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حممد بن را�شد ي�ؤدي �شالة العيد مب�شجد ال�شيخ را�شد يف زعبيل
•• دبي-وام:

يوؤدي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل�شيخ  رع��اه �هلل مب�شجد  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 

ر��شد يف زعبيل �شباح غد� �جلمعة �شالة عيد �لأ�شحى �ملبارك.
�أعاده �هلل على قيادتنا ودولتنا و�شعبنا باخلري و�ليمن و�لربكات .. 

وكل عام و�لوطن بخري.
وي�شتقبل �شموه عقب �ل�شالة مبا�شرة جموع �ملهنئني بهذه �ملنا�شبة 

�ملباركة وذلك يف جمل�س زعبيل �لكبري.

حممد بن زايد ي�ؤدي �شالة العيد بجامع ال�شيخ زايد الكبري
•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ي���وؤدي 
�لأ�شحى  عيد  �شالة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 

�ملبارك بجامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري مبدينة �أبوظبي غد� �جلمعة.
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  �ل�شمو  �شاحب  وي�شتقبل 
للقو�ت �مل�شلحة جموع �ملهنئني بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة بعد �أد�ء �شالة 
�لأ�شحى  عيد  �أي��ام  �أول  يف  �أبوظبي  يف  �مل�شرف  بق�شر  وذل��ك  �لعيد 

�ملبارك.

حجاج الدولة يت�جه�ن الي�م اإىل عرفات لأداء الركن الأعظم
•• م�شعر منى-وام:

�لعربية  �لم��ار�ت  دول��ة  �لرحمن من حجاج  تتوجه مو�كب �شيوف 
�ملتحدة و �لبالغ عددهم 6228 حاجا وحاجة مع بزوغ فجر �ليوم 
�لتا�شع من ذي �حلجة لأد�ء �لركن �لأعظم يف �حلج وهو  �خلمي�س 

�لوقوف على م�شعر عرفات .                         )�لتفا�شيل �س3(
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�لدخان يت�شاعد من مو�قع ��شتباكات يف �لعيا�شية بتلعفر  )رويرتز(

حكام الإمارات واأولياء العهود يهنئون رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد بعيد الأ�ضحى 

خليفة يهنيء مل�ك وروؤ�شاء واأمراء الدول العربية والإ�شالمية 
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  بعث �شاحب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
حفظه �هلل برقيات تهنئة مبنا�شبة 
ح��ل��ول ع��ي��د �لأ���ش��ح��ى �مل���ب���ارك .. 
و�لفخامة  �جل��الل��ة  �أ���ش��ح��اب  �إىل 
و�ل�����ش��م��و م��ل��وك وروؤ����ش���اء و�أم����ر�ء 

�لدول �لعربية و�لإ�شالمية.
برقيات  يف  ل���ه���م  ����ش���م���وه  ومت���ن���ى 
و�ل�شعادة  �ل�شحة  موفور  �لتهنئة 
�لتقدم  م���ن  م���زي���د�  ول�����ش��ع��وب��ه��م 
و�ل��������رخ��������اء ولأم�����ت�����ن�����ا �ل���ع���رب���ي���ة 
و�لإ������ش�����الم�����ي�����ة �ل������ع������زة و�مل����ج����د 

و�لرفعة.
ك��م��ا ب��ع��ث ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�شيخ 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�لوزر�ء حاكم دبي و �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
برقيات  �مل�شلحة..  للقو�ت  �لأعلى 
تهنئة مماثلة �إىل �أ�شحاب �جلاللة 
وروؤ�شاء  ملوك  و�ل�شمو  و�لفخامة 
و�أمر�ء �لدول �لعربية و�لإ�شالمية 

بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة.
�أ�شحاب  ب��ع��ث  �خ�����رى  ج��ه��ة  م���ن 

ويل عهد اأبوظبي يتلقى ر�ضالة خطية من رئي�س ت�ضاد حول العالقات الثنائية 
بت�جيهات رئي�س الدولة.. حممد بن زايد ياأمر 

بت�زيع 162 م�شكنا مب�شروع ال�شعيبة يف العني

ع�ضرات الدواع�س ي�ضت�ضلمون للبي�ضمركة قرب تلعفر

العبادي: اتفاق حزب اهلل مع داع�س اإهانة لل�شعب العراقي
•• عوا�شم-وكاالت:

�لعر�قي  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  �أع������رب 
حيدر �لعبادي عن رف�شه لالتفاق 
�ل������ذي ن���ق���ل مب���وج���ب���ه �مل����ئ����ات من 
مقاتلي تنظيم د�ع�س �لإرهابي �إىل 
�ل�شورية  �حل����دود  ع��ل��ى  �ل��ب��وك��م��ال 

�لعر�قية. 
وقال �لعبادي، يف �ملوؤمتر �ل�شحايف 
�لأ�شبوعي �إن نقل �أعد�د كبرية من 
د�ع�����س �إىل �مل��ن��اط��ق �حل��دودي��ة مع 

�لعر�ق �إهانة لل�شعب �لعر�قي. 
�لعر�قية  �ل�����ق�����و�ت  �أن  و�أ������ش�����اف 
ولي�س  د�ع�س  على  للق�شاء  ت�شعى 

�حتو�ئه.
نقل  ب����ات����ف����اق  م���ت���ع���ل���ق  ت����ط����ور  يف 
حكومتا  �أعلنت  �لتنظيم،  م�شلحي 
معرب  ف��ت��ح  �إع����ادة  و�لأردن  �ل��ع��ر�ق 
�إغالقه،  م��ن  عامني  بعد  طريبيل 

عام  د�ع�س  تنظيم  ��شتيالء  ب�شبب 
من  �لعر�قي  �جلانب  2015على 
�لذي  �لرئي�شي  �ل�شريع  �ل��ط��ري��ق 

يربط بني �لبلدين.
وذكرت وكالة �لأنباء �لأردنية برت� 
�أن بياناً م�شرتكاً �شدر عن �لبلدين 

يقول �إن �إعادة فتح �ملعرب جاءت يف 
�أعقاب تاأمني �لطريق �ل�شريع بني 
�لع�شابات  هجمات  �شد  �لبلدين 

�لإجر�مية.
ويف �لوقت �لذي تو��شل فيه �لقو�ت 
د�ع�س  ����ش���د  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ع���ر�ق���ي���ة 

�أع��ل��ن��ت قو�ت  ت��ل��ع��ف��ر،  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�عتقالها  عن  �لكردية  �لبي�شمركة  
�لتابعني  �مل�������ش���ل���ح���ني  ل���ع�������ش���ر�ت 
للتنظيم بالقرب من ق�شاء تلعفر.

�ن  �لبي�شمركة  م�شادر  و�أو���ش��ح��ت 
منطقة  يف  مت  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  �ع��ت��ق��ال 
تلعفر،  ق�����ش��اء  ق����رب  �مل���ال���ح  ���ش��ه��ل 
�نف�شهم  ���ش��ل��م��و�  �ن  ب���ع���د  وذل������ك 
للقو�ت �لكردية لدى و�شولهم �ىل 

نقاط متركزها.
�مل�شلحني  �ن  �مل�������ش���ادر  و�أ����ش���اف���ت 
�مل��ع��ت��ق��ل��ني �����ش���ط���رو� ل���ل���ف���ر�ر من 
بعد  ��شرهم  م��ع  �لعيا�شية  ناحية 
�حل�شار  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت  �إط��ب��اق 

عليهم.
�ل�شرطة  ق�����ي�����ادة  وك�������ش���ف���ت  ه������ذ� 
�ل�شيطرة  �ل���ع���ر�ق���ي���ة  �لحت����ادي����ة 
ناحية  م�����ش��اح��ة  م��ن   50% ع��ل��ى 

�لعيا�شية �شمال ق�شاء تلعفر.

األغى �ضفره اإىل باري�س للمرة الثانية

متيم يخ�شى مغادرة الدوحة

رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

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

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

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

binawas1@yahoo.com

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

•• عوا�شم-وكاالت:

ق���ال �ل�����ش��ح��ايف �ل��ف��رن�����ش��ي ج���ورج م��ال��ربن��و �ملعروف 
ب�����ش��الت��ه وم��د�خ��ل��ه يف �ل���دوح���ة، ومب�������ش���ادره �لتي 
�لأو�شط،  �ل�شرق  ع��ن  ع��دة  كتب  بتاأليف  ل��ه  �شمحت 
وك��ت��اب��ني م��زع��ج��ني ج����د�ً ل��ل�����ش��ل��ط��ات �ل��ق��ط��ري��ة مبا 
�لدوحة،  �لقر�ر يف  �شناعة  تفا�شيل عن  حماله من 
�لأمري  �إن  و�لدبلوما�شية  �ل�شيا�شية  طبقتها  وف�شاد 
�أغ�شط�س  نهاية  يف  باري�س  ي��زور  لن  حمد،  بن  متيم 

)�آب( على عك�س �ملعلن �شابقاً.
بد�ية  يف  ب��اري�����س  قطر  �أم���ري  ي���زور  �أن  ُينتظر  وك���ان 
يوليو )متوز(  �آخ��ر  �إىل  �ل��زي��ارة  تاأجلت  ثم  �ل�شيف، 

ولكن �أزمة مقاطعة �لدوحة، من قبل �لدول �لعربية، 
�أجربت �لدوحة وباري�س على تاأجيلها �إىل تاريخ غري 

حمدد.
يوليو  ب��د�ي��ة  يف  �أك����دت  �لفرن�شية  �ل��رئ��ا���ش��ة  وك��ان��ت 
باري�س  �إىل  �لر�شمية  زي��ارت��ه  �أّج���ل  متيم  �أن  )مت���وز( 
�لرئي�س  فيها  و�شيلتقي  )�آب(،  �أغ�شط�س  نهاية  �إىل 

�إميانويل ماكرون.
تغريدة  يف  �لأرب��ع��اء  �أك��د  �لفرن�شي،  �ل�شحايف  ولكن 
على تويرت: على عك�س ما ر�ج �شابقاً فاإن �ل�شيخ متيم 

بن حمد، لن يزور باري�س هذ� �ل�شيف.
و�أ�شاف مالربونو نقاًل عن م�شادره ل ُيريد �لأمري 
�لبتعاد عن ب��الده، يف هذ� �لوقت �لذي ل تز�ل فيه 
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�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  �أع�������ش���اء  �ل�����ش��م��و 
ل��الحت��اد ح��ك��ام �لإم�����ار�ت برقيات 
�لأ�شحى  ع��ي��د  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ت��ه��ن��ئ��ة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  �ملبارك 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�شاحب  و  �هلل  ح���ف���ظ���ه  �ل�����دول�����ة 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 

رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  �هلل” 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 

للقو�ت �مل�شلحة.
)�لتفا�شيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  بناء على توجيهات �شاحب 
�أمر  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
�أبوظبي  �لتنفيذي لإمارة  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة 
مب�شروع  �مل��و�ط��ن��ني  ع��ل��ى  م�شكنا   162 ب��ت��وزي��ع 

�ل�شعيبة �ل�شكني مبنطقة �لعني.
تاأتي هذه �لتوجيهات حر�شا من �لقيادة �لر�شيدة 
للمو�طنني  �لكرمية  �حلياة  توفري مقومات  على 
وت��ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ك��ن �مل��الئ��م مب��ا ي��ع��زز م��ن ��شتقر�ر 
�لأ�شرة وتوفري �أف�شل �شبل �لعي�س �لكرمي للقيام 
بدورهم جتاه م�شرية �لتنمية �ل�شاملة يف �لدولة.

م��ن ج��ه��ة �خ����رى  ت��ل��ق��ى ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
ر�شالة خطية من  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
ت�شاد  جمهورية  رئي�س  �إتنو  ديبي  �إدري�س  فخامة 
و�شبل  �لبلدين  ب��ني  �لثنائية  ب��ال��ع��الق��ات  تتعلق 

تعزيزها وتطويرها يف خمتلف �ملجالت.
�آل  ز�ي��د  بن  �هلل  عبد  �ل�شيخ  �شمو  �لر�شالة  ت�شلم 
ن��ه��ي��ان وزي���ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل����دويل لدى 
��شتقباله �م�س- بديو�ن عام �لوز�رة يف �أبوظبي – 

معايل �إبر�هيم ح�شني طه وزير خارجية ت�شاد.
وبحث �جلانبان خالل �للقاء �شبل تعزيز عالقات 
�ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت وت�����ش��اد يف 
خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت �إ����ش���اف���ة �إىل ب��ح��ث ع����دد من 

�لق�شايا �لإقليمية و�لدولية.
)�لتفا�شيل �س2(

بحوزته �ضالح �ضطاير ورمانات يدوية
ت�ن�س: عدد من الأهايل 
يلق�ن القب�س على اإرهابي

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

�أف����ادت �م�����س �لرب���ع���اء، م�����ش��ادر �أم��ن��ي��ة يف حمافظة 
�أ�شيلي منطقة  �أن مو�طنني  �لق�شرين غرب تون�س 
“�ولد �شامل “ من معتمدية فو�شانة �ملحاذية جلبل 
�لقب�س  �أل��ق��و�  �لق�شرين،  حمافظة  يف  “بريينو” 
على عن�شر �إرهابي بحوزته �شالح من نوع “ �شطاير 

يدوية. “ ورمانة 
�أثناء  ج��اءت  �لعملية  �أن هذه  �مل�شادر  ذ�ت  و�أو�شحت 
وحد�ت  من  �لفر�ر  �لإره��اب��ي  �لعن�شر  ه��ذ�  حماولة 
بعمليات  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �لتون�شيني  و�جل��ي�����س  �ل����درك 
مت�شيط و��شعة بجبل بريينو وحميطه بعد ر�شدها 
باملرتفع  م�شبوهة  حت��رك��ات  �ملنق�شي  �ل�شبت  منذ 
�ملذكور، م�شيفة �أن �لأهايل قامو� بت�شليمه �ىل قو�ت 

�لدرك يف �ملنطقة.

ولفتت �إىل �أن عن�شرين �إرهابيني �خرين كانا برفقة 
تز�ل  ول  ب��ال��ف��ر�ر  لذ�  ق��د  �مل��ذك��ور  �مل�شلح  �لعن�شر 
وتفيد  ج��اري��ة،  عنهما  و�ل��ب��ح��ث  �لتم�شيط  عمليات 
�ملعلومات �لأولية �أن �لعن�شر �مل�شلح �لذي �ألقي عليه 

�لقب�س هو تون�شي �جلن�شية، ح�شب نف�س �مل�شادر.

•• عوا�شم-وكاالت:

�أع��ل��ن��ت ر�ب���ط���ة �أم���ه���ات �مل��خ��ت��ط��ف��ني �ل��ي��م��ن��ي��ني، �أم�س 
لها  تعر�س  ق�شري  �إخ��ف��اء  حالة   512 ر�شد  �لأرب��ع��اء، 
للمخلوع،  �ملو�لية  و�لقو�ت  مدنيون من قبل �حلوثيني 
علي عبد�هلل �شالح، منذ مطلع �لعام �جلاري بينهم كبار 
�شن ومر�شى. وقالت ر�بطة �أمهات �ملختطفني، : تعر�س 
�ملئات من �ليمنيني �لأبرياء �إىل حمالت �ختطاف ومن 
ثم �إخفاء ق�شري ملدة تتجاوز يف بع�شها �لعامني ل تعلم 
عائالتهم عنهم �أي �شيء ويتنامى لديها �خلوف و�لقلق 

على م�شري �أبنائها �ملجهول.
�مل��خ��ف��ي��ني ق�شر�ً  �أب��ن��ائ��ه��ن  �ل��ع�����ش��ر�ت م��ن  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
تعر�شو� خالل �لعامني �ملا�شيني �إىل �لتعذيب �ل�شديد 
حتى �ملوت و�لت�شفية �جل�شدية و��شتخدم بع�شهم كدروع 

ب�شرية لق�شف �لطري�ن.
ق�شر�ً  �ملخفيني  “بقاء  �أن  بيانهن،  يف  �لأم��ه��ات،  و�أك���دت 
وح���ي���دي���ن مل�����ش��ري جم���ه���ول ي��ع��ر���س ح��ي��ات��ه��م للخطر 
�لد�ئم ويبقي �أمهاتهم يف خوف وقلق م�شتمر يوؤثر على 
�شحتهن �لنف�شية و�جل�شدية ويحّمل �جلميع م�شوؤولية 

512 حالة اإخفاء ق�ضري نفذها الإنقالبيون منذ مطلع العام

ميلي�شيات احل�ثي تعتدي على حمامي �شالح
�أخ��الق��ي��ة و�إن�����ش��ان��ي��ة لإن���ق���اذه���م و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �إط���الق 

�شر�حهم.
وط��ال��ب��ت �لأم���ه���ات ج��م��اع��ة �حل��وث��ي و���ش��ال��ح باحرت�م 
�لإخفاء  جت��رم  �لتي  �لإن�شان  حلقوق  �لدولية  �ملو�ثيق 

�لق�شري بحق �ملو�طنني �لأبرياء.
و�لإن�شانية  �حلقوقية  �ملنظمات  �لأم��ه��ات  نا�شدت  كما 
�لدولية و�ملحلية �ل�شغط على جماعة �حلوثي و�شالح 
�مل�شلحة حتى تك�شف عن م�شري جميع �ملخفيني ق�شر�ً يف 

�شجونها، و�ل�شماح لأهاليهم وذويهم بالتو��شل معهم.
�أن م�شلحني  للحدث  �أف���ادت م�شادر  �أخ���رى،  م��ن جهة   
�مل�����ش��وري، حمامي  م��ه��دي  ه��اج��م��و�، حممد  جمهولني 
�لرئي�س �ملخلوع �شالح، و�شط �لعا�شمة �شنعاء، ما �أدى 
من  يوم  بعد  �لهجوم  وياأتي  بالغة،  بجروح  �إ�شابته  �إىل 

�تفاق �لتهدئة بني حزب �شالح و�حلوثيني.
قبل �أن يجف حرب �تفاق �لتهدئة �لأخري بني ميلي�شيات 
�حلوثيون،  �ع��ت��دى  �شالح،  �ملخلوع  و�لرئي�س  �حل��وث��ي 
�ختطافه  بعد  �مل�شوري،  �شالح،  حمامي  على  �لثالثاء، 
من منزله وممار�شة �شتى �أنو�ع �لتعذيب �جل�شدي عليه 

ما ت�شبب بتك�شري �أطر�فه و�إ�شابته بجروح متفرقة.

