  وي�شيف  الفرن�شية. 

الجتماعي.

كما يبدي بع�س �شكان املنطقة ا�شتياءهم ويقول جان نويل املقيم يف برج 
جماور مل يعد بو�شعنا احتمال القذارة.

اإنها ال�شاعة ال�شاد�شة �شباحا واملخيم ي�شتفيق ببطء. يغ�شل رجل وجهه 
على  اليينييوم  اأكيييييا�ييس  وت�شطف  ب�شمت.  ي�شلي  اآخييير  فيما  مييياء،  بزجاجة 
اإزاء امتالء مركز الإيييواء يف باري�س، تطالب جمعيات  طول مئتي مر. 

ومنظمات بفتح مراكز مماثلة يف مواقع اأخرى من فرن�شا.
وزير  اإىل  ال�شدد  بهذا  ر�شالة  اإيدالغو  اآن  باري�س  بلدية  رئي�شة  وكتبت   
الداخلية جرار كولومب، كما نقلت الطلب الثالثاء اإىل رئي�س الوزراء 

اإدوار فيليب.
يتجمع حواىل مئة رجل يف ال�شابعة �شباحا اأمام البوابات. يقول مو�شى 
بييالدنييا، هناك حييرب. هنا  اإىل  اأن نعود  ال�شعب علينا  �ييشييوداين من  وهييو 

ي�شود الأمن وحقوق الإن�شان. ما نريده هو �شقف يوؤوينا.
واأقر رئي�س اإدارة املنطقة مي�شال كادو اخلمي�س باأن الو�شع ل يبعث على 
باأن  لكنه حذر  البحث عن حل”.  �شي�شتدعي حتما  اأنييه  موؤكدا  الرتياح 

يف هذا املوقع اأقيم من جديد خميم منذ ب�شعة اأ�شابيع فتجمع لجئون 
حتت الطرقات العامة رغم الظروف ال�شعبة. واأح�شت جمعية تر دازيل 
بزيادة مئتي  �شخ�شا   1178“ املا�شي  الأ�شبوع  الفرن�شية  امليياأوى  اأر�ييس 

�شخ�س يف ال�شبوع«.
تدهور  ازداد  انتظرنا،  “كلما  هرني  بيار  للجمعية  العام  املدير  ويو�شح 

الو�شع معترا اإخالء املوقع حتميا.
اأيار مايو باإجالء ما يزيد عن 1600  قامت ال�شلطات الفرن�شية يف 9 
اأكر عملية جرت حتى ذلك احلني لإيواء  املوقع نف�شه، يف  مهاجر من 

مهاجرين منذ �شتة اأ�شهر.
فالقمامة  �شعبا،  الو�شع  بييات  العملية،  تلك  على  اأ�شابيع  �شبعة  وبعد 
لتوزيع  نقاط  ثالث  �شوى  للمهاجرين  تتوافر  ول  ال�شوارع  يف  تتكد�س 
مل�شاعدة  ليفي  برميو  مركز  ميين  املراقبة  تقول  حمامات.  وب�شعة  امليياء 
ي�شعرون  القمامة،  و�شط  النا�س  يعي�س  بي�شت  فييان  �شولجن  الالجئني 

بانهم قمامة هم اأنف�شهم، اإنه و�شع فظيع.

اإىل البلد  اإعييادة املهاجرين  اأكر يف عمليات  الأميير يتطلب اي�شا فاعلية 
الأوروبي الذي دخلوه اأول. وهو موقف يثر ا�شتياء اجلمعيات. ويقول 
املهاجرين  مب�شاعدة  املعنية   ”56 “يوتوبيا  جمعية  ميين  مييانييزي  يييان 
اإدارييية، وهو يندد بال�شيا�شة احلكومية قائال  النا�س �شائعون يف متاهة 

“الو�شع ل ي�شدق! النا�س هنا، دعونا نهتم بهم«.
ينظر املهاجر الأفغاين ال�شاب مرويز املوجود يف باري�س منذ �شهرين اإىل 
الو�شع بحكمة قائال بثقة �شوف اأجد مكانا يل، لكنه ي�شيف “ثمة �شوؤال 

نطرحه جميعا: ملاذا ي�شعب طلب اللجوء اإىل هذا احلد يف فرن�شا؟«
وتقوم قوات حفظ النظام باحلرا�شة عند مدخل املركز بعد وقوع اأعمال 
عنف الأ�شبوع املا�شي، ما حمل املركز على ر�شد الأكرث �شعفا حلمايتهم 
املركز اخلمي�س.  اإىل  الدخول  ال�شرقة. ومتكن ثمانون �شخ�شا من  من 
كان مرويز يتوقع ذلك. وهو يقول خيبة الأمل هي �ُشنة احلياة، واقفا 
ويل�شون  ت�شامن  جمعية  متطوعو  فيه  يعمل  الييذي  املوقع  من  بالقرب 

على اإعداد الفطور.
وتقول   .9،00 ال�شاعة  قرابة  ال�شباحي  امللتقى  هذا  اجلميع  ويرقب 
املن�شقة اإميانويل ترون�س ناأتي كّل يوم لكنها ت�شيف مل نح�شل على ما 

يكفي بالأم�س. البع�س كان جائعا عند انتهاء عملية التوزيع«.

قتيال مبو�جهات مع �ل�شرطة يف �ملك�شيك   19
•• كولياكان-اأ ف ب:

واأ�شيب  م�شلحا  ع�شر  ت�شعة  قتل 

ال�شرطة  عييينيييا�يييشييير  ميييين  خييميي�ييشيية 
بييجييروح، خييالل مييواجييهييات عنيفة 
فيها  ن�شاأ  الييتييي  �شينالوا  وليييية  يف 
عيييييدد كيييبييير ميييين ميينييظييمييات جتار 

املخدرات.
التقى  عندما  املييواجييهييات  ح�شلت 
امل�شلحني  الييييرجييييال  ميييين  ميييوكيييب 
مدينة  �ييييشييييرطيييية  مييييين  عييينيييا�يييشييير 
كري�شتوبال  اعلن  كما  مييازاتييالن، 
امل�شوؤول  احلاكم  نائب  كا�شتانيدا، 

عن المن يف �شينالوا.
وا�شاف ان قييوى الميين التي ردت 
قتلت  عليها،  املعتدين  نييران  على 
على  نقلوا  الذين  م�شلحا   19 ال 

منت اربع اآليات.
واو�ييشييح ان الآليييييييات الأربييييع و22 
قطعة �شالح منها �شبعة م�شد�شات، 
�شبطت يف املكان الذي ح�شلت فيه 

املواجهات.
وهذه واحدة من مواجهات عنيفة 

ــد مــيــد�ين  ــائ ــة ق ــاب ــش �إ�
باجلي�س �ل�شوري يف �لرقة

•• دم�صق-وكاالت:

اأفاد املر�شد ال�شوري حلقوق الن�شان 
ام�س ال�شبت، باإ�شابة القائد امليداين 
التابعة  اليينييميير  جمييمييوعييات  لعمليات 
بيييجيييراح خطرة  اليي�ييشييورييية  ليييليييقيييوات 
جيييراء ا�ييشييتييهييدافييهييم ميين قييبييل تنظيم 

داع�س على طريق اأثريا الرقة.
اإىل  بيان �شحفي،  املر�شد، يف  واأ�ييشييار 
مقتل اثنني من مرافقي القائد، وهو 
ا�شتهداف  بعد  عقيد،  برتبة  �شابط 
ميييوجيييه. وح�شب  بييي�يييشييياروخ  �ييشيييييارتييه 
املر�شد ، كانت القوات ال�شورية بقيادة 
جمموعات النمر وبدعم من امل�شلحني 
املوالني لها من جن�شيات �شورية وغر 
�شورية، قد بداأت عملية مت�شيط قرى 
ال�شرقي  اجلنوبي  حلب  ريييف  وتييالل 
داع�س  تنظيم  عنا�شر  ان�شحاب  بعد 
خالل �شاعات الليلة الفائتة، من ريف 
�شيطرته  مناطق  اإىل  اجلنوبي  حلب 

يف البادية ال�شورية.

•• جينيف-رويرتز:

قال الأمييني العام لييالأمم املتحدة 
اأنطونيو جوتري�س ام�س ال�شبت 
تفاهم  اإىل  الييتييو�ييشييل  جيييرى  اإنييييه 
بييني زعماء  وا�ييشييح يف حميييادثيييات 
واليونانيني  الأتيييراك  القبار�شة 
وداعميهم ب�شاأن ما يلزم للتو�شل 
توحيد  لإعيييادة  �شامل  اتييفيياق  اإىل 
اإىل  جوتري�س  وو�شل  اجلزيرة. 
منتجع كران مونتانا ال�شوي�شري 
املفاو�شات  ميين  الييثييالييث  اليييييوم  يف 
اإعيييادة  م�شعى  وراء  بثقله  ملقيا 
اجلييييزيييييرة حتييييت مظلة  تيييوحيييييييد 
تفا�شيل  ييييعيييط  ومل  احتييييياديييييية. 
عقد  اإنييه  بيان  يف  بالقول  مكتفيا 
اإيجابيا  اجييتييميياعييا  اأمييي�يييس  ميي�ييشيياء 
ي�شتهدف حتقيق نتائج مع زعيم 
نيكو�س  اليييييونييانيييييني  الييقييبييار�ييشيية 
القبار�شة  وزعيم  اأنا�شتا�شياد�س 
اأقينجي  ميي�ييشييطييفييى  الأتيييييييييييراك 

حيي�ييشييلييت يف الأ�يييشيييهييير الأخييييييرة يف 
معركة  �شهدت  التي  املنطقة  هييذه 
�شينالوا،  كييارتييل  عييلييى  لل�شيطرة 
يواكني  زعيمه  على  القب�س  منذ 
العام  تيي�ييشييابييو  ال  املييلييقييب  غيييوزمييين 
داخلية  حييييييرب  واأدت  املييييا�ييييشييييي. 

على  ال�شيطرة  ا�شتعادة  ت�شتهدف 
يف  لييلييعيينييف  ت�شعيد  اىل  امليينييظييميية، 
اكرث  وقييتييل  ال�شنة.  هييذه  �شينالوا 
بداية  ميينييذ  �ييشييخيي�ييشييا   760 مييين 
حييييزيييييران ييييونيييييييو. وهيييييذا اميييير مل 
يح�شل منذ 2011، وفق امل�شوؤول 

عن المن يف الولية.
وتيييرتيييفيييع حيييييدة اليييعييينيييف ايييي�يييشيييا يف 
واح�شي  باملك�شيك.  اخرى  وليات 
البالد  يف  قتيال   2186 �شقوط 
اأيييييار مييايييو، كييمييا تفيد الأرقييييام  يف 

الخرة املتوافرة.

ووزيري خارجية اليونان وتركيا. 
جوتري�س  با�شم  املتحدث  وقييال 
فيما  ال�شبت  ام�س  �شدر  بيان  يف 
امل�شتوى  على  املحادثات  تتوا�شل 
بعد مغادرة جوتري�س  ال�شيا�شي 
ظهر تفاهم وا�شح ب�شاأن العنا�شر 
اليي�ييشييرورييية يف حييزميية قييد توؤدي 
قر�س...  يف  �شاملة  ت�شوية  اإىل 
م�شاركا  اليييعيييام  الأميييييني  يييييزال  ل 
م�شاركة كاملة يف تلك اجلهود من 

�شاملة  ت�شوية  اإىل  التو�شل  اأجييل 
املتحدث  واأ�شاف  ل�شعب قر�س. 
الريطاين  الييييدوليييية  وزييييييير  اأن 
ل�شوؤون اأوروبا الن دنكن وفران�س 
املفو�شية  رئي�س  نائب  تيمرمانز 
واليونان  اأي�شا.  �شاركا  الأوروبية 
الرعاة  هيييم  وبييريييطييانيييييا  وتييركيييييا 

الثالثة للمحادثات.
وقر�س مق�شمة منذ غزو تركي 
انييقييالب ق�شر  اأثييياره   1974 يف 

باإيعاز من اليونان.
من�شقة  دوليييييية  اأنييييقييييرة  وتييييدعييييم   
�شمال  يف  الأتييييييييراك  لييلييقييبييار�ييشيية 

قر�س.
ال�شعوبة  بالغتا  ق�شيتان  وثييميية 
مطالبة  وهييييمييييا  املييييحييييادثييييات  يف 
القبار�شة الأتراك برئا�شة دورية 
اليونانيني  القبار�شة  ومطالبة 
ب�شحب تركيا جميع قواتها البالغ 
اجلزيرة  مييين  األيييفيييا   30 عيييددهيييا 

والتخلي عن حقها يف التدخل.

جوتريي�س: �لتو�شل �إىل تفاهم و��شح يف حمادثات توحيد قرب�س 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�شيم حمميد اأبيو النجيا  
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267483 
با�شيييم: �س. مونديفارما ايه جي

وعنوانيه:  �شينت البان – رينويج 74، �شي ات�س – 4020 بازل، �شوي�شرا
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

م�شتح�شرات �شيدلنية و بيطرية، م�شتح�شرات �شحية لغايات طبية، مواد واأغذية حمية معدة 
لالإ�شتعمال الطبي اأو البيطري و اأغذية للر�شع و الأطفال، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�شان 

و احليوان، ل�شاقات و مواد �شماد، مواد ح�شو الأ�شنان و �شمع طب الأ�شنان، مطهرات 
والواقعة يف الفئة: 05

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية ) HALER  ( و اىل ي�شار الكلمة احلرف 
الالتيني ) K ( وبينهما فا�شلة

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 
اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�شيم حمميد اأبيو النجيا  

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267484  

با�شيييم: �س. مونديفارما ايه جي

وعنوانيه:  �شينت البان – رينويج 74، �شي ات�س – 4020 بازل، �شوي�شرا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اأجهزة و اأدوات جراحية و طبية و طب اأ�شنان و بيطرية 

والواقعة يف الفئة: 10

و�شف العالمة:

الكلمة احلرف الالتيني )  HALER  ( و اىل ي�شار  الكلمة الالتينية )  العالمة عبارة عن 

فا�شلة وبينهما   )  K
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�شيم حمميد اأبيو النجيا  
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267485 
با�شيييم: �س. مونديفارما ايه جي

وعنوانيه:  �شينت البان – رينويج 74، �شي ات�س – 4020 بازل، �شوي�شرا
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الورق و الورق املقوى، املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�شور الفوتوغرافية، القرطا�شية، مواد 
الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو لغايات منزلية، و مواد الفنانني، فرا�شي الدهان اأو التلوين، 
التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة(، مواد  الآثيياث(، مواد  املكتبية )عدا  الكاتبة واللوازم  الآلت 

التغليف البال�شتيكية 
والواقعة يف الفئة: 16

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية ) HALER  ( و اىل ي�شار الكلمة احلرف 
الالتيني ) K ( وبينهما فا�شلة

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 
اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�شيم حمميد اأبيو النجيا  

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267486 

با�شيييم: �س. مونديفارما ايه جي

وعنوانيه:  �شينت البان – رينويج 74، �شي ات�س – 4020 بازل، �شوي�شرا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

تطبيقات برامج احلا�شوب القابلة للتنزيل 

والواقعة يف الفئة: 09

)  ALGOS( و�شف العالمة:  العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�شيم حمميد اأبيو النجيا  
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267495 
با�شيييم: �س. مونديفارما ايه جي

وعنوانيه:  �شينت البان – رينويج 74، �شي ات�س – 4020 بازل، �شوي�شرا
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

التدري�س، خدمات الربية والتعليم، خدمات التدري�س، الكادمييات )للربية والتعليم(، تنظيم 
واإدارة ور�شات العمل  ) تدريب ( 

والواقعة يف الفئة: 41
 ( الكلمة  وا�شفلها  لتينية  بييحييروف   )  heal( الكلمة  عيين  عييبييارة  الييعييالميية  الييعييالميية:  و�ييشييف 
academy ( بحروف لتينية وباللون الأزرق الفاحت، وعلي اليمني �شكل هند�شي ي�شبه الرمز 
احل�شابي اجلمع وبداخله نقاط �شغرة على �شكل هند�شي مربع ويف الأعلى �شكل قطره ماء. 

والعالمة مبجملها داخل �شكل هند�شي م�شتطيل بخلفية باللون الأزرق.
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�شيم حمميد اأبيو النجيا  
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267496 
با�شيييم: �س. مونديفارما ايه جي

وعنوانيه:  �شينت البان – رينويج 74، �شي ات�س – 4020 بازل، �شوي�شرا
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

م�شتح�شرات  املالب�س،  وكييي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  اأخيييرى  وميييواد  الأقم�شة  تبيي�س  م�شتح�شرات 
غ�شول  جتميل،  م�شتح�شرات  عطرية،  وزيييوت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي  و�شقل  تنظيف 

)لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان
 والواقعة يف الفئة: 03

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة )TRI( مكتوبة باحلروف الالتينية، يليها �شرطة 
ثم الكلمة الالتينية )CARE( وعلى ميينها عالمة اجلمع

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 
اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�شيم حمميد اأبيو النجيا  
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267497 
با�شيييم: �س. مونديفارما ايه جي

وعنوانيه:  �شينت البان – رينويج 74، �شي ات�س – 4020 بازل، �شوي�شرا
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

م�شتح�شرات  املالب�س،  وكييي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  اأخيييرى  وميييواد  الأقم�شة  تبيي�س  م�شتح�شرات 
غ�شول  جتميل،  م�شتح�شرات  عطرية،  وزيييوت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي  و�شقل  تنظيف 

)لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان
والواقعة يف الفئة: 03

باحلروف  مكتوبة   )TRI( الكلمة  بداخلها  قطرة  �شكل  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�شف 
الالتينية، وحتتها الكلمة الالتينية )CARE( وعلى ميينها عالمة اجلمع، ويف الأ�شفل ر�شم 

على �شكل خطوط دائرية
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�شيم حمميد اأبيو النجيا  
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267501 
با�شيييم: �س. لوندور

وعنوانيه:  بئر اجلديد 2054 اخلليدية بن عرو�س - تون�س
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

�شجق من الدم، م�شتح�شرات لإعداد مرق اللحم، ركازات مرق اللحم، زبدة، كرمية الزبدة، حلوم مطبوخة، 
زيتون  زيت  بي�س،  اللنب،  خثارة   ،) البان  منتجات   ( ق�شدة  مكثف،  حليب  بال�شكر،  مطبوخة  فواكه  جبنة، 
يكون   ( نباتي، حلييوم، حلم معلب، حليب، م�شروبات احلليب  �شمن   ،) اللنب  ) م�شروب من  للطعام، كفر 
احلليب هو ال�شائد فيها (، خمفوق احلليب، زيتون حمفوظ، زبدة فول �شوداين، رقائق بطاطا، حليب بودرة، 
حليب الأرز، �شجق، حليب ال�شويا، معجون بندورة، ع�شر بندورة للطبخ، معجون الطماطم، لنب خمي�س، 

ق�شدة خمفوقة، لنب رائب ) زبادي (، مربى.
والواقعة يف الفئة: 29

  ( الالتينية  الكلمة  بداخله  الأ�شفر  باللون  م�شتطيل  هن�شي  �شكل  عيين  عييبييارة  العالمة  العالمة:  و�شف 
�شكل  على  ر�شم   )O( و   )D( احلرفني  وفييوق  الأحمر  باللون  مميزة  بطريقة  مكتوبة   )LANDOR

مثلث باللونني الأحمر والأبي�س، وخلف العالمة ظل باللون الأحمر
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�شيم حمميد اأبيو النجيا  
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267488 
با�شيييم: �س. مونديفارما ايه جي

وعنوانيه:  �شينت البان – رينويج 74، �شي ات�س – 4020 بازل، �شوي�شرا
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

تطبيقات برامج احلا�شوب القابلة للتنزيل 
والواقعة يف الفئة: 09

مكتوبة    )  THE PAIN COACH  ( الكلمات   عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�شف 
بحروف لتينية ، ويف العلي  الكلمة ) ALGOS  (   مكتوبة بحروف لتينية وبطريقة مميزه 
الرتقايل  باللون  املحادثة  ا�شتقبال  ر�شمة  �شكل   علي  مكتوب    O الالتيني   احلييرف  وخا�شة 

وبداخلها ثالث نقاط بي�شاء.
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�شيم حمميد اأبيو النجيا  
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267490 
با�شيييم: �س. مونديفارما ايه جي

وعنوانيه:  �شينت البان – رينويج 74، �شي ات�س – 4020 بازل، �شوي�شرا
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

كمبيوتر  برجميات   ،) ب�شرية   ، )�شمعية  مدجمة  اأقرا�س  مغنطي�شية،  بيانات  تخزين  و�شائط 
م�شجلة، برامج كمبيوتر  ) برجميات قابلة للتنزيل (، املن�شورات اللكرونية) قابلة للتنزيل (.

والواقعة يف الفئة: 09
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة ) heal ( بحروف لتينية وباللون الأزرق الغامق 
اليمني �شكل  ، وعلي  الفاحت  الأزرق  باللون  academy ( بحروف لتينية  الكلمة )  وا�شفلها 
هند�شي ي�شبه الرمز احل�شابي اجلمع وبداخله نقاط �شغرة علي �شكل هند�شي مربع ويف العلى 

�شكل قطره ماء. وال�شكل الهند�شي مبجمله باللون الأزرق .   
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�شيم حمميد اأبيو النجيا  
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267492 
با�شيييم: �س. مونديفارما ايه جي

وعنوانيه:  �شينت البان – رينويج 74، �شي ات�س – 4020 بازل، �شوي�شرا
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

التدري�س، خدمات الربية والتعليم، خدمات التدري�س، الكادمييات )للربية والتعليم(، تنظيم 
واإدارة ور�شات العمل  ) تدريب ( 

والواقعة يف الفئة: 41
heal ( بحروف لتينية وباللون الأزرق الغامق  و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة ) 
اليمني �شكل  ، وعلي  الفاحت  الأزرق  باللون  academy ( بحروف لتينية  الكلمة )  وا�شفلها 
هند�شي ي�شبه الرمز احل�شابي اجلمع وبداخله نقاط �شغرة علي �شكل هند�شي مربع ويف العلى 

�شكل قطره ماء. وال�شكل الهند�شي مبجمله باللون الأزرق .   
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�شيم حمميد اأبيو النجيا  
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267493 
با�شيييم: �س. مونديفارما ايه جي

وعنوانيه:  �شينت البان – رينويج 74، �شي ات�س – 4020 بازل، �شوي�شرا
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

كمبيوتر  برجميات   ،) ب�شرية   ، )�شمعية  مدجمة  اأقرا�س  مغنطي�شية،  بيانات  تخزين  و�شائط 
م�شجلة، برامج كمبيوتر  ) برجميات قابلة للتنزيل (، املن�شورات اللكرونية )قابلة للتنزيل (.

والواقعة يف الفئة: 41
 ( الكلمة  وا�شفلها  لتينية  بييحييروف   )  heal( الكلمة  عيين  عييبييارة  الييعييالميية  الييعييالميية:  و�ييشييف 
academy ( بحروف لتينية وباللون الأزرق الفاحت، وعلي اليمني �شكل هند�شي ي�شبه الرمز 
احل�شابي اجلمع وبداخله نقاط �شغرة على �شكل هند�شي مربع ويف الأعلى �شكل قطره ماء. 

والعالمة مبجملها داخل �شكل هند�شي م�شتطيل بخلفية باللون الأزرق.
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�شيم حمميد اأبيو النجيا  
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267503 
با�شيييم: �س. لوندور

وعنوانيه:  بئر اجلديد 2054 اخلليدية بن عرو�س - تون�س
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

ب�شكويت، البوريتو، برغر جبنة ) �شاندوي�شات (، توابل، كراميل، ك�شرد، بوظة ) اي�شكرمي (، فطائر حمالة 
دقيق  احلييبييوب،  م�شتح�شرات  الغذائية،  املييواد  لطهو  تغليظ  عوامل  الفاكهة،  حلوى  مو�شيه   ،) بانكيك   (
 ( كت�شاب   ،) بهار   ( كيك، زجنبيل   ،) ) حلويات  �شكرية  اأقييرا�ييس  ذرة،  رقائق  دقيق،  بطاطا،  دقيق  اخلييردل، 
�شل�شة (، معكرونة، مايونيز، خردل، معكرونة رقيقة، �شعرية رقيقة، خبز، عجينة لوز، معكرونة، فطائر 
حلم، بي�شتو ) �شل�شة (، خبز اإفرجي، ب�شكويت بالزبدة، بيتزا، م�شاحيق للبوظة، كي�س ) فطرة ك�شرد (، 
رافيول ) فطائر باجلبنة وال�شل�شة احلمراء (، اأرز ، مهلبية، فطائر �شينية، �شندوي�شات، �شل�شة بندورة، 
�شل�شة �شويا، �شل�شات ) توابل (، توابل �شلطة، �شل�شة معكرونة، �شراب ) مثلجات (، �شباغيتي ) معكرونة 
التورتيلال (، م�شتح�شرات  (، �شاي مثلج، كعكة ذرة )  (، �شو�شي، تبوله، تاكو ) تورتيلال ذرة مقلية  رفيعة 

نباتية ت�شتخدم كبدائل للقهوة، لنب جممد ) حلويات مثلجة (.   
والواقعة يف الفئة: 30

  ( الالتينية  الكلمة  بداخله  الأ�شفر  باللون  م�شتطيل  هن�شي  �شكل  عيين  عييبييارة  العالمة  العالمة:  و�شف 
�شكل  على  ر�شم   )O( و   )D( احلرفني  وفييوق  الأحمر  باللون  مميزة  بطريقة  مكتوبة   )LANDOR

مثلث باللونني الأحمر والأبي�س، وخلف العالمة ظل باللون الأحمر
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267527 
رقم الأولوية: 015864333       بتاريخ: 2016/09/26

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت           
وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
الكيماويات امل�شتخدمة يف ال�شناعة والبحث العلمي والت�شوير الفوتوغرايف وكذلك يف الزراعة 
اأ�شمدة،  معالج،  غر  بال�شتيك  معاجلة،  غر  ا�شطناعية  راتنجات  الغابات،  وزراعيية  والب�شتنة 
مركبات اإخماد النران، م�شتح�شرات �شقي وحلام املعادن، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية، 

مواد دباغة، مواد الل�شق امل�شتخدمة يف ال�شناعة
والواقعة يف الفئة: 01

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة LENZING(( مكتوبة بحروف لتينية
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267528 
رقم الأولوية: 015864333       بتاريخ: 2016/09/26

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت             
وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
م�شتح�شرات  املالب�س،  وكييي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  اأخيييرى  وميييواد  الأقم�شة  تبيي�س  م�شتح�شرات 
غ�شول  جتميل،  م�شتح�شرات  عطرية،  وزيييوت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي  و�شقل  تنظيف 

)لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان
والواقعة يف الفئة: 03

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة LENZING(( مكتوبة بحروف لتينية
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�شيم اأبيو النجيا لت�شجيل براءات الإخراع
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267529 
رقم الأولوية: 015864333       بتاريخ: 2016/09/26

با�شيييم:�س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت             
وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
م�شتح�شرات �شيدلنية وبيطرية، م�شتح�شرات �شحية لغايات طبية، مواد واأغذية حمية معدة لالإ�شتعمال 
الطبي اأو البيطري واأغذية للر�شع والأطفال، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�شان واحليوان، ل�شقات ومواد 
�شماد، مواد ح�شو الأ�شنان و�شمع طب الأ�شنان، مطهرات، م�شتح�شرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�شارة، 