لبنان يعلن انتهاء فجر اجلرود..
انت�شار ع��ن  يتحدث  وع����ن 

•• بريوت-وكاالت:

مي�شال  �للبناين  �لرئي�س  �أع��ل��ن 
�لأربعاء،  �م�س  ل��ه،  كلمة  يف  ع��ون 
بعبد�،  يف  �جلمهوري  �لق�شر  من 
�لإرهاب  على  �نت�شرت  �لبالد  �أن 
ب��ط��ري��ق��ة م�����ش��رف��ة، م��ه��دي��اً هذ� 
�للبنانيني.  ج��م��ي��ع  �إىل  �ل��ن�����ش��ر 
�ل�شماح  ي��ج��ب  ل  �أن�����ه  و�أ�����ش����اف 
تن�شي  �أن  �ل�شيا�شية  للتجاذبات 

�للبنانيني �لنت�شار.
�جلي�س  ق���ائ���د  �أل���ق���ى  ذل�����ك،  �إىل 
�ل��ل��ب��ن��اين، ج���وزي���ف ع�����ون، كلمة 
فجر  معركة  جمريات  فيها  �شرح 
�جل�����رود، �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ت م��ن �أجل 
ت��ط��ه��ري �حل������دود �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة من 
عنا�شر د�ع�س. كما حيا كل جندي 
�ملعركة، م�شدد�ً  �أر���س  على  �شقط 

على �أن �جلي�س حقق �لن�شر.

اىل  ت��دع���  امل��ت��ح��دة  الأمم 
رف����ع احل�����ش��ار ع���ن غ��زة 

•• جباليا-اأ ف ب:

دع���ا �لم���ني �ل��ع��ام ل���المم �ملتحدة 
�لربعاء  �أم�س  غوتريي�س  �نطونيو 
ل���رف���ع �حل�������ش���ار ع����ن ق���ط���اع غزة 
�لفقري  �ل��ق��ط��اع  �ىل  زي���ارت���ه  ب��ع��د 
و�مل��ح��ا���ش��ر �ل����ذي ي��ع��اين ع��ل��ى حد 
ق���ول���ه م���ن �إح������دى �أ����ش���د �لزم�����ات 

�لن�شانية ما�شاوية �لتي ر�آها.
للغاية  متاأثر  �ن��ا  غوتريي�س  وق��ال 
�ل��ي��وم، ولروؤيتي  ل��وج��ودي يف غ��زة 
ل���الأ����ش���ف �ح�������دى ������ش����د �لزم�������ات 
�شاهدتها  �لتي  ماأ�شاوية  �لن�شانية 
منذ �شنو�ت يف �طار عملي كان�شاين 

يف �لمم �ملتحدة.
وق�����ال ب��ع��ده��ا �ن����ه م���ن �مل���ه���م فتح 
�حل�شار  �ىل  �����ش���ارة  يف  �حل���و�ج���ز 
ع�شر  منذ  ��شر�ئيل  تفر�شه  �ل��ذي 
�����ش����ن����و�ت ع���ل���ى �ل����ق����ط����اع و�غ������الق 
غوتريي�س  وز�ر  رف��ح.  معرب  م�شر 
مدر�شة تابعة لوكالة غوث وت�شغيل 
�لالجئني �لفل�شطينيني )�لونرو�( 

يف �شمال قطاع غزة.

اأم��ري��ك��ا ت��ر���ش��ل م��ق��ات��الت 
البلطيق  حلماية  اإ�شافية 

•• �شياولياي-رويرتز:

�ملتحدة جمموعة  �لوليات  �أر�شلت 
�ملقاتلة  �ل����ط����ائ����ر�ت  م����ن  م����ع����ززة 
�إ���ش��ت��ون��ي��ا ولتفيا  ���ش��م��اء  حل��م��اي��ة 
�شمال  �لأع�شاء يف حلف  وليتو�نيا 
ع�شكري  ت��دري��ب  خ��الل  �لأطل�شي 
�لبلطيق  مب��ن��ط��ق��ة  ك��ب��ري  رو����ش���ي 
مناور�ت  و�أث�����ارت  �مل��ق��ب��ل.  �ل�����ش��ه��ر 
بني  �ل��ف��رتة  يف  �لع�شكرية  )زب����اد( 
14 و20 �شبتمرب �أيلول يف رو�شيا 
�لبي�شاء وغرب رو�شيا وكاليننجر�د 
رو�شيا  تاأكيد  �ملنطقة رغم  قلقا يف 
�أن �لتدريب �لو��شع �لنطاق دفاعي 

متاما ولن يكون مقدمة لغزو.
�أمريكية  م��ق��ات��الت  �شبع  وهبطت 
يف  ����ش���ي(  )�إف15-  �ل���ط���ر�ز  م���ن 
ق���اع���دة ���ش��ي��اول��ي��اي �جل���وي���ة هذ� 
�لأ�شبوع للقيام بدوريات فوق دول 
�لبلطيق بزيادة ثالث طائر�ت عن 

عددها �ملعتاد

غارة للتحالف تعرقل �شري قافلة داع�س من لبنان اإىل �ش�ريا
•• عوا�شم-وكاالت:

بغارة عرقلت  د�ع�س  لتنظيم  قافلة  ��شتهد�ف  �لأرب��ع��اء،  �م�س  و��شنطن،  تقوده  �ل��ذي  �ل��دويل  �لتحالف  �أعلن 
ذكر  فيما  �ل��زور،  دير  وقعت جنوب  �لغارة  �أن  �إىل  �ل�شوري  �ملر�شد  و�أ�شار  �ل��زور.  دير  �إىل  لبنان  م�شارها من 
�لتحالف �أنه �أحدث فجوة يف �لطريق ودمر ج�شر� �شغري�، ما منع �لقافلة من �لو�شول �إىل وجهتها يف �شرق 
�شوريا. و�عترب �ملتحدث با�شم �لتحالف، ر�يان ديلون، �أن من �أبرمو� �لتفاق �أُفرغت مز�عمهم مبحاربة �لإرهاب 

من م�شمونها، عند �شماحهم بعبور �أفر�د تنظيم ميثل تهديد� عامليا.

�لرهابي يف قب�شة �لهايل
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اأخبـار الإمـارات
حكام الإمارات واأولياء العه�د يهنئ�ن رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد بعيد الأ�شحى املبارك

•• اأبوظبي-وام:

بعث �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام 
�ملبارك  �لأ�شحى  عيد  مبنا�شبة  تهنئة  برقيات  �لإم���ار�ت 
�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و  �هلل«  حفظه  �ل��دول��ة 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 

�مل�شلحة.
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �ل�شمو  �شاحب  و�أع���رب 

���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �لأعلى 
ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و  �ل�شارقة  حاكم 
�شاحب  و  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي 
�ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و  �ل��ف��ج��رية  ح��اك��م  �لأع��ل��ى 
�لقيوين  �أم  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعال  ر��شد  بن 
ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و 
تهانيهم  خال�س  عن  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
�مل�شلمني  قلوب  على  �لعزيزة  �لإ�شالمية  �ملنا�شبة  بهذه 
�شموهم مبوفور  على  يعيدها  �أن  وج��ل  عز  �هلل  د�ع��ني   ..
�ل�شحة و�لعافية وعلى �شعب �لإمار�ت و�لأمتني �لعربية 

و�لإ�شالمية مبزيد من �لتقدم و�لزدهار.
حكام  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  بعث  كما 
و  م��ل��وك  �إىل  نف�شها  باملنا�شبة  تهنئة  ب��رق��ي��ات  �لإم�����ار�ت 
لهم  متمنني  و�لإ�شالمية  �لعربية  �ل��دول  و�أم��ر�ء  روؤ�شاء 
�لتقدم  م��ن  �مل��زي��د  ول�شعوبهم  و�لعافية  �ل�شحة  م��وف��ور 

و�لزدهار.
تهنئة  برقيات  �حلكام  ون��و�ب  �لعهود  �أول��ي��اء  �شمو  بعث  و 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �إىل  مم��اث��ل��ة 
و�شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�أبوظبي  عهد  ويل  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 

نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.

رئي�س الدولة يهنيء مل�ك وروؤ�شاء و اأمراء 
الدول العربية والإ�شالمية مبنا�شبة عيد الأ�شحى 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل برقيات تهنئة مبنا�شبة حلول عيد 
�لأ�شحى �ملبارك .. �إىل �أ�شحاب �جلاللة و�لفخامة و�ل�شمو ملوك وروؤ�شاء و�أمر�ء �لدول �لعربية و�لإ�شالمية.

ومتنى �شموه لهم يف برقيات �لتهنئة موفور �ل�شحة و�ل�شعادة ول�شعوبهم مزيد� من �لتقدم و�لرخاء ولأمتنا �لعربية 
و�لإ�شالمية �لعزة و�ملجد و�لرفعة. كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
و�أمر�ء  وروؤ�شاء  ملوك  و�ل�شمو  و�لفخامة  �جلاللة  �أ�شحاب  �إىل  مماثلة  تهنئة  برقيات  �مل�شلحة..  للقو�ت  �لأعلى 

�لدول �لعربية و�لإ�شالمية بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة.

» الهالل الأحمر« يد�شن حملة »و�شية زايد باأهل اليمن« يف حمافظة �شب�ة

�لإن�شانية  ب����ال����ظ����روف  و����ش���ع���ب���ا 
و�لذي  �ليمن  يف  حاليا  �ل�شائدة 
�لأخوية  �لعالقات  متانة  يج�شد 
و�لرو�بط �لأزلية �لتي جتمع بني 

�ل�شعبني �ل�شقيقني.
زيارته  خ���الل   - �مل���ه���ريي  و�أ����ش���ار 
تد�شني  ع��ق��ب  �ل�������ش���ه���د�ء  ل�����ذوي 
حر�شت  �لهيئة  �أن  �إىل   - �حلملة 
�أ�شر  �أ�شرة من  على �أن حت�شل كل 

للنهج  �إ����ش���ت���م���ر�ر�  ي���اأت���ي  �ل��ي��م��ن« 
و�لتنموي  و�لإغ����اث����ي  �لإن�������ش���اين 
لدولة �لإمار�ت وقيادتها �لر�شيدة 
لتعزيز  كبرية  ج��ه��ود�  تبذل  �لتي 
�إ�شتجابتها �لإن�شانية جتاه �لأ�شقاء 

يف �ليمن منذ �إندلع �حلرب.
�لإن�شاين  �ل���ه���دف  �أن  و�أو�����ش����ح 
»و�شية  �إليه  ت�شتند  �ل��ذي  �لنبيل 
�أبناء  �إ�شعاد  ز�يد باأهل �ليمن« هو 

على توفري كوبونات �شر�ء �لك�شوة 
تنفيذ  من  لتتمكن  للم�شتفيدين 
�أه������د�ف �حل��م��ل��ة و�ل��و���ش��ي��ة على 
�أك��م��ل وج����ه. م��ن ج��ان��ب��ه��م �أع���رب 
�أه�����ايل �أ����ش���ر �ل�����ش��ه��د�ء ع���ن بالغ 
�لإم���ار�ت  دول��ة  جلهود  تقديرهم 
�لأحمر  �لهالل  هيئة  تقدمه  وما 
�لإم��ار�ت��ي - ذر�ع��ه��ا �لإن�����ش��اين يف 
�إن�شانية  م�شاعد�ت  م��ن   - �ليمن 

�ل�شهد�ء و�جلرحى من �لأ�شاحي 
هد�يا  وت����وزي����ع  �ل���ع���ي���د  وك�������ش���وة 
حتى  ت�شتمر  حيث  نقدية  ومكارم 
ثالث �أيام عيد �لأ�شحى �ملبارك يف 

خمتلف �ملحافظات �ليمنية.
�ملهريي رئي�س  �شيف  و�أكد حممد 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  فريق 
�أن  يف ���ش��ب��وة - ع��ق��ب �ل��ت��د���ش��ني - 
باأهل  ز�ي���د  »و���ش��ي��ة  حملة  تنفيذ 

�أ���ش��ح��ي��ة و�شلتني  ع��ل��ى  �ل�����ش��ه��د�ء 
ك�شوة  �إىل  �إ����ش���اف���ة  غ���ذ�ئ���ي���ت���ني 
�أن�����ه مت تقدمي  و�أ�����ش����اف  �ل��ع��ي��د. 
مبالغ نقدية لهم كهد�يا بدل عن 
�مل��الب�����س وك�شوة  ���ش��ر�ء  ك��وب��ون��ات 
�لعيد نظر� لبعد م�شافة �لأ�شو�ق 
�أ�شر  ومناطق  قرى  عن  �لتجارية 
�لهيئة  �أن  �إىل  �ل�����ش��ه��د�ء..لف��ت��ا 
�لقادمة  �مل���ر�ح���ل  خ���الل  �شتعمل 

خالل  و�جل��رح��ى  �ل�شهد�ء  و�أ���ش��ر 
�أيام �لعيد �ملباركة لإدخال م�شاعر 
�ل��ف��رح و�ل�����ش��ع��ادة و�ل�����ش��رور على 
قلوبهم تكرميا وعرفانا من دولة 
�لإم������ار�ت وق��ي��ادت��ه��ا �ل��ر���ش��ي��دة ملا 
�ل�شهد�ء  و�أبناوؤهم  �آب��اوؤه��م  قدمه 
من ت�شحيات يف �شبيل �لدفاع عن 

�لوطن.
�ه��ت��م��ام �لإم�������ار�ت حكومة  و�أك�����د 

•• �شبوة-وام:

د����ش���ن���ت ه��ي��ئ��ة �ل����ه����الل �لأح���م���ر 
�لإمار�تي �م�س حملة »و�شية ز�يد 
�شبوة  حمافظة  يف  �ل��ي��م��ن«  ب��اأه��ل 
و�لتي ت�شتهدف دعم �أ�شر �ل�شهد�ء 
�ل���ي���م���ن و�إدخ��������ال  و�جل�����رح�����ى يف 

�ل�شعادة و�لفرحة يف قلوبهم.
حر�س  �إط�������ار  يف  �حل���م���ل���ة  ت����اأت����ي 
�ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة  �لقيادة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
على  �هلل«  »حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�ل�شقيق  �ليمني  �ل�شعب  م�شاندة 
وب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن ���ش��اح��ب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�لأع���ل���ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة وذلك 
ملا  �ل�شهد�ء و�جلرحى  دعما لأ�شر 
ميادين  يف  ت�شحيات  م��ن  ق��دم��وه 

�لدفاع عن �أر�شهم .
�أطلقتها  �ل��ت��ي  �حلملة  وتت�شمن 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
يف �ل� 16 من �أغ�شط�س �جلاري - 
وتاأتي بالتز�من مع عيد �لأ�شحى 
�مل��ب��ارك - ت��وف��ري �إح��ت��ي��اج��ات �أ�شر 

تعك�س م���دى ح��ر���س �لأ���ش��ق��اء يف 
�لإم��ار�ت على تلم�س �لإحتياجات 
�لأ�����ش����ا�����ش����ي����ة لأ������ش�����ر �ل�������ش���ه���د�ء 
�ملت�شررة  و�لأ������ش�����ر  و�جل�����رح�����ى 
و�مل��ح��ت��اج��ة و�لأ����ش���د ف��ق��ر� يف ظل 
تعي�شها  �لتي  �لع�شيبة  �ل��ظ��روف 
�لبالد. و�عتربو� �أن حملة »و�شية 
و�إمتد�د�  �إ���ش��ت��م��ر�ر�  ت��اأت��ي  ز�ي����د« 
للدور �لأ�شا�شي �لكبري �لذي تقوم 
به دولة �لإمار�ت على �ل�شعيدين 
�لإن�شاين و�خلدمي و�لذي ي�شاف 
�لعظيم  �ل��ع��روب��ي  ر���ش��ي��ده��ا  �إىل 
�إنطالق  منذ  �ليمن  م�شاعدة  يف 

عا�شفة �حلزم و�إعادة �لأمل.
ماقدمته  ين�شو�  لن  �أنهم  و�أك���دو� 
وتقدمه دول��ة �لإم���ار�ت من عون 
للمحتاجني  ن�������ش���رة  وم�������ش���ان���دة 
�ملت�شررين  ع��ن  ل��ل��م��ع��ان��اة  ورف��ع��ا 
م�شاعر  و�إدخ�����ال  �لب�شمة  ل��ر���ش��م 
ع���ل���ى قلوب  و�ل���������ش����رور  �ل��ب��ه��ج��ة 
و�أ�شر  �أه������ايل  م���ن  �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 
�ل�شهد�ء و�جلرحى خا�شة يف ظل 
�ل�شعبة  �لإق��ت�����ش��ادي��ة  �ل���ظ���روف 
تع�شف  �ل����ت����ي  و�حل��������رب  ح���ال���ي���ا 

بالبالد.