مبيدات فطريات ومبيدات اأع�شاب  
والواقعة يف الفئة: 05

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة LENZING(( مكتوبة بحروف لتينية
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�شيم اأبيو النجيا لت�شجيل براءات الإخراع
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267530 
رقم الأولوية: 015864333       بتاريخ: 2016/09/26

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت        
وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة ) الإ�شراف ( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ 
ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغرها من و�شائط الت�شجيل الرقمية، اليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، الت ت�شجيل النقد، الت 

حا�شبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق
والواقعة يف الفئة: 09

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة LENZING(( مكتوبة بحروف لتينية
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267531 

رقم الأولوية: 015864333       بتاريخ: 2016/09/26

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت           

وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اأجهزة واأدوات جراحية وطبية وطب اأ�شنان وبيطرية، اأطراف وعيون واأ�شنان ا�شطناعية، اأدوات 

جتبر، مواد خياطة اأو درز اجلروح

والواقعة يف الفئة: 10

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة LENZING(( مكتوبة بحروف لتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267532 

رقم الأولوية: 015864333       بتاريخ: 2016/09/26

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت       

وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

املركبات واأجهزة النقل الري اأو اجلوي اأو املائي

والواقعة يف الفئة: 12

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة LENZING(( مكتوبة بحروف لتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
الإخراع   بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267533 
رقم الأولوية: 015864333       بتاريخ: 2016/09/26

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت         
وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغر واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، ال�شور الفوتوغرافية، القرطا�شية، مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو 
لغايات منزلية، ومواد الفنانني، فرا�شي الدهان اأو التلوين، اللت الكاتبة واللوازم املكتبية ) عدا 
الأثاث (، مواد التوجيه والتدري�س ) عدا الأجهزة (، مواد التغليف البال�شتيكية  ) غر الواردة يف 

فئات اأخرى (، حروف الطباعة، الكلي�شيهات ) الرا�شمات (
والواقعة يف الفئة: 16

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة LENZING(( مكتوبة بحروف لتينية
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059
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املال والأعمال
مليون درهم مبيعات �لن�شخة �لـ 28 من مهرجان رم�شان بال�شارقة   50

اأهم  اأحييد  بات  وقد  عام  بعد  عاما  وتر�شخ  اأهميته  لتزداد  ومفاجاآته وجوائزه 
يف  تقام  التي  والرويجية  والت�شويقية  والقت�شادية  الجتماعية  الفعاليات 
ال�شارقة. و اأ�شاف العوي�س اإن الإقبال على خمتلف فعاليات املهرجان والتفاعل 
مع الأن�شطة الرويجية والرفيهية والتوعوية كانا لفتني . معتراً اأن الغرفة 
واخلا�س يف  القطاعني احلكومي  �شركائها من  مع  وبالتعاون  جنحت جمييدداً 
اإدخال ال�شرور على قلوب �شكان الإمارة وزوارها خالل ال�شهر الكرمي اإىل جانب 
تن�شيط خمتلف القطاعات القت�شادية وحتديدا جتارة التجزئة وزيادة اإ�شغال 
الفنادق واإنعا�س قطاع ال�شيافة. من جانبه اأكد �شعادة خالد بن بطي الهاجري 
واملراكز  املييهييرجييان  زوار  اأعيييداد  اأن  ال�شارقة  و�شناعة  جتييارة  غرفة  عييام  مدير 
الغنية  بالفعاليات  تزايد م�شتمر كل مو�شم لال�شتمتاع  التجارية يف  والأ�شواق 
واملتنوعة وال�شتفادة من التخفي�شات التي ناهزت هذا العام ن�شبة 80 باملائة 
وهو ما انعك�س من خالل ت�شاعف حجم املبيعات التي و�شلت اإىل اأكرث من 50 

•• ال�صارقة-وام:

 اختتمت غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة م�شاء اأم�س الأول الن�شخة الي 28 من 
“مهرجان رم�شان ال�شارقة 2017” الذي اأقيمت فعالياته على امتداد �شهر 
كافة وحظيت  الإمييارة  ال�شعيد يف مناطق ومدن  الفطر  املبارك وعيد  رم�شان 
وحقق  املجتمع.  �شرائح  خمتلف  من  لفتني  واإقبال  بتفاعل  املتنوعة  اأن�شطته 
املهرجان - الذي �شاركت فيه اأكرث من 1750 وجهة ت�شوق من املراكز التجارية 
الكرى وحمال البيع بالتجزئة املنت�شرة على م�شتوى الإمارة - مبيعات جتاوزت 
قيمتها 50 مليون درهم فيما �شهد احلدث توزيع جوائز نقدية وعينية تخطت 
حاجز املليوين درهم. و قال �شعادة عبداهلل �شلطان العوي�س رئي�س جمل�س اإدارة 
28 من  الي  الن�شخة  الأولية حول  الأ�شداء  اإن  ال�شارقة  و�شناعة  غرفة جتارة 
مهرجان رم�شان ال�شارقة توؤكد اأن احلدث حقق النجاح املن�شود وتاألق بفعالياته 

مليون درهم. و اعتر خالد بن بطي اأن املهرجان حقق جناحاً باهراً ُي�شاف اإىل 
�شجل جناحاته ال�شابقة واأرجع ذلك اإىل حر�س الغرفة على تطوير احلدث كل 
عام وابتكار فعاليات جاذبة وم�شاعفة عدد اجلوائز وقيمتها وتعزيز التعاون مع 
�شركائها من القطاعني احلكومي واخلا�س مبا يثمر ر�شا اجلمهور وجمتمع 
الأعمال يف الإمارة وت�شجيع رجال ورواد الأعمال على ال�شتثمار لال�شتفادة من 
موا�شم املهرجان يف �شنواته املقبلة. من جهته قال حممد اأحمد اأمني م�شاعد 
املدير العام لقطاع الت�شال والأعمال يف الغرفة اإن املهرجان اأثبت جمدداً اأنه 
التي  بفعالياته  ولهفة لال�شتمتاع  ب�شوق  والتجار  النا�س  ينتظره  الذي  املو�شم 
الفئات  خمتلف  من  الإميييارة  وزوار  �شكان  قلوب  على  وال�شرور  البهجة  تدخل 
العمرية وكذلك لال�شتفادة من ن�شاط احلركة التجارية وال�شياحية والعرو�س 
املهرجان  اإن  واأ�شاف  وال�شياح.  للمت�شوقني  اجلاذبة  والرويجية  الت�شويقية 
كان ناجحاً بكل املعاير على امل�شتويني الجتماعي والقت�شادي وهو ما مل�شناه 

ب�شكل جلي يف خمتلف الفعاليات الرفيهية والثقافية والتوعوية التي نظمتها 
الغرفة والعديد من اجلهات الأخييرى يف خمتلف مناطق ومدن الإمييارة حيث 
والجتماعية  والإن�شانية  الريا�شية  الفعاليات  املهرجان يف  اإبراز  حر�شت على 
الو�شائل  خمتلف  عيير  املييبييارك  رم�شان  �شهر  يف  ال�شارقة  غييرفيية  رعتها  الييتييي 
اجلييييروان مدير  را�ييشييد  اإبييراهيييييم  قييال  ميين جهته  الأحييييداث.  لتلك  الرويجية 
مهرجان  عام  من�شق  ال�شارقة  غرفة  يف  والت�شويق  القت�شادية  العالقات  اإدارة 
رم�شان ال�شارقة ان حركة البيع �شهدت ن�شاطاً متنامياً مقارنة ب�شهر رم�شان 
من العام املا�شي و�شجلت العديد من مراكز الت�شوق وحمالت البيع بالتجزئة 
باملائة م�شتفيدة  30 و35  البيع تراوحت ما بني  زيييادة ملحوظة يف معدلت 
باتت  التي  القيمة  اليومية  الطيبة واجلوائز وال�شحوبات  املهرجان  من �شمعة 
حتظى بثقة اجلمهور والتي فاز بها مئات الأ�شخا�س طوال اأيام ال�شهر الف�شيل 

وعيد الفطر ال�شعيد.

الحتاد للطريان ت�سّغل طائرتها من طراز اإيربا�ض A380 خلدمة واحدة من رحلتيها من اأبوظبي اإىل باري�ض �سارل ديغول

جتربة �ل�شفر �ملميزة على منت �لطائرة �إيربا�س A380 تتوفر 
�لآن يوميًا من �أبوظبي �إىل و�حدة من �أكرث �لوجهات رو�جًا يف �لعامل

»�سلطان بن �سليم«
م�شتمرون يف �لبتكار وت�شخري �لتكنولوجيا يف متكني �لتجارة ودعم �قت�شاد �لإمار�ت

دبي التجارية تد�سن تطبيق »لوجي غيت« الذكي حلجز خدمات النقل وامل�ستودعات 

مبنى تنظيم قطاع �لت�شالت يح�شل على �شهادة 
�لريادة �لذهبية يف جمال ت�شميمات �لطاقة و�لبيئة

•• اأبوظبي-وام:

 ح�شل مبنى “ الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�شالت “ يف اأبوظبي على 
التي  “ليد”  �شهادة الريادة الذهبية يف جمال ت�شميمات الطاقة والبيئة 

ت�شدر عن جمل�س الأبنية اخل�شراء يف الوليات املتحدة الأمريكية.
“ نظاما دوليا لقيا�س  الريادة يف ت�شميمات الطاقة والبيئة  “ نظام  يعد 
ت�شميم واإن�شاء وت�شغيل مباٍن مراعية للبيئة وعالية الأداء ويقّيم ويقي�س 
اختيار  نقاط منها  عييدة  العتبار  الأخييذ بعني  واأداءهيييا مع  اأي من�شاأة  اأثيير 
اأوك�شيد  املييائييييية، وانبعاثات غيياز ثيياين  الييطيياقيية، والييكييفيياءة  املييوقييع، وتييوفيير 
ت�شنيف  ويتم  وغييرهييا،  للت�شميم،  الداخلية  البيئة  وحت�شني  الييكييربييون، 
املعاير  مييراتييب ح�شب تطبيقها   3 اإىل  اليي�ييشييهييادة  هييذه  تيينييال  الييتييي  املييبيياين 
املطلوبة، وهي املرتبة البالتينية، والذهبية والف�شية. وقال �شعادة حممد 
الكتبي، نائب املدير العام لقطاع اخلدمات امل�شاندة بالإنابة : اإننا نلتزم يف 
الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�شالت بتنفيذ ا�شراتيجية دولة الإمارات 
اآثار  واحلييد من  الطبيعية،  املييوارد  البيئة، واحلفاظ على  املتعلقة بحماية 

الب�شمة الكربونية والحتبا�س احلراري .

يف �ملائة ن�شبة �لإجناز  45
 مب�شروع تطوير �شارع �ملطار بدبي

•• دبي-وام:

بلغت ن�شبة اإجناز العقد الأول مل�شروع تطوير �شارع املطار بدبي الذي يت�شمن 
50 يف املائة يف حني بلغت ن�شبة  تنفيذ تقاطع الرا�شدية وتقاطع كازابالنكا 
الإجناز يف العقد الثاين الذي يت�شمن تنفيذ تقاطع ند احلمر وتقاطع مراك�س 
جمل�س  رئي�س  العام  املدير  الطاير  مطر  �شعادة  وتوقع  املائة.  يف   40 قرابة 
امل�شروع  الأوىل من  املرحلة  افتتاح  واملوا�شالت بدبي  الطرق  لهيئة  املديرين 
يف �شهر دي�شمر املقبل على اأن يتم اإجناز امل�شروع كامال يف الن�شف الأول من 
404 ماليني درهييم. جاء ذلك خالل تفقده �شر  2018 بتكلفة تبلغ  عام 
العمل يف امل�شروع وا�شتماعه ل�شرح عما اأجنز يف كل مرحلة حيث مت ا�شتكمال 
تنفيذ اجل�شر يف الجتاه من �شارع املطار نحو اخلوانيج يف تقاطع الرا�شدية 
 . نف�شه  الجتييياه  يف  مراك�س  تقاطع  يف  ج�شور  خم�شة  بييني  ميين  واحييد  وج�شر 
و�شيبداأ حفر نفق تقاطع مراك�س خالل �شهر يوليو اجلاري اأما يف تقاطع ند 
احلمر فقد اأجنز ما يقارب 70 يف املائة من اأعمال اجل�شر ويف تقاطع الدار 
اأن  الطاير  اأو�ييشييح  و  اجل�شر.  من  املائة  يف   50 يقارب  ما  تنفيذ  مت  البي�شاء 
امل�شروع يت�شمن اإن�شاء ج�شور ونفق على تقاطع مراك�س وج�شور على تقاطع 
الرا�شدية وتقاطعات �شارع املطار مع كل من �شارعي الدار البي�شاء وند احلمر 
ثالثة  ب�شعة  خدمة  طريق  واإن�شاء  ال�شطحية  التقاطعات  تطوير  اإىل  اإ�شافة 
م�شارات يف كل اجتاه لف�شل حركة املركبات املتجهة من و اإىل �شارع ند احلمر 
عن حركة املركبات على �شارع املطار بداية من تقاطع الرا�شدية وحتى تقاطع 
مراك�س واإن امل�شروع �شي�شهم يف زيادة الطاقة ال�شتيعابية ل�شارع املطار بنحو 
خم�شة اآلف مركبة اإ�شافية يف ال�شاعة كما يعمل على رفع م�شتوى ال�شالمة 
املرورية وخف�س زمن الرحلة على �شارع املطار بدءا من �شارع ال�شيخ حممد 
اأن  واأكييد  5 دقائق.  اإىل  30 دقيقة  البي�شاء من  الييدار  �شارع  زايييد وحتى  بن 
الطرق  هيئة  و�شعتها  التي  اخلطة  �شمن  ياأتي  املطار  �شارع  تطوير  م�شروع 
واملوا�شالت ل�شتيعاب الزيادة املتوقعة يف عدد ركاب مطار دبي الدويل املتوقع 
الدرا�شة  اأظهرت  بعدما   2020 عام  92 مليون م�شافر  قرابة  اإىل  ي�شل  اأن 

املرورية �شرورة النتهاء من تطوير �شارع املطار يف نهاية عام 2017.

•• اأبوظبي-الفجر:

بييييييداأت الحتيييييياد ليييليييطيييران اليييييييوم يف 
اإيربا�س  طييراز  ميين  طائرتها  ت�شغيل 
A380 خلدمة واحدة من رحلتيها 
الإماراتية  العا�شمة  بني  اليوميتني 
اأبوظبي ومطار باري�س �شارل ديغول. 

مبكراً  اجلديدة  اخلدمة  اإطييالق  ومت 
على  املو�شمي  الطلب  تلبية  اأجييل  من 
هيييذه الييوجييهيية خيييالل اليييفيييرة مييين 1 
 15 وميييين  اأكيييتيييوبييير   28 اإىل  يييوليييييو 
 15 اإىل  احليييايل  الييعييام  ميين  دي�شمر 
يجري  و�ييييشييييوف   .2018 فييييراييييير 
اإيربا�س  الييطييائييرة  ت�شغيل  ذلييك  بعد 
منتظمة  رحيييالت  خلييدميية   A380
25 مار�س  على مييدار العام بييدءاً من 
العمالقة  الييطييائييرة  وحتييل   .2018
الطائرة  حميييل  جامبو”  “ال�شوبر 
طراز بوينغ 300ER-777 املرتبة 
كييان يتم  التي  الييثييالث درجيييات  بنظام 
رحلة  خلييدميية  اليي�ييشييابييق  يف  ت�شغيلها 
ال�شركة اليومية يف الفرة الليلية اإىل 

العا�شمة الفرن�شية. 
وقال حممد عبداهلل البلوكي، النائب 
التجارية  لل�شوؤون  للرئي�س  التنفيذي 
باري�س  “تعدُّ  ليييليييطيييران:  بيييالحتييياد 
واحييييييدًة مييين اأكييييرث اليييوجيييهيييات رواجيييياً 
على �شبكة الحتاد للطران، وحتظى 
امل�شافرين  جييانييب  ميين  كييبيير  بيياإقييبييال 
لأغييييرا�ييييس الييرفيييييه والأعييييمييييال على 

تيي�ييشييم طييييائييييرة الييي�يييشيييركييية ميييين طييييراز 
وحيييدات من  ت�شع   A380 اإيييربييا�ييس 
فئة “م�شكن الدرجة الأوىل” حتتوي 
واحييدة منها على م�شاحة معي�شة  كل 
خا�شة ومقعد وثر مك�شو بجلد من 
“بولرونا فراو” مع م�شند  ت�شميم 
منف�شل قابل للتعديل لي�شكل �شريًرا 
ب�شا�شة  وتلفزيون  بالكامل،  منب�شطاً 
ووحدة  �ييشييغييرة،  وثييالجيية  م�شطحة، 
زييينيية خييا�ييشيية، وخيييزانييية مييالبيي�ييس، كما 
لال�شتحمام  ميييرافيييق  اأييي�ييشيياً  تييتييوافيير 
بالكامل وخم�ش�شة ل�شيوف  جمهزة 

الدرجة الأوىل. 
على  “الطاهي  خدمة  كذلك  وتتوفر 
الأوىل  اليييدرجييية  يف  الطائرة”  مييينت 

لتوفر اأرقى جتارب تناول الطعام. 
 A380 اإيييربييا�ييس  طييائييرة  ت�شم  كما 
�شبعني ا�شتوديو درجة رجال الأعمال يف 
الطابق العلوي متنح جميعها اإمكانية 
الطائرة  مميير  اإىل  املبا�شر  الييو�ييشييول 
بالكامل< م�شطح  بيي�ييشييرييير   وميييييزودة 

مديرو  ييييتيييوىل  ذليييييك،  اإىل  واإ�يييشيييافيييًة 
الأطعمة وامل�شروبات تعريف ال�شيوف 
امليي�ييشييافييرييين عييلييى مييينت درجييييية رجيييال 
�شمن  الأ�ييشيينيياف  مبختلف  الأعيييميييال 
املتوفرة  اليييوا�يييشيييعييية  اليييطيييعيييام  قييائييميية 
ب�شاأن  املييقييرحييات  وتييقييدمي  لل�شيوف 
اختيارات  من  جتعل  التي  الإ�ييشييافييات 

ال�شيوف وجبات مثالية.
تقع ردهة املجل�س الفخمة بني درجة 

الأوىل،  والييييدرجيييية  الأعييييمييييال  رجيييييال 
اجللد  من  مريحتني  اأريكتني  وت�شّم 
وردهة  فيييراو  بييولييرونييا  ت�شميم  ميين 
وجمموعة  املرطبات  تقدم  م�شروبات 

خمتارة من الوجبات اخلفيفة.
ت�شّم الدرجة ال�شياحية 415 مقعداً 
يف الطابق الرئي�شي وت�شهم يف تعزيز 
م�شاند  بييفيي�ييشييل  اليييراحييية  ميي�ييشييتييويييات 
راأ�ييس ذات طرف ثابت وم�شند للظهر 
 11 مقا�س  �شخ�شية  تلفاز  و�شا�شة 

بو�شة فائقة الو�شوح. 
املق�شورات  كييافيية  يف  لل�شيوف  ميكن 
�شاعًة   750 ميين  بيياأكييرث  ال�ييشييتييمييتيياع 
من الأفييالم ح�شب الطلب، والرامج 
الإلكرونية  والألييعيياب  التلفزيونية، 
ييينييية، والييييقيييينييييوات الإخييييبييييارييييية  املُيييحييي�يييشّ
الييتييي توفرها  املييبييا�ييشييرة  والييريييا�ييشييييية 
اأنظمة  اأحيييييدث  الييطييائييرة مييين خيييالل 

 .eX3 الرفيه من بانا�شونيك
كما تتوافر خدمة املربيات يف الأجواء، 
ال�شهرة  نييورلنييد  كلية  يف  امليييدربيييات 
عييلييى منت  املييتييحييدة،  اململكة  يف  عيياملييييياً 
كيييافييية طييييائييييرات اليي�ييشييركيية مييين طيييراز 
الدعم  لييتييقييدمي   ،A380 اإيييربييا�ييس 

للعائالت التي ت�شافر مع اأطفال.
الييييرحييييالت عييير املوقع  ميييكيين حييجييز 
للطران  ليييييالحتييييياد  الإليييييييكيييييييروين 
etihad.com، اأو مركز الت�شال 
اأو عر  ليييليييطيييران،  ليييالحتييياد  الييتييابييع 

وكالء ال�شفر.

ال�ييشييتيييييعييابييييية لطائرة  الييطيياقيية  تييبييلييغ 
اإيربا�س  الحتيياد للطران من طييراز 
ت�شاميم  اأكييرث  ت�شم  التي   ،A380
تخ�شي�شاً  اليييداخيييلييييييية  امليييقييي�يييشيييورات 
496 مقعداً  ورفاهية على الإطالق، 
وهي مرتبة وفق نظام الأربع درجات: 
مق�شورة الإيوان، ومق�شورات »م�شكن 
»ا�شتوديو  ووحييدات  الأوىل«،  الدرجة 
درجيييية رجييييال الأعيييميييال« اإ�ييشييافييًة اإىل 
ال�شياحية.  »املقاعد الذكية« بالدرجة 
اعيييتيييميييدت الحتييييييياد ليييليييطيييران اأرقيييييى 
التوجهات ال�شائدة يف اأف�شل موؤ�ش�شات 
اخلدمة وال�شيافة الفندقية يف جميع 
اإعيييادة تعريف  اأجييل  اأنييحيياء العامل من 

جتربة ال�شفر اجلوي. 
الإيييييييييوان، اجلناح  مييقيي�ييشييورة  تييتيياألييف 
فييائييق الييفييخيياميية واخليي�ييشييو�ييشييييية، من 
وت�شمل  ل�شيفني  تت�شع  غييرف  ثييالث 
غييرفيية جييلييو�ييس تيي�ييشييم �ييشييا�ييشيية عر�س 
وغرفة  بو�شة،   32 LCD  مقا�س 
نوم حتتوي على �شرير مزدوج، وغرفة 
باجلناح،  ملحقة  منف�شلة  ا�شتحمام 
ال�شخ�شي  امل�شيف  خدمة  جانب  اإىل 
�شافوي يف لندن  اأكييادميييييية  امليييدرب يف 
متطلبات  لييتييلييبييييية  عييياملييييييياً،  امليييرميييوقييية 

�شيوف املق�شورة الأكرث متيًزا.
الطاهي  املق�شورة خدمة  ت�شمل  كما   
الييييييذي يتوىل  الييييطييييائييييرة  عيييليييى ميييينت 
اإعييييداد خمتلف الأ�ييشيينيياف وفييق طلب 

ال�شيوف.

عيييليييى هيييييذه اليييوجيييهييية اليييهيييامييية اإعييييييادة 
للطران  الحتييياد  الييتييزام  على  تاأكيد 
اإزاء  املتحدة  العربية  الإمييارات  ودوليية 
بالروابط  واحتفاًء  الفرن�شية  ال�شوق 
القائمة  العميقة  والتجارية  الثقافية 

بني البلدين.”
قادها  الييتييي  الييطييائييرة،  ا�شتقبال  ومت 
كييابيينت فييرنيي�ييشييي وميي�ييشيياعييد طيييييار اأول 
مدافع  من  تقليدية  بتحية  اإميياراتييي، 
املييييياه الحييتييفييالييييية فيييور و�ييشييولييهييا اإىل 
بييياريييي�يييس، حيييييييث متييييت دعييييييوة ممثلي 
و�ييشييائييل الإعييييييالم املييحييلييييية وعييييدد من 
الفريق  ملقابلة  اخلييا�ييشييني  اليي�ييشيييييوف 
والقيام  للطران  بالحتاد  التنفيذي 
بجولة يف مق�شورات الطائرة احلائزة 

على اجلوائز. 
وت�شّغل الحتاد للطران �شالة انتظار 
فخمة خم�ش�شة للدرجات املمتازة يف 
يعزز  ديغول، مبا  �شارل  باري�س  مطار 
اخلدمات  جتييارب  ميين  كبرة  ب�شورة 
يف  امل�شافرين  لل�شيوف  الأر�يييس  على 
مييقيي�ييشييورة الإييييييوان واليييدرجييية الأوىل 
ودرجييييييية رجييييييال الأعيييييميييييال واأعييي�يييشييياء 
الفئات املمتازة برنامج الولء التابع 
لييليي�ييشييركيية، مييع تييوفيير اإمييكييانييييية الدفع 
النتظار  �ييشيياليية  ا�يييشيييتيييخيييدام  مييقييابييل 
الييفييخييميية لييليي�ييشيييييوف املييي�يييشيييافيييريييين يف 

الدرجة ال�شياحية. 
نييبييذة عييين طيييائيييرة الحتييييياد للطران 

 A380 طراز اإيربا�س

منا  ت�شتحق  �شك  دون  وميين  اليي�ييشييواء. 
عا�شمة املو�شة وفنون الطبخ العاملية 
املتطورة،  طييائييرتيينييا  اإليييييهييا  نيي�ييشييّر  اأن 
الرائدة  اليي�ييشيييييافيية  جتييييارب  لييتييقييدمي 
عييياملييييييياً واحلييييائييييزة عييلييى اجلييييوائييييًز يف 

الأجواء”. 
الطائرات  اأتيياحييت  “لطاملا  واأ�يييشييياف: 
فريدة  فيير�ييشيية   A380 طييييراز  مييين 
مل  مميزة  وابتكارات  خدمات  لتوفر 
الحتاد  �ييشييوى  تقدميها  ميين  يتمكن 
املذهلة.  الطائرة  هذه  على  للطران 
ال�شتثنائية  وي�شمل ذلك مق�شوراتنا 
مثل الإيوان وم�شكن الدرجة الأوىل- 
املقدمة  خييدميياتيينييا  اليييتييياج يف  جيييوهيييرة 
موؤخراً  فييازت  والتي  الأوىل،  للدرجة 
ميييرًة اأخييييرى بييثييالث جييوائييز مرموقة 
العاملية  تراك�س  �شكاي  جييوائييز  �شمن 
خييييالل معر�س  الييييطييييران  ليي�ييشييركييات 

باري�س اجلوي”. 
“باري�س  بييالييقييول:  حييديييثييه  واخييتييتييم 
مدينة نحبها جميعاً يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة.
اأعيييداد  كييذلييك زيييييادًة يف   وقيييد �شهدنا 
نرحب  الييذييين  الفرن�شيني  الييزائييرييين 
تييعييدُّ عا�شمًة  الييتييي  اأبييوظييبييي،  بييهييم يف 
للثقافة والتجارة وال�شياحة وحتت�شن 
مثل  الفرن�شية  املوؤ�ش�شات  ميين  عيييدداً 
متحف اللوفر املبهر وجامعة باري�س-

ال�شوربون. 
املتطورة  طييائييراتيينييا  اإ�يييشيييافييية  ومتييثييل 

خدماتنا الإلكرونية حتى نواكب 
ون�شبقها.  حييوليينييا  ميين  الييتييطييورات 
اأعيننا  نييي�يييشيييب  نييي�يييشيييع  اأنيييينييييا  كيييميييا 
احتياجاتهم  وندرك  اأوًل  عمالوؤنا 
ونوفر لهم جميع اخلدمات الذكية 
التي جتعل اأعمالهم اليومية اأ�شرع 
واأكيييرث كييفيياءة. لذلك فيياإن جناحنا 
املتمثل يف ترحيل غالبية الأن�شطة 
التجارية اإىل نافذتنا الإلكرونية 
مييييثييييال عيييميييليييي عيييليييى ريييييييييادة دوليييية 
الإمارات يف املبادرات الذكية دولياً.
دبي  اإطيييييالق  اأن  بييالييذكيير  اجليييديييير 
التجارية لتطبيق لوجي غيت ياأتي 
حققته  اليييذي  الكبر  النجاح  بعد 
موحدة  كنافذة  تريد�شيلد  بييوابيية 
لييتييقييدمي خيييدميييات اليييتييياأميييني على 
الإلكروين  الدفع  وبوابة  ال�شحن 
النقل  �ييشييركييات  وت�شتطيع  ر�ييشييوم. 
الت�شجيل يف تطبيق »لوجي غيت« 
زيارة  طريق  عيين   LogiGate
www.logigate. املييييوقييييع 

النموذج  وتعبئة   ae/haulier
اخلدمة  يف  بيييال�يييشيييراك  اخليييا�يييس 
و�ييييشييييوف ييييقيييوم فيييرييييق عيييميييل دبي 
التجارية بالتوا�شل معهم لتفعيل 

ح�شاباتهم. 

•• ابوظبي ... رم�صان عطا 

النافذة  الييتييجييارييية،  دبيييي  اأطييلييقييت 
لت�شهيل  املييييوحييييدة  الإليييكيييرونييييييية 
وتوفر  احليييييييدود  عيييير  اليييتيييجيييارة 
الييذكييييية، تطبيق  الييتييجييارة  حييلييول 
 LogiGate غيت”  “لوجي 
احلا�شب  بييا�ييشييتييخييدام  يعمل  اليييذي 
بنظام  الييذكييييية  واليييهيييواتيييف  الآيل 
ليوفر  واأنيييييييدروييييييييد،  اإ�ييييييس  اأو  اآي 
خدمتني ذكيتني هما “لوجي غيت 
غيت  “لوجي  و  الري”  لييليينييقييل 
التطبيق  ويتيح  للم�شتودعات”. 
التجارة  لييقييطيياع  مييبييتييكييرة  ميييزاييييا 
واخلدمات اللوج�شتية يف دبي كما 
اإمارة  يف  القائمة  لل�شركات  يفتح 
اآفاقاً  املجال  هذا  يف  والعاملة  دبي 
وتو�شيع  ربحيتها  لتعزيز  جييديييدة 

اأعمالها.
غيت  »لوجي  تطبيق  مميزات 

للنقل الربي«
حتويل  ا�شراتيجية  مييع  متا�شياً 
وجعل  ذكييييييييية  ميييديييينييية  اإىل  دبييييييي 
خييدميياتييهييا مييييي�ييشييرة ومييتيياحيية عر 
الييييذكييييييييية، قييييامييييت دبي  الييييهييييواتييييف 
الييييتييييجييييارييييية  بيييتييي�يييشيييميييييييم واجييييهيييية 

 »2021 الإمارات  الوطنية وروؤية 
دبي  حتييويييل  جييهييود  مييع  ويتما�شى 
خييييالل  مييييين  ذكييييييييية  مييييدييييينيييية  اإىل 
واقع  ل�شنع  التكنولوجيا  ت�شخر 
جيييدييييد وحييييييياة خمييتييلييفيية ومنييييوذج 
وبناء  التنمية،  حتقيق  يف  جييديييد 
اقت�شاد م�شتدام قائم على املعرفة 
ال�شمو  لييتييوجيييييهييات �ييشيياحييب  وفييقييا 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل . 
حممود  املهند�س  علَق  ناحيته  من 
التنفيذي  الييرئييييي�ييس  الييبيي�ييشييتييكييي، 
لييدبييي الييتييجييارييية قيييائييياًل:  ي�شاهم 
يف  غيت  لييوجييي  اجلييديييد  التطبيق 
لالإمارة  الييذكييييية  الييتييجييارة  تطوير 
فييير�يييشييياً جتارية  ييييوفييير  اإنيييييه  حيييييث 
ي�شمح  اإذ  م�شبوقة،  غيير  جييديييدة 
الييتييطييبيييييق بييياليييربيييط املييبييا�ييشيير بني 
الييتيياجيير وميييييزودي خييدمييات النقل 
بطريقة  التخزين  م�شتودعات  اأو 
اأف�شل  عيييليييى  احلييي�يييشيييول  تيي�ييشييميين 
العرو�س للتاجر وا�شتقطاب املزيد 
من العمالء. لذلك، نتطلع لروؤية 
تت�شدر  تناف�شية  واأ�ييشييعييار  عييرو�ييس 
الأ�ييييشييييواق بييحيييييث ُييي�ييشييتييدل بييهييا يف 

احلركة التجارية.
دبي  يف  ونحن  الب�شتكي:  واأ�ييشيياف 
تعزيز  على  دومييياً  نعمل  التجارية 

للهواتف  منا�شبة  لتكون  التطبيق 
الييذكييييية و�ييشييهييليية ال�ييشييتييخييدام، كما 
ميكن التعامل مع اخلدمة ب�شهولة 
www.  الإلكروين املوقع  عر 

logiGate.ae. و يقدم تطبيق 
�شوقاً  الييري«  للنقل  غيت  »لوجي 
من  تييعيير�ييس  متكاملة  افييرا�ييشييييية 
خاللها �شركات النقل الري اأ�شعار 
لل�شركات  احليياويييات  نقل  خييدمييات 
املعتمدين  ووكيييالئيييهيييا  الييتييجييارييية 
الب�شائع  الذين يرغبون يف �شحن 
النقل  عييلييى خييدمييات  اأو احليي�ييشييول 
وي�شتطيع  كما  للحاويات.   الييري 
ُمييييياَلك الييبيي�ييشييائييع احليي�ييشييول على 
الأ�شعار  عييرو�ييس  اخييتيييييار  خا�شية 
�شركات  تييقييدمييهييا  اليييتيييي  املييفيي�ييشييليية 
ف�شاًل  اخلدمة،  يف  امل�شجلة  النقل 
عن اإمكانية تتبع خط �شر مركبات 
اليينييظييام العاملي  بييا�ييشييتييخييدام  اليينييقييل 
ملعرفة   GPS امليييواقيييع  لييتييحييديييد 
ب�شائعهم  و�ييشييول  ومييوعييد  مييكييان 
اإىل  بالإ�شافة  ب�شكل حي ومبا�شر، 
توفر خدمة اإمتام عمليات الدفع 
من خالل بوابة الدفع الإلكروين 

الآمن ر�شوم. 
التطبيق  ييييقيييدم  اآخييييير  جيييانيييب  مييين 
الييييييري خدمة  الييينيييقيييل  لييي�يييشيييركيييات 
�ييشييمييان احل�شول  ميين  ال�ييشييتييفييادة 
امليييالييييييية التي  عييلييى ميي�ييشييتييحييقيياتييهييم 

موانئ دبي العاملية رئي�س موؤ�ش�شة 
املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة:  
البنية  غيييييت  لييوجييي  تطبيق  يييعييزز 
الييتييحييتييييية الييتييجييارييية امليييتيييطيييورة يف 
الإمارة خا�شة يف جمال ال�شتراد 
براً  الت�شدير  واإعييييادة  والييتييخييزييين 
يف   فعالة  م�شاهمة  ويييعييد  وبييحييراً. 
لدولة  القت�شادية  القدرات  اإثييراء 
الإمييارات مبا ين�شجم مع الأجندة 

لييوجييي غيت  تطبيق  �ييشيييييوفيير  كييمييا 
مالكي  تييربييط  ذكييييية  خييدميية  قريبا 
خدمات  ومييييييييزودي  املييي�يييشيييتيييودعيييات 
التخزين بالعمالء الذين يبحثون 
�شاغرة  تيييخيييزيييين  مييي�يييشييياحيييات  عيييين 
اإمكانية  لهم  يتيح  مييا  ل�شحناتهم 
امل�شاحات  اأو  امليي�ييشييتييودعييات  حييجييز 
املتاحة وخدمات التخزين الأخرى 
تطبيق  اأو  الإنيييرنيييت  مييوقييع  عيير 

الب�شائع  ميييييالك  ليييهيييم  يييي�يييشيييددهيييا 
الإلكروين  الييدفييع  خا�شية  عيير 
بالإ�شافة  التطبيق،  مع  املتكاملة 
حال  اآنيَّة  اإ�شعارات  ا�شتالمهم  اإىل 
وطلبات  فر�شة عمل  اأييية  تييوافييرت 
الب�شائع؛ ما يتيح لل�شركات  لنقل 
تقدمي عرو�س النقل للفوز باملزيد 

من الفر�س.
نظام »لوجي غيت للم�شتودعات«

بالذكر  اجلدير  املحمول.   الهاتف 
اأن كلي اخلدمتني الذكيتني لوجي 
غيت  لوجي  و  الييري  للنقل  غيت 
لعمالئهما  تييوفييران  للم�شتودعات 
لأ�شاطيلهم  الأميييثيييل  ال�ييشييتييغييالل 

وحتقيق اأعلى معدلت الكفاءة.
اأحمد  �ييشييلييطييان  عييلييق  وبييامليينييا�ييشييبيية، 
الإدارة  جمل�س  �شليم، رئي�س  بيين 
ملجموعة  الييتيينييفيييييذي  واليييرئييييييي�يييس 
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براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267534 

رقم الأولوية: 015864333       بتاريخ: 2016/09/26

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت             

وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

املطاط والغوتابر�شا وال�شمغ والأ�شب�شتو�س وامليكا واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغر واردة 

يف فئات اأخرى، مواد بال�شتيكية مت�شكلة بالبثق لالإ�شتعمال يف الت�شنيع، مواد التغليف واحل�شو 

والعزل، اأنابيب مرنة غر معدنية

والواقعة يف الفئة: 17

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة LENZING(( مكتوبة بحروف لتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267535 

رقم الأولوية: 015864333       بتاريخ: 2016/09/26

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت          

وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الأثاث واملرايا واإطارات ال�شور، املنتجات ) غر الواردة يف فئات اأخرى ( امل�شنوعة من اخل�شب اأو 

الفلني اأو الق�شب اأو اخليزران اأو ال�شف�شاف اأو ال�شندان اأو العظام اأو العاج اأو عظم فك احلوت اأو 

ال�شدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�شوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد البال�شتيكية

والواقعة يف الفئة: 20

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة LENZING(( مكتوبة بحروف لتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267536 
رقم الأولوية: 015864333       بتاريخ: 2016/09/26

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت       
وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
فرا�شي  عييدا   ( فرا�شي  واأ�شفنج،  اأم�شاط  وللمطبخ،  املنزيل  لالإ�شتعمال  واأوعييييية  واأواين  اأدوات 
التلوين اأو الدهان (، مواد �شنع الفرا�شي، اأدوات تنظيف، �شلك جلي، زجاج غر م�شغول اأو زجاج 
واأواين  �شيني  واأواين خزف  زجاجية  اأواين   ،) املباين  امل�شتعمل يف  الزجاج  عدا   ( م�شغول  �شبه 

خزفية غر واردة يف فئات اأخرى
والواقعة يف الفئة: 21

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة LENZING(( مكتوبة بحروف لتينية
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267537 
رقم الأولوية: 015864333       بتاريخ: 2016/09/26

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت           
وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
) غر  والأكيا�س  والغرارات  والأ�شرعة  وامل�شمع  واملظالت  واخليم  وال�شبكات  واخليوط  احلبال 
الواردة يف فئات اأخرى (، مواد التبطني واحل�شو ) عدا ما كان من املطاط اأو البال�شتيك (، مواد 

ن�شيج من الألياف اخلام
والواقعة يف الفئة: 22

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة LENZING(( مكتوبة بحروف لتينية
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267542 

رقم الأولوية: 015864333       بتاريخ: 2016/09/26

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت             

وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي

والواقعة يف الفئة: 35

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة LENZING(( مكتوبة بحروف لتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع   بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267543 

رقم الأولوية: 015864333       بتاريخ: 2016/09/26

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت            

وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث 

ال�شناعية، خدمات ت�شميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر

والواقعة يف الفئة: 42

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة LENZING(( مكتوبة بحروف لتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267546 

رقم الأولوية: 016010845       بتاريخ: 2016/11/08

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت             

وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اأجهزة واأدوات جراحية وطبية وطب اأ�شنان وبيطرية، اأطراف وعيون واأ�شنان ا�شطناعية، اأدوات 

جتبر، مواد خياطة اأو درز اجلروح

والواقعة يف الفئة: 10

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة )REFIBRA( مكتوبة بحروف لتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267547 
رقم الأولوية: 016010845       بتاريخ: 2016/11/08

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت        
وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
الأثاث واملرايا واإطارات ال�شور، املنتجات ) غر الواردة يف فئات اأخرى ( امل�شنوعة من اخل�شب اأو 
الفلني اأو الق�شب اأو اخليزران اأو ال�شف�شاف اأو ال�شندان اأو العظام اأو العاج اأو عظم فك احلوت اأو 
ال�شدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�شوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد البال�شتيكية

والواقعة يف الفئة: 20
و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة )REFIBRA( مكتوبة بحروف لتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 
اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267538 

رقم الأولوية: 015864333       بتاريخ: 2016/09/26

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت             

وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الغزل واخليوط امل�شتخدمة يف الن�شيج

والواقعة يف الفئة: 23

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة LENZING(( مكتوبة بحروف لتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267539 

رقم الأولوية: 015864333       بتاريخ: 2016/09/26

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت  

وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

املن�شوجات ومنتجات الن�شيج غر الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�س واملوائد

والواقعة يف الفئة: 24

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة LENZING(( مكتوبة بحروف لتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267540 

رقم الأولوية: 015864333       بتاريخ: 2016/09/26

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت        

وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س

والواقعة يف الفئة: 25

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة LENZING(( مكتوبة بحروف لتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267541 

رقم الأولوية: 015864333       بتاريخ: 2016/09/26

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت             

وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

لتغطية  اأخييرى  ومييواد  الأر�شيات  فر�س  وم�شمع  احل�شر  ومفار�س  واحل�شر  والب�شط  ال�شجاد 

الأر�شيات القائمة ومطرزات تعلق على اجلدران ) من مواد غر ن�شيجية (

والواقعة يف الفئة: 27

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة LENZING(( مكتوبة بحروف لتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267548 
رقم الأولوية: 016010845       بتاريخ: 2016/11/08

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت            
وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
فرا�شي  عييدا   ( فرا�شي  واأ�شفنج،  اأم�شاط  وللمطبخ،  املنزيل  لالإ�شتعمال  واأوعييييية  واأواين  اأدوات 
التلوين اأو الدهان (، مواد �شنع الفرا�شي، اأدوات تنظيف، �شلك جلي، زجاج غر م�شغول اأو زجاج 
واأواين  �شيني  واأواين خزف  زجاجية  اأواين   ،) املباين  امل�شتعمل يف  الزجاج  عدا   ( م�شغول  �شبه 

خزفية غر واردة يف فئات اأخرى
والواقعة يف الفئة: 21

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة )REFIBRA( مكتوبة بحروف لتينية
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267550 
رقم الأولوية: 016010845       بتاريخ: 2016/11/08

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت         
وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
) غر  والأكيا�س  والغرارات  والأ�شرعة  وامل�شمع  واملظالت  واخليم  وال�شبكات  واخليوط  احلبال 
الواردة يف فئات اأخرى (، مواد التبطني واحل�شو ) عدا ما كان من املطاط اأو البال�شتيك (، مواد 

ن�شيج من الألياف اخلام
والواقعة يف الفئة: 22

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة )REFIBRA( مكتوبة بحروف لتينية
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267553 

رقم الأولوية: 016010845       بتاريخ: 2016/11/08

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت         

وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الغزل واخليوط امل�شتخدمة يف الن�شيج

والواقعة يف الفئة: 23

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة )REFIBRA( مكتوبة بحروف لتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267557 

رقم الأولوية: 016010845       بتاريخ: 2016/11/08

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت       

وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

املن�شوجات ومنتجات الن�شيج غر الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�س واملوائد

والواقعة يف الفئة: 24

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة )REFIBRA( مكتوبة بحروف لتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267560 

رقم الأولوية: 016010845       بتاريخ: 2016/11/08

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت         

وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س

والواقعة يف الفئة: 25

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة )REFIBRA( مكتوبة بحروف لتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267564 

رقم الأولوية: 016010845       بتاريخ: 2016/11/08

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت       

وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

لتغطية  اأخييرى  ومييواد  الأر�شيات  فر�س  وم�شمع  احل�شر  ومفار�س  واحل�شر  والب�شط  ال�شجاد 

الأر�شيات القائمة ومطرزات تعلق على اجلدران ) من مواد غر ن�شيجية (

والواقعة يف الفئة: 27

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة )REFIBRA( مكتوبة بحروف لتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267567 

رقم الأولوية: 016010845       بتاريخ: 2016/11/08

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت        

وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي

والواقعة يف الفئة: 35

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة )REFIBRA( مكتوبة بحروف لتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267571 
رقم الأولوية: 016010845       بتاريخ: 2016/11/08

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت          
وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث 

ال�شناعية، خدمات ت�شميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر
والواقعة يف الفئة: 42

و�شف العالمة:     العالمة عبارة عن كلمة )REFIBRA( مكتوبة بحروف لتينية
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059
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املال والأعمال
جهاز �أبوظبي للمحا�شبة ي�شت�شيف موؤمتر مكافحة �لحتيال يف �ل�شرق �لأو�شط 2018 

واأبييراج بحرات  ومدينة دبي الطبية 
ودي�شكفري  جييمييرا  ونييخييليية  جييمييرا 
جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي 
لالإنتاج  العاملية  واملنطقة  للت�شميم 

الإعالمي وغرها. 

•• دبي-الفجر: 

تعزيز  اإىل  الرامية  اجلييهييود  اإطيييار  يف 
اليييتيييعييياون وتيييطيييويييير �ييشيينيياعيية تريد 
العربية  الإمييييييارات  دولييية  امليينيياطييق يف 
موؤ�ش�شة  وقيييعيييت  والييييعييييامل،  امليييتيييحيييدة 
اإمباور،  املييركييزي  للتريد  الإميييييارات 
اأكر مزود خلدمات تريد املناطق يف 
اإدارة اجلمعية  العامل وع�شو جمل�س 
و�شركاء  امليينيياطييق،  لييتييريييد  الييدولييييية 
مييبييادرة “ تطوير تييريييد امليينيياطييق يف 
برنامج  اخليييا�يييس  احليييدييييثييية  امليييييدن 
الأمم املتحدة للبيئة اتفاقية التعاون 
العديد  تييتيي�ييشييميين  الييييتييييي  الييييدولييييييييية 
ميين الييييدول خيييالل اليييييدورة اليييي 108 
الدولية  للجمعية  ال�شنوي  للموؤمتر 
لييتييريييد املييينييياطيييق، واليييتيييي ُعيييقيييدت يف 
خالل  الأمريكية  �شكوت�شديل  مدينة 
يونيو  و29   26 بييييني  مييييا  الييييفييييرة 

اجلاري.
�شعادة  متتعيني  العام  هذا  بداية  ويف 
التنفيذي  الرئي�س  �شعفار،  بن  اأحمد 
التريد  لأنييظييميية  المييييارات  ملوؤ�ش�شة 
املركزي اإمباور ،من ِقَبل لأمم املتحدة 
للبيئة كم�شت�شار دويل لتطبيق تريد 
املناطق يف العامل وذلك �شمن املبادرة 

تقدم خدمات تريد مناطق �شديقة 
البارزة  امليي�ييشيياريييع  مييين  لييعييدد  للبيئة 
دبييي مثل جمموعة جمرا  اإميييارة  يف 
ريييزيييدنيي�ييس ومركز  بيييييتيي�ييس  وجيييميييرا 
التجاري  واخلليج  العاملي  املييايل  دبييي 

الييييييذي تييييوفييييره الأنيييظيييمييية اجليييدييييدة 
جميع  يف  امليينيياطييق  لتريد  والييقييائييميية 

اأنحاءالعامل.
�شت�شمل  قييائيياًل:  �شعفار  بيين  واخييتييتييم 
اأوجيييه الييتييعيياون بييني الييبييلييدان املوقعة 
ال�شت�شارات  تيييبيييادل  التييييفيييياق  عييلييى 
يف امليينييهييجيييييات والييبيييييانييات واخليييرات 
�شهل،  ب�شكل  املعرفة  اإىل  والييو�ييشييول 
اإدارة  تقنيات  تطوير  �شبل  يدعم  مبا 
الطاقة والو�شول اإىل اأعلى م�شتويات 
من كفاءة تكنولوجيا تريد املناطق. 
اأي�شاً فر�شة فريدة من  يعد التفاق 
ندعم  اأن  وييي�ييشييرنييا  لإميييبييياور،  نييوعييهييا 
التعاون  لتعزيز  الرائدة  املبادرة  تلك 
العاملي وزيادة تبادل اأف�شل املمار�شات 

يف تلك ال�شناعة.
ل�شركة  الإنتاجية  القدرة  هذا وت�شل 
اأكييرث من مليون ومئتني  اإىل  اإمييبيياور 
وخم�شني األف طن من التريد. وهي 

العاملية تطوير تريد املناطق يف املدن 
احلديثة. 

اإطاراً  العاملي  الييتييعيياون  اتييفيياق  وي�شع 
وزيادة  امل�شركة  الأهييييداف  لتحقيق 
ا�ييشييتييخييدام نييظييم تيييرييييد املييينييياطيييق يف 
العامل،  اأنحاء  املعنية بجميع  البلدان 
وذلك من اأجل زيادة كفاءة ا�شتخدام 
الطاقة واحلد من النبعاثات ال�شارة 
وتعزيزالقت�شادات املحلية والإقليمية 
وتعزيز الفوائد الجتماعية والبيئية 

لنظم تريد املناطق.
اأحيييميييد بييين �شعفار  ومييين جييهييتييه قيييال 
نحن   : لإمييبيياور  التنفيذي  الرئي�س 
بن�شر  مييلييتييزمييون  اإمييييبيييياور  يف  دائييييميييياً 
املناطق.  تيييرييييد  تييقيينيييييات  وتيييعيييزييييز 
اتفاقية”التعاون  عييلييى  وتييوقيييييعيينييا 
دعمنا  عييلييى  ميييثيييال  خييير  الدولية” 
وتنفيذنا ل�شراتيجية دبي املتكاملة 
�شيدي  تيييوجيييييييهيييات  �ييشييميين  لييلييطيياقيية 

ويجمع  تنفيذه،  منبدء  �ييشييهييراً   60
وكولومبيا  وال�شني  كندا  مثل  بلدان 
والييييييييدامنييييييييارك واأمليييييانيييييييييييا واليييييييييابييييان 
العربية  والإميييييييييييارات  و�يييشييينيييغيييافيييورة 
والوليات  املتحدة  واململكة  املتحدة 
امليييتيييحيييدة الأميييرييييكييييييية لييلييميي�ييشيياركيية يف 
ليييدفيييع �شناعة  امليي�ييشييركيية  اجلييييهييييود  
وتعزيزتكنولوجيا  امليينيياطييق  تييريييد 
اإىل  وبييالإ�ييشييافيية  ومييرنيية.  م�شتدامة 
حد  اإىل  العاملي  �شيعززالتفاق  ذلييك، 
كبر التعاون املتبادل والقائم بالفعل 
بتحقيق  و�شي�شمح  بييلييدان،  عييدة  بييني 
اأهييييييداف ال�يييشيييتيييدامييية واملييييرونيييية على 
نطاق اأو�شع مما كان عليه يف ال�شابق. 
البلدان  �ييشييتييقييوم  ذلييييك،  وعييالوةعييلييى 
املييوقييعيية على التييفيياقييييية بييالييتييعيياون يف 
الت�شغيلية  الأ�ييشيياليييييب  نيي�ييشييراأفيي�ييشييل 
املبتكرة وو�شع مبادئ توجيهية تقنية 
ا�شتمرارمنوال�شناعة  لدعم  موحدة 

�ييشيياحييب اليي�ييشييمييو اليي�ييشيييييخ حمييمييد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئييييي�ييس جمييليي�ييس اليييييوزراء حيياكييم دبي، 
دبيييي مييركييزا عامليا  رعيييياه اهلل، جلييعييل 
للطاقة النظيفة والقت�شاد الأخ�شر. 
وبالتاأكيد �شي�شهم التفاق اإىل ت�شهيل 
اليييتيييعييياون اليييييدويل وتيييبيييادل اخلييييرات 
زيادة  يف  �شي�شب  مييا  وهيييو  بيي�ييشييهييوليية، 
الطاقة  اأمييين  وتعزيز  الطاقة  كييفيياءة 
وتيييقيييويييية القيييتييي�يييشييياد املييحييلييي واحليييد 
امللوثة.  الييكييربييونييييية  النييبييعيياثييات  ميين 
ي�شاعدنا  اإىل ذلك، ف�شوف  بالإ�شافة 
وتثقيف خمتلف  اإعييالم  على  التفاق 
ب�شاأن  واملواطنني  احلكومية  اجلهات 
لتريد  والبيئية  القت�شادية  املييزايييا 
�شيا�شات  تييبيينييي  اأجيييييل  مييين  املييينييياطيييق 
واإجييراءات ت�شهل عملية ن�شر  ولوائح 
تكنولوجيا تريد املناطق يف خمتلف 
�ييشيياريييا ملدة  الييبييلييدان . يبقى التييفيياق 

تنفيذ  ال�ييشييتييمييرارييية يف  �ييشييمييان  ميييع 
العمليات الت�شغيلية املوثوقة والفعالة 

وامل�شتدامة.
بيياليينييظيير اإىل ارتيييفييياع وتييييرة اأحييييداث 
اأنحاء  جميع  يف  املييتييفيياقييميية  الطق�س 
الت�شغيلية  امليييرونييية  تييعييتيير  اليييعيييامل، 
راأ�س  على  الطاقة  ا�شتخدام  وكييفيياءة 
التحتية  البنى  تطوير  يف  الأولييويييات 
اأنظمة تريد  تعد حالياً  لذا  للدول. 
�شمن  رئييييييي�يييشييييييياً  عييينييي�يييشيييراً  املييينييياطيييق 
الطاقة  لإدارة  مييتييكييامييليية  ميينييظييوميية 
واملوارد الطبيعية من اأجل التخفيف 
ميين اآثييييار الييتييغييرات امليينيياخييييية واإعييييادة 

التكيف معها. 
التعاون  اتفاق  على  التوقيع  ويهدف 
الييعيياملييي اإىل اإليييييزام جييميييييع الأطييييراف 
الر�شمي  اللييتييزام  من  مبزيد  املعنية 
ملييييوا�ييييشييييليييية دعيييييييم الييينيييميييواملييي�يييشيييتيييدام 
والبيئي  القت�شادي  الأداء  وحت�شني 

خالل الدورةالـ 108 للموؤمتر ال�سنوي للجمعية الدولية لتربيداملناطق يف الوليات املتحدة الأمريكية:

»�إمباور«و�شركاء مبادرة »تطوير تربيد �ملناطق يف �ملدن �حلديثة « �خلا�س بربنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة يوقعون �تفاقية »�لتعاون �لدولية«
التفاقية جتمع بلدان من بينها كندا وال�سني وكولومبي اوالدامنارك واأملانيا »الحتادالأوروبي«
واليابــان و�سـنغافورة والإمــارات العربية املتحدة واململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية

حيث تن�س املذكرة على ا�شت�شافة جهاز اأبوظبي للمحا�شبة لفعاليات 
اإمارة  2018 يف  موؤمتر مكافحة الحتيال يف ال�شرق الأو�شط لعام 

اأبوظبي.
للمحا�شبة  اأبوظبي  جهاز  رئي�س  ال�شويدي  احلر  حمد  معايل  واأكييد 
واملعرفة  املمار�شات  اأف�شل  تييبييادل  لتعزيز  املييوؤمتيير  هييذا  اأهمية  على 
�شوء  يف  وخا�شة  والف�شاد  الحييتيييييال  مكافحة  جمييال  يف  واخليييرات 
العاملي  وامل�شهد  املالية  التكنولوجيا  قطاع  ي�شهدها  التي  التطورات 
تفعيل  و�شرورة  والرقمية  القت�شادية  والعوملة  الإلكروين  لالأمن 
اأدوات واإجراءات �شارمة ملكافحة خمتلف ممار�شات الحتيال �شاملة 
العمالت  مثل  الي21  الييقييرن  اقييتيي�ييشيياديييات  يف  امل�شتحدثة  اليينييواحييي 
املييعييلييوميياتييييية وذليييك ميين خيييالل تعزيز  ال�شبكة  واأميييين  الفييرا�ييشييييية 

•• اأبوظبي-وام:

يف  الحتيال  مكافحة  موؤمتر  للمحا�شبة  اأبوظبي  جهاز  ي�شت�شيف   
ال�شرق الأو�شط “2018” خالل �شهر فراير 2018 والذي يعنى 
ببحث عدد من املو�شوعات املتعلقة مبجالت مكافحة الغ�س والحتيال 
اإ�شافة اإىل تبادل املعرفة واخلرات بني املخت�شني واخلراء يف هذا 

املجال امل�شاركني من خمتلف اأنحاء املنطقة والعامل.
ويقام املوؤمتر للمرة الثالثة يف دولة الإمارات وللمرة الأوىل يف اإمارة 

اأبوظبي.
جهاز  وقعها  التي  التفاهم  مذكرة  اإىل  ا�شتنادا  املييبييادرة  هييذه  وتيياأتييي 
العاملية  املعتمدين  الحتيال  حمققي  وجمعية  للمحا�شبة  اأبوظبي 

املالية للك�شف عن واإيقاف اأي عمليات مالية غر �شليمة مبا يدعم 
وي�شاهم  امل�شتثمرين  ثييقيية  ميين  ويييرفييع  والإمييييييارة،  الييدوليية  اقييتيي�ييشيياد 
اأف�شل  وفييق  قانونية  بطرق  اخلييارجييييية  ال�شتثمارات  ا�شتقطاب  يف 

املمار�شات العاملية.
منظمة  اأكيير  العاملية،  املعتمدين  الحييتيييييال  حمققي  جمعية  وتعد 
عاملية ملكافحة الغ�س والف�شاد يف العامل واأحد اأبرز مزودي التدريب 

والتاأهيل يف جمال مكافحة الحتيال.
�شراكة  األف ع�شو وترتبط بعالقات   80 اأكرث من  وت�شم اجلمعية 
مع العديد من �شركات فورت�شن 500 العاملية حيث تعمل اجلمعية 
موؤ�ش�شات  يف  الحتيال  مكافحة  ممار�شات  اأف�شل  تطبيق  دعييم  على 

القطاعني احلكومي واخلا�س على حد �شواء.