زايد لالإ�شكان يعتمد اأ�شماء 1080 م�اطنا من م�شتحقي الدعم ال�شكني بقيمة 670 ملي�ن درهم
•• دبي-وام: 

خالل  لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ  برنامج  �إد�رة  جمل�س  �عتمد 
�جتماعه �م�س �أ�شماء 1080 مو�طنا من م�شتحقي قر�ر�ت 

�لدعم �ل�شكني بقيمة �إجمالية بلغت 670 مليون درهم.
�ل�شمو  �ل�شامية ل�شاحب  للتوجيهات  تنفيذ�  �لإعتماد  ياأتي 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« 
و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي »رع��اه �هلل« 
ومتابعة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة.
�جلاري  للعام  �خلام�س  يعد  �لذي   - �ملجل�س  �جتماع  تر�أ�س 
بلحيف  حم��م��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل   -  2017
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لتحتية  �لبنية  تطوير  وزي��ر  �لنعيمي 
�لربنامج وذلك يف موقع م�شروع جممع �أم �لقيوين �ل�شكني 

مبدينة �ل�شهد�ء باإمارة �أم �لقيوين .
و�أكد معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف �لنعيمي �أن 
�لإعالن عن هذه �لدفعة من �أ�شماء م�شتحقي �لدعم �ل�شكني 
ياأتي يف �إطار توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
 2018 عام  باإعتماد  �هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 
»عام ز�يد« حيث يعترب برنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان جزء� 
من �إرث ز�يد �لذي ل ين�شب فقد كان �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان يويل جل �هتمامه باملو�طن ومعي�شته 
وتوفري مقومات �حلياة �لكرمية و�لرفاه لأبنائه �ملو�طنني.

م�شاكن  �أوىل  ث����ر�ه«  �هلل  »ط��ي��ب  ز�ي���د  �ل�شيخ  �إن  و�أ����ش���اف 

ز�يد لالإ�شكان  �ل�شيخ  برنامج  بالغة فجاء  �أهمية  �ملو�طنني 
لتحقيق �لإ�شتقر�ر �ل�شكني للمو�طنني و�إ�شعادهم وعلى هذ� 
�لنهج �شارت قيادتنا �لر�شيدة ملو��شلة روؤية ز�يد بالهتمام 
�ل�شكني  �لدعم  توفري  خالل  من  وتنميته  �لإ�شكان  بقطاع 

للمو�طنني وبناء �أحياء �شكنية متكاملة �ملر�فق.
�ملغفور  �لإم���ار�ت كانت يف عهد  �أن دول��ة  �إىل  �أ�شار معاليه  و 
�لأ�شرة  ����ش��ت��ق��ر�ر  ع��ل��ى  حري�شة  ت���ز�ل  ول  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه 
بني  و�لتما�شك  �لتالحم  مقومات  دعم  خالل  من  �ملو�طنة 
�أفر�دها ترجمة لروؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�شلطان  ز�يد بن  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �لذي نهل من  نهيان  �آل 
ول�شعبه  �لوطن  لهذ�  و�لعطاء  ر�ية �حلب  نهيان وحمل  �آل 

ليبقى متكاتفا متالحما و�شعيد�.
بالتز�من  �ل�شكني  �ل��دع��م  ق���ر�ر�ت  م��ن  �لدفعة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
مع �لإع��الن عن عام 2018 »ع��ام ز�ي��د« وق��رب حلول عيد 
�لأ�شحى �ملبارك حيث توزع �لدعم �ل�شكني �لذي �أعلن عنه 
�لربنامج ما بني 785 قر�شا و295 منحة �شكنية.. فيما 
ت��ن��وع �ل��دع��م م��ا ب��ني 799 فئة ب��ن��اء ج��دي��د و70 م��ن فئة 
فئة  و77  م�شكن  �شيانة  فئة  م��ن  و14  م�شكن  ��شتكمال 
�إ�شافة  فئة  و68  حكومي  م�شكن  فئة  و42  م�شكن  ���ش��ر�ء 
ووفاء  م�شكن  على  �إ���ش��اف��ة  فئة  و9  م�شكن  على  وتو�شعة 

بقر�س و�حد.
و��شتحوذت فئة بناء جديد على غالبية �لقر�ر�ت �لتي �أعلن 
فئة  م�شتحقي  من  ��شما   799 ت�شمنت  �إذ  �لربنامج  عنها 
بناء جديد و�لتي تعد من �أبرز �لفئات �لتي يقوم �لربنامج 
�ملنا�شبة  �لت�شاميم  �خ��ت��ي��ار  للمو�طن  تتيح  و  ب��اإع��ت��م��اده��ا 

و�ختيار حجم �مل�شكن وحرية �ختيار �ملقاول و�ل�شت�شاري.
70 م��ن م�شتحقي فئة  �أ���ش��م��اء  �ع��ت��م��اد  �ل��ربن��ام��ج  �أع��ل��ن  و 
من  م�شكن  ��شتكمال  �شريحة  تعد  حيث  م�شكن  ��شتكمال 
و�لبت  لطلباتها  �لإ�شتجابة  ت�شتدعي  �لتي  �ملهمة  �ل�شر�ئح 
�أهمية  من  ت�شكله  ملا  نظر�  وذل��ك  ممكن  وق��ت  باأ�شرع  فيها 
يف حتقيق �لإ�شتقر�ر �ل�شكني ونظر� للتكاليف �لتي تكبدها 
�مل�شكن  هذ�  من  �لإ�شتفادة  دون  �ملنفذة  �لأعمال  يف  �ملو�طن 
�أن بقاء  لأ�شباب يف مقدمتها عدم �ملقدرة �ملالية ف�شال عن 
�إىل تلف  ي��وؤدي  ��شتكمال قد  �لزمن دون  �مل�شكن لفرتة من 

�لهيكل �خلر��شاين وعدم �شالحية �لبناء �لقائم.
�إ���ش��اف��ة وت��و���ش��ع��ة على  68 م��ن ف��ئ��ة  ك��م��ا ت�شمنت �ل��دف��ع��ة 
و�لإ���ش��اف��ات على  �ملالحق  �إدخ��ال  �لدعم  ه��ذ�  ويتيح  م�شكن 
�ملو�طنة  لالأ�شرة  �لأمثل  �ل�شتقر�ر  لتحقيق  �لقائم  �مل�شكن 
�ملو�طنني  م��ن  �لعديد  لأن  نظر�  وذل��ك  �شعادتها  وحتقيق 
يقومون باإ�شافة �ملالحق على �مل�شاكن �لقائمة بهدف �إ�شكان 
�لأبناء �لر�غبني يف �لإ�شتقر�ر مع �لعائلة ومل �شمل �لأ�شرة 
�ل�شكني م��ن خ���الل جتمع  �لإ���ش��ت��ق��ر�ر  �ل���و�ح���دة وحت��ق��ي��ق 
��شما   14 �عتماد  �لربنامج عن  �أعلن  و  �لآب���اء.  �لأب��ن��اء مع 
�أبرز  من  تعد  �لتي  م�شكن  على  �شيانة  فئة  م�شتحقي  من 
�إذ يقوم �لربنامج بتقدمي هذ� �لدعم  �ل�شكني  فئات �لدعم 
�ل�شكني للمحافظة على عمر �مل�شكن جتنبا حلدوث �أ�شر�ر 

على �مل�شكن يف �مل�شتقبل.
كما �أع��ل��ن �ل��ربن��ام��ج ع��ن �ع��ت��م��اد �أ���ش��م��اء 77 م��و�ط��ن��ا من 
م�شتحقي فئة �شر�ء م�شكن و�لذي ياأتي كاأحد حلول �لدعم 
م�شكن  على  �حل�شول  من  �ملو�طنني  يخول  �ل��ذي  �ل�شكني 

يوفر  مما  �ملالية  ميز�نيتهم  وح�شب  رغبتهم  ح�شب  جاهز 
�أ�شماء  �لربنامج  و�عتمد  جديد.  م�شكن  بناء  عناء  عليهم 
�مل�شاكن  �لربنامج  42 من فئة م�شكن حكومي حيث يقدم 
�حلكومية �شمن م�شاريع �لأحياء �ل�شكنية �ملتكاملة �ملر�فق 
�أن��و�ع �لدعم  �لتي ينفذها يف �إم��ار�ت �لدولة �ملختلفة كاأحد 
�ل�شكني �لذي يوفر على �مل�شتفيدين عناء �لبحث عن �ملقاول 
و�ل�شت�شاري �ملنا�شب بالقيمة �ملنا�شبة. ويف �شياق م�شتجد�ت 
�لربنامج  �إد�رة  جمل�س  �عتمد  �ل�شكنية  �لأح��ي��اء  م�شاريع 
�لفنية  �لدر��شات  لإع���د�د  هند�شية  خدمات  تقدمي  تر�شية 
جممع  م�شروع  و�شيانة  و�إجن��از  �إن�شاء  مل�شروع  و�لت�شاميم 
نحو  �لإجمالية  تكلفة  تقدر  �ل��ذي  بال�شارقة   16 �ل�شيوح 

مليار درهم و�ملتوقع ت�شليمه يف نهاية عام 2020 .
من  م�شاحة  على  �شتقام  م�شكنا   812 �مل�����ش��روع  و�شي�شم 
وي�شتمل على عدة  مليون مرت مربع   1،3 ب�  تقدر  �لأر���س 
مناذج �لأول تيون من غرفتي نوم بو�قع 36 م�شكنا و�لثاين 
�أربع  46 م�شكنا و�لثالث م��ن  ب��و�ق��ع  ن��وم  م��ن ث��الث غ��رف 

غرف نوم بو�قع 730 م�شكنا .
و���ش��ي��ت��م��ك��ن �مل�����ش��ت��ف��ي��دون م���ن �ل���دع���م �ل�����ش��ك��ن��ي م���ن ت�شلم 
ق��ر�ر�ت��ه��م ب��ع��د �إج�����ازة ع��ي��د �لأ���ش��ح��ى �مل���ب���ارك ع��رب �ملوقع 
�ملتعاملني  �شعادة  مر�كز  �أحد  من  �أو  للربنامج  �لإلكرتوين 
�ل�شمالية  �ملنطقة  يف  �أو  بدبي  للربنامج  �لرئي�شي  �ملقر  يف 

و�ل�شرقية.

حممد بن زايد يتلقى ر�شالة خطية من رئي�س ت�شاد ت�شلمها عبداهلل بن زايد
•• اأبوظبي-وام:

تلقى ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي���د �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة ر�شالة خطية من فخامة �إدري�س ديبي �إتنو 
�لثنائية  بالعالقات  تتعلق  ت�شاد  جمهورية  رئي�س 
بني �لبلدين و�شبل تعزيزها وتطويرها يف خمتلف 

�ملجالت.
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �هلل  عبد  �ل�شيخ  �شمو  �لر�شالة  ت�شلم 
ن��ه��ي��ان وزي����ر �خل���ارج���ي���ة و�ل���ت���ع���اون �ل�����دويل لدى 
 – �أبوظبي  �ل��وز�رة يف  ��شتقباله �م�س- بديو�ن عام 

معايل �إبر�هيم ح�شني طه وزير خارجية ت�شاد.
عالقات  تعزيز  �شبل  �للقاء  خالل  �جلانبان  وبحث 
�ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك ب��ني دول����ة �لإم������ار�ت وت�����ش��اد يف 

خمتلف �ملجالت �إ�شافة �إىل بحث عدد من �لق�شايا 
�لإقليمية و�لدولية.

ورحب �شمو �ل�شيخ عبد �هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير 
�خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل����دويل ب��زي��ارة م��ع��ايل وزير 
�لثنائية  �لعالقات  بتطور  م�شيد�ً   .. ت�شاد  خارجية 

بني دولة �لإمار�ت وت�شاد يف �شتى �ملجالت.
م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د م��ع��ايل �إب��ر�ه��ي��م ح�شني ط��ه وزير 
عالقات  تعزيز  على  ب���الده  ح��ر���س  ت�شاد  خ��ارج��ي��ة 
�ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك م��ع دول���ة �لإم�����ار�ت يف �ملجالت 

كافة.
دولة  حتتلها  �لتي  �ل��ر�ئ��دة  باملكانة  معاليه  و�أ���ش��اد 
�لإمار�ت حالياً على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل.

ع��ل��ي م�شبح علي  ���ش��ع��ادة حم��م��د  �لج��ت��م��اع  ح�شر 
�ل�شام�شي �شفري �لدولة لدى جمهورية ت�شاد .
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م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

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

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

م�اكب �شي�ف الرحمن من حجاج الدولة يت�جه�ن »الي�م« اإىل عرفات لأداء الركن الأعظم

جلنة تاأمني الفعاليات ب�شرطة دبي تبحث ا�شتعداداتها لعيد الأ�شحى املبارك

•• م�شعر منى-وام:

ت��ت��وج��ه م��و�ك��ب ���ش��ي��وف �لرحمن 
من حجاج دولة �لم��ار�ت �لعربية 
 6228 عددهم  �لبالغ  و  �ملتحدة 
حاجا وحاجة مع بزوغ فجر �ليوم 
�حلجة  ذي  م��ن  �لتا�شع  �خلمي�س 

���ش��ل��ى �هلل ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م وم����ن ثم 
يتوجه �حلجيج �إىل م�شعر عرفات 

للوقوف به.
وقد تهياأت خميمات حجاج �لدولة 
يف عرفات �هلل ل�شتقبالهم باأجو�ء 
وهي  و�لطماأنينة  �ل�شكينة  تعمها 
منى  م�شعر  يف  كنظريتها  تتمتع 

يوم  �شم�س  غروب  وعند  �لد�خلية 
�لنفرة  يف  �حل���ج���اج  ي���ب���د�أ  ع���رف���ة 
�مل�شاعر  ثالث  مزدلفة  م�شعر  �إىل 
�مل��ق��د���ش��ة �ل��ت��ي مي���ر ب��ه��ا �حلجيج 
وعرفات  منى  م�شعري  ب��ني  وتقع 
نفرتهم  بعد  بها  �حل��ج��اج  ويبيت 
من عرفات ويقيمون فيها �شالتي 

لأد�ء �لركن �لأعظم يف �حلج وهو 
�لوقوف على م�شعر عرفات .

و�ك��ت��م��ل و����ش���ول ح��ج��اج ب��ي��ت �هلل 
�لثامن من  �لأربعاء  �م�س  �حل��ر�م 
منى  م�شعر  �إىل  �حلجة  ذي  �شهر 
�قتد�ء  ب��ه��ا  �ل��رتوي��ة  ي���وم  لق�شاء 
ب���ه���دي �مل�����ش��ط��ف��ى ن��ب��ي��ن��ا حممد 

�ملعتمدة  �ل���ت���ف���وي���ج  خ���ط���ة  وف�����ق 
�ملعنية  �جل����ه����ات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  يف 
خطبة  �شتذ�ع  ذلك  �إىل  �ل�شقيقة. 
و�لع�شر  �ل��ظ��ه��ر  و����ش���الة  �حل����ج 
م�شجد  م��ن  تقدمي  وجمع  ق�شر� 
من���رة د�خ����ل �مل��خ��ي��م ع��رب �لذ�ع����ة 

�لتي  و�لت�شهيالت  �خل��دم��ات  بكل 
ترتجم توجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
ل��ل��ب��ع��ث��ة �ل���ر����ش���م���ي���ة ب��ت��ذل��ي��ل كل 
�لعقبات �أمام �حلجيج وتوفري كل 
�أد�ءهم  ت�شمن  �لتي  �لر�حة  �شبل 

�ملنا�شك بي�شر و�شالم.
و�شيتم ت�شعيد �حلجاج �إىل عرفة 

تاأخري  ج���م���ع  و�ل���ع�������ش���اء  �مل����غ����رب 
�حل�شى  منها  وي��ج��م��ع��ون  وق�����ش��ر 
ل���رم���ي �جل����م����ر�ت مب���ن���ى وميكث 
ف��ي��ه��ا �حل���ج���اج ح��ت��ى ���ش��ب��اح يوم 
بعد  يفي�شون  ث��م  �لأ���ش��ح��ى  ع��ي��د 
ذلك �إىل م�شعر منى لرمي جمرة 

�لعقبة �لكربى ونحر �لهدي .