اإجراءات الرقابة املختلفة “املالية والإدارية واملعلوماتية” وتطبيق 
الإجراءات الوقائية �شد الف�شاد.

وقال معاليه ان ا�شت�شافة جهاز اأبوظبي للمحا�شبة للموؤمتر الثالث 
ا�شراتيجية  اإطييار  يف  تاأتي  الأو�ييشييط  ال�شرق  يف  الحتيال  ليمكافحة 
املحا�شبة  مبيييبيييداأ  والرتييييقيييياء  الأداء  حتيي�ييشييني  اإىل  الييرامييييية  اجليييهييياز 
وال�شفافية، وتطبيق اأف�شل املمار�شات الرائدة، يف التحقق من �شحة 
ودقة التقارير املالية والتزام اجلهات اخلا�شعة بالقوانني والأنظمة 

واللوائح وقواعد احلوكمة لالرتقاء مببداأ امل�شاءلة.
حكومة  توجيهات  مييع  تتما�شى  التفاهم  مييذكييرة  توقيع  ان  واأ�ييشيياف 
اأبييوظييبييي ور�ييشيياليية اجلييهيياز يف ت�شجيع املييمييار�ييشييات الأخييالقييييية �شمن 
القطاع العام من خالل جهوده يف ن�شر ثقافة الوعي حول اجلرائم 

غرفة عجمان تقدم ُجملة من �خلدمات �لقانونية للقطاع �لقت�شادي يف �لإمارة

بقيمة 226.500 مليون درهم

هيئة كهرباء ومياه دبي تر�شي عقد �لأعمال 
�لإن�شائية ملجمع قطاع �لتوزيع يف منطقة �لروية

مب�شاحة  ميدانية   مكاتب  مييع  م�شتودعات   3 املجمع  
57.878 قدماً مربعاً ، وم�شجد يت�شع لي454 م�شلي، 
ومبنى �شكن موظفني مب�شاحة 46.546 قدماً مربعاً 
مواقف   5 اإىل  بييالإ�ييشييافيية  مييوظييفيياً،   492 ييي�ييشييتييوعييب 
للحافالت( 50 راكباً)، و52 موقفاً لل�شيارات الثقيلة. 
املنتدب  الع�شو  الييطيياييير،  حمييمييد  �شعيد  �ييشييعييادة  وقيييال 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: » من�شي  الرئي�س 
قدماً يف م�شاريعنا التنموية لتوفر املوارد الالزمة من 
املتنامية  الطاقة الكهربائية واملياه لتلبية الحتياجات 
املزيد  بت�شييد  الهيئة  تقوم  الإطيييار  هييذا  ويف  لييالإمييارة. 
من املراكز التي تكفل الإرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة 
جلميع متعامليها وحتقيق روؤيتها كموؤ�ش�شة م�شتدامة 

مبتكرة على م�شتوى عاملي«.

•• دبي-الفجر:

اأر�شت هيئة كهرباء ومياه دبي عقد الأعمال الإن�شائية 
دبي،  الروية يف  الطاقة يف منطقة  توزيع  ملجمع قطاع 
بقيمة 226.500 مليون درهم. ويت�شمن العقد اإن�شاء 
)�شرداب+طابق  ال�شيارات  ملواقف  ومبنى  مكاتب  مبنى 
اأر�شي+ 4 طوابق( وم�شجد و�شكن لالإمام، وم�شتودعات 
للتخزين ومكاتب ميدانية، و�شكن للموظفني ومواقف 
لل�شيارات الثقيلة .  وتبلغ م�شاحة البناء الإجمالية نحو 
949.330  قدماً مربعاً، فيما  تبلغ م�شاحة بناء املبنى 
قدماً   845.305 ال�شيارات  مواقف  ومبنى  الإداري 
موظفاً،   2000 لينحو  املكاتب  مبنى  ويت�شع  مربعاً. 
بينما يت�شع موقف ال�شيارات لي1429 �شيارة. كما ي�شم 

•• عجمان ـ الفجر 

ت�شعى غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
لتوفر عدد من اخلدمات القانونية 
ت�شب يف الرتقاء بالإقت�شاد املحلي 
الغرفة  ومنت�شبي  اأعيي�ييشيياء  وتييدعييم 
ال�شراتيجية  الأهيييييداف  وتعك�س 
ت�شمن  كيييذليييك  عيييجيييميييان،  ليييغيييرفييية 
القانوين  اليييوعيييي  بيينيي�ييشيير  الليييتيييزام 

لأع�شاء الغرفة واأفراد املجتمع.
واو�ييشييح عييبييداهلل عمر املييرزوقييي – 
الييتيينييفيييييذي لييقييطيياع خدمات  املييدييير 
ان  واملييعييامييالت  الع�شوية  ت�شجيل 
غرفة عجمان خالل الن�شف الول 
مييين اليييعيييام اجلييييياري نييظييمييت �شمن 
ثالث  القانونية  اليينييدوات  �شل�شلة 
“التاأمينات  بعنوان  قانونية  ندوات 
العقارات  اإيييجييار  وقييانييون  التجارية 
عييجييمييان وميييبيييادئ عامة  اإمييييييارة  يف 
امل�شافة، وقد  القيمة  حول �شريبة 
 1000 عن  يزيد  ما  منها  ا�شتفاد 
املجتمع  �ييشييرائييح  كييافيية  ميين  �شخ�س 
وم�شتثمرين  اعيييميييال  رجيييييال  مييين 

وطلبة جامعات وقانونيني.
واكد املرزوقي حر�س غرفة عجمان 
على  الدارة  جمييليي�ييس  بييتييوجيييييهييات 
املوجهة  القانونية  اخلدمات  زيييادة 
ي�شمن  مبييا  القييتيي�ييشييادي،  للقطاع 
الييغييرفيية ويوفر  اأعيي�ييشيياء  اإ�ييشييتييداميية 
وامل�شانع  لييليي�ييشييركييات  اليينييجيياح  �شبل 

و  مي�شرة  بو�شائل  التحكيم  طريق 
عدد  و�شل  وقييد  للطرفني،  ملزمة 

الق�شايا املقدمة 204 ق�شية.
اليييدييييون حملياً  وخيييدمييية حتيي�ييشيييييل 
العمال   ملييجييتييمييع  وُتيييقيييدم  عيياملييييياً  و 
�ييشييركييات متخ�ش�شة  مييع  بييالييتييعيياون 
ودولياً  حمييلييييياً  اليييدييييون  لتح�شيل 
ل�ييييشييييرداد اليييدييييون امليي�ييشييتييحييقيية اأو 
املتاأخرة اأو املعدومة بتكاليف قليلة 
وزمييييين وجيييييييز حتيييت رقيييابييية غرفة 
تييكييون هذه  اأن  �ييشييريييطيية  عييجييمييان، 

الديون غر متنازع عليها.
وهي  القانونية  املعلومات  وخييدميية 
مقدمة  اليييطيييليييب  حييي�يييشيييب  خييييدميييية 
احل�شول  يف  الييراغييبييني  لييالعيي�ييشيياء 
القوانني  حيييييول  ميييعيييليييوميييات  عيييليييى 
و اليييليييوائيييح اليييتيييجييياريييية املييحييلييييية و 
بالن�شاط  اليي�ييشييليية  ذات  الحتييياديييية 
اليييتيييجييياري. و�ييشييميين حيير�ييس غرفة 
ا�شراتيجية  تنفيذ  عييلييى  عييجييمييان 
ملييي�يييشييياعيييدة الييي�يييشيييركيييات املييي�يييشيييدرة يف 
اإمييارة عجمان على دخييول ال�شواق 
ال�شلع  برويج  ت�شمح  التي  العاملية 
تييقييدم خدمة  الييعييالييييية  ذات اجلييييودة 
الييي�يييشيييادرات وتعمل  عييلييى  الييتيياأمييني 
ال�شادرات  تييياأميييني  عييلييى  اخليييدمييية 
اإمارة عجمان  امل�شجلة يف  لل�شركات 
كما �شتقوم �شركة كوفاك�س بتقدمي 
ال�شت�شارات  و  لالأعمال  معلومات 

بالطريقة املثلى.

القت�شادي بالمارة ومنها  خدمة 
الييو�ييشيياطيية الييتييجييارييية وهيييي اإحيييدى 
اأهم اخلدمات التي تقدمها الغرفة 
م�شاعدتهم  خييالل  ميين  لأع�شائها 
بو�شائل  التجارية  نزاعاتهم  يف حل 
من�شفة  بييطييرق  و  بيياملييرونيية  تتميز 
و ودييييييية تييير�يييشيييي طيييييريف اليييينييييزاع و 
بعالقاتهم  الحييتييفيياظ  عييلييى  تعمل 
الن�شف  ان  مييو�ييشييحييا  اليييتيييجييياريييية، 
الول من العام اجلاري �شهد تداول 

62 ق�شية.
بوا�شطة  اليينييزاعييات  فيي�ييس  وخييدميية 
النزاعات  حلييل  وتييهييدف  الييتييحييكيييييم 
التجارية بني خمتلف الأطراف عن 

القانونية  اخلييدمييات  اإدارة  مييدييير  ي 
عجمان  غييرفيية  ان  عييجييمييان،  بغرفة 
للمجتمع  اخلدمات  من  عدد  تقدم 

كما  والق�شايا،  املنازعات  عن  بعيداً 
اأكيييييد عييلييى حييير�يييس غيييرفييية عجمان 
تهم  التي  املوا�شيع  بطرح عدد من 
ميين متعاملي غرفة  كييبييرة  قيياعييدة 
معرفة  ميييين  ومتييكييييينييهييم  عيييجيييميييان 
حييقييوقييهييم وواجييبيياتييهييم مييين خالل 
ودورات  القانونية  الندوات  �شل�شلة 
بالتعاون خمتلف اجلهات  التحكيم 
واملحلية  الحتييييياديييييية  احليييكيييومييييييية 
القطاع  مييييين  امليييعييينييييييية  واجليييييهيييييات 
اخلا�س والتي ت�شتقطب نخبة من 
القانونيني  املخت�شني وامل�شت�شارين 

وذوي الإخت�شا�س.
املويجعي  اأحمد  او�شح   جانبه  من 

خ�سومات فندقية ت�سل اإىل  50 %  وجوائز ح�سرية

�نطالق حملة »�شيف �ل�شارقة« لأول مرة يف �لإمارة بحزمة بر�مج ترفيهية مميزة وعرو�س ترويجية هائلة
املدفع : احلملة ا�ستقطبت اهتمام القطاعني العام واخلا�ض واقباًل  ملحوًظا على امل�ساركة

�حلملة تقّدم جتربة متكاملة فريدة ت�شمل خ�شومات �شياحية وفعاليات ترفيهية وعرو�س ت�شوق

•• ال�صارقة- الفجر: 

 انطلقت  حملة »�شيف ال�شارقة » لأول 
تنظمها   التي  ال�شارقة،  اإميييارة  يف  مييرة 
العديد من اجلهات  التابعة للقطاعني 
الييييعييييام واخلييييا�ييييس حتييييت مييظييليية هيئة 
بال�شارقة  وال�شياحي  التجاري  الإمنيياء 
املتنوعة  الأن�شطة  من  وافييرة  بحزمة  
املخ�ش�شة  الييرفيييييهييييية  والييفييعيياليييييات 
عييلييى اختالف  واليييعيييائيييالت  لييالأطييفييال 
وجيينيي�ييشييييياتييهييم،  والعرو�س  اأعيييميييارهيييم 
الييتييي تقدمها  الييرويييجييييية احليي�ييشييرييية 
اجلييييهييييات احليييكيييومييييييية والييييعييييديييييد من 

وتهدف حملة   . الطران  و�شركات  ال�شفر   ووكييالت  الت�شوق  ومراكز  الفنادق 
والزوار  للمقيمني  متكاملة  �شياحية  جتربة  توفر  اإىل  ال�شارقة”  “�شيف 
واإتاحة الأجواء الرفيهية املميزة جلميع اأفراد الأ�شرة، وجعل اإمارة ال�شارقة 
مق�شداً �شياحياً رئي�شاً خالل فرة ال�شيف اإقليمياً ودولياً . ووفقاً ل�شعادة خالد 
جا�شم املدفع رئي�س هيئة الإمناء التجاري وال�شياحي فقد �شهدت حملة �شيف 
ال�شارقة  اهتماماً ملحوظاً واقباًل كبراً على امل�شاركة، ورغم انها املرة الأوىل 
التي يجري فيها تنظيم احلملة اإل اأنها ا�شتقطبت منذ اإعالنها حتى الآن 28 
اخلا�س  القطاع  وجهات  ال�شارقة  اإمييارة  يف  احلكومية  املوؤ�ش�شات  من  م�شاركاً 
اأن  اإىل  املدفع  واأ�شار  ال�شيف.  امل�شاركني خالل فرة  املزيد من  اقبال  متوقعاً 
العام واخلا�س  القطاعني  تنفيذها بجهود م�شركة بني  التي يجري  احلملة 
وا�شتقطاب  والييزائييرييين  املقيمني  عييلييى  الت�شهيل  هييدفييهييا  مييوحييدة  روؤييييية  وفيييق 
ال�شياحة الداخلية واخلارجية، توؤكد عمق التعاون بني خمتلف اجلهات التي 
ال�شياحي  املنتج  وتييطييوييير  متيز  على  ينعك�س  مبييا  ال�شارقة  اإمييييارة  حتت�شنها 
لالإمارة.  واأكد �شعادته ح�شد جهود اإمارة ال�شارقة لإثراء احلملة بكل ما يلبي 
ال�شياحية  وتعزيز اخلدمات  ال�شيف  واملقيمني خالل فرة  الييزوار  احتياجات 
ال�شارقة حمطة جذب  لت�شكل  العاملية  واملوا�شفات  اجلييودة  اأعلى معاير  وفق 

امل�شاركة يف احلملة كل  اأبييرز اجلهات احلكومية  العام. ومن  رئي�شة على مدار 
من املكتب الإعالمي حلكومة ال�شارقة و هيئة ال�شارقة لال�شتثمار والتطوير 
»�شروق«  والدائرة القت�شادية وغرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة واإدارة متاحف 
وموؤ�ش�شة  العربية  وطيييران  الطبيعية   واملييحييميييييات  البيئة  وهيئة  اليي�ييشييارقيية 
ال�شارقة  وموؤ�ش�شة  ال�شارقة  ومطار  ال�شارقة  فتيات  و�شجايا  للفنون   ال�شارقة 
لريا�شة املراأة . وتهدف اجلهات احلكومية امل�شاركة يف حملة »�شيف ال�شارقة« 
واحييدة مع  بيد  والعمل  ال�شياحي  تعزيز ح�شورها  الإمييارة يف  اإىل دعم جهود 
اإمارة  اإثييراء جتربة املقيمني والييزوار يف  جهات القطاع اخلا�س مبا ي�شاهم يف 
الرامج  بالعديد من  ال�شارقة  الإبييداع حتفل حملة �شيف  تنمية     . ال�شارقة 
التعليمية والبداعية وور�س العمل املخ�ش�شة ملختلف الفئات العمرية املوجهة 
للكبار والأطفال وذوي الإعاقة التي تهدف اإىل اإثراء التجربة الثقافية. ويزخر 
�شيف ال�شارقة باملخيمات ال�شيفية والنزهات التفاعلية التي يجري تنظيمها 
تعليمية  زييييارات  براجمها  وتت�شمن  الإمييييارة  يف  متخ�ش�شة  جييهييات  قبل  ميين 

داخلية وخارجية .
 عرو�ض فندقية

فندق  ميين  كييل  ال�شياحية  الييقييطيياعييات  ميين  ال�شارقة   �شيف  حملة  يف  ييي�ييشييارك 

هيلتون ال�شارقة ورادي�شون بلو ورويال توليب 72 وذا اأكت هوتيل و�شراتون 
خورفكان وفندق  اأو�شيانيك  و�شبا  منتجع  و  ال�شارقة  بلهوتل  �شوي�س  ال�شارقة 
ووكالة  املجاز   وفيينييدق  بيت�س   رويييييال  ومنتجع  ميياربيييييال  ومنتجع  هييوليييييدي 
لل�شياحة  لل�شفريات واورينت  لل�شفريات«�شاتا« وكوزمو ترافل  ال�شارقة  مطار 

والن�شيم  لل�شياحة ومركز »�شحارى �شنر » ومركز » ميغا مول«  للت�شوق.
التي  اأ�شعارها  على  هائلة  تخفي�شات  وال�شياحية  الفندقية  القطاعات  وتقدم 
الفندقية   ال�شفر واحلجوزات  ت�شمل  حجوزات  و  باملئة   50-10 تراوح بني 
والأندية ال�شحية وحفالت الأعرا�س ووجبات الطعام . كما ت�شمل العديد من 
والفنادق  ال�شارقة  املجاين من واىل مطار  النقل   ال�شياحية خدمات  الرامج 
وتوفر ال�شتمتاع بالرامج الرفيهية يف العديد من الأماكن ال�شياحية جماناً 

فر�ض قيمة 
توفر الرامج الرويجية لبع�س امل�شاركني يف حملة »�شيف ال�شارقة« فر�س 
معامل  ميين  تعد  الييتييي  الق�شباء  الإمييييارات  يف  عييني  بعجلة  جماناً   ال�شتمتاع 
مق�شورات  على  العجلة  وت�شتمل  ال�شارقة.  يف  وال�شياحية  الرئي�شية  اجلييذب 
مكيفة تاأخذ م�شتخدميها اإىل ارتفاع 60 مًرا، نحو �شماء ال�شارقة، لال�شتمتاع 
املنت�شرة فيها وحتى �شاحل اخلليج  باملناظر الأخيياذة للمدينة والأبنية املميزة 

الطريق  طييييييول  عيييليييى  مييييتيييد  الييييييييذي 
بييياجتييياه مييدييينيية دبييييي. وتييفييتييح جزيرة 
ال�شارقة  »�شيف  حلملة  اأبوابها  النور 
لزوارها  هييائييليية  تييرويييجييييية  بييعييرو�ييس   «
اجلزيرة  �شياحية  جهات  عييدة  وت�شم 
باقاتها  �شمن  املجانية  مكافاآتها  اإىل 
اجلزيرة  كيييون  املختارة،   ال�شياحية  
اأوقات  لق�شاء  مميييييزة  عائلية  وجييهيية 
ممتعة ومفيدة . وت�شم اجلزيرة التي 
يتكامل فيها ال�شتمتاع بالطبيعة مع 
املييغييامييرة ، والييفيينييون، والييثييقييافيية، بيت 
اأنيييواع  اليييذي ي�شتمل عييلييى  الييفييرا�ييشييات 
خمتلفة من الفرا�شات من �شتى اأنحاء 
العامل، وديوان الآداب الذي يتميز باأجوائه الثقافية ومنطقة األعاب خم�ش�شة 
لالأطفال.  وت�شمل العرو�س الرويجية مربى ال�شارقة لالأحياء املائية الذي 
يطلع زواره على عامل اأعماق البحار الآ�شر مبخلوقاته املده�شة وعلى اأ�شماك 
البيئة املحلية و�شواحل وموانئ ال�شارقة التاريخية. وتتيح العديد من الرامج 
الرويجية جولت �شياحية يف ال�شارقة على منت حافالت مك�شوفة موؤلفة من 

طابقني لكت�شاف معامل وتراث اإمارة ال�شارقة والتعرف عليها عن قرب.
 عرو�ض ح�سرية 

 ت�شهد مراكز الت�شوق امل�شاركة يف حملة »�شيف ال�شارقة«  جتربة ت�شوق فريدة 
من  قيمة   وجييوائييز  لزبائنها  تقدمها  كبرة  وتخفي�شات  ح�شرية  وعييرو�ييس 
اإمارة  يف  الت�شوق  مراكز  برامج  وتتنوع   . الثمينة  والهدايا  الفارهة  ال�شيارات 
ال�شارقة �شمن حملة �شيف ال�شارقة  بتقدمي عرو�س للطبخ  وبرامج ترفيهية 
الأحداث  ال�شارقة« من  »�شيف  وتعد حملة  والكبار. هذا  خم�ش�شة لالأطفال 
الأن�شطة  بالعديد من  ال�شارقة ويحفل  اإمييارة  التي يجري تنظيمها يف  املهمة 
وجعل  العائلية  بال�شياحة  النهو�س  يف  الإميييارة  خطى  حتاكي  التي  الفريدة 
ف�شول  جميع  يف  العربي  اخلليج  ملنطقة  وخا�شة  للجميع  متنف�شاً  ال�شارقة 

ال�شنة.
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براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267575 
رقم الأولوية: 015806243       بتاريخ: 2016/09/08

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت      
وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
) غر  والأكيا�س  والغرارات  والأ�شرعة  وامل�شمع  واملظالت  واخليم  وال�شبكات  واخليوط  احلبال 
الواردة يف فئات اأخرى (، مواد التبطني واحل�شو ) عدا ما كان من املطاط اأو البال�شتيك (، مواد 

ن�شيج من الألياف اخلام
والواقعة يف الفئة: 22

)TENCEL( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267576 

رقم الأولوية: 015806243       بتاريخ: 2016/09/08

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت            

وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الغزل واخليوط امل�شتخدمة يف الن�شيج

والواقعة يف الفئة: 23

)TENCEL( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267577 

رقم الأولوية: 015806243       بتاريخ: 2016/09/08

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت         

وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

املن�شوجات ومنتجات الن�شيج غر الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�س واملوائد

والواقعة يف الفئة: 24

)TENCEL( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم: 267578 

رقم الأولوية: 015806243       بتاريخ: 2016/09/08

با�شيييم: �س.  لينزينغ، اكتينجي�شيل�شافت             

وعنوانيه:  ويرك�شرا�شي 2، 4860 لنزينغ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س

والواقعة يف الفئة: 25

)TENCEL( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
الإخراع   بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/20 املودعة حتت رقم: 268524 
با�شيييم: �س.  نيوتري فارم �س م ح

وعنوانيه:  مكتب رقم. ال بي 06103، جبل علي، �س. ب 71246، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

م�شتح�شرات  املالب�س،  وكييي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  اأخيييرى  وميييواد  الأقم�شة  تبيي�س  م�شتح�شرات 
غ�شول  جتميل،  م�شتح�شرات  عطرية،  وزيييوت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي  و�شقل  تنظيف 

)لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان، �شامبو
والواقعة يف الفئة: 03

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن �شكل هند�شي  بي�شاوي بداخله الكلمة )LIFE( مكتوبة 
بحروف لتينية وبطريقة مميزة وعلى احلرف )L( ر�شم على �شكل ورقة �شجر، وبعدها الكلمة 

الالتينية )ESSENTIALZ(، والعالمة مبجملها على خلفية �شكل هند�شي م�شتطيل
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
الإخراع   بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/23 املودعة حتت رقم: 268750 
با�شيييم: �س. اإي- زد ويلد جروب ال ال �شي

املتحدة  اليييولييييات   33467 فييلييوريييدا  بيت�س،  ريييفييرا  واي  هييياي  ديك�شي  اأولييييد   1661 وعيينييوانيييييه:  
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
الكيماويات امل�شتخدمة يف ال�شناعة والبحث العلمي والت�شوير الفوتوغرايف وكذلك يف الزراعة 
اأ�شمدة،  معالج،  غر  بال�شتيك  معاجلة،  غر  ا�شطناعية  راتنجات  الغابات،  وزراعيية  والب�شتنة 
مركبات اإخماد النران، م�شتح�شرات �شقي وحلام املعادن، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية، 

مواد دباغة، مواد الل�شق امل�شتخدمة يف ال�شناعة، كيماويات حلام
والواقعة يف الفئة: 01

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن احلرفني الالتينيني ) E ( و ) Z ( بينهما �شرطة، يليهما 
الكلمة الالتينية ) WELD (، والعالمة مبجملها داخل اطار م�شتطيل

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 
اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
الإخراع   بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/23 املودعة حتت رقم: 268751 
با�شيييم: �س. اإي- زد ويلد جروب ال ال �شي

املتحدة  اليييولييييات   33467 فييلييوريييدا  بيت�س،  ريييفييرا  واي  هييياي  ديك�شي  اأولييييد   1661 وعيينييوانيييييه:  
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف 
)لو�شن(  غ�شول  جتميل،  م�شتح�شرات  عطرية،  وزيييوت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي  و�شقل 

لل�شعر،  منظفات اأ�شنان، م�شتح�شرات تنظيف، اأقم�شة م�شربة مبنظف لغر�س التنظيف
والواقعة يف الفئة: 03

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن احلرفني الالتينيني ) E ( و ) Z ( بينهما �شرطة، يليهما 
الكلمة الالتينية ) WELD (، والعالمة مبجملها داخل اطار م�شتطيل

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 
اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/23 املودعة حتت رقم: 268752 
با�شيييم: �س. اإي- زد ويلد جروب ال ال �شي

املتحدة  اليييولييييات   33467 فييلييوريييدا  بيت�س،  ريييفييرا  واي  هييياي  ديك�شي  اأولييييد   1661 وعيينييوانيييييه:  
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
وغر  املييوارد  هذه  من  امل�شنوعة  واملنتجات  وامليكا  والأ�شب�شتو�س  وال�شمغ  والغوتابر�شا  املطاط 
التغليف  الت�شنيع، مواد  بالبثق لالإ�شتعمال يف  اأخييرى، مواد بال�شتيكية مت�شكلة  واردة يف فئات 

واحل�شو والعزل، اأنابيب مرنة غر معدنية
والواقعة يف الفئة: 17

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن احلرفني الالتينيني ) E ( و ) Z ( بينهما �شرطة، يليهما 
الكلمة الالتينية ) WELD (، والعالمة مبجملها داخل اطار م�شتطيل

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 
اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�شيم اأبيو النجيا لت�شجيل براءات الإخراع
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/19 املودعة حتت رقم: 268463 
با�شيييم: �س.  �شافران اإلكرونيك�س اآند ديفن�س

وعنوانيه:  18-20 كاي دو جور، 92100 بولون – بيانكور، فرن�شا  
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة ) الإ�شراف ( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ 
ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغرها من و�شائط الت�شجيل الرقمية، األيات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�شجيل النقد، اآلت 
حا�شبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق، نظام حتديد 

املو�شع العاملي، اأجهزة حتديد املدى / اأجهزة قيا�س املدى
والواقعة يف الفئة: 09

)HAMMER( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/19 املودعة حتت رقم: 268465 

با�شيييم: �س.  �شافران اإلكرونيك�س اآند ديفن�س

وعنوانيه:  18-20 كاي دو جور، 92100 بولون – بيانكور، فرن�شا  

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

�شواريخ  قذفية،  اأ�شلحة  النارية،  الألييعيياب  واملتفجرات  والقذائف  والذخائر  النارية  الأ�شلحة 

قذفية

والواقعة يف الفئة: 13

)HAMMER( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع  بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/19 املودعة حتت رقم: 268477 

با�شيييم: �س.  راغ اند بون هولدينغز، ال ال �شي

وعنوانيه:  425 وي�شت �شارع رقم 13، الطابق الثالث، نيويورك، ان واي 10014، الوليات املتحدة 

الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

نظارات �شم�شية، نظارات، اأطر للنظارات، علب للنظارات، �شال�شل للنظارات، خيوط للنظارات.

والواقعة يف الفئة: 09

مكتوبة   )BONE( و   )RAG( الالتينية  الكلمات  عيين  عييبييارة  العالمة  الييعييالميية:  و�شف 

بحروف لتينية

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

براءات  لت�شجيل  النجيا  اأبيو  را�شيم   / الت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 

الإخراع بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاريييخ: 2017/02/19 املودعة حتت رقم: 268478 

با�شيييم: �س.  راغ اند بون هولدينغز، ال ال �شي

وعنوانيه:  425 وي�شت �شارع رقم 13، الطابق الثالث، نيويورك، ان واي 10014، الوليات املتحدة 

الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

نظارات �شم�شية، نظارات، اأطر للنظارات، علب للنظارات، �شال�شل للنظارات، خيوط للنظارات.

والواقعة يف الفئة: 09

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن �شكل دائري بداخله �شكل هند�شي مميز

فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن انتقال ملكية  ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 47082                  بتاريخ: 2002/04/10
امل�شجلة حتت رقم: 38820                  بتاريخ: 2003/04/29

با�شييم: �س. جرنال بي�شكت�س بيلجي 
وعنوانه:  دي بيوكيالير – بارينالن 1، بي – 2200 هرينتال�س، بلجيكا

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

اللحوم، الأ�شماك، الدواجن، حيوانات وطيور ال�شيد الغر حية، الأطعمة املعلبة، الفواكه واخل�شروات املحفوظة، املجففة 
واملطهية، خليط الفواكه، املربى، ليبورية الفواكة، اجللي، احل�شاء، اأطعمة معلبة معدة كلياً اأو جزئياً من اللحم، ال�شمك، 
الدواجن، حيوانات والطيور ال�شيد، اأو الأطعمة املعلبة، اأطباق جاهزة حمفوظة، جمففة، مطهية، جممدة اأو اأطعمة معلبة 
اأو مملحة  املعلبة، م�شهيات حلوة  الأطعمة  اأو  ال�شيد  الدواجن، حيوانات وطيور  ال�شمك،  اللحم،  اأو كلياً من  معدة جزئياً 
معدة من البطاط�س، رقائق بطاط�س منكهه اأو طبيعية، حلوم �شبه مطبوخة كم�شهيات، احلليب، م�شحوق احلليب، حليب 
جملل منكهه وحليب خمفوق، منتجات الأجبان بالتحديد: اللبنة، لنب �شراب، الق�شدة، الق�شطة الطازجة، الزبدة، البا�شتا 
باجلنب، الأجبان، الأجبان املعتقة، الأجبان املعتقة بالفطر، اأجبان طازجة غر معتقة، اأجبان مملحة، جنب حلوم، م�شروبات 
معدة يف الغالب من احلليب اأو منتجات الألبان، منتجات األبان جممدة، منتجات األبان خممرة، الزيوت ال�شاحلة لالأكل، 

زيت الزيتون، الأدهان ال�شاحلة لالأكل.
الواقيعة بالفئة: 29

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�شم مالك العالمة:  �س. جرنال بي�شكت�س بيلجي.
ا�شم املتنازل له: �س. كرافت فودز بيلجيوم انتيلكت�شوال بروبرتي

مهينته:  التجارة و ال�شناعة
جن�شيته: بلجيكا

عنوان وحمل اقامته:  برو�شيل�شتينويغ 450، 1500 هايل، بلجيكا
تارييخ انتيقال امللكية  ) الندماج (:  2011/05/06

تاريخ التا�شر يف ال�شجل:     

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 252058    بتاريخ:  16 / 4 / 2016
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�شييم :    ذي بر بر كافيه.
وعنوانه:  �س.ب   450030   ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفر الأطعمة وامل�شروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.

الواقيعة بالفئة   : رقم ) 43 (
و�شف العالمة:     " The Barbar Café "     بحروف   لتينية  ب�شكل مميز.

ال�شييراطات:
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلييك  على  اعييرا�ييس  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 267006   بتاريخ:  23 / 1  / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�شييم :    ال�شرق اآي  بيه  هولدينج  ليمتد.
وعنوانه:  بانك�س كوربوريت �شرفي�شز  م.د.م.�س. 1605 ، جي بي �شي 4 ،

 اأبراج بحرات جمرا ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.  
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأ�شتحواذ الأرا�شي ، خدمات  تطوير املباين  والعقارات  ، ترتيب تاأجر  و ا�شتئجار وتاأجر املباين وال�شقق 
والوكالت   خدمات   ، التجزئة   ووحييدات  التجارية  والييوحييدات  واملكاتب  وامليينييازل  وال�شتوديوهات،  وال�شقق 
والوحدات  واملكاتب  واملنازل  وال�شتوديوهات،  وال�شقق  وال�شقق  املباين  وا�شتئجار  تاأجر  للتاأجر،  العقارية 
خدمات   ، العقارات  واإدارة  تقييم   ، العقارات  ل�شراء  التمويل  توفر  ترتيب   ، التجزئة  ووحييدات  التجارية 
التاأجر و التجديد املتعلقة باملباين وال�شقق وال�شقق الفندقية  وال�شتوديوهات، واملنازل واملكاتب والوحدات 
،  توفر املعلومات  و خدمات الن�شح  واخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة بجميع  التجارية ووحييدات التجزئة 

اخلدمات املذكورة.
الواقيعة بالفئة   : رقم ) 36 (

و�شف الييعييالميية:    " الأليييف   THE ALEF "  بييحييروف  عربية و لتينية  ب�شكل مميز  يعلوها ر�شم 
اأ�شفل  و ر�شم دائييرة ور�شم خط منحني ب�شكل زاوية  اأعلى اإىل  اأعلى اإىل ا�شفل و ر�شم خط  من  مربع من 

ب�شكل مميز  .
ال�شييراطات:

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلييك  على  اعييرا�ييس  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 267005   بتاريخ:  23 / 1  / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�شييم :    ال�شرق اآي  بيه  هولدينج  ليمتد.
وعنوانه:  بانك�س كوربوريت �شرفي�شز  م.د.م.�س. 1605 ، جي بي �شي 4 ،

 اأبراج بحرات جمرا ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.  
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

واإدارة  الأعييمييال  اإدارة   ، للعمالء  لييولء  املكافاآت  و  احلييوافييز  نظم  و  برنامج  اإدارة    ، املكتبي  الن�شاط  تفعيل 
الفنادق ، و امل�شاكن و الأندية ، تنظيم الأحداث و املنا�شبات لالأغرا�س التجارية والإعالنية ، ترويج ال�شلع 
، خدمات  ال�شخ�شية  الت�شوق  ، خدمات  الأعمال  ، تقدمي ت�شهيالت لعقد اجتماعات  و اخلدمات لالآخرين 
 ، ، املعلومات والأخبار  ال�شلع  الريا�شية  ، و املعدات و  ، و م�شتح�شرات التجميل  املتعلقة املالب�س  التجزئة 

خدمات  الن�شح  واخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواقيعة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�شف الييعييالميية:    " الأليييف   THE ALEF "  بييحييروف  عربية و لتينية  ب�شكل مميز  يعلوها ر�شم 
اأ�شفل  و ر�شم دائييرة ور�شم خط منحني ب�شكل زاوية  اأعلى اإىل  اأعلى اإىل ا�شفل و ر�شم خط  من  مربع من 

ب�شكل مميز  .
ال�شييراطات:

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلييك  على  اعييرا�ييس  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 266424  بتاريخ:  13 / 1  / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�شييم :    اإبراهام غار�شيا رويز  و جورج غار�شيا رويز.
وعنوانه:  �شريت كاليه فليت دي فورا 22 ، 1 – ايزكيواردا 03203 اإيلت�شي ، بروفين�س الكاندي  ، اإ�شبانيا.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�س ، لب�س القدم ، اأغطية الراأ�س

الواقيعة بالفئة   : رقم ) 25 (
" بحروف   SECOLINO ABSORPTION TECHNOLOGY " و�شف العالمة:    

لتينية ب�شكل مميز على خلفية م�شتطيل مظلل باللون  الأ�شود.
ال�شييراطات:

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلييك  على  اعييرا�ييس  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 267007  بتاريخ:  23 / 1  / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�شييم :    ال�شرق اآي  بيه  هولدينج  ليمتد.
وعنوانه:  بانك�س كوربوريت �شرفي�شز  م.د.م.�س. 1605 ، جي بي �شي 4 ،

 اأبراج بحرات جمرا ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.  
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الأن�شطة الريا�شية والثقافية . ، تنظيم واإدارة احلفالت املو�شيقية ، ترتيب 
امل�شابقات لأغرا�س الرفيه ، ترتيب وتنظيم املوؤمترات،  و ال�شينمارات  والندوات وور�س العمل والندوات 
واحللقات الدرا�شية واملعار�س ، ال�شاطئ و جممعات  الأندية  للرفيه ، عرو�س �شينمائية  للرفيه ، خدمات 
النوادي )للرفيه اأو التعليم( ، �شركات ال�شيافة )الرفيه( ،  اإقامت الفعاليات الرفيهية ، خدمات التعليم 
والتدري�س والتهذيب ، اخلدمات الرفيهية املقدمة لالأطفال ، اخلدمات الرفيهية التي توفرها الفنادق. 
، فعاليات ترفهيه حية مبا�شرة ، خدمات املالهى الليلية  ) خدمات ترفيه( ، اخلدمات الرفيهية الريا�شية  
لالألعاب  �ييشييالت   املييرافييق  توفر   ، للرفيه  الت�شهيالت  تقدمي   ، املائية  الريا�شات  الرفيهية  خلدمات   ،

الريا�شية ، املعلومات  و خدمات الن�شح  واخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة جميع اخلدمات املذكورة.
الواقيعة بالفئة   : رقم ) 41 (

و�شف الييعييالميية:    " الأليييف   THE ALEF "  بييحييروف  عربية و لتينية  ب�شكل مميز  يعلوها ر�شم 
اأ�شفل  و ر�شم دائييرة ور�شم خط منحني ب�شكل زاوية  اأعلى اإىل  اأعلى اإىل ا�شفل و ر�شم خط  من  مربع من 

ب�شكل مميز  .
ال�شييراطات:

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلييك  على  اعييرا�ييس  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 266425  بتاريخ:  13 / 1  / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�شييم :    اإبراهام غار�شيا رويز  و جورج غار�شيا رويز.
وعنوانه:  �شريت كاليه فليت دي فورا 22 ، 1 – ايزكيواردا 03203 اإيلت�شي ، بروفين�س الكاندي  ، اإ�شبانيا.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة واأدوات جراحية وطبية وطب اأ�شنان وبيطرية، اأطراف وعيون واأ�شنان ا�شطناعية، اأدوات جتبر، مواد 

خياطة اأو درز اجلروح.
الواقيعة بالفئة   : رقم ) 10 (. 

" بحروف   SECOLINO ABSORPTION TECHNOLOGY " و�شف العالمة:    
لتينية ب�شكل مميز على خلفية م�شتطيل مظلل باللون  الأ�شود.

ال�شييراطات:
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلييك  على  اعييرا�ييس  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  يوليو 2017 العدد 12059

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :
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الفجر الريا�ضي

للجودو  الوطني   ميينييتييخييبيينييا  ييييبيييداأ 
لييليي�ييشييبيياب والييينيييا�يييشيييئيييني املييي�يييشيييارك يف 
تقام  التي  للمدار�س  الييعييامل  بطولة 
يف العا�شمة الهندية نيودلهي خالل 
يوليو   16 وحيييتيييى   8 مييين  اليييفيييرة 
احلايل الإعداد اعتبارا من ال�شاد�شة 
من �شباح اليوم الأحد ب�شالة احتاد 
امل�شرف  مبنطقة  واجلييودو  امل�شارعة 
يف اأبو ظبي بعد تعديل برنامج �شفر 
البعثة ليوم اخلمي�س املقبل عن طريق 
اأن تنتهي  عييلييى  الييييدويل  دبيييي  مييطييار 
فرة الإعداد الداخلي م�شاء الأربعاء 
املقبل قبل التوجه للمطار مبا�شرة.. 
واأ�شاف - حممد بن ثعلوب الدرعي 
باأن  واجلييودو  امل�شارعة  احتيياد  رئي�س 
عيد  عطلة  ظيييروف  فر�شته  التغر 
الفطر املييبييارك وظيييروف الييطييران ، 
وقد انتظمت البعثة منذ م�شاء اأم�س 
بفندق برميير اإن اأبو ظبي كابيتال 
اليجابية  للم�شاركة  ا�شتعدادا  �شنر 
و�ييشييط طييمييوحييات كييبييرة ميين جميع 

الالعبني ال�شاعدين.
كنتاج  الأميييل  منتخب  اختيار  وييياأتييي 
الربية  وزارة  مييع  الحتيييياد  لييتييعيياون 
والييتييعييليييييم بييعييد اأن جييياء اخييتيييييار تلك 
الواعدين  الييالعييبييني  مييين  اليي�ييشييفييوة 
اأقيم  الييذي  املدر�شي  الوملييبييييياد  عقب 
موؤخرا يف دبي و�شكلت البعثة امل�شاركة 
برئا�شة  الييقييادمييتييني  الييبييطييولييتييني  يف 

الإدارة  جمل�س  ع�شو  جا�شم  حممد 
الياباين  امل�شاعد واملدرب  ال�شر  اأمني 
هم  لعييبييني  و8  هاراجوت�شي   نييويييا 
احمد في�شل ،احمد احلو�شني ،عبيد 

اليي�ييشيياميي�ييشييي، عي�شي  ،ميي�ييشييبييح  عيييييادل 
علي   ، خييدوم  ،�شلطان  جميل  حممد 

ح�شن الدرمكي وخليفة احلو�شني.
وتعقب تلك امل�شاركة العاملية النتقال 

اآ�شيا  كييياأ�يييس  بييطييوليية  يف  لييلييميي�ييشيياركيية 
تقام  والتي  العمرية  للفئات  للجودو 
يف  الأوىل  تييكييون  حيييييث  مرحلتني  يف 
هونغ كونغ ،اأما الثانية فتقام يف مكاو 

على م�شتوى النا�شئني وال�شباب وفقا 
للجودو،  الأ�شيوي  الحتيياد  لرجمه 
وذلك خالل الفرة من 20 اإيل 31  

يوليو احلايل ...

الدرعي  ثييعييلييوب  بييين  وحييييث حمييمييد 
ب�شرورة  الييييواعييييد  الأمييييييل  ميينييتييخييب 
املحافظة على املكت�شبات التي حتققت 
�شهدت  التي  املا�شية  البطولة  خالل 

تيياألييق اجليييودو الإميياراتييي الييذي حقق 
اإجنازاً اآ�شيوياً غر م�شبوق بح�شوله 
املرة  وهييي  ملونة  ميداليات   4 على 
الأ�يييشيييييييوي  املييي�يييشيييتيييوى  عيييليييى  الأوىل 

،لت�شاف لجنازات اجلودو الإماراتي 
الذي �شهد له املو�شم املن�شرم الجناز 
الوملبي باحل�شول على اأول ميدالية 

اأوملبية برونزية .

عبدالرحمن  �شامل  الكبر  الييدويل  الأ�شتاذ  حقق 
خا�شة  ب�شفة  لل�شطرجن  م�شبوقا  غيير  اإجنييييازا 
قائمة  بدخوله  عامة  ب�شفة  الإمييييارات  وريييا�ييشيية 
الذي  الت�شنيف  يف  الييعييامل  يف  لعبا   20 اأف�شل 
لل�شطرجن  لييلييعييبيية  اليييييييدويل  الحتييييييياد  اأ�يييييشيييييدره 
املركز  عبدالرحمن  �شامل  احتل  حيث  اخليياطييف، 
نقطة،   2767 اإىل  ر�ييشيييييده  رفييع  بعدما  الي19 
�شنوات من   5 اأخيير  الذهبي خييالل  الفتى  وجنييح 
ذاته  حيييد  يف  اجنيييياز  وهيييو  نييقييطيية   250 ت�شجيل 
قمة  ي�شعه على  مييا  وهييو  �شطرجني،  لعييب  لأي 
لعب  اأي  حقق  اأن  ي�شبق  فلم  الييعييرب  الالعبني 
 20 اأف�شل  �شمن  بالدخول  الإجنييياز  هييذا  عربي 

لعبا يف العامل.
اأ�شدرها  التي  لعب  الي100  قائمة  يف  ويتواجد 

اأحييمييد عييديل يف املركز  اليييدويل امل�شري  الحتييياد 
الي55 فيما يتواجد مواطنه با�شم �شمر يف املركز 

.97
يف الوقت نف�شه يحافظ �شامل عبدالرحمن على 
ت�شنيف  100 لعييب يف  اأفيي�ييشييل  تييواجييده �شمن 
ال�شريع، حيث يحتل  لل�شطرجن  الييدويل  الحتيياد 
املركز 85 بر�شيد 2662 نقطة، وي�شعى الفتى 
يف  م�شاركته  خييالل  ت�شنيفه  لتح�شني  الييذهييبييي 
اجلراند بري العاملية حيث �شارك يف اأول جولتني 
والثانية  3.5 نقطة،  ال�شارقة وح�شد  الأوىل يف 
النقاط  ميين  الر�شيد  نف�س  وح�شد  مو�شكو  يف 
ويتطلع �شامل خالل م�شاركته يف اجلولة الثالثة 
والأخرة له يف حتقيق نتيجة اأف�شل والتي �شتقام 
16 يوليو  الييفييرة ميين -5  �ييشييوييي�ييشييرا خيييالل  يف 

املييقييبييل، ويييغييادر �ييشييامل الييبييالد بييعييد غييد الثالثاء 
احللقة  يف  لييلييميي�ييشيياركيية  �ييشييوييي�ييشييرا  اإىل  مييتييوجييهييا 
الأخرة له، ولن ي�شارك �شامل يف اجلولة الرابعة 
والأخرة التي ت�شت�شيف مدينة باملا دي مايوركا 
الإ�شبانية خالل الفرة بني 15 اإىل 26 نوفمر 
املقبل، نظرا لأن كل لعب يحق له امل�شاركة يف 3 

حلقات فقط. 
واأعرب ح�شني خلفان ال�شام�شي اأمني عام الحتاد 
على  عبدالرحمن  �شامل  حققه  مبييا  �شعادته  عيين 
امليي�ييشييتييوى الييعيياملييي، وقيييييال: �ييشييامل فيير�ييس الرهان 
الالعبني  اأبييييييرز  واأحييييييد  الإمييييياراتيييييي  لييليي�ييشييطييرجن 
العرب واآ�شيا، و�شجله نا�شع البيا�س وقدم طوال 
ننتظر  ولزلنا  الإجنيييازات،  من  العديد  م�شرته 
اأن  العاملية، خا�شة  الكثر بالتقدم لل�شدارة  منه 

جمل�س اإدارة الحتاد يعمل حاليا يف اجتاه جتهيز 
املنتخبات الوطنية واحلر�س على امل�شاركة يف كل 
الالعبني  اك�شاب  اأجييل  من  اخلارجية  البطولت 
يف  �ييشييامل  م�شاركة  مييوؤخييرا  اعتمدنا  وقييد  خيييرة، 
بطولة العامل للجائزة الكرى يف احللقة الثالثة 
ويتم اإعيييداده مييع مييدربييه ميين خييالل خطة فنية، 
اأف�شل  نتائج  الثالثة  احللقة  يحقق يف  اأن  وناأمل 
يكون  اأن  ونتطلع  ومو�شكو،  ال�شارقة  حلقتي  من 
الذهبي  للفتى  كبر  حمفز  اجلييديييد  الت�شنيف 

الذي ن�شع عليه اآمال كبرة.
جميع  خلف  يقف  ال�شطرجن  احتييياد  اأن  واأ�ييشيياف 
الالعبني يف املنتخبات الوطنية ون�شعى بكل قوة 
اأن يكون لدينا اأكرث من اأ�شتاذ دويل كبر ولدينا 
عيييدد ميين امليييواهيييب الييقييادميية بييقييوة عييلييى الطريق 

الذي  واملنتخب  دبييي  اإ�شحاق لعييب  �شعيد  اأمييثييال 
نعمان  واأي�شا عمر  اأ�شتاذ دويل  لقب  يقرب من 
من  وغرهم  الإميييارات  ومنتخب  ال�شارقة  لعب 

الالعبني الذين نركز عليهم يف خطتنا.
رو�شة  ميي�ييشيياركيية  اعييتييمييد  الحتيييياد  اأن  اإىل  واأ�يييشيييار 
 8 للنا�شئني حتييت  الييعييامل  بييطييوليية  اليي�ييشييركييال يف 
اإىل   21 من  الفرة  خالل  �شتقام  والتي  �شنوات 
�شن�شارك  كما  بالرازيل،  املقبل،  اأغ�شط�س   31
بوفد يف بطولة اآ�شيا لل�شالت والألعاب القتالية 
املقبل،  �شبتمر   27 اإىل   17 من  الفرة  خييالل 
الوطنية  للمنتخبات  خييارجييي  مع�شكر  ولييدييينييا 
وحتى  احلايل  الأ�شبوع  نهاية  من  بداية  ببولندا 
18 يوليو اجلاري لتجهيز جميع الالعبني  يوم 

لال�شتحقاقات املقبلة.

وك�شف ال�شام�شي عن اأن جلنة الت�شويق بالحتاد 
�شامل عبدالرحمن من  ت�شويق  تعمل حاليا على 
املقبلة،  امل�شاركات  كل  له يف  راع  البحث عن  اأجييل 
العامل  يف  لعبا   20 اأف�شل  قائمة  دخوله  وجيياء 
ليدعم ملف الت�شويق لدى اجلهات التي نخاطبها، 
ونطالب ال�شركات الوطنية برعاية الفتي الذهبي 
ولزال  الإميياراتييييية  للريا�شة  الكثر  قييدم  اليييذي 

قادرا على مزيد من الإجنازات.
واأ�شار اأمني عام الحتاد اإىل اأن الدورات الرم�شانية 
والتي و�شلت عددها اإىل 9 بطولت والتي اأ�شرف 
عليها الحتاد كان لها مردود اإيجابي على جميع 
لعبي ولعبات املنتخب يف رفع م�شتواهم الفني 
الييذي حر�س على  �شامل عبدالرحمن  بينهم  من 

امل�شاركة يف اأغلب البطولت.

منتخبنا �لوطني  للجودو لل�شباب و�لنا�شئني يبد�أ �لإعد�د للم�شاركة يف بطولة 
�لعامل للمد�ر�س �لتي تقام يف �لعا�شمة �لهندية نيودلهي

بلي�شكوفا حترز لقب دورة �ي�شتبورن
اأحرزت الت�شيكية كارولينا بلي�شكوفا امل�شنفة ثالثة يف العامل لقب دورة اي�شتبورن 
ال�شاد�شة  الدمناركية كارولني فوزنياكي  امل�شرب بفوزها على  الإنكليزية لكرة 

6-4 و6-4 يف النهائي ام�س ال�شبت.
م�شرتها.  يف  والتا�شع  املو�شم  هذا  عاما(   25( لبلي�شكوفا  الثالث  اللقب  وهو 
كما انه الثاين لها على املالعب الع�شبية، وياأتي يف اآخر الييدورات ال�شتعدادية 
لبطولة وميبلدون النكليزية، ثالث البطولت الأربع الكرى التي تقام من 3 
اىل 16 متوز يوليو. وجددت بلي�شكوفا فوزها على الدمناركية بعدما هزمتها 
يف نهائي دورة الدوحة يف �شباط فراير املا�شي، علما ان فوزنياكي تفوقت عليها 

بعد نحو �شهر يف ن�شف نهائي دورة ميامي المركية للما�شرز.
ويف �شت لقاءات بني الالعبتني، فازت فوزنياكي اأربع مرات.

امام  املا�شي  العام  نهائي  م، خ�شارتها   1،86 البالغ طولها  بلي�شكوفا  وعو�شت 
الع�شب  على  جيد  ب�شكل  “اأ�شعر  وقالت  ت�شيبولكوفا.   دومينيكا  ال�شلوفاكية 

ع�شرة  النهائية  املييبيياراة  يف  حققت  انها  علما  املف�شل”،  �شالحي  هييو  الإر�ييشييال 
ان المييور �شتكون �شعبة يف  اأعييرف  الت�شيكية  . وا�شافت  اآي�س  اإر�شالت �شاحقة 
وميبلدون. حل�شن احلظ كان لدي يوم راحة، و�شاأحاول التقدم اىل المام قدر 
ان�شحاب  بعد  اإي�شتبورن  نهائي  بلغت  بلي�شكوفا  وكانت   . البطولة  يف  امل�شتطاع 
العمود  يف  ا�شابة  ب�شبب  كونتا  جوانا  الريطانية  النهائي  ن�شف  يف  مناف�شتها 

الفقري خالل مباراتها يف ربع النهائي اأمام الأملانية اأجنليك كربر.
ال�شابع  عامها  يوليو  متييوز   11 يف  تتم  الييتييي  فوزنياكي  خا�شت  جانبها،  ميين 
والع�شرين، يف اي�شتبورن النهائي الي46 يف م�شرتها، والرابع هذا املو�شم دون ان 
حترز اي لقب. وقالت الدمناركية انه ا�شتعداد ممتاز قبل وميبلدون، علما باأنه 

مل ت�شتطع جتاوز الدور الرابع على املالعب الع�شبية يف لندن.
بابو�س، يف  تيميا  املجرية  فوزنياكي م�شوارها يف وميبلدون مبواجهة  وت�شتهل 

حني تلعب بلي�شكوفا مع الرو�شية يفغينيا رودينا.