�للتز�م  �جلميع  ونا�شد  و�ل���زو�ر 
و�لقو�نني  و�لأنظمة  بالإر�شاد�ت 

�ملعمول بها يف �لدولة.
�إىل  �ل��ط��ري��ق  م�شتخدمي  ودع����ا 
�أخ�������ذ �حل���ي���ط���ة و�حل��������ذر �أث����ن����اء 
�لقيادة لتجنب �حلو�دث �ملرورية 
و�رتكاب بع�س �ملخالفات �خلطرة 
ك���ال�������ش���رع���ة �ل�����ز�ئ�����دة و�ل���ق���ي���ادة 
ب��ط��ي�����س وت����ه����ور و�ل����ت����ج����اوز من 
�شرورة  م���وؤك���د�  �ل��ط��ري��ق  ك��ت��ف 
�لتي  و�لتعليمات  �لأنظمة  �إت��ب��اع 
ن�شرها  على  دب��ي  �شرطة  حتر�س 

وكذلك  ب����اأول  �أوًل  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
موحدة  �إعالمية  ر�شائل  توجيه 
عرب �شبكات �لتو��شل �لجتماعي 
بهدف �إر�شاد �جلمهور وتوجيههم 
بالطرق �لبديلة يف حال �لزدحام 
�ملروي. و�أكد �أن �شرطة دبي ت�شهر 
وت�شاركهم  �جل��م��ي��ع  ر�ح����ة  ع��ل��ى 
ح�شنة  ب�شورة  و�ل�شعادة  �ل�شرور 
ل�شرطة  �لوجه �حل�شاري  تعك�س 
�لتو�جد  ب�����اأن  و�����ش���ع���اره���م  دب����ي 
خدمتهم  �أج����ل  م���ن  �مل���ي���ادي���ن  يف 
و��شعادهم وتوفري �لأمن و�لأمان 

يف كل �لأماكن و�لأوقات وعرب كل 
و�شائل �لإعالم وو�شائل �لتو��شل 
تخ�س  و�ل������ت������ي  �لج�����ت�����م�����اع�����ي 
ومرتادي  �لطرقات  م�شتخدمي 
�ل�شو�طئ و�لرحالت �ل�شحر�وية 
على  للح�شول  وذل��ك  و�لبحرية 

�لر�شاد�ت و�ملعلومات �ملطلوبة.
�لفريق  �مل��������ري  �ل�����ل�����و�ء  و�أم���������ر 
�أجهزة  مع  بالتو��شل  �لإع��الم��ي 
�لع���������الم وو�����ش����ائ����ل �ل���ت���و�����ش���ل 
�لج�����ت�����م�����اع�����ي ب���������ش����ك����ل ي����وم����ي 
خ����الل �ل��ع��ط��ل��ة ل��ن��ق��ل �لإح�����د�ث 

•• دبي -وام:

عقدت » جلنة تاأمني �لفعاليات » 
�لهيئات  لأم��ن  �لعامة  �لإد�رة  يف 
دبي  ب�شرطة  و�لطو�رئ  و�ملن�شاآت 
��شتعد�د�ت  لبحث  �م�س  �جتماعا 
�ملبارك  �لأ���ش��ح��ى  عيد  ��شتقبال 
�لتامة  �جلاهزية  على  و�ل��وق��وف 
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  وت���ق���دم���ت  ل����ه. 
�لتهاين  ب��اأ���ش��دق  دب���ي  ل�����ش��رط��ة 
�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل«  »ح��ف��ظ��ه 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي »رع�����اه �هلل« 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو 
ح��ك��ام �لإم�����ار�ت و�أول���ي���اء �لعهود 
وج��م��ي��ع �مل��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني يف 
حلول  مبنا�شبة  �لإم������ار�ت  دول���ة 

عيد �لأ�شحى �ملبارك .
تر�أ�س �جتماع �للجنة �شعادة �للو�ء 
عبد �هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام 
ل�شرطة دبي بح�شور �أحمد ثاين 

لهم لق�شاء �إجازة عيدية ممتعة.
ون���اق�������س �أع�������ش���اء �ل��ل��ج��ن��ة �شري 
�لإج���ر�ء�ت �لأمنية خ��الل عطلة 
تو�شيات  ����ش��ت��ع��ر����س  ومت  �ل��ع��ي��د 
�لعيد  �ح���ت���ف���الت  وم���الح���ظ���ات 
و�خل�����ط�����ط �لأم�����ن�����ي�����ة �ل����ت����ي مت 
عيد  عطلة  تاأمني  ب�شاأن  �جنازها 

�لأ�شحى �ملبارك.
�لغيثي  ع��ب��د�هلل  �لعميد  وع��ر���س 
خطة تاأمني �شالة �لعيد مب�شجد 
زعبيل و�مل�شليات �لأخرى و�ملر�كز 
�لتجارية و�ل�شياحية مو�شحا �أنه 
لتغطية  دوري������ة   16 ت���وزي���ع  مت 
�مل���ن���اط���ق �ل�������ش���ي���اح���ي���ة و�مل�������ولت 
و�أهمها دبي مول و�لإمار�ت مول 

كما مت ت�شكيل قطاعات �أمنية.
مهري  �شيف  �لعميد  و��شتعر�س 
�مل����زروع����ي �خل���ط���ة �مل����روري����ة مع 
�لطرق  �شرح متكامل عن  تقدمي 
�ملزدحمة  م����و�ق����ع  يف  �ل���ب���دي���ل���ة 
ر�شائل  ل��ت��وج��ي��ه  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق  ومت 
مت  كما  �خل�شو�س  بهذ�  �ر�شادية 
لنقل  متعددة  نقل  و�شائل  توفري 

�جلمهور �إىل �ملر�كز �لتجارية.
و�أطلع عبد�هلل �ليزيدي �حل�شور 
لهيئة  �مل�����روري�����ة  �خل����ط����ة  ع���ل���ى 
مو�شحا  و�مل����و������ش����الت  �ل���ط���رق 

�ملطرو�شي �لع�شو �ملنتدب ل�شركة 
�عمار �لعقارية و�لعميد عبد �هلل 
علي �لغيثي مدير �لإد�رة �لعامة 
لأمن �لهيئات و�ملن�شاآت و�لطو�رئ 
�ملزروعي  م��ه��ري  ���ش��ي��ف  و�ل��ع��م��ي��د 
للمرور  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م���دي���ر 
�ل�شام�شي  عبد�هلل  عمر  و�لعميد 
للعمليات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر 
وعدد  بالنيابة  �لعمليات  ل�شوؤون 
�لعامة  �لإد�ر�ت  م���دي���ري  م���ن 
جلنة  و�أع�شاء  �ل�شرطة  وم��ر�ك��ز 
�لقيادة  م���ن  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ت���اأم���ني 
و�شركة  دب�����ي  ل�����ش��رط��ة  �ل���ع���ام���ة 
�عمار وهيئة �لطرق و�ملو��شالت 
وموؤ�ش�شة دبي خلدمات �لإ�شعاف. 
�للجنة  �أن  �مل�����ري  �ل���ل���و�ء  و�أك������د 
ل�شتقبال  �ل���ش��ت��ع��د�د  �أمت  ع��ل��ى 
خالل  من  �ملبارك  �لأ�شحى  عيد 
خطة عمل لكل �جلهات و�لإد�ر�ت 
�ل��ع��ام��ة وم���ر�ك���ز �ل�����ش��رط��ة �لتي 
ت�����ش��ع��ى ل��ت��ك��ث��ي��ف �ل����دوري����ات بكل 
�لد�خلية  �ل��ط��رق  ع��ل��ى  �أن��و�ع��ه��ا 
�إىل  م�شري�  ل��الإم��ارة  و�خلارجية 
خططها  ت�����ش��ع  دب����ي  ���ش��رط��ة  �أن 
تو�جدها  م��ن  وت��ع��زز  �لتاأمينية 
�مليد�ين من �أجل توفري كل �شبل 
و�ملقيمني  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �ل���ر�ح���ة 

�ر�شادية  لوحة   30 و�شع  �أن��ه مت 
ب�����ش��اأن كيفية  لإر����ش���اد �جل��م��ه��ور 
�لت�شوق  �أم����اك����ن  �إىل  �ل���و����ش���ول 
و�ملولت وكذلك مر�قبة �لإ�شار�ت 
�ل�����ش��وئ��ي��ة و�ل���ت���ح���ك���م ب���ه���ا على 
توفري  كما مت  �مل��ايل  �ملركز  �شارع 
�لأجرة  مركبات  من  ع��دد  �أق�شى 
�ملا�شي  �ل���ع���ام  ع���ن   5% ب���زي���ادة 
وك����ذل����ك مت���دي���د خ���دم���ة �مل����رتو 
�شباحاً.  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل�����ش��اع��ة  �إىل 
�شعادة  تقدم  �لجتماع  ختام  ويف 
�أع�شاء  �إىل  بال�شكر  �مل��ري  �ل��ل��و�ء 
جلنة تامني �لفعاليات وحر�شهم 
على �لتكامل و�لتن�شيق بني كافة 
�جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة ب���ه���دف جت���اوز 
خالل  م��ن  و�مل��ع��وق��ات  �ل�شلبيات 
ومناق�شتها  �مل���الح���ظ���ات  ط�����رح 
و�إي����ج����اد �حل���ل���ول �مل��ن��ا���ش��ب��ة لها 
م���ن���وه���ا ب������اأن جن�����اح �ل���ع���م���ل يهم 
�أو  فئة  على  يقت�شر  ول  �جلميع 
تعاون  ث��م��رة  ه��و  ب��ل  معينة  جهة 
و�لدو�ئر  �جلهات  جميع  وتكاتف 
�لفعاليات  من  �لعديد  م�شتذكر� 
�شورة  ع��ك�����ش��ت  �ل���ت���ي  �ل��ن��اج��ح��ة 
�إي���ج���اب���ي���ة وم�������ش���رف���ة ع����ن جلنة 
�لأعو�م  خ��الل  �لفعاليات  تاأمني 

�ملا�شية.

»اإ�شالمية ال�شارقة« تخ�ش�س 176 جامعا لأداء �شالة عيد الأ�شحى
•• ال�شارقة-وام:

�مل�شليات  ب��ال�����ش��ارق��ة ج��اه��زي��ة جميع  �لإ���ش��الم��ي��ة  �ل�����ش��وؤون  د�ئ����رة  �أع��ل��ن��ت 
و�جلو�مع بالإمارة ل�شالة عيد �لأ�شحى �ملبارك وذلك بالتعاون مع �جلهات 

و�لدو�ئر �ملخت�شة بالإمارة .
�لتابعة لها  �ل�شارقة و�مل��دن  �إم��ارة  176 م�شلى وجامعا يف  ومت تخ�شي�س 
133 يف مدينة �ل�شارقة و16 يف �ملنطقة �لو�شطى و27 يف �ملنطقة  منها 

�ل�شرقية.
ل��غ��ري �لناطقني  �مل�����ش��ل��ي��ات و�جل����و�م����ع  �ل����د�ئ����رة ع�����دد� م���ن  و خ�����ش�����ش��ت 
�للغة  وكذلك  و�لتاميلية  و�ملاليبارية  �لأردي���ة  �للغة  منها  �لعربية  باللغة 

�لإجنليزية.
�أحمد بن حنبل مبدينة  كما خ�ش�شت ركنا بلغة �لإ�شارة يف م�شجد �لإم��ام 

�ل�شارقة لأ�شحاب �لهمم من ذوي �لإعاقة �ل�شمعية.

وتقام �ل�شالة عند �ل�شاعة 06:18 �شباحا يف مدينة �ل�شارقة مع مر�عاة 
فروق �لتوقيت للمنطقتني: �لو�شطى 06:16 �شباحا و �ل�شرقية 06:14 
�شباحا . و تتقدم د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية بهذه �ملنا�شبة �لكرمية باأ�شمى 
�آيات �لتهاين و�لتربيكات �إىل مقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �هلل” و�شاحب 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة و�إخو�نهم �أ�شحاب 
�ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت و�أولياء �لعهود ونو�ب �حلكام 
و�ل�شيوخ وجمهور �ملو�طنني و�ملقيمني مبنا�شبة حلول عيد �لأ�شحى �ملبارك 
�أن يكون عيد خري وبركة على دولة �لإم��ار�ت و�لأمتني  �شائلني �هلل تعاىل 

�لعربية و�لإ�شالمية و�أن يعم �خلري و�ل�شالم على �شعوب �لعامل �أجمع.

مق�شب اأم القي�ين يكمل ا�شتعداداته ل�شتقبال الأ�شاحي
•• اأم القيوين-وام: 

�ملبارك.  �لأ�شحى  عيد  �أي��ام  �أول  �شباح  من  �عتبار�  �ل�شاحي  لإ�شتقبال  ��شتعد�ده  �لقيوين  �أم  مق�شب  �أكمل 
وقال عبيد غامن �ل�شقال نائب مدير عام بلدية �أم �لقيوين �إن مق�شب �لبلدية بد�أ ��شتعد�د�ته مبكر� لتوفري 
و�جلمعيات  �جلمهور  �أم��ام  �أبو�به  �شيفتتح  �ملق�شب  �أن  �إىل  لفتاً  �لأ�شحى..  عيد  خالل  �مل�شتهلكني  �حتياجات 
�خلريية طيلة �أيام �لعيد من �ل�شاد�شة �شباحا وحتى �ل�شابعة م�شاء و�أكد جاهزية �ملق�شب ل�شتيعاب كل �أنو�ع 

�لأ�شاحي وتوفري كل �لحتياجات �ل�شرورية لنجاح �شري �لعمل به.
�أن د�ئرة �لبلدية وفرت فريقاً من �لأطباء �لبيطريني �ملتخ�ش�شني بفح�س �لأ�شاحي و�لتاأكد من  و�أ�شار �إىل 

�شالمتها قبل وبعد �لذبح وخلوها من �لأمر��س حفاظاً على �شحة و�شالمة �مل�شتهلك.
للم�شتهلكني  �ملق�شب يحفظ  د�خل  �لذبح  �أن  و�لبيئة  �لعامة  �ل�شحة  ق�شم  رئي�س  علي �جلرعد  و�أو�شح غامن 
�أية  �لبلدية ل تتحمل م�شوؤولية ذبح  �أن  �شليمة و�شاحلة لال�شتخد�م موؤكد�  �أ�شحية  حقهم يف �حل�شول على 

�أ�شحية خارج �ملق�شب.

مركز نقل اأب�ظبي يعلن عن جمانية امل�اقف 
وم�اعيد احلافالت خالل عيد الأ�شحى 

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن مركز �لنقل �ملتكامل يف �أبوظبي عن جمانية �لوقوف يف �ملو�قف �ل�شطحية طو�ل �إجازة �لعيد و�لتي تبد�أ من 
�ل�شاعة 00:01 من �ليوم وحتى �ل�شاعة 7:59 �شباح يوم �لثنني 4 �شبتمرب �لقادم.

و�أكد �ملركز �شرورة �لوقوف يف �لأماكن �ملخ�ش�شة وعدم �إعاقة حركة �ملركبات �إ�شافًة �إىل عدم �لوقوف يف �ملو�قف 
�ملخ�ش�شة لل�شكان من �ل�شاعة 9 م�شاًء وحتى 8 �شباحاً.

�إىل جانب ذلك �أ�شار �ملركز �إىل �أن خدمة �حلافالت �شتعمل كاملعتاد وح�شب جدول مو�عيد يومي �خلمي�س و�جلمعة 
و�لعطالت �لر�شمية.

�أما فيما يخ�س خدمة 90�لتي تعمل ما بني مدينتي �أبوظبي و�لعني فاإن �لعمل فيها �شيكون كاملعتاد و�شيتم زيادة 
�لرحالت ح�شب تز�يد �لطلب من �جلمهور.

»�شع�د اخلريية« و»اأ�شغال اأم القي�ين« تنجزان حمطة معاجلة مياه ال�شرف يف الإمارة
•• اأم القيوين-وام:

�أجنزت موؤ�ش�شة �شعود بن ر��شد �ملعال لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية بالتعاون 
مع د�ئرة �لأ�شغال و�خلدمات �لعامة يف �أم �لقيوين م�شروع حمطة معاجلة 
�إجمالية بلغت  مياه �ل�شرف �ل�شحي يف منطقة �ل�ش�س يف �لإم��ارة بتكلفة 

حو�يل 350 �ألف درهم و�شعة 15 �ألف جالون يوميا.
�إن  �لعامة  �لأ�شغال و�خلدمات  د�ئ��رة  �شعادة م�شبح حميد مدير عام  وقال 
�ملحطة تعمل وفق �أحدث �أنظمة معاجلة مياه �ل�شرف �ل�شحي لإنتاج مياه 
معاجلة ونقية �إذ ميكن ��شتخد�مها يف �لزر�عة وري جميع �أنو�ع �مل�شطحات 

�خل�شر�ء دون نتائج �شارة عليها �أو على �شحة �لإن�شان و�حليو�ن.
و�أ�شار �إىل �أن ق�شم �لزر�عة يف �لد�ئرة با�شر �ملرحلة �لأوىل من زر�عة �ملنطقة 
�ملحيطة يف �ملحطة با�شتخد�م �ملياه �ملعاجلة و�شتبد�أ �ملرحلة �لثانية بزر�عة 

�جلزيرة �لو�شطية لل�شارع �ملوؤدي �إىل م�شلى �لعيد يف منطقة �ل�شلمة .