دعوى ق�شائية تهدد م�شاركة فينو�س يف وميبلدون
نتيجة خطاأ من  وقع  ت�شادم  تويف يف  فلوريدا  عائلة رجل يف  قامت 
الييتيينيي�ييس الأمييريييكييييية فييييينييو�ييس وليييييامييز، دعيييوى ق�شائية �شد  لعييبيية 

الالعبة.
اإىل  وميبلدون،  بطولة  من  اأيييام  قبل  اأقيمت  التي  الدعوى  وت�شر 
اأن وليامز كانت مهملة يف حادث الت�شادم الذي وقع 9 يونيو قرب 

م�شكنها يف بامل بيت�س غاردنز يف فلوريدا.
موا�شفات  ذات  ب�شيارة  ا�شطدمت  �شغرة  �شيارة  يف  راكيييب  وتيييويف 
 78( بار�شون  جييروم  ويدعي  وليامز  ت�شتقلها  كانت  اأكيير  ريا�شية 
عاماً( 22 يونيو وفقاً ملا ت�شمنته الدعوى، وما اأعلنه ب�شكل منف�شل 

مكتب املحقق الطبي ملقاطعة بامل بيت�س.
ويف حني مل ت�شر ال�شرطة اإىل وليامز بامل�شوؤولية عن احلادث، اإل اأنها 
وجدتها خمطئة لإخفاقها يف اأن تعطي الطريق حقه وفقاً للتقرير 

الذي قدمته اإدارة �شرطة بامل بيت�س غاردنز.
القتل  عن  بار�شون  عائلة  اأقامتها  التي  الق�شائية  الييدعييوى  وتيياأتييي 
وميبلدون،  بطولة  يف  وليامز  م�شاركة  ميين  فقط  اأييييام  قبل  اخلييطيياأ 
من  حيث  البطولة،  يف  م�شاركتها  على  بظالله  يلقي  الييذي  الأمييير 

املقرر اأن تلعب الإثنني املقبل اأمام البلجيكية اإلي�شه مرتنز.
وفازت وليامز بهذه البطولة 5 مرات اآخرها كان يف 2008.

اأدى  اأن وليامز كانت تقود باإهمال وتهور، واأن هذا  وتزعم الدعوى 
وال�شيارة  تقودها  كانت  التي  �شيكويا  تويوتا  ال�شيارة  ت�شادم  اإىل 

هيونداي اك�شنت التي كانت تقل بار�شون.
اأنه  نعتقد  الهاتف:  عر  كانيغهام   مالكومل  وليامز  حمامي  وقييال 
حادث موؤ�شف.. وليامز تعر عن خال�س تعازيها لعائلة بار�شون لكنه 

مل يعلق على الدعوى الق�شائية.

حقق اإجنازا جديدا لل�سطرجن وريا�سة الإمارات

�شالــم عبــد�لرحمــن .. يدخـل قائمــة �أف�شــل 20 لعبـًا يف �لعالـــم

الثالثة  اليينيي�ييشييخيية  يف  ميي�ييشيياركييتييه  لييلييتييايييكييوانييدو  الردين  امليينييتييخييب  اأنييهييى 
والع�شرين من بطولة العامل يف مدينة موجو الكورية اجلنوبية باحراز 

ميدالية برونزية عر البطل الوملبي احمد ابو غو�س.
 183 من  ولعبًة  لعباً   1000 يقارب  ما  م�شاركة  البطولة  و�شهدت 

دولة حيث اعترت هذه الن�شخة هي الأكر يف تاريخ بطولت العامل.
، حممد  اأبييو غو�س  اأحمد   ، الالعبني   ، البطولة  هييذه  الأردن يف  ومثل 
احلميدي،  تالني   ، والالعبات  قطان  وحمزة  العداربة  اأن�س   ، ع�شفور 
جوليانا ال�شادق، �شهد الطرمان ووعد الطرمان وحتت قيادة املدربني 
فار�س الع�شاف ، حممد العبادي ، حممد اأبو لبدة واملعالج لوؤي املرايات.

الن�شخة عن  برونزية يف هذه  نيل ميدالية  الوطني يف  وجنح منتخبنا 
بدورات  الأردن  تاريخ  يف  ميدالية  اأول  �شاحب  غو�س  اأبييو  اأحمد  طريق 

الألعاب الأوملبية بعد اإحرازه ذهبية يف دورة ريو الأخرة.
اللعاب  يف  الردن  تيياريييخ  يف  ميدالية  اول  �شاحب  غييو�ييس،  اأبيييو  ومتييكيين 
الوملبية بعد احراز ذهبية يف العاب ريو 2016، من ال�شعود اإىل من�شة 
التتويج يف بطولة العامل �شمن مناف�شات وزن حتت 68 بعد تخطيه كاًل 
من الباك�شتاين حممد اإقبال بنتيجة 23-5 يف الدور الي64 وتيموجني 
واجلورجي  الي32  الييدور  يف   8-39 بنتيجة  منغوليا  من  بوريفجاف 
والرو�شي  النهائي  ثمن  الييدور  يف   17-23 بنتيجة  �شوكاكيدز  مييراب 

فيات�شي�شالف ميني بنتيجة 15-10 يف ربع النهائي.
بخ�شارته  اليينييهييائييي  ن�شف  الييييدور  يف  تييعييرث  عيياميياً  الي21  �ييشيياحييب  لييكيين 
بامليدالية  ليكتفي   ،  4-9 بنتيجة  تايبيه  ال�شني  اأمييام هوانغ جني من 
امليدالية الرابعة لالأردن يف تاريخ م�شاركته ببطولت  الرونزية، وهي 
العامل للتايكواندو بعد برونزيتي عمار فهد وحممد فالح وف�شية دانا 

حيدر.

�لأردن ينهــي م�شاركتــه ببـرونزيـة يف بطولــة �لعالــم للتايكــو�نـدو
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على  قدرته  اإظهار  اأوروبيييا  بطل  الرتغايل  املنتخب  �شيحاول 
يلتقي نظره  رونالدو، عندما  التاأقلم دون جنمه كري�شتيانو 
املك�شيكي اليوم الأحد يف مو�شكو على جائزة تر�شية يف مباراة 

املركز الثالث لكاأ�س القارات 2017.
اأمركا  بطلة  ت�شيلي  اأميييام  النهائي  ن�شف  يف  اخليي�ييشييارة  وبعد 
الوقتني  يف  ال�شلبي  التعادل  اثيير  الرجيح  بركالت  اجلنوبية 
املنتخب  بيييرك  الإذن  رونييياليييدو  طييلييب  والإ�ييييشييييايف،  الأ�ييشييلييي 
واللذين  الييولدة،  تواأميه احلديثي  روؤييية  اأجييل  الرتغايل من 
يييعييتييقييد انييهييمييا ولييييدا مييين واليييييدة بييديييليية يف اليييولييييات املتحدة 

الأمركية.
يدعى  عييمييره  ميين  ال�شابعة  يف  طفل  عييامييا(   32( ولييرونييالييدو 

كري�شتيانو جونيور من عالقة �شابقة غر معلنة.
وقال مهاجم ريال مدريد ال�شباين بطل اأوروبا انه منح عقله 
فيها  تيياألييق  الييتييي  النهائي  ن�شف  مييبيياراة  يف  للرتغال  وروحيييه 
حار�س ت�شيلي كالوديو برافو ب�شده ثالث ركالت ترجيحية، 

طفلي«. ولدة  “برغم 
بي  “اأثر  في�شبوك  موقع  يف  الر�شمية  �شفحته  على  واأَ�ييشيياف 
كثرا موقف رئي�س الحتاد الرتغايل ومدرب املنتخب. ولن 
اأن�شى ذلك. اأنا �شعيد للغاية اأن اأكون مع طفلي للمرة الأوىل«.

 8 يف  وفييتيياة  ب�شبي  رونييالييدو  رزق  املحلية،  ال�شحف  وبح�شب 
حزيران يونيو املا�شي اأطلق عليهما ا�شمي ماتيو وايفا.

مو�شوع  اىل  �شانتو�س  فييرنييانييدو  الييرتييغييال  ميييدرب  وتييطييرق 
رونالدو ال�شبت يف موؤمتره ال�شحايف قائال “كنا نعلم 

العائلية يف موطننا. من  امل�شاألة  باأن ثمة هذه 
حياته،  يف  مهمة  حلظة  كانت  اأنييهييا  الييوا�ييشييح 
اأن يحظى بهذين الطفلني اللذين مل ياهما 

حتى الآن”، اأي قبل ترك املنتخب.
اىل  هنا  التاأهل  يف  ف�شلنا  اأنيينييا  “مبا  ووا�ييشييل 

املباراة النهائية، رئي�س الحتاد الرتغايل 
لكرة القدم واأنا قررنا باأنها �شتكون 

بييييياأن مننحه  لييفييتيية جييميييييليية 
فيير�ييشيية اليييتيييواجيييد مع 

عائلته«.
اعترت  ولطاملا 

الييييييرتييييييغييييييال 
بييييييييياأنيييييييييهيييييييييا 
مييينيييتيييخيييب 
يييييعييييتييييمييييد 

ا  ح�شر
عيييييليييييى 

اأوروبا  برازيليي  لكن  الإ�شباين،  ريييال مدريد  هييداف  جنومية 
بغياب  املا�شي قدرتهم على حتقيق الجنييازات  ال�شيف  اأثبتوا 
قائدهم من خالل فوزهم على فرن�شا امل�شيفة يف نهائي كاأ�س 

اأوروبا -1�شفر.
الأحيييد دون مييدافييع بورو�شيا  مييبيياراة  اأوروبييييا  اأبييطييال  ويخو�س 
اي�شا  املنتخب  ترك  الييذي  رافايل غريرو  الأمليياين  دورمتوند 
ب�شبب الإ�شابة، لكنهم �شي�شتعيدون خدمات قلب الدفاع بيبي 

الذي غاب عن ن�شف النهائي ب�شبب الإيقاف.
الفوز  اأجل  ب�شرا�شة من  �شيقاتلون  رجاله  باأن  �شانتو�س  واأكييد 
على اأبطال الكونكاكاف، قائال “�شتكون مباراة بنف�س اللتزام 
وبنف�س اإرادة الفوز عند الطرفني بح�شب ما اأعتقد. ل اأحد منا 
اأراد خو�س هذه املباراة لأن هدفنا كان الو�شول اىل النهائي. 
لكن مبا اأننا ف�شلنا يف حتقيق النتيجة املرجوة، يجب اأن نكون 

متحفزين ملواجهة الأحد«.
“منلك الهدف نف�شه الذي كان لدينا يف اآخر عامني  واأ�شاف 
ون�شف - اللعب من اأجل الفوز بكل مباراة”، اأمال يف ان يتمكن 
املنتخب من اإنهاء م�شاركته الأوىل يف كاأ�س القارات بال�شعود 

اىل من�شة التتويج.
و�شتكون مواجهة الأحد على ملعب �شبارتاك 

الأوىل  اجلييوليية  للقاء  اعيييادة  مو�شكو 
من الدور الأول حني تعادل 

متكنت  مباراة  يف   ،2-2
لها  خال

املك�شيك من اإدراك التعادل يف الثواين الأخرة.
و�شيكون على املنتخب املك�شيكي، الفائز بكاأ�س القارات 1999 
ا�شتعادة  تاريخه،  يف  ال�شابعة  للمرة  غمارها  يخو�س  واليييذي 
توازنه ومعنوياته بعد الهزمية القا�شية التي تلقاها يف ن�شف 

النهائي �شد املانيا بطلة العامل 4-1.
املييبيياريييات الأربيييع  �ييشييييينيياريييو  امليينييتييخييب املك�شيكي جتيينييب  وعييلييى 
الرتغال  �شد  كلها:  فيها  تخلف  اذ  رو�شيا،  يف  خا�شها  التي 
املانيا  اىل  و�ييشييول   ،1-2 امل�شيف  البلد  اأو   1-2 ونيوزيلندا 
ماركو  يقل�س  اأن  قبل  تقدمت -3�شفر  التي 
الأخرة  الثواين  يف  الفارق  فابيان 
اإل اأن امني يون�س اأعاده اىل ثالثة 

بهدف يف الوقت بدل ال�شائع.
املك�شيكي  املنتخب  اىل  و�ييشيييييعييود 
لعيييييييييب و�ييييييشييييييط اييييينييييدهييييوفيييين 
غيييواردادو  انييدرييي�ييس  الهولندي 
املانيا  الييذي غيياب عيين لقاء 

ب�شبب الإيقاف.

مبار�ة تر�شية بني �لربتغال و�ملك�شيك بغياب رونالدو 

�شتيفن كوري  �ييشييتييايييت وورييييييرز جنييمييه  غييولييدن  كييافيياأ 
الثانية  للمرة  اللقب  باإحراز  اأ�شا�شيا  دورا  لعب  الييذي 
يف غ�شون ثالثة اأعييوام، من خالل توقيع عقد جديد 
الأمركي  ال�شلة  كرة  دوري  تاريخ  يف  الأغلى  هو  معه 
ثاندر  �شيتي  اوكييالهييومييا  عييو�ييس  فيما  للمحرفني، 
انديانا  ميين  جيييورج  بييول  ب�شم  دورانييييت  خيي�ييشييارة كيفن 

بي�شرز.
عن  نقال  ان” الريا�شية  بي  ا�ييس  “اي  �شبكة  وك�شفت 
مدير اأعمال كوري، جيف او�شنت، اأن ووريرز وقع عقدا 
 2015 اليييدوري لعامي  اأف�شل لعييب يف  مييع  جييديييدا 
و2016 ملدة خم�شة اأعوام مقابل 201 مليون دولر، 
لي�شبح بذلك اأول لعب يتجاوز عقده حاجز الي200 

مليون دولر يف تاريخ الدوري.
ومن املوؤكد اأن هذه ال�شفقة اجلديدة �شر�شي كوري 
بيي�ييشيياأن م�شتقبله مع  �ييشييكييوك  وتيي�ييشييع حيييدا لأي  متييامييا 
ال�شابق  العقد  بني  �شا�شع  الفارق  اأن  ل�شيما  الفريق، 
الذي كان يق�شي بح�شوله على 40 مليون دولر عن 

اأربعة اأعوام.
ورغييييم مييكييانييتييه كييياأحيييد اأفيي�ييشييل لعييبييي يف الييييييدوري يف 
الأعييييوام الأخييييرة، يحتل كييوري املييركييز 82 ميين حيث 
يييتييقييا�ييشييى مبييوجييب العقد  اإذ كيييان  اليي�ييشيينييوي،  اليييراتيييب 
بح�شب  وذليييك  �ييشيينييويييا  دولر  مييليييييون   12،1 الييقييدمي 
 ،basketball-reference.com مييوقييع 
وفريقه  خ�شر  الييذي  جيم�س  ليييييرون  �شيح�شل  فيما 
غولدن  امييام  املو�شم  هييذا  نهائي  كافاليرز  كليفالند 
�شتايت، على 33،3 مليون دولر املو�شم املقبل و35،6 

مليون دولر عن مو�شم 2019-2018.
وجاء التوافق بني ووريييرز وكوري رغم ال�شكوك التي 
حتيط بالو�شع البدين لالعب الذي يعاين من كاحليه، 
لكن امل�شتوى الذي قدمه يف املوا�شم الثالثة الأخرة 

اأجرت ادارة النادي على القيام بهذه اخلطوة.
25،3 نقاط  مييا مييعييدلييه  عييامييا(  كيييوري )29  وحييقييق 
خالل املو�شم املن�شرم، وكان الأف�شل يف الدوري خالل 
يف  النجاح  ن�شبة  حيث  من  الأخيييرة  اخلم�شة  املوا�شم 

الت�شديد من خارج القو�س.
الييدوري مع  وحطم كوري الذي بداأ م�شواره يف 

وورييييييرز بييياليييذات عيينييدمييا ا�ييشييتييخييدم الأخييير 
من  الأوىل  اجلولة  يف  ال�شابعة  بطاقته 
�شفوفه،  اىل  ل�شمه   2009 درافييييت 
اليييييرقيييييم اليييقيييييييا�يييشيييي مييييين حيييييييييث عييييدد 

-2015 مييو�ييشييم  خييييالل  الييثييالثيييييات 
402 ثالثية،  2016 بت�شجيله 

تاريخ  يف  اأحييييييدا  اأن  عييلييمييا 
يتجاوز  مل  اليييييييييدوري 

�شابقا حاجز الي300 
مو�شم  يف  ثيييالثييييييية 

واحد.
من جهة اأخرى، 

“اي  كييي�يييشيييفيييت 
ان”  بيييييي  ا�يييييييس 
انديانا  اأن جنم 
بييييييييي�ييييشييييرز بييييول 
�شيوقع  جيييييورج 
اوكالهوما  مييع 
�يييشيييييييتيييي ثيييانيييدر 
يفتح  عيييينييييدمييييا 
ر�يييييشيييييميييييييييييا بييييياب 

النتقالت احلرة 
ال�شهر  من  ال�شاد�س  يف 

تت�شمن  �شفقة  يف  احليييايل، 
فيكتور  عيييين  الأخييييييير  تييخييلييي 
اولديبو والليتواين دومانتا�س 

تعهده  رغييم  وذليييك  �شابوني�س، 
بيييياأن يييخييو�ييس اليييعيييام الأخييييير من 

عقده مع الفريق الذي جاء به اىل 
الدوري يف 2010.

عاما(   27( جييييورج  ا�ييشييم  وارتيييبيييط 
اجنلي�س  لو�س  اىل  حمتمل  بانتقال 
ليكرز يف نهاية املو�شم املقبل عندما 
اأنه  يييبييدو  لييكيين  حييييرا،  ي�شبح لعييبييا 
اوكالهوما  اىل  التوجه  قييرار  اتخذ 
حيث �شي�شكل ثنائيا �شاربا مع را�شل 
و�شتروك الذي اختر اف�شل لعب 

يف الدوري خالل املو�شم املن�شرم.
ب�شاأن  مالية  تفا�شيل  اي  تك�شف  ومل 
عقد جورج مع اوكالهوما �شيتي الذي 

املو�شم  املنتقل  دورانييت  كيفن  جهود  خ�شارة  �شيعو�س 
املا�شي اىل غولدن �شتايت ووريييرز بحثا عن الألقاب، 
الدوري  لقب  احيييراز  يف  معه  الأول  مو�شمه  يف  وجنييح 

ونيله �شخ�شيا جائزة اأف�شل لعب يف الدور النهائي.
ويف ظييل وجييود جييورج اىل جانب و�ييشييتييروك، �شيكون 
املو�شم  بتاتا  به  ي�شتهان  ل  خ�شما  �شيتي  اوكالهوما 

املقبل.
وخالفا جلورج، قرر باليك غريفني عدم ال�شر على 
خطى زميله كري�س بول املنتقل اىل هيو�شنت روكت�س، 
توقيع  خييالل  من  كليرز  اجنلي�س  لو�س  مع  والبقاء 

عقد جديد خلم�شة اأعوام.
اجنلي�س  “لو�س  ان” و�شحيفة  بي  ا�ييس  “اي  وك�شفت 
تاميز” اأن غريفني �شيتقا�شى بح�شب العقد اجلديد 

دولر عن الأعوام اخلم�شة. مليون   173
كليرز  لييرك  طريقه  يف  عييامييا(   28( غريفني  وبييدا 
الذي جاء به اىل الدوري عام 2010، بعدما قرر عدم 
الفريق وحتديد  مييع  ميين عقده  الأخييير  الييعييام  تفعيل 
موعد للقاء ممثلني عن فريقي فينيك�س �شنز ودنفر 
ظل  يف  خمتلفا  منحنى  اأخيييذت  امل�شاألة  لكن  ناغت�س، 

العر�س املغري الذي قدمته ادارة كليرز.
و�شكل غريفني، �شاحب اخليار الأول يف درافت 2010، 
التاأهل لالأدوار  قوة �شاربة مع بول وقادا كليرز اىل 
الإق�شائية بالي اوف يف املوا�شم ال�شتة الأخرة، لكن 

الفريق مل يتجاوز الدور الثاين.
وياأمل غريفني ا�شتعادة عافيته بعد �شل�شلة الإ�شابات 
مباراة فقط   83 بخو�س  الإكتفاء  على  اأجرته  التي 

خالل املو�شم املنتظم من الأعوام الثالثة الأخرة.
و�ييشييجييل غييريييفييني مييا مييعييدلييه 21،6 نييقيياط مييع 8،1 
املو�شم  التي خا�شها خالل  الي61  املباريات  متابعة يف 

املن�شرم.
ومن جهة اأخرى، اأ�شبح �شانع الألعاب راجون روندو 
دون فريق بعدما قرر �شيكاغو بولز عدم تفعيل العام 

الأخر من عقده معه والتخلي عن خدماته.
�ييشيييييكيياغييو يف متوز  اىل  عييياميييا(  رونيييييدو )31  وانيي�ييشييم 
�شاكرامنتو  من  قادما  املا�شي  يوليو 
من  �شيئا  يييقييدم  مل  اأنيييه  اإل  كينغز، 
امل�شاهمة  خييولييه  الييييذي  امليي�ييشييتييوى 
بيييقيييييييادة بييو�ييشييطيين �ييشييلييتيييييكيي�ييس اىل 
لقب الدوري عام 2008، واكتفى 
بت�شجيل ما معدله 7،8 نقاط مع 
6،7 متريرات حا�شمة يف املباراة 

الواحدة.

اوكالهوما �سيتي يعو�ض دورانت ببول جورج 

ووريرز يكافىء كوري باأغلى عقد 
يف تاريخ �لدوري 

الت�شيلي  امليينييتييخييب  حيييار�يييس  تيييوقيييع 
اأن يكون  بييرافييو  كيييالودييييو  وقيييائيييده 
نييهييائييي كييياأ�يييس الييييقييييارات اميي�ييس �شد 
الأول  اليييدور  ملييبيياراة  م�شابها  اأملييانيييييا 
بيييني الييبييلييدييين حيييني تيييعيييادل 1-1. 
�شحايف  ميييوؤمتييير  يف  بيييرافيييو  وقيييييال 
مييين �ييشييان بييطيير�ييشييبييورغ حيييييث تقام 
اأمركا  اأبطال  بني  النهائية  املباراة 
ما  اأن  “اأعتقد  والييعييامل  اجلنوبية 
اليييييوم خييالل الدور  ح�شل يف ذلييك 

ال�شيء،  بييعيي�ييس  �ييشيييييتييكييرر  الأول 
ل�شيما يف ما يخ�س بناء اللعب من 

جانبنا«.
ووا�ييييشييييل بيييرافيييو اليييييذي لييعييب دورا 
النهائي  تاأهل بالده اىل  ا�شا�شيا يف 
الرجيحية  الييركييالت  �شد  بعدما 
الثالث للرتغال يف ن�شف النهائي، 
اإذا �شعدنا بالكرات بال�شكل املنا�شب 
مييين امليينييطييقيية اخلييلييفييييية، فيييعيييادة ما 
ينتهي الأمر بفر�شة اأو كرة عر�شية 

خطرة. �شتكون مباراة مفتوحة بني 
منتخبني ي�شتلمان املبادرة يف اللعب 
قائال  واأردف  الأهييداف.  وي�شجالن 
نتخلى  اأن  ميكننا  ل  اليينييهييائييي،  يف 
باأدنى  نحظى  لن  واإل  نعرفه،  عما 
فر�س الفوز. �شيكون الأمر م�شابها 
بالن�شبة لالأملان. هم قدموا بطولة 
جيدة لأنهم مل يتنازلوا عن الأ�شلوب 
حار�س  وطييالييب  بيييه.  يلعبون  اليييذي 
مان�ش�شر �شيتي الإنكليزي �شحافة 
بالده الإفييادة من هذا اجليل الذي 
اأدخيييييل بيييييالده �ييشييجييل الألييييقيييياب من 
اأمركا  كوبا  ببطولة  الفوز  خييالل 
م�شيفا  و2016،   2015 عييامييي 
)جنم  عيين  �ييشييوؤال  اأي  ي�شاألوين  مل 
رونالدو  كييرييي�ييشييتيييييانييو(  اليييرتيييغيييال 
اأمطروين قبلها  لكنهم  املباراة  بعد 
كنت  اإذا  ملييعييرفيية  �يييشيييوؤال  بييعيي�ييشييرييين 
�شنفعله  ومييا  مواجهته،  من  خائفا 
اأ�شئلة  “�شمعت  وتييابييع  امليييبييياراة.  يف 
قليلة جدا بخ�شو�س زمالئي، كيف 
اأرى اليك�شي�س �شان�شي�س، كيف اأرى 
ارتيييورو فيييييدال، عن عييدد الالعبني 

الكبار يف ت�شكيلتنا«.
واأن  اإرثييييا  نيييرك  اأن  “نريد  وخييتييم 
ييييبيييداأ لعيييبيييون جيييدد بييالييظييهييور اىل 
ال�شاحة بنف�س الذهنية التي نتمتع 
بها، وهذا الأمر يعني اأن نطمح اىل 

املزيد واأن نك�شر حاجز اخلوف«.

بر�فو يتوقع نهائيا م�شابها
 ملبار�ة �لدور �لأول 

الإنكليزي  اليييدوري  لقب  حامل  ت�شل�شي  نييادي  اأعييليين 
يف كيييرة اليييقيييدم اليي�ييشييبييت تييعيياقييده ميييع حيييار�يييس املرمى 
بعد  حر  بعقد  كابايرو  ويلي  املخ�شرم  الرجنتيني 

دفاعه عن األوان مان�ش�شر �شيتي.
الذي  عييامييا(   35( كابايرو  عيين  تخلى  �شيتي  وكييان 
انتهاء  بعد   ،2014 عييام  ال�شباين  ملقة  ميين  و�شل 

عقده يف حزيران يونيو 2017.
وخا�س كابابيرو 26 مباراة مع �شيتي املو�شم املا�شي 

يف اإ�شراف املدرب ال�شباين جو�شيب غوارديول.
وقال كابابيرو : اأنا �شعيد جدا لالن�شمام اىل اأبطال 
انكلرا. اأتطلع ملقابلة ال�شبان وم�شاعدة النادي على 

حتقيق املزيد من النجاح .
البو�شني  الييثيياين  حييار�ييشييه  عيين  تخلى  ت�شل�شي  وكيييان 
مايو  اأييييار  يف  بييورمنييوث  ل�شالح  بيغوفيت�س  ا�شمر 
تيبو  اليييدويل  البلجيكي  بييان احلييار�ييس  املييا�ييشييي، علما 
الإيطايل  املييييدرب  ت�شكيلة  يف  الأ�ييشييا�ييشييي  هييو  كييورتييوا 

اأنطونيو كونتي.
ودافع كابايرو عن األوان بوكا جونيورز بني 2001 
و2011،   2004 بني  ال�شباين  واإلت�شي  و2004، 
 2014 بييني  و�شيتي  و2014،   2011 بييني  وملقة 
و2017، واأحرز مع بالده ذهبية العاب اأثينا الوملبية 

.2004

اأو�ييشييح رئي�س الحتييياد اليييدويل لييكييرة الييقييدم )فيييييفييا(، جياين 
اأنه يف�شل ا�شتخدام حكم الفيديو يف كاأ�س العامل  انفانتينو، 
املقبلة، بعد جناح ا�شتخدامه يف كاأ�س القارات على الرغم من 

اعرافه من اأن هذا النظام بحاجة للتطوير.
بطر�شرغ  �شان  اإنفانتينو يف موؤمتر �شحايف يف مدينة  وقال 
الرو�شية قبل نهائي كاأ�س القارات اليوم الأحد: ل يوجد اأي 
عائق يف طريق ا�شتخدام حكم الفيديو يف كاأ�س العامل.. حتى 

الآن كان ناجحاً.. نحن نتعلم ونتطور ونوا�شل الختبارات.
احلكام  ميين  اثنني  ا�شتخدام  الفيديو  حكم  تقنية  وتت�شمن 
اأر�س امللعب، ثم يلفتان نظر احلكم  ي�شاهدان الأحييداث على 

اإىل اأي اأخطاء حتكيمية.
واأ�شار فيفا اإىل اأن النظام ت�شبب يف ت�شحيح �شتة قرارات كانت 

�شتغر م�شار مباريات خالل كاأ�س القارات.
وقييييال اإنييفييانييتييييينييو: بييييدون حييكييم الييفيييييديييو رمبيييا كييانييت الأمييييور 
اأقل  البطولة  تكون  اأن  ميكن  وكييان  البطولة..  يف  �شتختلف 

عدًل.
لكن رئي�س فيفا، الذي اأ�شار اإىل اأن النظام مت اختباره يف 74 
مباراة حتى الآن، بحاجة لإعادة تقييم يف بع�س الأمور، وقال: 
بني  والتوا�شل  التفا�شيل  بع�س  على  للعمل  بحاجة  زلنا  ما 

احلكام و�شرعة اتخاذ القرار.
مناق�شات  دارت  كما  القرارات  اتخاذ  لبطء  انتقادات  ووجهت 
حول ما هي احلالت التي يجب فيها ا�شتخدام هذه التقنية 
واحلييييييالت الييتييي يييجييب اتيييخييياذ قييييييرارات حييولييهييا بييييدون حكم 

الفيديو.

�إنفانتينو: ل مانع من ��شتخد�م “حكم �لفيديو” يف كاأ�س �لعاملت�شل�شي يتعاقد مع �حلار�س �لرجنتيني كابايريو 
روجر  للتن�س،  وميييبييلييدون  بطولة  يف  الأبييييرز  امليير�ييشييح  على  �شيتعني 
بالتتويج  قيا�شي  لرقم  الو�شول  اأراد  اإذا  اجلهد  اأق�شى  بذل  فيدرر، 
باللقب للمرة الثامنة، بعدما اأوقعته القرعة التي �شحبت اأمام اأقوى 
اآنييدي موراي،  اللقب  اإجنلرا. لكن حامل  نييادي عموم  املناف�شني يف 
اأعلى الفخذ،  اآلم يف  الذي يعاين لي�شل لأف�شل حالة بدنية ب�شبب 
الأ�شبوع  يف  املناف�شني  اأخطر  عن  القرعة  اأبعدته  بعدما  دفعة  تلقى 
يتوج  �شناً  اأكيير لعب  الييذي يطمح لأن يكون   ، الأول. ويظل فيدرر 
نال  بعدما  نظرياً  للفوز  حظاً  الأوفييير  الحيييراف،  ع�شر  يف  باللقب 
لقب بطولة هاله والتي متثل ا�شتعداداً لوميبلدون. ولكي ينال لقبه 
الثامن �شيتعني على فيدرر التغلب على الك�شندر زفريف، وغريغور 
املا�شي،  العام  لنهائي  تاأهل  الييذي  راونيت�س،  وميلو�س  دمييييييروف، 

ونوفاك ديوكوفيت�س يف طريقه لبلوغ املباراة النهائية.

فيدرر يو�جه مهمة �شعبة.. وقرعة جيدة ملور�ي

العدد 12059 بتاريخ 2017/7/2   
 اإعالن مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر 

الق�سية رقم 2017/16 مدين جزئي  
اىل املدعي عليها الوىل / دار العرب ملقاولت البناء 

حيث ان املدعيني / ن�شيمة اأحمد خان �شاحب 
   زايد علي عبيد جا�شم امباو ال�شام�شي 

   عائ�شة علي عبيد جا�شم امباو ال�شام�شي 
قد اقام عليك الدعوى احلقوقية رقم 2017/16  مدين جزئي وعليه يقت�شي ح�شورك اىل املحكمة البتدائية 
براأ�س اخليمة للنظر يف الدعوى املدنية اجلزئية ، وذلك �شباح يوم اخلمي�س 2017/7/6 ال�شاعة التا�شعة �شباحا 
لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�شور اأو ار�شال وكيل عنك 
يف الوقت املحدد ، فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك لدى �شعادة امل�شت�شار / �شالح حممود غ�شية     

حيث ان التقرير التكميلي قد ورد يف الدعوى �شالفة الذكر. حرر بتاريخ 2017/6/27
 اأمني �سر الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الوىل 
ال�سيد/ حممد علي ح�سن البلو�سي  

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12059 بتاريخ 2017/7/2   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4004   

املنذر : م�شرف الهالل - �س م ع 
املنذر اليه : احمد عبد عبد املحمود - فل�شطيني اجلن�شية 

املو�شوع :- بال�شارة اىل طلب قر�س متويل ال�شيارة وذلك لتمويل �شراءكم لل�شيارة من 
- جهة الرخي�س دبي - خ�شو�شي   Q-85785 نوع ميت�شوبي�شي لن�شر - رقم اللوحة
- اللون اأحمر - �شنة ال�شنع 2015 ، فانكم تخلفتم عن �شداد الق�شاط ال�شهرية الواجبة 
الف  )اربييعييون  درهييم   40085.92 وقييدره  مبلغا  بذمتكم  تر�شد  فانه  لذلك  ونتيجة  عليكم 
من  بالرغم  ال�شداد  عيين  اإمتنعتم  حيث  فل�شا(  وت�شعون  واثيينييان  درهييم  وثمانون  وخم�شة 
مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم حتت طائلة اتخاذ الجراءات القانونية بعد انق�شاء 7 

ايام من تاريخ اعالنكم ن�شرا �شندا للمادة 172 من قانون املعامالت التجارية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12059 بتاريخ 2017/7/2   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2013/201  ا�ستئناف عقاري   
اىل اخليي�ييشييم امليييدخيييل/ 1- راميييا اليييدالتيييي  جمييهييول حمييل القيييامييية مبا 
خمي�س  عبداهلل   : وميثله  م  م  ذ   - ديفلوبرز  ايييرث  /�شركة  امل�شتاأنف  ان 
غييريييب اليينيياخييي اآل علي قييد ا�ييشييتيياأنييف الييقييرار احلييكييم اليي�ييشييادر بالدعوى 
جل�شه  لها  وحييددت    2013/3/19 بتاريخ  كلي  عقاري   277/2010  : رقييم 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2017/9/11 املييوافييق  الثنني  يييوم 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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الفجر الريا�ضي

تتجه الإنظار اليوم الأحد اىل �شان بطر�شبورغ حيث تختتم كاأ�س 
القارات 2017 باملباراة النهائية التي جتمع اأملانيا بطلة العامل 
بت�شيلي بطلة اأمركا اجلنوبية يف مواجهة حتمل اأهدافا خمتلفة 

بالن�شبة للطرفني واللقب هو ال�شبيل الوحيد لتحقيقها.
قييادر على حتمل  بيياأن جيلها اجلديد  التاأكيد  املانيا اىل  وت�شعى 
يف  مان�شافت  نا�شيونال  قيياد  اليييذي  اجليييييل  وخييالفيية  امليي�ييشييوؤولييييية 
املانيا  وا�شتغل مدرب  الرابع.  العاملي  بلقبه  الفوز  اىل   2014
يواكيم لوف كاأ�س القارات 2017 من اأجل �شخ دماء جديدة يف 
ت�شكيلة اأبطال العامل قبل عام من املونديال الرو�شي، وهو �شافر 
ت�شم  ل  رديفة  وبت�شكيلة  النجوم  من  العديد  دون  رو�شيا  اىل 

�شوى ثالثة لعبني من الذين توجوا باللقب العاملي.
دولية  مباراة  اأي  يخو�شوا  مل  لعبني  �شبعة  الت�شكيلة  و�شمت 
بييعييدمييا فيي�ييشييل ليييوف اإراحييييية لعييبييني ميين طييييينيية ميي�ييشييعييود اوزييييل 
وتوما�س مولر وجروم بواتنغ ومات�س هوملز وطوين كرو�س، 
اإل اأن ذلك مل مينع املنتخب الأوروبييي من الو�شول اىل املباراة 
حني  النهائي  ن�شف  الييدور  يف  اآخييرهييا  قوية،  بعرو�س  النهائية 

اكت�شح املك�شيك بطلة الكونكاكاف 1-4.
وبدل من و�شع نهائي الأحد ن�شب عينيه، ف�شل لوف التفكر 
رو�شيا  اىل  يييعييودون  عندما  �شهرا   12 بعد  لعبيه  ينتظر  مبييا 
للدفاع عن لقبهم العاملي الذين اأحرزوه على ح�شاب الأرجنتني، 
والفوز   2018 العامل  “كاأ�س  البطولة  انطالق  ع�شية  موؤكدا 

باللقب جمددا، هذه هي روؤيتنا«.
وو�شل الأمر باملدرب الأمليياين اىل القول باأنه يتمنى الغاء هذه 
البطولة لأنها ترهق الالعبني وتوؤثر على حت�شراتهم لكاأ�س 
الثالثة  الييكييرى  امل�شاركة  �شتكون   2018 رو�شيا  لأن  الييعييامل، 
لأملانيا يف ثالثة اأعوام بعد كاأ�س اأوروبا 2016 حيث و�شلت اىل 

ن�شف النهائي وكاأ�س القارات 2017.
وخا�س لوف البطولة بت�شكيلة �شابة يبلغ معدل اأعمار لعبيها 
اأ�شهر، ومل يتجاوز جمموع املباريات الدولية  واأربعة  عاما   24

التي خا�شها لعبوها قبل انطالق املناف�شات الي179 مباراة.
الأملييان وو�شولهم  تاألق  لكن الفتقاد اىل اخلييرة مل يحل دون 
اىل النهائي بف�شل جهود لعبني مثل ليون غوريت�شكا ولر�س 

اأف�شل  لئحة  على  الأولييني  املركزين  يحتالن  اللذين  �شتيندل 
هدايف البطولة .

وجنحت املانيا يف �شرب كل التوقعات لأن احدا مل يكن ير�شحنا 
املك�شيك يف  الفوز على  بعد  لوف  اكد  ما  النهائي بح�شب  لبلوغ 
 22( غوريت�شكا  �شالكه  و�شط  بالعب  م�شيدا  النهائي،  ن�شف 
الكونكاكاف،  اأبييطييال  �شد  الأوليييني  الهدفني  �شجل  الييذي  عاما( 
اماكن  عييدة  يف  اللعب  ي�شتطيع  �شده.  تدافع  ان  ال�شعب  فمن 

وبب�شاطة ميلك كل هذه الإمكانات.
وعن مواجهة ت�شيلي التي تعادلت مع 

املانيا 1-1 يف دور املجموعات، 
باأن  الالعبون  يعرف  لوف  قال 
اي�شا.  النهائي  خو�س  عليهم 
الفوز  لديهم رغبة جاحمة يف 
على ت�شيلي. انها معركة قوية 
يجب  امييور  جمموعة  وامامنا 
�شعبا،  �شيكون  الدفاع  عملها. 

ان منار�س  املييهييم  ميين  و�ييشيييييكييون 
منطقتهم  يف  عييليييييهييم  اليي�ييشييغييط 

ميييوقيييف  يف  نييي�يييشيييعيييهيييم  وان 
اقييوى خ�شم يف  انهم  �شعب. 

البطولة«.
الأملييان يبحثون عن  واإذا كان 
جديد  جيل  وعيين  التجديد 
قييييييادر عيييليييى خيييالفييية اأبيييطيييال 

الذين   2014 مييييونييييديييييال 
ت�شكيلة  اىل  معظمهم  �شيعود 

املنتخب  فيييياإن   ،2018 رو�ييشيييييا 
باأنه  للتاأكيد  ي�شعى  الت�شيلي 

الكبار  الييالعييبييني  ميين  اأ�ييشييبييح 
على ال�شاحة العاملية.

على  روخا”  “ل  واأ�يييشيييبيييح 
بييعييد ميييبييياراة واحيييييدة من 

اأول  يف  النهائي  ببلوغه  اأعييييوام،  ثييالثيية  يف  الييثييالييث  لقبه  اإحييييراز 
م�شاركة له يف البطولة بعد فوزه الأربعاء بركالت الرجيح على 
الرتغال بطلة اأوروبا التي تخو�س الأحد �شد املك�شيك مباراة 
الذي  رونييالييدو  كري�شتيانو  وقائدها  جنمها  دون  الثالث  املركز 

ترك املنتخب لروؤية تواأميه احلديثي الولدة.
نف�شه بطال قوميا يف  بييرافييو  كييالوديييو  ت�شيلي  حييار�ييس  وفيير�ييس 
مباراة الأربعاء التي اأقيمت يف قازان، ب�شده الركالت الرجيحية 
الأ�شلي  الوقتني  انتهاء  بعد  اأوروبييا  اأبطال  نفذها  التي  الثالث 

والإ�شايف.
“كوبا  اأمييركييا اجليينييوبييييية، الييفييائييزون بلقب  اأبييطييال  و�ييشيييييحيياول 
اأمركا” بن�شختيها الأخرتني عامي 2015 و2016، الذهاب 
اأعوام  ثالثة  غ�شون  يف  الثالث  لقبهم  واإحيييراز  النهاية  حتى 
عندما  العاملي  اللقب  على  الكبار  مقارعة  على  املراهنة  ثم 

ت�شت�شيف رو�شيا مونديال 2018 ال�شيف املقبل.
املييييدرب الأرجيينييتييييينييي خييورخييي �شامباويل،  ورغيييم رحيييييل 
اأمركا”  “كوبا  يف  لت�شيلي  الأول  التتويج  مهند�س 
اأ�شل  ميين  بالإ�شباين  وال�شتعانة   2015 عييام 
حافظ  بيت�شي،  انييتييونيييييو  خيييوان  اأرجيينييتييييينييي 
ل روخيييا على الييوتييرة الييتييي خييا�ييس بها 

البطولة القارية قبل ثالثة اأعوام.
ن�شتحق  “نحن  بيييييتيي�ييشييي  واأكييييييد 
التاأهل اإىل النهائي. يجب علينا 
اإذ  ممكنة،  قييوة  بكل  نناف�س  اأن 
حتى  ولييو  نخفف  اأن  ميكن  ل 
قليال من اندفاعنا وتركيزنا 
وجمييييهييييودنييييا، لأنييييييه اآنييييييذاك 
اأي  علينا  يتغلب  اأن  ميكن 

خ�شم«.
توجت ت�شيلي بلقب “كوبا 
على  مييييرتييييني  امركا” 
الت�شكيلة  بنف�س  الييتييوايل 
تخو�س  وهييييييي  تيييقيييرييييبيييا، 

يتمتعون  اأ�ييشييبييحييوا  بالعبني   2017 الييقييارات  كيياأ�ييس 
باخلرة الكافية يف البطولت العاملية.

وعييلييى راأ�ييييس هييييوؤلء الييالعييبييني هيينيياك احلار�س 
يعتران  اللذان  �شان�شي�س  واليك�شي�س  برافو 

ميييين الييعيينييا�ييشيير اليييتيييي ل غييينيييى غيينييهييا يف 
�شيتي،  ومان�ش�شر  ار�شنال  فريقيهما 
وارتيييييورو فيييييدال اليييذي فيير�ييس نف�شه 
ميونيخ  بييايييرن  ملعب  و�شط  يف  بقوة 

واأحيييييرز مييع الأخيييير ثييالثيية األيييقييياب يف 
مو�شمني معه حتى الآن.

م�شابها  النهائي  يكون  اأن  برافو  وتوقع 
البلدين، م�شيفا  ملباراة الدور الأول بني 

ما  اأن  اأعتقد  بطر�شبورغ  �شان  من  اجلمعة 
ح�شل يف ذلك اليوم خالل الدور الأول �شيتكرر 

بع�س ال�شيء، ل�شيما يف ما يخ�س بناء اللعب من 
جانبنا.

ووا�شل برافو اإذا �شعدنا بالكرات بال�شكل املنا�شب من 
املنطقة اخللفية، فعادة ما ينتهي الأمر بفر�شة اأو كرة 
عر�شية خطرة. �شتكون مباراة مفتوحة بني منتخبني 

ي�شتلمان املبادرة يف اللعب وي�شجالن الأهداف .
وطالب �شحافة بالده الإفادة من هذا اجليل الذي اأدخل 

اأمركا  كوبا  ببطولة  الفوز  خالل  من  الألقاب  �شجل  بييالده 
عن  �شوؤال  اأي  ي�شاألوين  “مل  م�شيفا  و2016،   2015 عامي 
جنم الرتغال كري�شتيانو رونالدو بعد املباراة لكنهم اأمطروين 
اإذا كنت خائفا من مواجهته، وما  ملعرفة  �شوؤال  بع�شرين  قبلها 

�شنفعله يف املباراة«.
اأرى  كيف  زمالئي،  بخ�شو�س  جييدا  قليلة  اأ�شئلة  �شمعت  وتابع 
اليك�شي�س �شان�شي�س، كيف اأرى ارتورو فيدال، عن عدد الالعبني 

الكبار يف ت�شكيلتنا.
وختم نريد اأن نرك اإرثا واأن يبداأ لعبون جدد بالظهور اىل 

ال�شاحة بنف�س الذهنية التي نتمتع بها، وهذا الأمر يعني 
اأن نطمح اىل املزيد واأن نك�شر حاجز اخلوف.

مواجهة حتمل اأهدافًا خمتلفة واللقب هو ال�سبيل

�شبــاب �أملانيـــا يو�جهـــون جنـــوم ت�شيلـــي يف نهائــي �لقــــار�ت

بر�شلونة  ونييادي  الأرجنتيني  املنتخب  جنم  قال 
قرانه  وعييقييد  “نعم”  مي�شي  ليونيل  الإ�ييشييبيياين 
حفل  يف  روكوتزو  اأنطونيال  الطفولة  ب�شديقة 
راأ�ييشييه روزاريييييو بح�شور  اأقيييييم يف م�شقط  زفييياف 
جنيييوم كييرويييني وميي�ييشيياهيير عييلييى راأ�ييشييهييم املغنية 

العاملية �شاكرا.
وبييعييد املييرا�ييشييم املييدنييييية اخلييا�ييشيية، بيييدا الزوجان 
على  مييرورهييمييا  حلييظيية  وم�شرخيني  �شعيدين 
جممع  يف  ال�شحافيني  اأمييييام  حييمييراء  اليي�ييشييجييادة 
ارتدت  حيييييث  �شنر”،  “�شيتي  وكييازييينييو  فيينييدق 
البحر  حورية  غييرار  على  �شيقا،  ثوبا  روكييوتييزو 
روزا  ال�شهرة  الإ�شبانية  امل�شممة  ت�شميم  من 

كالرا.
اأعيييوام،  اأربييعيية  تياغو،  العرو�شني  طفال  وجل�س 
وميياتيييييو، عييام واحيييد، يف ال�شفوف الأمييامييييية يف 
بينهم  �شيفا،   260 نحو  ح�شره  الييذي  احلفل 
�شاكرا وزوجها، زميل مي�شي يف بر�شلونة جرار 
بيييييكيييييه، والييعييديييد مييين لعييبييي كيييرة اليييقيييدم مثل 
الكاتالوين  النادي  الأرجنتيني يف  النجم  زمالء 
نيمار  والرازيلي  �شواريز  لوي�س  الوروغوياين 
اليييييذي حيييط يف روزارييييييييو ميييع مييواطيينييه وزميله 

على  فقط  �شاعتني  قبل  الفي�س  داين  ال�شابق 
انطالق احلفل.

احلفل  الأرجنتينية  العيييالم  و�ييشييائييل  وو�ييشييفييت 
املدينة  ليييروزارييييو،  بالن�شبة  القرن”  بي”زفاف 
 30( مي�شي  التقى  حيث  ال�شمالية  ال�شاحلية 
عاما( وعرو�شه )29 عاما( عندما كان الالعب 

يف التا�شعة من عمره.
وت�شل�شي  ال�شابق  بر�شلونة  و�ييشييط  لعييب  وكيييان 
فابريغا�س  �شي�شك  الإ�شباين  احلايل  الإنكليزي 
من بني احلا�شرين، اإىل جانب زميل مي�شي يف 
الإنكليزي  �شيتي  مان�ش�شر  ومهاجم  املنتخب 

�شرخيو اأغويرو.
ومن املدعوين اأي�شا عدد كبر من العاملني يف 
عدد  اىل  ا�شافة  اي�شا،  املدلكني  حتى  بر�شلونة 
�شامويل  كالكامروين  ال�شابقني  لعبيه  ميين 
اإيتو، واآخرين من اأمثال الرجنتينيني انخل دي 
امتنع  مي�شي  ان  ال  لفيتزي،  وايزيكييل  ماريا 
الكاتالوين،  النادي  عن دعوة م�شوؤولني كبار يف 
جو�شيب  ال�شبانيني  ال�شابقني  مدربيه  حتى  او 
غيييواردييييول ولييوييي�ييس انييريييكييي. كييمييا غييياب اأي�شا 
اأ�شطورة كرة القدم الرجنتينية دييغو مارادونا.

اليييهيييامييية جدا  امليينييا�ييشييبيية  اأن هييييذه  املييييوؤكييييد  وميييين 
الوقت  لبع�س  ين�شى  جعلته  مي�شي  حييييياة  يف 
همومه الق�شائية وم�شاكله مع ال�شلطات املالية 

الإ�شبانية التي تتهمه بالتهرب من ال�شرائب.
على  اأبي�س  ف�شتانا  روكييوتييزو  ال�شمراء  وارتيييدت 
ال�شدر  م�شتوى  على  مفتوحا  اجل�شد،  مقا�س 
مييع اأ�ييشييرطيية مييطييرزة ميين ت�شميم روزا كيييالرا - 
امل�شممة التي ارتدت ازياءها جنمات عامليات مثل 

املمثلة ايفا لونغوريا وملكة اإ�شبانيا ليتي�شيا.
بتوقيت   22،00 ال�شاعة  الزفاف يف  اقيم حفل 
غرينت�س يف جممع “�شيتي �شنر كازينو” الذي 
مقربة  على  ويقع  وكازينو،  فخما  فندقا  ي�شم 

من الأحياء الفقرة يف املدينة.
املدين  لييلييزواج  �شهود  خم�شة  العرو�شان  واخييتييار 
من الأ�شقاء وال�شقيقات، ثالثة من جانب مي�شي 

واثنان من جانب انطونيال.
وفر�شت �شلطات املدينة اإجراءات اأمنية اإ�شافية 
�شرطي   300 ن�شر  ومت  الييزفيياف،  حفل  ب�شبب 
عييلييى الييطييريييق املييمييتييد بييني املييطييار حييتييى “�شيتي 
وقامت  كلم.   21 نحو  طوله  والبالغ  �شنر” 
وتاأهيلها،  اخل�شراء  امل�شاحات  بتنظيف  البلدية 

واإبعاد الباعة املتجولني من ال�شوارع.
من  فريق  فيتوله  مبي�شي،  اخلا�س  الأميين  اأمييا 
يف  يرافقونه  الذين  ال�شرائيليني  املتخ�ش�شني 

كل حتركاته حول العامل.
نالوا  �ييشييحييافيييييا   157 احليييفيييل  بييتييغييطييييية  وقيييييام 
الذي حتلق  املجمع  للتواجد يف  موافقة م�شبقة 
التقاط  اأميييل  على  الف�شوليون  ال�شكان  حييولييه 
من  اأمييا  �شاكرا.  راأ�شهم  وعلى  للم�شاهر  �شور 
اختارا  وانطونيال  فمي�شي  املو�شيقية،  الناحية 
اأن تكون مو�شيقى الكومبيا الأرجنتينية النكهة 
الأ�ييشييا�ييشييييية ووقييييع اخليييييييار عييلييى فييريييقييي البوب 
الأوروغييويييانيييييني رومييبيياي ومييارامييا الييذي �شاهم 
لوي�س �شواريز يف اطالقه، بالإ�شافة اإىل املغنية 

كارينا، زوجة �شرخيو اأغويرو.
واأكد �شديق الطفولة فرانكو لنتيني اأنه اإذا كان 
هناك اأي �شيء يع�شقه، فهي مو�شيقى الكومبيا، 
اأن  قبل  الأرجنتيني  النجم  يعرف  بيياأنييه  كا�شفا 

ي�شبح مي�شي اأي قبل اأن ي�شبح لعبا م�شهورا.
بدورها  فقالت  الييعييرو�ييس،  �شديقات  اإحيييدى  اأمييا 
وزوجة �شديقه العزيز بيكيه،  �شديقة  “�شاكرا 
الكومبيا  التي يحبها ليو، لي�شت  املو�شيقى  لكن 

الكولومبية بل كومبيا هنا الأرجنتني«.
ميين ع�شر طائرات  اأكييرث  الأربييعيياء، حطت  ومنذ 
خا�شة يف مطار روزاريو ناقلة املدعوين ل�شيما 
املدينتني  بييني  الييرحييليية  ان  علما  بر�شلونة،  ميين 

ت�شتغرق نحو 14 �شاعة.
واحيط احلفل بغطاء من ال�شرية، مع احلر�س 
على عدم ت�شريب اأي من تفا�شيله. ومل تت�شرب 
�شوى �شورة واحدة ملي�شي قبيل الزفاف، عندما 
بينتو  خو�شيه  لر�شلونة  ال�شابق  احلار�س  ن�شر 
يييتيينيياول حلييمييا ميي�ييشييويييا تقليديا  لييليينييجييم  لييقييطيية 

اأرجيينييتييييينيييييا بييرفييقيية غيييابيييرييييال ميييييليييييتييو واأحييييد 
وروكوتزو  مي�شي  ويتواجد  بر�شلونة.  م�شوؤويل 
يف الأرجنتني منذ 19 حزيران يونيو، ويقيمان 
يف مقرهما اخلا�س يف منطقة اأرويو �شيكو قرب 
على  هيمنت  الحييتييفييالييييية  والأجييييييواء  روزاريييييييو. 
رغم  على  مي�شي،  ن�شاأ  حيث  هييرا�ييس  ل�ييس  حييي 
اىل  النظر  ا�ييشييراق  ميين  يتمكنوا  ليين  �شكانه  ان 
الييزفيياف. ويييقييول داميييييان لييوغييوين )27 عاما( 
واآمل يف  “�شنحتفل،  املتجول  ال�شندوي�شات  بائع 

ان يحظى ليو واأنطو بفر�شة” ال�شعادة.

مي�شــي يعقــد قر�نــه ب�شديقــة �لطفولــــة 

عييقييده مع  الييرازيييلييي ماركينيو�س  اليييدويل  املييدافييع  مييدد 
باري�س �شان جرمان الفرن�شي لثالث �شنوات اإ�شافية حتى 
القدم  لكرة  الباري�شي  اليينييادي  اأعييليين  مييا  بح�شب   2022

ال�شبت.
األييوان �شان جرمان  الييذي يدافع عن  واأعييرب ماركينيو�س 
روما  نييادي  �شفوف  ميين  اليه  انتقل  بعدما   2013 منذ 
قائال  بالفريق  ارتباطه  بتمديد  �شعادته  عن  اليييطييايل، 
�شان جرمان  باري�س  باللعب مع  �شعيد  باأين  “لطاملا قلت 
وهذا التمديد للعقد برهان ا�شايف للتزامي مع النادي«.