�أك���د ر����ش��د �حل��م��ر م��دي��ر ع���ام موؤ�ش�شة ���ش��ع��ود ب��ن ر����ش��د �ملعال  م��ن جهته 
�ملحطة  �إن�شاء  مب�شروع  تكفلت  �ملوؤ�ش�شة  �أن  و�لإن�شانية  �خلريية  لالأعمال 
�لأ�شغال يف  د�ئ��رة  و�لتن�شيق مع  بالتعاون  بها  �ملتعلقة  �لأعمال  كل  وتنفيذ 
باإنهاء م�شكلة ت�شرب مياه  �أهايل �ملنطقة  �لإم��ارة وذلك ��شتجابة ملطالبات 

�ل�شرف �ل�شحي.
�أهايل منطقة �ل�ش�س  �أحد  من ناحيته ثمن �ملو�طن بخيت علي �شلطان - 
باإن�شاء  �لأ�شغال  ود�ئ��رة  �خلريية  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  موؤ�ش�شة  مبادرة   -

حمطة معاجلة مياه �ل�شرف �ل�شحي يف �ملنطقة .
م�شري� �ىل �أن �ملحطة �شتخدم �لأهايل ب�شكل كبري حيث كانت م�شكلة ت�شرب 

مياه �ل�شرف �ل�شحي هاج�شا يوؤرق �شكان �ملنطقة.
و�أو�شح �أن �ملحطة �شيكون لها �لأثر �لإيجابي يف حت�شني �لظروف �ملناخية 
و�لبيئية مبا يخدم �ملنطقة �ل�شكنية �إ�شافة �ىل جتميل �ملنطقة بامل�شطحات 

�خل�شر�ء با�شتخد�م �ملياه �ملعاجلة .

حاكم اأم القي�ين ي�ؤدي �شالة عيد الأ�شحى 
فى م�شجد ال�شيخ زايد

•• اأم القيوين -وام:

يوؤدي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �أم �لقيوين �شباح غد 
�جلمعة �شالة عيد �لأ�شحى �ملبارك مب�شجد �ل�شيخ ز�يد باأم �لقيوين . ويوؤدى �ل�شالة �ىل جانب 
�أم �لقيوين وعدد من �ل�شيوخ وكبار  �شموه .. �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد 

�مل�شوؤولني ومدر�ء �لدو�ئر �ملحلية و�لحتادية و�ملو�طنني و�ملقيمني باأم �لقيوين.
 وي�شتقبل �شاحب �ل�شمو حاكم �أم �لقيوين عقب �شالة �لعيد مبا�شرة بق�شر �شموه جموع �ملهنئني 
�لعربية  �لقن�شلية  �لبعثات  و�أع�شاء  �مل�شوؤولني  وكبار  و�ل���وزر�ء  �ل�شيوخ  من  �ملباركة  �ملنا�شبة  بهذه 
و�ل�شالمية  �لعربية  �جلاليات  و�أب��ن��اء  و�ملو�طنني  �لدولة  ل��دى  �ملعتمدين  و�لأجنبية  و�ل�شالمية 

�ملقيمة فى �لدولة.

حاكم ال�شارقة ي�ؤدي �شالة عيد 
الأ�شحى يف م�شلى البديع

•• ال�شارقة-وام: 

يوؤدي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �ل�شارقة �شباح �جلمعة �ملقبلة �شالة عيد �لأ�شحى �ملبارك يف م�شلى �لبديع يف 
�إىل جانب �شموه عدد من �ل�شيوخ وكبار �مل�شوؤولني  مدينة �ل�شارقة. ويوؤدي �ل�شالة 
يف �ل�شارقة وجموع �مل�شلني من �ملو�طنني و�ملقيمني. وي�شتقبل �شاحب �ل�شمو حاكم 
�ل�شارقة - عقب �ل�شالة - يف ق�شر �لبديع �لعامر جموع �ملهنئني بهذه �ملنا�شبة �ملباركة 
و�أع�شاء  وروؤ�شاء  �لدولة  يف  �مل�شوؤولني  وكبار  و�ل�شعادة  �ملعايل  و�أ�شحاب  �ل�شيوخ  من 
�لبعثات �لدبلوما�شية �ملعتمدين لدى �لدولة ووجهاء و�أعيان �لبالد وجموع �ملو�طنني 

و�أبناء �جلاليات �لعربية و�لإ�شالمية �ملقيمة يف �لدولة.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ؤدي �شالة عيد 
الأ�شحى بامل�شلى الكبري يف خزام 

•• راأ�ص اخليمة-وام: 

يوؤدي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة �شالة عيد �لأ�شحى 
�ملبارك مب�شلى �لعيد �لكبري يف خز�م بر�أ�س �خليمة.

ويوؤدي �ل�شالة �إىل جانب �شموه .. �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة وعدد 
من �ل�شيوخ وروؤ�شاء ومديري �لدو�ئر �لحتادية و�ملحلية و�أعيان ووجهاء �لبالد و�ملو�طنني و�أبناء �جلاليات �لعربية 

و�لإ�شالمية.
وي�شتقبل �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة يف جمل�س �ل�شيافة بخز�م جموع �ملهنئني بهذه �ملنا�شبة �ملباركة من 
�شمو �ل�شيوخ و�لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولني و�أع�شاء �لبعثات �لقن�شلية و�لإ�شالمية و�لأجنبية �ملعتمدين و�أعيان �لبالد 

و�ملو�طنني و�أبناء �جلاليات �لعربية و�ل�شالمية �ملقيمة بالدولة.

•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شيخ �شلطان بن ز�يد  هناأ �شمو 
�ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل 
�شاحب  �أخ�������اه  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�لأ�شحى  ع��ي��د  ح��ل��ول  مب��ن��ا���ش��ب��ة 

�ملبارك.
و�أعرب �شموه - يف برقية بعث بها 

�إىل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
- عن �أطيب �لتهاين و�لتربيكات 
د�عيا   .. �مل��ب��ارك��ة  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه 
يحفظ  �أن  �ل��ق��دي��ر  �لعلي  �مل���وىل 
���ش��م��وه ب��ع��ن��اي��ت��ه وي��ع��ي��ده��ا على 
و�لعافية  �ل�شحة  مبوفور  �شموه 
وعلى �شعب �لإم��ار�ت مبزيد من 

�لتقدم و�لزدهار و�ل�شعادة .
تهنئة  ب���رق���ي���ات  ����ش���م���وه  وب����ع����ث 
مماثلة �إىل كل من �أخيه �شاحب 

ر��شد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل  رعاه 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
و�إخو�نهما  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�ت 
�ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب 
�لأع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام �لإم���ار�ت 

و�أولياء �لعهود ونو�ب �حلكام.

�ل�����ش��ي��خ �شلطان  ���ش��م��و  ب��ع��ث  ك��م��ا 
برقيات  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي�������د  ب�����ن 
�لأ�شحى  ع��ي��د  مب��ن��ا���ش��ب��ة  تهنئة 
�جلاللة  �أ����ش���ح���اب  �إىل  �مل���ب���ارك 
وروؤ�شاء  و�أم����ر�ء  م��ل��وك  و�ل�شمو 
و�لإ�شالمية  �ل���ع���رب���ي���ة  �ل�������دول 
�ل�شحة  م��وف��ور  ل��ه��م  متمنيا   ..
من  م��زي��د�  ول�شعوبهم  و�لعافية 
�لعربية  ولالأمة  و�لتقدم  �لرقي 

و�لإ�شالمية �لعزة و�ل�شتقر�ر.

حاكم عجمان ي�ؤدي �شالة عيد الأ�شحى
 يف جامع ال�شيخ را�شد بن حميد

•• عجمان-وام:
�لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان �شالة عيد  �ل�شيخ حميد بن ر��شد  �ل�شمو  يوؤدي �شاحب 
�لأ�شحى �ملبارك �شباح غد �جلمعة يف جامع �ل�شيخ ر��شد بن حميد يف مدينة عجمان. كما يوؤدي �ل�شالة 
�ل�شيوخ و�أعيان  �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان وعدد من  .. �شمو  �إىل جانب �شموه 
و�لإ�شالمية يف  �لعربية  �لقبائل و�جلاليات  و�أبناء  و�لحتادية  �ملحلية  �لدو�ئر  �لبالد ومدر�ء  ووجهاء 
عجمان. وي�شتقبل �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان - عقب �شالة �لعيد مبا�شرة يف ق�شر �لز�هر - جموع 
�أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ و�ل��وزر�ء وكبار �مل�شوؤولني و�أع�شاء �لبعثات  �ملهنئني بهذه �ملنا�شبة �ملباركة من 
و�أبناء  و�ملو�طنني  �لبالد  و�أعيان  �لدولة  لدى  �ملعتمدين  و�لأجنبية  و�لإ�شالمية  �لعربية  �لقن�شلية 

�جلاليات �لعربية و�لإ�شالمية �ملقيمة يف �لدولة.

�شلطان بن زايد يهنئ رئي�س الدولة ونائبه وحممد 
بن زايد واحلكام بعيد الأ�شحى املبارك
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اأخبـار الإمـارات
مركز »�ش�اب« يطلق حملة العيد ي�حدنا احتفال بعيد الأ�شحى

•• اأبوظبي-وام:

ملكافحة  �مل�شرتكة  �لأمريكية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل��ب��ادرة   - �شو�ب  مركز  �أعلن 
�لإيجابية  للبد�ئل  و�لرتويج  �لإنرتنت  على  �لإرهابيني  و�أفكار  دعايات 
�مل�شادة للتطرف - �إطالق حملة جديدة تز�منا مع حلول عيد �لأ�شحى 

�ملبارك.
وت�شتمر �حلملة خالل �لفرتة من 31 �أغ�شط�س �جلاري وحتى �لثاين 
من �شبتمرب �ملقبل باللغتني �لعربية و�لإجنليزية على مو�قع �لتو��شل 
و�ن�شتجر�م  وف��ي�����ش��ب��وك  “تويرت  وه���ي  ب��امل��رك��ز  �خل��ا���ش��ة  �لج��ت��م��اع��ي 

و�ليوتيوب” م�شتخدمة ها�شتاج بعنو�ن: #�لعيد_يوحدنا.
�لرت�حم  ���ش��ور  م��ن  �لعيد” مب��ا جت�����ش��ده  “روح  ع��ل��ى  �حل��م��ل��ة  وت��رك��ز 

�حلجاج  يجتمع  حيث  �حل��ج  مو�شم  يف  تتجلى  �لتي  و�ل��وح��دة  و�ل�شخاء 
�مل�شلمون من بقاع �لأر�س كافة من جن�شيات وخلفيات متنوعة يجمعهم 

هدف م�شرتك و�حد.
بالتنوع  �مل��ب��ارك  �لأ���ش��ح��ى  عيد  �حتفاء  للجمهور  ���ش��و�ب  مركز  وي��ربز 
و�لختالف ب�شرف �لنظر عن �جلن�شية �أو �لعرق �أو �لقبيلة �أو �لطائفة 

�أو �جلن�س.
مناذج  ع��دة   - #�لعيد_يوحدنا  و���ش��م  خ��الل  م��ن   - �حلملة  و�شتقدم 
�أح�شن  �أعمال �خلري و�لت�شحية يف �شبيل �لآخرين و�لتي جتلت يف  من 
معانيها و�شورها يف �شرية �شيدنا �إبر�هيم عليه �ل�شالم �لتي ن�شتذكرها 

خالل هذه �ملنا�شبة .
وجري�نهم  باأ�شدقائهم  يجتمعون  مل�شلمني  من���اذج  �حلملة  ت��ق��دم  كما 

�ل�شدقات  وتقدمي  و�لعبادة  �ل�شلو�ت  �أد�ء  بهدف  و�مل�شاجد  �لبيوت  يف 
وتبادل �لهد�يا ومد يد �لعون و�مل�شاعدة للمحتاجني.

ويحتفل مركز �شو�ب من خالل �حلملة مبظاهر �لفرح و�ل�شعادة �لتي 
ت�شود خالل عيد �لأ�شحى �ملبارك و�لتي تتجلى يف �لحتفالت �جلماعية 
�لت�شارك  كله  ذل��ك  م��ن  و�لأه���م  �ل��ولئ��م  و�إق��ام��ة  �لعائلية  و�لتجمعات 

بالفرحة مع �لآخرين.
ملركز  ع�شر  �لتا�شعة  �ل�شتباقية  �حلملة  #�لعيد_يوحدنا  حملة  وتعد 
�إىل  �حلمالت  تهدف  حيث   .. �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على  �شو�ب 
بد�ئل  تقدمي  �أو  �لإرهابية  �جلماعات  لر�شائل  مبا�شر  ب�شكل  �لت�شدي 
�لنق�شام  ت��ك��ر���س  �ل��ت��ي  �لعنيفة  و�أف��ك��اره��م  لأي��دول��وج��ي��ات��ه��م  �إي��ج��اب��ي��ة 

و�لت�شرذم.

و��شتهدفت حمالت مركز �شو�ب �ل�شابقة �إظهار �لتدمري �لذي مار�شته 
�لتنظيمات �لإرهابية بحق �لعائالت و�ملجتمعات و�آثار ومعامل �حل�شارة 
مثل  �لإيجابية  �ملو��شيع  على  �لرتكيز  �إىل  �إ�شافة  �لقدمية  �لإن�شانية 
�لتطرف و�لوقاية منه ومقاومته  �لبارزة يف منع  �مل��ر�أة  �إ�شهامات  تبيان 

ويف �لنهو�س مبجتمعها.
وي�شعى مركز �شو�ب منذ �إنطالقه يف يوليو من �لعام 2015 جاهد� �إىل 
ت�شجيع �حلكومات و�ملجتمعات و�لأفر�د على �مل�شاركة بفاعلية للت�شدي 
�لفر�شة  �لفرتة  توفريه خالل هذه  بجانب  �لإن��رتن��ت..  للتطرف عرب 
�أفكار  يعار�شون  مم��ن  �ل��ع��امل  ح��ول  �لب�شر  م��ن  �مل��الي��ني  �شوت  لإ�شماع 
�ملتطرفني ويدعمون جهود �ملركز يف �إظهار وح�شية �جلماعات �لإرهابية 

للعلن وطبيعتها �لإجر�مية.

مركزية �شرطة اأب�ظبي تعد خطة لتاأمني ال�شالمة يف عيد الأ�شحى املبارك
•• اأبوظبي-وام:

يف  �ملركزية  �لعمليات  قطاع  �أكمل 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة 
ل�شتقبال  وجاهزيته  ��شتعد�د�ته 
ع��ط��ل��ة ع��ي��د �لأ���ش��ح��ى �مل���ب���ارك يف 
�إطار �حلفاظ على �شالمة �جلميع 
وزو�ر  وم��ق��ي��م��ني  م���و�ط���ن���ني  م���ن 
�للتز�م  �إىل  �ملجتمع  فئات  د�ع��ي��ا 
حفاظا  و�لإر�����ش����اد�ت  بالتعليمات 

على �شالمتهم.
وق����������ال �ل����ع����م����ي����د ع����ل����ي خ���ل���ف���ان 
�لعمليات  قطاع   مدير  �لظاهري 

ب�����ش��ه��ول��ة وتقدمي  �ل���و����ش���ول  م���ن 
خدماتها وتقليل زمن �ل�شتجابة.

�لنتباه  �إىل  �لأم����ور  �أول��ي��اء  ودع���ا 
لأطفالهم خالل �لإج��ازة ومنعهم 
�لنارية  ب����الأل����ع����اب  �ل���ل���ع���ب  م����ن 
ت�شببه  وما  مبخاطرها  وتوعيتهم 
حفاظا  حم��وه��ا  ي�شعب  �آث����ار  م��ن 

على �شالمتهم. 
وطالب �لعميد �لظاهري مرتادي 
باأخذ  �ل�����ش��ب��اح��ة  ب��غ��ر���س  �ل��ب��ح��ر 
�حل��ي��ط��ة و�حل�����ذر و�لب���ت���ع���اد عن 
باملناطق  و�لتقيد  �لعميقة  �ملناطق 
�لتي  �ل�شباحة  ملمار�شة  �ملخ�ش�شة 

�مل������رور  م����دي����ري����ة   �إن  و�أ�������ش������اف 
�لطو�رئ  وم��دي��ري��ة  و�ل����دوري����ات 
�جلو”  و”جناح  �لعامة  و�ل�شالمة 
بالقطاع   �لقيادة و�لتحكم  ومر�كز 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة �شمن  ل���ه���ذه  ����ش��ت��ع��دت 
�شالمتكم”  يف  “�شعادتنا  ح��م��ل��ة 
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
�حلفاظ  بهدف  �أبوظبي  ل�شرطة 
على �شالمة �جلميع من مو�طنني 
باجلميع  ونهيب  وزو�ر  ومقيمني 
مبا  و�لأنظمة  بالقو�نني  �لل��ت��ز�م 
يف  �شعيدة  �أوق��ات��ا  ق�شائهم  يدعم 

عطلة �لعيد.