اأ�شاف “خالل الأعوام الأربعة الأخرة، متكنت من قيا�س 
وهذا  جرمان،  �شان  باري�س  يف  حتقق  الييذي  التقدم  حجم 

الأمر �شمح يل بالو�شول اىل املنتخب الوطني«.
و�شكل الرازيلي البالغ من العمر 23 عاما �شراكة مميزة 
يف قلب الدفاع مع مواطنه تياغو �شيلفا وتوج منذ قدومه 
اليييدوري ثييالث مييرات خالل  بييارك دي برين�س بلقب  اىل 

اأربعة موا�شم.
واأ�شاد رئي�س �شان جرمان القطري نا�شر اخلليفي باملدافع 
ي�شعدين  ماركينيو�س  عقد  متديد  “اإن  قائال  الرازيلي 

كثرا اىل جانب كونه لعبا مذهال، ماركينيو�س هو اي�شا 
�شخ�س لطيف للغاية ودائما ما يتمتع ب�شلوك رائع«.

وحلق ماركينيو�س بالأوروغوياين ادين�شون كافاين الذي 
توج هدافا للدوري خالل املو�شم املن�شرم )35 هدفا(، اإذ 
مييدد عقده مع  اأن  ال�شابق  الإيييطييايل  نابويل  ملهاجم  �شبق 

�شان جرمان حتى 2020 يف ني�شان/ابريل املا�شي.
وتنازل نادي العا�شمة عن اللقب الذي اأحرزه يف املوا�شم 
الأربعة ال�شابقة مل�شلحة موناكو واكتفى بالو�شافة، لكنه 

احتفظ بلقبي الكاأ�س وكاأ�س الرابطة.

ماركينيو�س ميدد عقده مع �شان جرمان 



    
�أر�د� �شرقة �ملنزل... فخرجا جّثتني!

التقطت كامرات املراقبة فيديو وّثق حلظة اقتحام ل�شني ملنزل 
يف ولية كاليفورنيا اإل اأن املالك اأطلق عليهما النار وقتلهما.

الل�شان  اأحد اجلييران فقظ ظهر  ن�شره  الذي  الفيديو،  وبح�شب 
حزيران   21 ميين  م�شاء   11 ال�شاعة  بعد  امليينييزل  يييدخييالن  وهييمييا 

اجلاري.
وبعد حلظات من دخول الرجلني، تظهر وم�شات من ال�شوء داخل 
املراآب اإذ اإن مالك املنزل كان يطلق النار عليها، ثّم قام مبطاردتهما 

اىل اخلارج وا�شتمّر باإطالق النار.
وعندما و�شلت ال�شرطة اىل املكان كان الل�شان قد فارقا احلياة.

وي�شار اىل اأنه مل يتم توجيه اأي تهمة ل�شاحب املنزل لأن خطوته 
هذه جاءت دفاعاً عن النف�س.

علماء ينتجون وقود� حيويا من �لطحالب 
الطحالب  امل�شنوع من  احليوي  الديزل  اإن  ت�شيلي  علماء يف  قال 
الغازات  انبعاثات  وتقليل  وال�شاحنات  احلييافييالت  ت�شغيل  ميكنه 
امل�شببة لرتفاع حرارة الأر�س بن�شبة ت�شل اإىل 80 يف املئة مما قد 

يقلل التلوث يف مدن تعاين منه مثل �شانتياجو.
احليوية  والعمليات  الكيميائية  الهند�شة  ق�شم  يف  خييراء  وقييال 
باجلامعة الكاثوليكية يف ت�شيلي اإنهم زرعوا طحالب وا�شتخرجوا 
تخلي�شه  بعد  وقييود حيوي  اإىل  الييذي ميكن حتويله  الزيت  منها 
لرويرز  �شايز  كارلو�س  الباحث  وقييال  وال�شوائب.  الرطوبة  من 
من الطحالب  الوقود  هذا  لإنتاج  النية  هو  عمليتنا  يف  "اجلديد 

وهي من الكائنات الدقيقة".
ومعظم الوقود احليوي املوجود يف العامل م�شتق من زيت ال�شويا. 
ا�شتخراجه  وميكن  النفط،  على  العتماد  احليوي  الوقود  ويقلل 
اأي�شا من دهون احليوانات وزيت النخيل. وقال �شايز اإن التحدي 
الطحالب.  من  كافية  كمية  اإنتاج  �شيكون  امل�شتقبل  يف  الرئي�شي 
يف  وامليياحليية  العذبة  املييييياه  طحالب  ميين  متنوعة  ت�شكيلة  وتييوجييد 

ت�شيلي التي لها �شواحل طويلة على املحيط الهادي.

ي�شري 3 �أميال على يديه ليدخل غيني�س
اأمريكي من حتطيم رقم قيا�شي عاملي بال�شر على  متكن طالب 
الرقم  متجاوزاً  اأميال،   3 عن  تزيد  مل�شافة  عقب  على  راأ�شاً  يديه 
100 مييير، وذليييك خيييالل حيييدث جلمع  الييقيييييا�ييشييي اليي�ييشييابييق بنحو 

الأموال ل�شالح الأعمال اخلرية.
 3.17 اأن يقطع م�شافة  عاماً(  كالياندورغ )22  اأ�شوين  وا�شتطاع 
مياًل �شراً على يديه، ليحطم الرقم القيا�شي ال�شابق امل�شجل عام 
�شاوثرن  نوفا  اأ�شوين وهييو طالب طب يف جامعة  وقييام    .2002
تهتم  خرية  منظمات   4 ل�شالح  الأميييوال  جلمع  املحاولة  بهذه 

بدعم الأطفال، بح�شب موقع يو بي اأي.
وا�شتغرقت املحاولة نحو 8 �شاعات، لكنها مل تكن متوا�شلة، حيث 
يتقدم بطلب  اأن  للراحة خاللها، قبل  اأ�شوين عدة حمطات  اأخذ 

لت�شجيل حماولته يف �شجل غيني�س لالأرقام القيا�شية.
لت�شجيل رقم  اأ�ييشييوييين  تيييدرب  احليييدث،  �شهرين قبل  مييدى  وعييلييى 
ال�شغط،  واأداء متارين  النخيل،  اأ�شجار  ت�شلق  قيا�شي، من خالل 

وامل�شي على يديه �شعوداً وهبوطاً على �شالمل مراآب ال�شيارات.
اجلمعيات  ل�شالح  يديه  على  �شار  واأن  �شبق  كالياندورغ  اأن  ُيذكر 
اجلمعية  ل�شالح  �شاعة   12 ملييدة  �شار  حيث  املييا�ييشييي،  يف  اخلييرييية 

الأمريكية لل�شرطان يف جامعته.
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هذ� ما تقوم به �ملر�أة بعد �لنف�شال
من املعروف اأن لي�س كل العالقات العاطفية تدوم اىل الأبد، بل اإن بع�س الأحباء قد يجدون اأن قرار النف�شال هو 

الأف�شل بدًل من البقاء يف عالقة مليئة بامل�شاكل.
باخل�شارة  وال�شعور  النك�شار  يعانني من  قد  اللواتي  الفتيات  بع�س  على  قا�شياً  القرار  هذا  يكون  اأن  املمكن  ومن 

والأمل لفرة طويلة.
ما هي الأمور التي تقوم بها الفتاة بعد النف�شال عن احلبيب؟

- اإعادة قراءة ر�شائله الن�شية القدمية: قد تكون بداية مرحلة النف�شال �شعبة على معظم الفتيات اللواتي قد 
يقمن بقراءة املحادثات القدمية مع احلبيب ال�شابق بهدف ا�شتعادة الذكريات اجلميلة على اأمل العودة اليه.

- تتّبعه على مواقع التوا�شل الجتماعي: حتى عندما تتاأكد الفتاة من اأن العالقة انتهت كلياً قد يراودها بع�س 
معرفة  بهدف  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  القدمي  حبيبها  ن�شاطات  بتتبع  تقوم  عندها  الأميير.  بهذا  ال�شك 

اأخباره وجديده.
- اإنفاق املال كله: تقوم الفتاة بعد النف�شال باإنفاق اأموالها على م�شتح�شرات التجميل والت�شوق لتح�شني مزاجها 

وتدليل نف�شها.
- مواعدة رجل جديد: قد تقوم الفتاة مبواعدة رجل جديد كي تنتقم من حبيبها ال�شابق وجعله ي�شعر بالغرة.
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�لإفر�ج عن �أقدم �شجني عمره 100 عام!
فرجت ال�شلطات الأمركّية عن جون �شوين فران�شيزي، وهو نائب زعيم 
عائلة كولومبو واأقدم �شجني يف نظام ال�شجون الحتادي، عن �شن يناهز 

الي100 عام.
اأّن جون �شوين خرج من م�شت�شفى �شجن يف  اإعالمّية  تقارير  واأو�شحت 
اأنهى مدة  اأن  بعد  الأمركّية على كر�شي متحّرك  ما�شات�شو�شت�س  ولية 

عقوبته التي دامت 50 عاًما ب�شبب �شرقة م�شرف.
وكتب مايكل ابن فران�شيزي بتغريدة عر توير: لقد اأفرجوا عن اأبي .. 

وعمره 100 عام .. هو حر طليق.. ن�شكر الرب.
واأّكد مكتب ال�شجون الأمركي اأن فران�شيزي، نائب زعيم عائلة كولومبو، 
اإحدى اأ�شهر ع�شابات اجلرمية املنظمة يف نيويورك، دخل ال�شجن وخرج 
6 مرات على  منه اأغلب فرات حياته، واأّنييه ُمنح اإطالق �شراح م�شروط 

الأقل، لكّنه انتهى بالعودة اإىل ال�شجن.
اإطالق  حتى  �شجني  اأكيير  فران�شيزي  كييان  نيوز،  فوك�س  موقع  وبح�شب 
من  البالغ  �شبارا�شيو  �شالفاتوري  منه  الّلقب  فانتزع  الآن  اأمييا  �شراحه. 

العمر 95 عاًما.

يختم كتابة �لقر�آن باخلط �لديو�ين
اليد  بخط  الييقييراآن  لكتابة  عييامييني  ا�شتمر  م�شروعا  لبناين  خييطيياط  اأمّت 

م�شتخدما اخلط الديواين الذي يندر ا�شتخدامه ل�شعوبته.
ويعتقد حممود بعيون )80 عاما( اأن هذه هي املرة الأوىل التي ُيكتب فيها 
القراآن باخلط الديواين، الذي ميكن اأن يكتب فيه كل حرف من الأبجدية 

العربية ب�شت اأو �شبع طرق.
وقال لرويرز "ح�شب معلوماتي، بالعامل الإ�شالمي مل يكتب اأحد القراآن 

باخلط الديواين. فاعترته اإجنازا".
القراآن.  لكتابة  والكتابة  القراءة  ال�شهل  الن�شخ  خط  ي�شتخدم  العادة  ويف 

و�شبق لبعيون كتابة القراآن اأربع مرات بخطوط اأ�شهل من الديواين.
وقال بعيون عن م�شروعه "اأردت اأن اأقوم ب�شيء مل يفعله اأحد. كل اخلطوط 

تدخل الكمبيوتر اإل اخلط الديواين."
اأن  ودر�س بعيون، اخلطاط الر�شمي لرئي�س الييوزراء اللبناين، اخلط منذ 

كان عمره 14 عاما.
وقال بعيون اإن امل�شحف املكتوب باخلط الديواين �شينتقل اإىل اأولده من 

بعده اإذا مل يجد طريقه اخلا�س لالنت�شار.

هل تعلم بوجود عملة 
بقيمة “�شفر” 

ورقييييية متت  لعملة  �ييشييورة  متييثييل 
العملة  وهييذه   ، الهند  يف  طباعتها 
قيمتها  ان  اي   ، قيييييميية  لييهييا  لييييي�ييس 
ذلك  تييييرى  ان  وتيي�ييشييتييطيييييع  �ييشييفيير 
ال�شورة  علي  املييكييتييوب  الييرقييم  ميين 
علي  املييكييتييوبيية   Zero كييلييميية  او 
الييعييمييليية حقيقية  وهييييذه  الييعييمييليية. 

ومت تداولها يف دولة الهند.
قيييد اخرعتها  رائيييعييية  فييكييرة  هيييذه 
الف�شاد  ت�شمى �شد  جمعية هندية 
الر�شوة  علي  الق�شاء  ميكن  لأنييه 
هذه  طريق  عن  املالية  وال�شرقات 
املوظفني  احييد  طلب  فيياإذا  العملة، 
لل�شخ�س  مييييكييين  مييعييييينييه  ر�ييييشييييوة 
يف  وو�ييشييعييهييا  العملة  هيييذه  تطبيق 
جيبه وبالتايل ميكن خداع املوظف 
انه  ليتوهم  العملة  بهذه  الفا�شد 
ولن  املييييال.  ميين  مبلغ  عييلييي  ح�شل 
ي�شتطيع املوظف الفا�شد ان يخرج 
ويفح�شها حتى  العملة من جيبه 
ل ينك�شف امره لن الر�شوة تكون 

فيها نوع من ال�شرية.
الهند  يف  الييعييمييليية  هييييذه  انييتيي�ييشييرت 
وحققت نتائج ايجابية ومت تقليل 
الر�شوة يف الهند وا�شبح املوظفون 
يف الهند ل يطلبون الر�شوة لنهم 
�شيئاً  يك�شبوا  ليين  انييهييم  يييعييرفييون 
�ييشييوى �ييشييوء اليي�ييشييمييعيية، وقيييد نالت 
هيييذه الييفييكييرة اعييجيياب الييعييامل كله 
كييمييا انييهييا ق�شت عييلييي الييكييثيير من 
الن�شب  وعمليات  املالية  ال�شرقات 

والحتيال.

كلٌب رئي�ٌس للبلدية
انييتييخييب �ييشييكييان قييرييية يف وليييية كنتاكي يف 
اليييولييييات املييتييحييدة لييلييمييّرة الييرابييعيية، كلباً 
على  تغلب  اأن  بعد  البلدية،  رئي�س  ملن�شب 
قييطيية وحييمييار ودجيياجيية وحيييييوانييات اأخرى 
واأعرب  املن�شب.  لهذا  اأ�شحابها  ر�ّشحها 
�ييشيياحييبيية الييكييلييب، جييييوردي بييامييفييورث، عن 
بيتبول  نوع  من  وهو  كلبها  لفوز  �شعادتها 
3 �شنوات لي�شبح  وا�شمه برينيث باولرو 
ها�س،  رابيت  لقرية  املقبل  البلدية  رئي�س 
مدينة  �شمال  كيلومرا   125 تبعد  التي 
الذي  كاي�شر،  بييوبييي  وقيييال  ليك�شينغتون. 
املدينة،  يف  التاريخية  اجلمعية  يف  يعمل 
اأواخر  يف  انطلقت  النييتييخييابييات  هييذه  "اإّن 
ت�شعينيات القرن املا�شي، وكانت تهدف اإىل 
دولرا  "جنمع  واأ�شاف  التّرعات".  جمع 
واحدا مقابل كل �شوت، ميكن لأي �شخ�س 
الإدلء ب�شوته اإذا اأراد ذلك". وتذهب هذه 
الأموال لتطوير القرية، لكنها �شت�شتخدم 
املتجر  اإ�يييشيييالح  يف  للم�شاعدة  الييعييام  هيييذا 

الرئي�شي لها، الذي دّمر يف حريق.

�لعثور على جثة مت�شلق بعد فقد�نه 9 �أيام  
عرث فريق بحث واإنقاذ اندوني�شي على جثة مت�شلق اأملاين  
�شيباياك يف  ت�شلق جبل  اأثناء  فقده  اأيييام من  ت�شعة  بعد 

اإقليم �شومطرة ال�شمالية.
القمة  لت�شلق  ا�شمه  الأمليياين فولر كالو�س �شجل  وكييان 

البالغ ارتفاعها 2200 مر يف 21 يونيو حزيران.
وعرث فريق البحث علي جثة املت�شلق يوم اخلمي�س ولكن 
�شوء  ب�شبب  التايل  اليوم  يف  اإل  انت�شالها  من  يتمكن  مل 

الأحوال اجلوية.
وجبل �شيباياك واحد من 130 بركانا ن�شطا يف اإندوني�شيا 

و�شجلت اآخر ثورة خطرة للركان يف عام 

ُيعد طفلته �ملري�شة للموت عرب �للعب معها يف قربها 
اإىل قرها  املري�شة  با�شطحاب طفلته  �شيني  بداأ رجل 
امل�شتقبلي واللعب معها داخله، ا�شتعداداً ملوتها بعدما بات 

عاجزاً عن دفع تكاليف عالجها الباهظة. 
يل  �شني  ت�شانغ  الطفلة  اإ�شابة  الأطييبيياء  �شخ�س  اأن  بعد 
مبر�س دموي خطر، اأنفقت اأ�شرتها ما يقارب 15000 
دولر اأمريكي على عالجها الطبي. غر اأن املال نفد لدى 
اأ�شرتها، واأدرك والدها باأن موت ابنته بات م�شاألة وقت ل 
اأكييرث.  ويذكر باأن الأ�شرة اقر�شت املال من الأ�شدقاء 
عدة مرات ولكن عرو�س امل�شاعدات املادية نفذت ومل يعد 

هنالك من ميد لهم يد العون. 
وبعد اأن اأ�شبح ت�شانغ ليونغ عاجزاً عن دفع نفقات عالج 
عر  لييلييمييوت،  بيياإعييدادهييا  يييبييداأ  اأن  قييرر  امل�شكينة،  طفلته 

ا�شطحابها اإىل قرها امل�شتقبلي واللعب معها داخله. 
اإىل  طفلتي  "اأ�شطحب  ماأ�شاته  على  معلقاً  ت�شانغ  وقال 
الذي  املكان  تعتاد على  اأن  اأريييدهييا  يييوم لأنني  قرها كل 
�شرقد فيه ب�شالم، هذا اأق�شى ما ميكن اأن اأفعله الآن".

داخل  ي�شتلقي  وهو  الأب  �شادم،  م�شور  ت�شجيل  واأظهر 
القر برفقة طفلته ويحت�شنها ويالعبها، بينما جل�شت 
زوجته احلامل يف مكان قريب من القر.  من اجلدير 
التال�شيميا  مبر�س  م�شابة  ت�شانغ  الطفلة  بيياأن  بالذكر 
الييدم، ويتطلب  الييذي يوؤثر على الأك�شجني يف  الييوراثييي، 
عالجاً مدى احلياة مبا يف ذلك الأدوية ونقل الدم ب�شكل 

دوري، بح�شب �شحيفة ديلي مرور الريطانية. 

يعود للحياة بعد جنازة كّلفت 20 �ألف دولر
 11 بعد  اإىل احلييييياة  بالعودة  واليييده  اأمريكي  فيياجيياأ رجييل 
يوماً من دفن جثته، ليظهر ب�شكل غر متوقع، يف اأعقاب 

اجلنازة التي اأقيمت له وتكلفت نحو 20 األف دولر.
وتلقى كريجان مكاملة هاتفية غريبة من �شديقه، بعد 
اأنييه ل يييزال على  اأييييام ميين دفنه لبنه فييرانييك ، ليخره 
قيد احلياة، لكنه مل ي�شدق ذلك، وطلب اأن ي�شمع �شوت 
ابنه الراحل، فما كان من �شديقه اإل اأن اأعطى ال�شماعة 

لالبن الذي فاجاأ والده باإلقاء التحية.
متجر  خلف  جثة  على  العثور  مت  عندما  بيييداأت  الق�شة 
كاليفورنيا  بيييوليييية  فييييايل  فييياونييينت  يف  "فريزون" 
لإخباره  كييريييجييان،  بال�شيد  التيي�ييشييال  ومت  الأمييريييكييييية، 
اأن اجلثة تعود لبنه فرانك وهو يعاين من ا�شطرابات 
ذا  موقع  بح�شب  ال�شوارع،  يف  زميين  منذ  ويعي�س  عقلية، 

وي�شت الأ�شرايل.

�أديل تلغي حفلني لت�شرر �أحبالها �ل�شوتية 
األغت املغنية الريطانية اأديل اآخر حفلني �شمن جولتها العاملية بعد اأن كانا مقررين 
مطلع الأ�شبوع يف ا�شتاد وميبلي يف لندن وذلك ب�شبب ت�شرر اأحبالها ال�شوتية. وقالت 
اأديل )29 عاما( اإنها ذهبت اإىل طبيب للحنجرة ليل اأم�س الأول اجلمعة ون�شحها 
اإن  اأمام ح�شود يف وميبلي لكنها قالت  باأل تغني. كانت املغنية قدمت حفلني بالفعل 

�شوتها كان يعاين.
واأ�شافت عر ح�شابها على موقع توير "اإذا قلت اإن قلبي مفطور ففي هذا تهوين". 
واأديل من اأكرث الفنانني مبيعا يف العامل وكانت تتوق كثرا للغناء لدرجة اأنها فكرت 

يف الكتفاء بتحريك �شفتيها يف احلفالت.
لكنها قالت "مل اأفعل ذلك قط ومن امل�شتحيل اأن اأفعل ذلك بكم. لن اأكون اأنا 

على امل�شرح". واأ�شارت اإىل اأنه ميكن للجمهور ا�شرجاع ثمن التذاكر اإذا 
اأديييل الفائزة بجوائز  اأخييرى للحفلني. وا�شطرت  مل حتدد مواعيد 

اإلغاء حفالت من قبل ب�شبب م�شكالت يف حلقها بعد  جرامي اإىل 
خ�شوعها جلراحة يف الأحبال ال�شوتية عام 2011.

جنم الكرة الأرجنتيني ليونيل مي�سي وعرو�سه اأنطونيال روكوزو بعد حفل زفافهما يف جممع �سيتي �سنرت 
يف روزاريو مبقاطعة �سانتا يف الأرجنتني )اأ ف ب(

لقطات مريبة يف 
�شرير ر�شيع

�شورا  اأن  بييريييطييانييييية  اأم  زعيييميييت 
داخل  مييراقييبيية  كييامييرا  التقطتها 
غرفة نوم �شغرها، اأظهرت �شبحا 
يف  اليير�ييشيييييع  جييانييب  اإىل  م�شتلقيا 

�شريره.
وح�شبما اأوردت �شحيفة "ال�شان" 
الريطانية الأحد املا�شي ، اإن لورا 
يظهر  فيديو  �شريط  ن�شرت  هيغ 
اأبي�س  �شبح  اإنيييه  تييقييول  مييا  وجيييود 
ر�شيعها  �ييشييرييير  زاويييييية  يف  اليييليييون 

البالغ 18 �شهرا.
وت�شع هيغ التي تعي�س مع زوجها 
 ، اإجنييلييرا  ديييفييون جنوبي  يف بلدة 
ال�شغر  غرفة  يف  مراقبة  كامرا 

يف الطابق العلوي من املنزل.
نهاية  وقييعييت  احلييادثيية  اإن  وقييالييت 
مايو املا�شي، م�شرة اإىل اأن ال�شبح 
كان يتحرك فوق الأ�شياء يف غرفة 

الطفل ال�شغر �شيب�شتيان.
ال�شبح،  الييزوجييان  �شاهد  وعيينييدمييا 
�شارعا اإىل غرفة الر�شيع متاأملني 
لكنهما  بدمية،  يتعلق  الأمييير  بيياأن 

وجدا الطفل وحده يف ال�شرير.
واأ�ييشييابييت الييدهيي�ييشيية الأب حييني مل 
لكنه  ال�شرير،  يف  لل�شبح  اأثيييرا  ييير 
الغريب  للج�شم  تف�شرا  يجد  مل 

الذي ظهر باللقطات امل�شورة.
فح�شت  اإنييييهييييا  اليييييزوجييييية  وقييييالييييت 
ميين عدم  للتاأكد  ميييرارا  الييكييامييرا 
تعمل  اأنها  وات�شح  اأعييطييال،  وجييود 

ب�شورة �شليمة.
"ال�شبح"  ظييهييور  اأن  اإىل  ولييفييتييت 
بيياأمييور غام�شة حتييدث يف  يرتبط 
غريبة  اأ�ييشييوات  �شماع  مثل  املنزل، 
على  معلقة  �ييشييور  اأمييكييان  وتغير 

جدران املنزل.

هاتفك �لذكي قد ي�شيبك بالغباء!
ل جتعل الهاتف الذكي يف متناول يدك طوال الوقت، 
اإذا كنت تخ�شى على ن�شاطك الذهني وقدراتك العقلية. 
ن�شيحٌة م�شتمدٌة من نتائج درا�شة جديدة ك�شفت عن 
القدرات  على  الييهييواتييف  لييهييذه  �شلبية  تيياأثييراٍت  وجيييود 

املعرفية لأ�شحابها، حتى واإن كانت مغلقة. 
واأظهرت الدرا�شة، التي اأُجريت يف الوليات املتحدة، اأن 
الب�شيطة،  املهام  بع�س  لإمتام  الأمرين  يعانون  النا�س 
نف�شها.   الغرفة  يف  معهم  الذكية  هواتفهم  كييانييت  اإذا 
اإبقاءك  بيياأن  الدرا�شة  على  القائمون  الباحثون  واأفييياد 
طاقة  »ا�شتنزاف  اإىل  يييوؤدي  منك  مقربة  على  هاتفك 
عقلك« لأن قدراً من هذه الطاقة ُي�شتهلك يف التفكر 
اأن جمرد  هييذا  واٍع.  ويعني  ولييو على نحٍو غر  ب�شاأنه 
على  قدرتك  من  َيُحد  املكان  يف  الذكي  الهاتف  وجييود 
اأنك  حَت�شب  كنت  واإن  حتى  املهام،  من  بالعديد  القيام 
اإمتييامييه.  ونقلت  ملا تعكف على  تييويل اهتمامك كاماًل 
الرئي�شي  املعد  عن  الريطانية  َميل«  »َديلي  �شحيفة 
ر�شدوا  الباحثني  اإن  قييولييه  وورد  اأدريييييان  د.  للدرا�شة 
عالقة بني زيادة احتمالية روؤية الهاتف الذكي وتقل�س 
وورد  واأ�شار  �شاحبه.   لدى  املتوفرة  املعرفية  القدرات 

تك�شا�س  بجامعة  الأعمال  اإدارة  �شوؤون  يف  خبر  -وهييو 
اأنك قد ل تدرك  اأنه على الرغم من  اإىل  الأمركية- 
اأنك تفكر ب�شاأن هاتفك الذكي، فاإن ذلك ل مينع من 
ال�شاأن،  ُي�شتهلك يف هذا  الذهنية  قييدراً من طاقتك  اأن 
ُيو�شف  املعرفية وي�شكل ما  وهو ما يحد من قدراتك 
800 من  الدرا�شة نحو  و�شملت  لعقلك«.   بي»ا�شتنزاف 
اأ�شحاب الهواتف الذكية. وا�شتهدفت بحث كيف يوؤثر 
قرب الهاتف من �شاحبه على طاقته الذهنية.  ويف اإطار 
هذه التجربة، ُطِلب من هوؤلء الأ�شخا�س اجللو�س على 
جهاز كمبيوتر وخو�س جمموعة من الختبارات التي 
التجربة،  بييدء  وقبل  الييكييامييل.  الركيز  منهم  تتطلب 
على  -وهي  الذكية  هواتفهم  بو�شع  للمبحوثني  �ُشِمح 
الو�شع ال�شامت- اإما مقلوبة بجوارهم على املكتب، اأو 
واأظهرت  اأخييرى.   اأو يف غرفة  يف جيوبهم وحقائبهم، 
عْت هواتفهم يف غرفة  النتائج اأن اأفراد العينة ممن ُو�شِ
اأخرى، اأبلوا بالًء ح�شناً ب�شكل يفوق اأقرانهم ممن ظلت 
اأما من  املكاتب بجوارهم.  الهواتف اخلا�شة بهم على 
و�شعوا هواتفهم يف اجليوب اأو احلقائب، فقد حلوا يف 

مركز متو�شط بني هاتني املجموعتني. 