ل��ل��ع��م��ل��ي��ات �مل���رك���زي���ة ت��ع��م��ل وفق 
�خلطة لفتا �إىل �أن مركز �لقيادة 
و�ل��ت��ح��ك��م  ت���اأه���ب ب��ك��ام��ل طاقمه 
�جلمهور  �ت�������ش���الت  ع���ل���ى  ل���ل���رد 
وت��ل��ب��ي��ة حاجات  ك���ب���رية  ب�����ش��رع��ة 
�ملت�شلني م�شري�  �إىل �أن �لعاملني 
و�لتحكم  �ل����ق����ي����ادة  م�����ر�ك�����ز  يف 
و�لظفرة  و�ل����ع����ني  �أب����وظ����ب����ي  يف 
و�لبالغات  �مل��ك��امل��ات  ي�����ش��ت��ق��ب��ل��ون 
�ل�������و�ردة مب��خ��ت��ل��ف �أن���و�ع���ه���ا على 
مد�ر �ل�شاعة وين�شقون مع �جلهات 
�ملعنية للتعامل معها بدقة وكفاءة 
�لنتباه  ���ش��رورة  �إىل  د�ع��ي��ا  عالية 

�ملركزية �إن جميع منت�شبي �لقيادة 
�لعامة ل�شرطة �أبوظبي يو��شلون 
للجميع  �لر�حة  لتاأمني  جهودهم 
مب���ا ي��ك��ف��ل ل�����ش��ك��ان �لإم��������ارة من 
�إجازة  ق�شاء  و�ملقيمني  �ملو�طنني 
عيد �لأ�شحى �ملبارك يف جو متلوؤه 
على  و�حل��ف��اظ  و�ل�شعادة  �لبهجة 
�أم��ن��ه��م و���ش��الم��ت��ه��م م��و���ش��ح��ا �أن 
ر���ش��ال��ة  �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�شرطة 
�أب��وظ��ب��ي ت��ق�����ش��ي ب��ت��وف��ري �لأم���ن 
و�ل�شالمة لفئات �ملجتمع مبختلف 
يف  �لطماأنينة  وغ��ر���س  �شر�ئحهم 

نفو�شهم.

�ل�شالمة  مبتطلبات  جتهيزها  مت 
و�لأم�������ان ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى �أرو�ح���ه���م 
م�شوؤولية  �لأم��ن  حفظ  �أن  موؤكد� 
�جلميع ودعا �جلمهور �إىل �للتز�م 
بالإر�شاد�ت �ل�شرطية حفاظا على 
ونا�شد  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  ���ش��الم��ت��ه��م 
�ل���ر�غ���ب���ني ب����اخل����روج يف رح���الت 
�لأح�������و�ل �جلوية  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف 
�ملخت�شة  �جل��ه��ات  م��ن  و�ل��ط��ق�����س 
يف �مل��رك��ز �ل��وط��ن��ي ل��الأر���ش��اد قبل 
�ل���ربي���ة  �ل�����رح�����الت  �خل���������روج يف 

و�لبحرية.
�لتابعة  �لأطقم  جميع  �إن  و�أ�شاف 

�آليات  و�أ�شار �إىل �أنه مت زيادة عدد 
بالطو�قم  �مل���ج���ه���زة  �لإ�����ش����ع����اف 
�لطبية �ملوؤهلة و�أجهزتها �حلديثة 
و�إع�������������ادة مت����رك����زه����ا وت���وزي���ع���ه���ا 
ع��ل��ى م�����ش��ل��ي��ات �ل��ع��ي��د و�لأم���اك���ن 
�ل��ع��ام��ة و�مل��ر�ك��ز �ل��ت��ج��اري��ة وذلك 
وتقدمي  �ل�����ش��ري��ع��ة  ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة 

خدماتها للجمهور.
�ل���و����ش���ف  �إع������ط������اء  �إىل  د�ع������ي������ا 
و�مل��ع��ل��وم��ات �ل��دق��ي��ق��ة ع��ن��د طلب 
�مل�شاعدة من خالل �لت�شال على 
و�لتحكم  �لقيادة  مركز  يف   999
�لإ�شعاف  ط���و�ق���م  ت��ت��م��ك��ن  ح��ت��ى 

وتعريفهم  ومر�قبتهم  لالأطفال 
ب��اأه��م��ي��ة رق���م  �ل��ه��ات��ف “999 “ 
�لطو�رئ  ح����ال  يف  ب���ه  ل��الت�����ش��ال 

و�شرورة عدم �للهو و�لعبث به.

والأ�ضواق احلركة  لتنظيم  اأمنية  دورية   75

 دورية �شرطة راأ�س اخليمة تنهي ا�شتعدادات العيد الأمنية

الإ�شعاف ال�طني ي�شتكمل ا�شتعداداته ال�شتباقية للط�ارئ خالل عطلة العيد

�لرتكيز  م��ع  �ل�شكنية   و�لأح���ي���اء 
على �ملناطق �ل�شياحية يف �لإمارة، 
عالوة على توفري عدد من �شيار�ت 
�لإ����ش���ع���اف وُف�����رق �لإن����ق����اذ، وذلك 
�لوطني  �لإ���ش��ع��اف  ب��ال��ت��ع��اون م��ع 
�مل�شاعدة  �ُشُبل  ك��ل  توفري  بغر�س 
�ملو�طنني  من  للجمهور  و�لإغاثة 
و�ملقيمني وزّو�ر �لإمارة، ف�شاًل عن 
توزيع عدد من �لعنا�شر �ل�شرطية 
و�لدوريات �ملدنية �لأمنية، ملر�قبة 
كل من يقومون بتعكري �شفو هذه 
�لأجو�ء �لحتفالية، باأية ممار�شات 

خارجة عن �لقانون.
و�أ�����ش����اد ق���ائ���د ع����ام ���ش��رط��ة ر�أ�����س 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

ي��وج��ه وج���ه �ل��ل��و�ء ع��ل��ي ع��ب��د �هلل 
ب����ن ع����ل����و�ن �ل��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د عام 
��شتعد�د�ت  �خليمة،  ر�أ���س  �شرطة 
وت��رت��ي��ب��ات خ��ط��ط ���ش��رط��ة ر�أ�����س 
عطلة  ل�شتقبال  �لأمنية،  �خليمة 
عيد �لأ���ش��ح��ى �مل��ب��ارك �أع����اده �هلل 
باليمن  �لإ���ش��الم��ي��ة  �لأم�����ة  ع��ل��ى 
و�خل����ري و�ل����ربك����ات، �ل��ت��ي تهدف 
تهيئة  �إىل  �ل��و���ش��ول  حتقيق  �إىل 
��شرت�تيجية  ���ش��م��ن  �آم���ن���ة  ب��ي��ئ��ة 
وز�رة �لد�خلية �لر�مية �إىل تعزيز 

�لأمن و�لأمان. 
�ل����ل����و�ء ع��ل��ي ع��ب��د �هلل بن  و�أك������د 
علو�ن، �أن �شرطة ر�أ�س �خليمة قد 
وّفرت جمموع 75 دورية مرورية 
�لطرق  ج��م��ي��ع  جت�����وب  و�أم����ن����ي����ة 
و�خلارجية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  و�مل��ن��اط��ق 
باإمارة ر�أ�س �خليمة، و�شيتم توزيع 
ع���دد م��ن��ه��ا �أم����ام م�����ش��ل��ي��ات �لعيد 
�ل��ت��ي ���ش��ت��ق��ام ف��ي��ه��ا ���ش��ع��ائ��ر �شالة 
�ل��ع��ي��د �مل���ب���ارك يف ك��اف��ة �لإم�����ارة، 
�أماكن  �مل��ق��ا���ش��ب  م��ن��اط��ق  وع���ن���د 
حركة  لت�شهيل  �لأُ����ش���اح���ي،  ذب���ح 
�ل�شري و�ن�شيابية �حلركة �ملرورية، 
�لطرق  جميع  مر�قبة  �شيتم  كما 

�خل��ي��م��ة، مب��دى ����ش��ت��ع��د�د وتاأهب 
غ�����رف�����ة �ل����ع����م����ل����ي����ات �مل�����رك�����زي�����ة، 
و�ل�����دوري�����ات �لأم���ن���ي���ة و�مل����روري����ة 
�ل�شاملة،  �ل���������ش����رط����ة  مب�����ر�ك�����ز 
لال�شتجابة  �ل�������ش���و�ء،  ح���د  ع��ل��ى 
م���ن خالل  �ل�����ش��ري��ع��ة لأي ط����ارئ 
و�لبالغات  �ملكاملات  كافة  ��شتقبال 
�جل�����م�����ه�����ور على  م������ن  �مل�����ق�����دم�����ة 
�إجر�ء  �شيتم  وعليه   999 �ل��رق��م 
�خت�شا�شه،  َح�����ش��ب  ُك�����ٌل  �ل������الزم 
�ل�شتف�شار�ت  ت��ل��ق��ي  ���ش��ي��ت��م  ك��م��ا 
و�ل�������ش���ك���اوى م����ن �جل���م���ه���ور عرب 
�أو   072356611 �لأرق���������ام: 
072356600. وك�شف �شعادته 
�لعقابية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ح���ر����س  ع���ن 
نزلئها  �إدم���اج  على  و�لإ�شالحية 
من �جلن�شني يف خمتلف �ملنا�شبات 
خالل  من  �ملجتمعية،  و�لفعاليات 
ت��ن��ظ��ي��م ف���ع���ال���ي���ات مل��ن��ا���ش��ب��ة عيد 
زيار�ت  ت�شمل  �مل��ب��ارك   �لأ���ش��ح��ى 

لذوي �لنزلء خالل �لعيد.
من جانبه دعا قائد عام �ل�شرطة، 
�لأه���������ايل و�أول������ي������اء �لأم���������ور �إىل 
�لعطلة  ف��رتة  يف  �أبنائهم  مر�قبة 
�لعيد  ب�������اأج�������و�ء  و�ل�����ش����ت����م����ت����اع 
بالألعاب  �لعبث  دون  �لحتفالية 
�لتي قد تودي  �لنارية  و�ملفرقعات 

ب��ح��ي��ات��ه��م، ورمب����ا ق���د ت��ت�����ش��ب��ب يف 
�إىل  �لعيد  و�أف���ر�ح  �أه��ازي��ج  حتويل 
�أت��ر�ح، منوهاً على مرتادي �لبحر 
و�ل�������ش���و�ط���ئ �ل��ت��ق��ي��د ب���الأم���اك���ن 
�ملخ�ش�شة لل�شباحة، و�للتز�م بها 
حتى ل يعر�شو� �أنف�شهم للتيار�ت 
�لغرق  ح��الت  �أو  �لبحرية،  �ملائية 
م�شدد�ً  �ل�����ش��ب��اح��ة،  يح�شن  ل  مل��ن 
�لأطفال  ت��رك  ع��دم  ���ش��رورة  على 
دون رقابة وتوفري متابعة خا�شة، 
�لنجاة  �شرتة  بارتد�ء  �للتز�م  مع 
ل��ل�����ش��غ��ار و�ل���ك���ب���ار، م�����ش��ي��ف��اً ب���اأن 
عدد  من  �شيزيد  �لبحري  �لإن��ق��اذ 
�شو�طئ  جت����وب  �ل��ت��ي  �ل����دوري����ات 
�لإم����������ارة وت�����ر�ق�����ب �ل���و����ش���ع عن 
ك���ث���ب و�ل����ت����ي ت���ت���ك���ون م����ن رج����ال 
وحر��شة  وم�شاعدة  وب��ح��ث  �إن��ق��اذ 
بالإ�شافة للدر�جات �ملائية، موؤكد�ً 
م�شتمرة  �جل���ه���ود  م�����ش��اع��ف��ة  �أن 
�جلهات  م��ن  ع���دد  م��ع  بالتن�شيق 
ذ�ت �لخت�شا�س، متمنياً �أن ت�شهد 
ك��اف��ة ط���رق���ات وم��ن��اط��ق �لإم�����ارة 
خ������الل �إج���������ازة ع���ي���د �لأ����ش���ح���ى، 
�نخفا�شاً يف عدد �حلو�دث �ملرورية 
و�ملخالفات �لأمنية و�مل�شلكية، و�أن 
�جلميع  على  �شعيد�ً  �لعيد  يكون 

باإذن �هلل تعاىل.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�إن��ه��اء كافة  �لإ���ش��ع��اف �لوطني  �أك��د 
متكاملة  خطة  وو�شع  ��شتعد�د�ته 
ليكون على جاهزية عالية للتعامل 
مع خمتلف �حلالت �لطارئة خالل 
عطلة عيد �لأ�شحى �ملبارك، وذلك 
عرب تكثيف وزيادة �ملو�رد �لإ�شعافية 
�ملوزعة على جميع مناطق �لإمار�ت 
يرفع  م��ا   15% بن�شبة  �ل�شمالية 
ج���اه���زي���ة �لإ����ش���ع���اف �ل���وط���ن���ي �ىل 
مع  للتعامل  ����ش��ت��ع��د�د�ً   115%
�لطارئة  �لإ����ش���ع���اف���ي���ة  �ل���ب���الغ���ات 
وح����الت �حل����و�دث �مل���روري���ة خالل 
�ل�شتعد�د�ت  وت�شم  �لعيد.  ف��رتة 
مع  �لتن�شيق  �مل���ق���ررة  �ل���ش��ت��ب��اق��ي��ة 
وتفعيل  �ملخت�شة،  �جل��ه��ات  جميع 
خ����ط����ة �ل�������ط�������و�رئ �ل����ش���ت���ب���اق���ي���ة 
�خلا�شة مبو��شم �لأعياد و�لإجاز�ت 
درجات  رفع  ت�شمل  و�لتي  �لر�شمية 
�لطو�قم  توزيع  و�إع���ادة  �ل�شتعد�د 
�شيار�ت  متركز  وتكثيف  �لإ�شعافية 
�مل���ن���اط���ق و�ل����ط����رق  �لإ�����ش����ع����اف يف 
لالإح�شائيات  وف����ق����اً  �حل����ي����وي����ة 
�لوطني  �ل�شابقة لالإ�شعاف  �ملكانية 
�ل�شركاء  م���ن  �مل��ق��دم��ة  و�ل��ب��ي��ان��ات 
�ل�شرت�تيجيني، مبا ي�شمن تعزيز 
فاعلية �ل�شتجابة وحتقيق �شالمة 
�ل�شمالية  �لإم�������ار�ت  يف  �جل��م��ه��ور 
خ����الل ف����رتة �ل��ع��ي��د. و�أك�����د �أحمد 
�ملدير  ن���ائ���ب  �ل����ه����اج����ري،  ����ش���ال���ح 
�لوطني،  ب���الإ����ش���ع���اف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ل�شتعد�د�ت  ك��اف��ة  ��شتكمال  على 
�لطو�قم  جاهزية  ورفع  �لإ�شعافية 
ي�شمل  �مل��خ��ت�����ش��ة مب���ا  �لإ���ش��ع��اف��ي��ة 
كافة  مع  للتعامل  �لعمليات  غرفة 
�لبالغات �لطارئة �لو�ردة على مد�ر 
�ل�شاعة، و�لتن�شيق �ملتكامل مع كافة 
�ل�شركاء �ملعنيني من �لقيادة �لعامة 
�ىل  �ملدين، لفتاً  و�لدفاع  لل�شرطة 
�أن خطة �لطو�رئ �خلا�شة بالأعياد 
تت�شمن  �ل��ر���ش��م��ي��ة  و�مل���ن���ا����ش���ب���ات 
ت���دع���ي���م �مل��������و�رد �حل���ال���ي���ة مب�����و�رد 

مدرو�س  ب�شكل  وتوزيعها  �إ�شافية 
�لتي  �حل��ي��وي��ة  �مل��و�ق��ع  جميع  على 
معدل  يف  وزي������ادًة  �زدح���ام���اً  ت�شهد 
�حل�������و�دث �مل����روري����ة يف �لإم�������ار�ت 
�أن  �إىل  �لهاجري  و�أ�شار  �ل�شمالية. 
�ل�شابقة  و�خل����رب�ت  �لح�����ش��ائ��ي��ات 
�رتفاع  ت��وؤك��د  �ل��وط��ن��ي  ل��الإ���ش��ع��اف 
�لطلب على �خلدمات �لإ�شعافية يف 
مو��شم �ملنا�شبات و�لأعياد، مو�شحا 
باأن تفعيل خطة �لطو�رئ �شت�شتمر 

طيلة فرتة �لعطلة �ملقررة. 
وط��ال��ب �ل��ه��اج��ري �أف���ر�د �جلمهور 
ب����ات����ب����اع ك����اف����ة �ر��������ش�������اد�ت �لأم������ن 
و�ل�����ش��الم��ة خ���الل �إج����ازة �ل��ع��ي��د يف 
خمتلف �ملناطق �لعامة مثل �مل�شاجد 
و�لتجمعات  �ل���ع���ي���د  وم�������ش���ل���ي���ات 
و�ل�شو�طئ  �لت�شوق  ومر�كز  �لعامة 
و�أح�����و�������س �ل�����ش��ب��اح��ة و�حل����د�ئ����ق 
وتوخي  وغريها،  �جلبلية  و�ملناطق 
�ل���ط���رق���ات  �حل���ي���ط���ة و�حل��������ذر يف 
و�ت����ب����اع ق����و�ن����ني �مل�������رور و�إع����ط����اء 
كما  �لإ���ش��ع��اف.  ل�شيار�ت  �لأول��وي��ة 
�أولياء  م��ر�ق��ب��ة  ���ش��رورة  ���ش��دد على 
�لأم���������ور لأب���ن���ائ���ه���م، حم��������ذر�ً من 
وخماطر  و�ل��غ��رق  �لده�س  ح���و�دث 
�لألعاب �لنارية و�ملفرقعات وما قد 
ت�شببه من ��شابات وجروح خطرية 
ويتيح  �لعيد.   وف��رح��ة  �شفو  تعكر 

�لإمار�ت  ل�شكان  �لوطني  �لإ�شعاف 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة �ل��ت��و����ش��ل �مل��ب��ا���ش��ر مع 
�ل��ع��م��ل��ي��ات وط��ل��ب �خلدمة  غ��رف��ة 
�لطارئة  �حل�����الت  يف  �لإ���ش��ع��اف��ي��ة 
���ش��و�ًء ع��رب رق���م ط����و�رئ �لإ�شعاف 
تطبيق  خ������الل  م����ن  �أو   ،998
 NA لإ����ش���ع���اف �ل��وط��ن��ي �ل���ذك���ي�
عرب  مفتوح  ب�شكل  �ملتوفر   998
�لأجهزة  تطبيقات  متاجر  خمتلف 
من  م�شتخدميه  ومُي��ّك��ن  �ل��ذك��ي��ة، 
بخطوة  �لإ�شعافية  �خل��دم��ة  طلب 
�لدقيق  و�لتحديد  ب�شيطة  و�ح��دة 
يحتوي  ك��م��ا  �جل����غ����ر�يف،  ل��ل��م��وق��ع 
لالإ�شعافات  �ر�����ش����ادي  دل���ي���ل  ع��ل��ى 
�لتعامل  خ��ط��و�ت  ي��و���ش��ح  �لأول���ي���ة 

مع جمموعة من �حلالت �لطارئة 
يو�جهها  �أن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  �ل�شائعة 

�لأفر�د يف حياتهم �ليومية.
بد�أ  �ل��وط��ن��ي  �لإ����ش���ع���اف  �أن  ي��ذك��ر 
ت���ق���دمي خ���دم���ات���ه �لإ����ش���ع���اف���ي���ة يف 
عام  يف  ل��ل��دول��ة  �ل�شمالية  �مل��ن��اط��ق 
ي�شمه  م��ا  ع��رب  وي�شعى   ،2014
موؤهلة،  �إ�شعافية  وف��رق  ك��و�در  من 
�ملركبات  م����ن  ح���دي���ث  و������ش����ط����ول 
و�ملعد�ت �ملتطورة، لتقدمي خدمات 
�إ���ش��ع��اف��ي��ة ع��ل��ى م���د�ر �ل�����ش��اع��ة وفق 
�أعلى معايري �لتميز ملرحلة ما قبل 
�إمار�ت  و�شكان  ملو�طني  �مل�شت�شفى 
�لقيوين  و�أم  وع��ج��م��ان  �ل�����ش��ارق��ة 

ور�أ�س �خليمة و�لفجرية. 

يف مدينة اأبوظبي ومنطقتي العني والظفرة

م�اعيد عمل من�شاآت �شركة »�شحة« خالل عطلة العيد

امل�ؤ�ش�شات العقابية يف دبي حتدد م�اعيد زيارة النزلء خالل عيد الأ�شحى

•• اأبوظبي- الفجر

و�شاعات  مو�عيد  عن  »�شحة«  �ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي  �شركة  �أعلنت 
لها  �لتابعة  و�لتخ�ش�شية  �ل�شحية  و�مل��ر�ك��ز  �ل�شحية  �ملن�شاآت  يف  �لعمل 

خالل عطلة عيد �لأ�شحى �ملبارك يف كل من �أبوظبي و�لعني و�لظفرة.
�ملتعاملني  �ت�شال  �لت�شال مبركز  للمتعاملني  باأنه ميكن  و�أف��ادت �شحة 
80050 حلجز �ملو�عيد �بتد�ء من �ليوم �لثاين للعيد �إىل نهاية �لعطلة 

�لر�شمية  من �ل�شاعة 7 �شباحا وحتى 10 م�شاء. 

املراكز ال�ضحية التابعة للخدمات العالجية اخلارجية
و�أما �ملر�كز �ل�شحية ف�شتفتح مر�كز �لزعفر�نة ومدينة خليفة و�لباهية 
و�ملقطع يف �أبوظبي ومر�كز �لهيلي و�ملويجعي و�ليحر ونعمة يف �لعني من 

ظهر�ً وحتى 10 م�شاًء يوم �لوقفة وثاين وثالث �أيام �لعيد.  2
هذ� وتبقى مر�كز �خلتم ورماح و�شويحان و�لقوع ومزيد و�لهري مفتوحة 

على مد�ر 24 �شاعة طو�ل �أيام �لإجازة.

امل�ضت�ضفيات
�شي�شتمر ق�شم �لطو�رئ يف مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية يف تقدمي خدمات 
�لرعاية �لطبية �لطارئة على مد�ر 24 �شاعة طو�ل �لأ�شبوع، ويقدم مركز 
م�شاًء   10:30 �إىل  10�شباحاً  من  خدماته  �لطارئة  للرعاية  �خلالدية 
خالل �أيام �لأ�شبوع ومن �ل�شاعة 02:00 بعد �لظهر �إىل �ل�شاعة 10:30 
م�شاًء خالل عطلة نهاية �لأ�شبوع، وبالن�شبة لبنك �لدم �أبوظبي تتو��شل 
�أعمال ق�شم �ل�شرف و�ملخترب كاملعتاد طو�ل �لأربع و�لع�شرين �شاعة طيلة 

�أيام �لأ�شبوع. بينما �شيغلق ق�شم �لتربع بالدم �أول يوم �لعيد فقط.

و�شتغلق �لعياد�ت �لتخ�ش�شية �خلارجية يف مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية 
�أبو�بها طو�ل فرتة �لعطلة �لر�شمية.

�لأ�شحى  عيد  �أي��ام  �لرحبة خالل  م�شت�شفى  �لطو�رئ يف  وتعمل خدمات 
يف  لالأطفال  �لرعاية  ق�شم  �إىل  بالإ�شافة  �شاعة،   24 م��د�ر  على  �ل�شعيد 
حتى  �شباحاً   8 �ل�شاعة  �لعيد من  �أي��ام  �شيعمل خالل  �لرحبة  م�شت�شفى 

�لليل.  منت�شف  من   12
وتكون �شاعات �لزيارة �لر�شمية للمر�شى �ملنومني يف �مل�شت�شفى من �ل�شاعة 

�شباحاً وحتى �ل�شاعة 10 م�شاًء جلميع �لوحد�ت �لعالجية �لعامة.  10
يومياً،  �شاعة   24 �لعمل  �ل��ط��و�رئ  ق�شم  يو��شل  �مل��ف��رق  م�شت�شفى  ويف 
�شباحاً   10 �ل�شاعة  من  تبد�أ  للعنابر  �لعيد  خ��الل  �ل��زي��ار�ت  ومو�عيد  
�أما �لزيار�ت لأق�شام للعناية �ملركزة �لرئي�شية و�لباطنية  10 م�شاًء،  �إىل 
�إىل  5 ع�شر�ً  وم��ن  2 ظهر�ً،  �إىل  11 �شباحاً  تبد�أ من  و�لقلب  و�خل��دج 
10 م�شاًء. وت�شتمر خدمات �لطو�رئ يف م�شت�شفى �لكورني�س بالعمل على 
مد�ر 24 �شاعة، فيما تو��شل خدمات �لغ�شيل �لكلوي ��شتقبال �ملر�جعني 
يوم  �لأ�شبوع ماعد�  �أي��ام  11:30 م�شاًء ط��و�ل  7:30 �شباحاً حتى  من 

�جلمعة.
�أيام  24 �شاعة يف  وتقدم �لطو�رئ يف م�شت�شفى تو�م خدماتها على مد�ر 
�مل�شاندة  �خل��دم��ات  وع��ي��اد�ت  �خلارجية  �ل��ع��ي��اد�ت  �شتغلق  فيما  �لأ���ش��ب��وع، 

خدماتها خالل �لإجازة.
ويف م�شت�شفى �لوقن ت�شتمر خدمات �لطو�رئ على مد�ر 24 �شاعة، وعيادة 

طب �لأ�شرة من �لثامنة م�شاًء وحتى 12 بعد منت�شف �لليل.
وتعمل خدمات �لطو�رئ يف م�شت�شفيات �لغربية خالل �أيام عيد �لأ�شحى 
للمر�شى  �لر�شمية  �لزيارة  �شاعات  وتكون  �شاعة،   24 م��د�ر  على  �ملبارك 
�ملنومني يف �مل�شت�شفيات من �ل�شاعة 10 �شباحاً وحتى �ل�شاعة 10 م�شاًء.

•• دبي- وام: 

دبي  �شرطة  يف  و�لإ�شالحية  �لعقابية  للموؤ�ش�شات  �لعامة  �لإد�رة  ح��ددت 
على  �ملبارك  �لأ�شحى  عيد  �أي��ام  و�لنزيالت خالل  للنزلء  �لزيارة  مو�عيد 

فرتتني �لأوىل للرجال و�لثانية للن�شاء.
وتبد�أ زيارة �لرجال للنزلء يف مبنى رقم 1 �أول �أيام عيد �لأ�شحى �ملبارك 
جميع  من  للرجال  ع�شرة  �حلادية  �إىل  �لثامنة  من  �ل�شباحية  �لفرتة  يف 
�جلن�شيات .. �أما �لزيارة �ملخ�ش�شة للن�شاء ف�شتبد�أ من �لثانية و�لن�شف بعد 

�لظهر �إىل �خلام�شة م�شاء جلميع �جلن�شيات.
�أي��ام عيد �لأ�شحى  وت��ب��د�أ زي��ارة �ل��رج��ال للنزلء يف مبنى رق��م 2 يف ث��اين 
من  للرجال  ع�شرة  �حلادية  �إىل  �لثامنة  من  �ل�شباحية  �لفرتة  يف  �ملبارك 
�لثانية  م��ن  ف�شتبد�أ  للن�شاء  �ملخ�ش�شة  �ل��زي��ارة  �أم���ا   .. �جلن�شيات  جميع 

و�لن�شف بعد �لظهر �إىل �خلام�شة م�شاء جلميع �جلن�شيات.
و�شجن  و�مل��خ��ال��ف��ات  �جل��ن��ح  �شجن  ب��ن��زلء  �خل��ا���ش��ة  ل��ل��زي��ار�ت  وبالن�شبة 

ف�شتبد�أ يف  �مل��ب��ارك  �لأ���ش��ح��ى  عيد  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  و�لأح����د�ث يف  �لن�شاء 
�لفرتة �ل�شباحية من �ل�شاعة �لثامنة �إىل �ل�شاعة �حلادية ع�شرة للرجال 
�ل�شاعة  �إىل  ظهر�  و�لن�شف  �لثانية  �ل�شاعة  وم��ن  �لعربية  �جلن�شيات  من 
�شتبد�أ  �لثاين  �ليوم  ويف   .. �لعربية  �جلن�شيات  للن�شاء من  م�شاء  �خلام�شة 
�لزيارة يف �لفرتة �ل�شباحية من �ل�شاعة �لثامنة �إىل �ل�شاعة �حلادية ع�شرة 
�إىل  ظهر�  و�لن�شف  �لثانية  �ل�شاعة  وم��ن  �جلن�شيات  جميع  م��ن  للرجال 

�ل�شاعة �خلام�شة م�شاء للن�شاء من جميع �جلن�شيات.
و�لإ�شالحية  �لعقابية  للموؤ�ش�شات  �لعامة  �لإد�رة  تقدمت  �ملنا�شبة  وبهذه 
�إىل �ملو�طنني و�ملقيمني و�ل��زو�ر كافة يف �لإمار�ت  يف �شرطة دبي بالتهنئة 

مبنا�شبة حلول عيد �لأ�شحى �ملبارك.
�لعقابية  للموؤ�ش�شات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر  �ل�شمايل  علي  �لعميد  و�أك���د 
يف  وذويهم  �أهاليهم  مع  �لنزلء  تو��شل  على  �لإد�رة  حر�س  و�لإ�شالحية 
�أوقات تنا�شب �جلانبني وتاأمني �لأجو�ء �ملنا�شبة لهم حتقيق �لهدف �ملرجو 

منها ومبا يتالءم وبهجة عيد �لأ�شحى �ملبارك.

اخلمي�س والأحد دوام يف »الإقامة و�ش�ؤون الأجانب« خالل العيد
•• اأبوظبي-وام:

و�لإقامة  �جلن�شية  “قطاع  ح��دد 
خالل  �ل��ع��م��ل  م��و�ع��ي��د  و�ملنافذ” 
�إج�����ازة ع��ي��د �لأ���ش��ح��ى �مل���ب���ارك يف 
خمتلف �لإد�ر�ت �خلدمية �لتابعة 
ل��الإد�ر�ت �لعامة لالإقامة و�شوؤون 
مع  �ملتعاملة  و�لأق�����ش��ام  �لأج��ان��ب 
�جلمهور و�إد�ر�ت و�أق�شام �جلن�شية 
�لدولة  م�شتوى  على  لها  �لتابعة 
معامالت  �إجن��������از  ع���ل���ى  ل��ل��ع��م��ل 
�شباحا  �ل��ت��ا���ش��ع��ة  م���ن  �جل��م��ه��ور 
يومي  ظ����ه����ر�  �ل������و�ح������دة  وح����ت����ى 
�أيام  و�أخ���ر  �أول  و�لأح���د  �خلمي�س 
�ل��ع��ي��د. وخ�����ش�����س �ل��ق��ط��اع عدد� 
كافيا من �لعاملني يف تلك �لإد�ر�ت 
معامالت  لإجن���������از  و�لأق�����������ش�����ام 
�مل����ر�ج����ع����ني وت����ق����دمي �خل����دم����ات 
�ل�شرت�تيجيات  وف���ق  ل��ل��ج��م��ه��ور 
حتقيقا ملعايري �جلودة و�لتميز يف 
تنفيذ�  �لإج���ر�ء  ه��ذ�  ياأتي  �لأد�ء. 
مب�شتوى  ب��الرت��ق��اء  للتوجيهات 
�ملر�جعني  جل���م���ه���ور  �خل�����دم�����ات 

ت���ق���دمي خ��دم��ات��ه��ا �مل��ت��م��ي��زة على 
م����د�ر �ل���ع���ام ومب�����ش��ت��وى ع���ال من 
خالل  �أن�شطتها  وتكثيف  �جل���ودة 
وتخفيف  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �مل���ن���ا����ش���ب���ات 
وت�شيري  �مل��ر�ج��ع��ني  ع���ن  �لأع���ب���اء 
تقدمي  وي�شرو  �شهولة  بكل  �لعمل 

�أف�شل �خلدمات للجمهور.
بهذه  �ل���ق���ط���اع  م��ن��ت�����ش��ب��و  ورف�������ع 

وتكري�س مفاهيم �جلودة �ل�شاملة 
�جلن�شية  ل�شرت�تيجية  وجت�شيد� 
و�لإقامة و�ملنافذ لتقدمي خدمات 
متميزة للجمهور وحتقيقا لقو�عد 
�جلودة و�لتميز يف �لأد�ء و��شتيعاب 

�أكرب قدر ممكن من �لعمالء.
وحتر�س �لإد�ر�ت �لعامة لالإقامة 
و����ش���وؤون �لأج���ان���ب ب��ال��دول��ة على 

�لتهاين  �آي������ات  �أ����ش���م���ى  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
مبنا�شبة  �لقيادة  �إىل  و�لتربيكات 
�شائلني  �مل���ب���ارك  �لأ����ش���ح���ى  ع��ي��د 
يعيدها عليهم  �أن  �مل��وىل عز وجل 
�ل�شحة و�لعافية ول�شعب  مبوفور 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
�لأ�شحى  عيد  بحلول  و�ملقيمني 

�ملبارك.
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اأخبـار الإمـارات

�شحة دبي ت�ثق عالقاتها مع كربى �شركات الإبتكار واحلل�ل الطبية الأمريكية
•• دبي -وام:

خالل  بدبي  �ل�شحة  هيئة  عمدت 
توثيق  �إىل  �ملا�شية  �لقليلة  �لأي��ام 
����ش���ر�ك���ات���ه���ا �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة مع 
�ملعنية  �لأمريكية  �ل�شركات  كربى 
بالبتكار و�حللول �لطبية لتحقيق 
يف  �لطموحة  و�أهد�فها  مبادر�تها 
للنظام  �لتناف�شية  �ل��ق��درة  تعزيز 
�شد�رة  يف  ليكون  ب��دب��ي  �ل�شحي 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ل�شحية  �لأن��ظ��م��ة 
�ملنطقة يف تطبيق �أف�شل �ملمار�شات 
�لطبية  و�لربوتوكولت  و�ملعايري 

�لعاملية.
خ����الل �جلولة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ومت��ك��ن��ت 
ب��ه��ا وفدها  �ل���ت���ي ق����ام  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
�ل��ر���ش��م��ي ب��رئ��ا���ش��ة م��ع��ايل حميد 
حم��م��د �ل��ق��ط��ام��ي رئ��ي�����س جمل�س 
�لإد�رة �ملدير �لعام للهيئة من فتح 
�ملزيد من �آفاق �لتعاون و�لعالقات 
�لرعاية  رو�د  وبني  بينها  �لثنائية 
وموؤ�ش�شات  �ل�����ش��ام��ل��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�حل����ل����ول �ل���ط���ب���ي���ة و�ل���ت���ق���ن���ي���ة يف 
وليات �شان فر�ن�شي�شكو و�شيكاغو 

ولو�س �أجنلو�س �لأمريكية.
�شملت �جلولة زيارة كل من �شركة 
�م  و�آي بي  �إي ديجيتال  �آب��ل وج��ي 
و�ت�������ش���ون وه��ي��م�����س وه��ي��ل��ث 2.0 
�لبتكار�ت  ومركز  فايل  �شيليكون 
و�ميان  �أوليفر  �شركة  يف  �ل�شحية 
وروت  �آي  ���ش��ي  �ت�������س  وجم��م��وع��ة 

�شبي�س و�شركة زيني�شي�س.
و�ملناق�شات  �مل���ب���اح���ث���ات  وخ������الل 

�ملجال �حليوي .
مع  �لإت����ف����اق  مت  �أن�����ه  �إىل  ول���ف���ت 
�شملتها  �لتي  �ل�شحية  �ملوؤ�ش�شات 
زيارة وفد �لهيئة للوليات �ملتحدة 
ع��ل��ى ف��ت��ح ق���ن���و�ت ت��و����ش��ل فاعلة 
�ملعرفة  ون��ق��ل  �خل�����رب�ت  وت���ب���ادل 
�لتقنية  �لتحولت  �إىل جانب دعم 
و�ل��ذك��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا »�شحة 
م�شتوى  لرفع  �مل��ج��ال  وفتح  دب��ي« 
يف  �ل��ع��ام��ل��ني  �أو�����ش����اط  يف  �لأد�ء 
�لهيئة ول�شيما يف �شفوف �لكو�در 

�لطبية.
م���������ش����وؤول����و  �ع�����ت�����رب  �مل�����ق�����اب�����ل  يف 
�ل�شحية  و�ملوؤ�ش�شات  �مل�شت�شفيات 
�شر�كتهم  �أن  �لزيارة  �شملتها  �لتي 
بدبي  �ل�شحة  هيئة  مع  وتعاونهم 
ي��ع��د ف��ر���ش��ة م��ه��م��ة ل��ل��ت��و�ج��د يف 
�أخ��رى لدعم  دب��ي وفر�شة  مدينة 
موؤكدين  عاملياً  و�لتو�شع  �لنت�شار 
يكونو�  �أن  يف  �ل�����ش��دي��دة  رغ��ب��ت��ه��م 
�لتطوير وفرق  ج��زء�ً من منفذي 
�لتحول  عملية  تقود  �لتي  �لعمل 
�لنوعي يف �لقطاع �ل�شحي بدبي .

لها  �شتكون  دب��ي  �إن �شحة  وق��ال��و� 
�ملعرفة و�خلربة  نقل  �لأول��وي��ة يف 
تطور�  �لأك��ر  �لطبية  و�لتقنيات 
بني  �ل����ت����ع����اون  �أن  �إىل  لف����ت����ني 
�مل�شت�شفيات  م����ن  م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��م 
و�شركات �لرعاية �ل�شحية و�لهيئة 
م�شتوى  �إىل  ت��ق��دي��ره��م  يف  ي��رق��ى 
�ل��ت��و�أم��ة و�أن جن��اح �شحة دب��ي يف 
�ل�شرت�تيجية  �أه��د�ف��ه��ا  حتقيق 

يعد جناحا لهم .

�مل�شتقبل وقو�عد وحتليل �لبيانات 
�ل�شحية .

و�أثناء �للقاء�ت - �لتي متت كل على 
حده - بني وفد هيئة �ل�شحة بدبي 
و�ملوؤ�ش�شات  �مل�شت�شفيات  وم�شوؤويل 
و�ل�شركات �أو�شح معايل �لقطامي 
�مل�����ش��روع��ات و�مل���ب���ادر�ت  �أن ج��م��ل��ة 
و�لرب�مج �لتطويرية �لتي حتملها 
�لقطاع  ت���ط���وي���ر  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�ل�شحي يف دبي 2016 2021- 
�أ�شاليب  �إىل  تنفيذها  يف  ت�شتند 
ذكية  وو�شائل  وتطبيقات  مبتكرة 
�إىل �لنفتاح  �لهيئة  وهو ما يدفع 
على �لعامل لالإ�شتفادة من جتاربه 
وخربة �ملتخ�ش�شني فيه و�لطالع 
�ملتبعة  �مل���م���ار����ش���ات  �أف�������ش���ل  ع��ل��ى 
�ملوؤ�ش�شات  ك��ربى  يف  بها  و�ملعمول 

وكبار  �لهيئة  وف��د  بني  د�رت  �لتي 
م�������ش���وؤويل ه����ذه �مل��وؤ���ش�����ش��ات حدد 
معايل �لقطامي �ملفا�شل �لرئي�شة 
�مل�شروعات  جم��م��وع��ة  و  ل��ل��ت��ع��اون 
�لهيئة  ت��ت��ب��ن��ى  �ل���ت���ي  و�مل�����ب�����ادر�ت 
تنفيذها ��شتناد� لإمكانيات مدينة 
�لتعاون  وج�������ش���ور  �مل���ذه���ل���ة  دب�����ي 
�شركائها  م��ع  �لهيئة  متدها  �لتي 
كل  مقدمتها  ويف  �ل�شرت�تيجيني 
 10X ما هو مت�شل مببادرة دبي
�إىل جانب ما ��شتملت عليه قائمة 
م�شروع  ب��ي��ن��ه��ا  وم���ن  �مل�����ش��روع��ات 
�ملوحد  �لإل��ك��رتوين  �لطبي  �مل��ل��ف 
�لتكاملية  دب��ي  و�شبكة  »���ش��الم��ة« 
�ل�شحية » ناب�س« ومركز �أمر��س 
�لبتكار  وم��رك��ز  �ل��ق��ل��ب  و�أب���ح���اث 
وم�شرعات  �ل�شطناعي  و�ل��ذك��اء 

�مل�شوؤولة عن �شحة �ملجتمع .
�لتطوير  �أع��م��ال  �أن  معاليه  وذك��ر 
يف  �ل�شحي  �لقطاع  ي�شهدها  �لتي 
يف  وت�شري  تكاملي  ب�شكل  تتم  دب��ي 
قطاعي  ت�شمل  م��ت��و�زي��ة  خ��ط��وط 
و�أن  و�خل��ا���س  �حل��ك��وم��ي  �ل�شحة 
تت�شم  �ل���ت���ط���وي���ر  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
م�شتجد�ت  �أية  ل�شتيعاب  باملرونة 
عاملية �شو�ء على �شعيد �ملمار�شات 
و�لتطبيقات  �لتقنيات  �أو  �لطبية 
�رتباط  �أن  �إىل  م��ن��وه��ا  �ل��ذك��ي��ة 
�ملوؤ�ش�شات  م��ن  مبجموعة  �لهيئة 
�ل�����ش��ح��ي��ة �ل����ر�ئ����دة ����ش���و�ء د�خ���ل 
�أو خارجها ه��و ما  دول��ة �لإم����ار�ت 
�لو�شول  ه���دف  ي��خ��دم  �أن  مي��ك��ن 
و�شعادة  �شحة  �أك���ر  جمتمع  �إىل 
هذ�  يف  �لعاملية  �لتناف�شية  ويحقق 

املخدرات باأ�شرار  عجمان” ت�عي  “�شرطة 
•• عجمان-وام: 

ثالثة  عجمان  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  يف  �ملخدر�ت  مكافحة  �إد�رة  نظمت 
�لتي  ل�شرت�تيجيتها  حتقيقا  وذل��ك  �مل��خ��در�ت  باأ�شر�ر  للتوعية  معار�س 
م��ن خالل  �لعقلية  و�مل��وؤث��ر�ت  �مل��خ��درة  �مل���و�د  على  �لطلب  تهدف خلف�س 
مركزي  يف  عقدت  �لتي   - �لتوعوية  �ملعار�س  وت�شمنت  �لأمنية.  �لتوعية 
 - �لريا�شي  عجمان  ون��ادي  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  ووز�رة  عجمان  �شباب 
�شرحا لأ�شر�ر �ملخدر�ت و�ملوؤثر�ت �لعقلية على �لنف�س و�لأ�شرة و�ملجتمع 
وقاية  يف  �لأ�شرة  دور  و�أهمية  و�شلوكياته  �ملدمن  �كت�شاف  موؤ�شر�ت  و�أه��م 
�لأبناء من �لوقوع يف بر�ثن �ملخدر�ت من خالل �أ�شغال �أوقات فر�غهم مبا 
يعود عليهم بالنفع و�لتم�شك بتعاليم �لدين �لإ�شالمي و�لبتعاد عن رفقاء 

�ل�شوء و�مل�شاركة يف �حلمالت و�لرب�مج �لتطوعية مع خمتلف �جلهات.

�شرطة دبي متكن اأ�شحاب الهمم يف قطاع الأعمال

ال�شارقة لإدارة الأ�ش�ل حتتفي بي�م املراأة الإماراتية

•• دبي-وام:

�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  �ل�����ش��ع��ادة و�لإي��ج��اب��ي��ة يف  ب���ادر جمل�س 
»�إينبل«  ���ش��رك��ة  م���ن  م��ن��ت��ج��ات  ب�����ش��ر�ء  دب����ي  ل�����ش��رط��ة 
�ملتخ�ش�شة بتمكني �أ�شحاب �لهمم من �لعمل يف �ملجال 
يوم  مبنا�شبة  دب��ي  �شرطة  ملوظفات  و�أه��د�ه��ا  �لتجاري 
�ملر�أة �لإمار�تية �لذي جاء هذ� �لعام حتت �شعار »�ملر�أة 

�شريك يف �خلري و�لعطاء«.
للمجل�س  �لتنفيذية  �ملديرة  �ل�شويدي  عو�طف  وذكرت 
»�إينبل«  ���ش��رك��ة  ب�����ش��ر�ء م��ن��ت��ج��ات م��ن  ق���ام  �مل��ج��ل�����س  �أن 
وه���ي م��ن �إن��ت��اج م��وظ��ف��ني م��ن �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م وذلك 

�ل�شغرية  �لأعمال  جمال  دعمهم ومتكينهم يف  بغر�س 
و�نخر�طهم يف �ملجتمع. و�أ�شافت �إن �ملنتجات عبارة عن 
تناف�شية  ت�شعري�ت  وم�شعرة  متميزة  زر�عية  تن�شيقات 
مقارنة بال�شوق وكل منتج مرقم بكود خا�س للموظف 
من �أ�شحاب �لهمم ليتم ر�شد �نتاجيته ومبيعاته ليكون 
له من كل منتج مباع حافز قدره 15 باملائة كجزء من 
من  يتجز�أ  ل  ج��زء�  جعلهم  بهدف  �ل�شلوكي  �لتاأهيل 
من  �ل�شغار  �ل��ت��ج��ار  م��ن  ج��دي��د  جيل  خلق  و  �ملجتمع 
�لبيع  وح����د�ت  ب���دء  ع��ل��ى  وت�شجيعهم  �ل��ه��م��م  �أ���ش��ح��اب 
�ل�شتد�مة  حتقيق  وب��ال��ت��ايل  بهم  �خلا�شة  بالتجزئة 

�ملالية �لفردية و�ل�شتقاللية �حلياتية.

•• ال�شارقة-وام:

لإد�رة  �ل�������ش���ارق���ة  ����ش���رك���ة  ن��ظ��م��ت 
�ل�شتثمارية  �ل������ذر�ع   - �لأ�����ش����ول 
�أم�����س �لأول،  �ل�����ش��ارق��ة -  حل��ك��وم��ة 
مبنا�شبة  ملوظفاتها  خا�شا  �حتفال 
�مل��ر�أة �لإمار�تية �لتي جاء هذ�  يوم 
�شريك  “�ملر�أة  ���ش��ع��ار  حت���ت  �ل���ع���ام 
تعبري�  و�لعطاء” وذل��ك  �خل��ري  يف 
عن �شكرها جلهودهن وم�شاركتهن 
وقال  �ل��وط��ن.  م�شرية  يف  �لفاعلة 
�ملدير  �إب���ر�ه���ي���م �حل���وط���ي  ���ش��ع��ادة 
�ل����ت����ن����ف����ي����ذي ل����ق����ط����اع �خل�����دم�����ات 
لإد�رة  �ل�شارقة  �شركة  يف  �مل�شاندة 
ي���وم  ت��خ�����ش��ي�����س  �إن  �لأ��������ش�������ول: 
لالحتفاء بعطاء�ت و�إجناز�ت �ملر�أة 
لكل  و�عتز�ز  فخر  و�شام  �لإمار�تية 

�لرتقاء  يف  �أ�شهمت  لأنها  �إم��ار�ت��ي 
وعززت  مكوناته  بجميع  باملجتمع 
كثرية  قطاعات  يف  �ل��ري��ادة  عنا�شر 
�لأول  �مل��رك��ز  �ل��دول��ة  فيها  حققت 

و�لعاملي،  �لإقليمي  �مل�شتويني  على 
رفعت  �إم��ار�ت��ي��ة  �م���ر�أة  لكل  ف�شكر� 
��شم وطنها عاليا يف خمتلف �ملحافل 

و�ملجالت.

العنزي ُيحا�شر عن »العائلة ال�شعيدة« يف حماكم دبي
لعام  خري  »�ل�شلح  م��ب��ادرة  �شمن 
��شت�شافت حماكم دبي   ،»2017
فرحان  بن  عزيز  �لدكتور  �ل�شيخ 
حما�شرة  �أل���ق���ى  ح��ي��ث  �ل���ع���ن���زي 
بعنو�ن »�لعائلة �ل�شعيدة« ملوظفي 
حماكم دبي، وياأتي ذلك �نطالقاً 
م��ن ح��ر���س حم��اك��م دب���ي لتعزيز 
و�لوطني  �لج���ت���م���اع���ي  دوره�������ا 
و�شوًل �إىل روؤيتها »حماكم ر�ئدة 

متميزة عاملياً«.
وحت���������دث �ل���������ش����ي����خ �ل�����ع�����ن�����زي يف 

بني  �خل����الف����ات  �إىل  �مل���ح���ا����ش���رة 
منها  ي��خ��ل��و  ل  ف��ق��د  �ل����زوج����ني، 
�أم���ر  ب��ي��ت وه�����ذه �خل����الف����ات  �أي 
ط��ب��ي��ع��ي وك���م���ا ي���ق���ال �أن����ه����ا ملح 
كانت  �إذ�  خا�شة  �لزوجية  �حلياة 
�لعتيادية،  �مل�شكالت  نوعية  من 
قوة  ع���ن���و�ن  �لأ�����ش����رة  �أن  م����وؤك����د�ً 
فهي  �شعفه،  �أو  �ملجتمع  متا�شك 
لأفر�دها  �حل�����ش��ني  �ل����درع  مت��ث��ل 
�لزوجني  م��ن  ك��ال  �أن  ب��اع��ت��ب��ار   ،
ي��ع��ت��رب درع����ا ل���الآخ���ر، م���وؤك���د�ً �أن 

�لعائلة  مقومات  ع��ن  حما�شرته 
�لإ�شالح،  و�أ���ش��ال��ي��ب  �ل�����ش��ع��ي��دة، 
�لأ�شرية  �حل���الت  على  و�ل�����ش��رب 
�ل���ذي ي��ول��د �ل��ف��رج، وذك���ر بع�س 
�لأم���ث���ل���ة م���ن ب��ي��ت �ل���ن���ب���وة على 
�أ�شر  وب��ن��اء  �مل�شاكل  �إد�رة  كيفية 
���ش��ع��ي��دة، ك��م��ا ت��ط��رق �ل�����ش��ي��خ عن 
ح�����ش��ن �خ��ت��ي��ار �ل�����زوج و�ل���زوج���ة 
�لبلد  هذ�  يخدمون  �أجيال  لبناء 

�ملعطاء.
ح����ي����ث ت����ط����رق �ل����ع����ن����زي خ����الل 

�ل��دي��ن �لإ���ش��الم��ي و���ش��ح حقوق 
وو�ج��ب��ات �ل��زوج و�ل��زوج��ة و�أ�ش�س 
�أ������ش�����رة م��ت��م��ا���ش��ك��ة حتمي  ب����ن����اء 
م�شدد�ً  عليها،  وحتافظ  �ملجتمع 
�حلقوق  م���ع���رف���ة  �����ش����رورة  ع���ل���ى 
و�لفروقات  �لزوجية  و�ل��و�ج��ب��ات 
وتب�شري  �جلن�شني  بني  �لنف�شية 
�ملقدمني على �لزو�ج مبا لهم وما 

عليهم.
ويف �خلتام �أكد �لعنزي �أننا نطمح 
وم�شتقرة،  متما�شكة  �أ�شرة  لبناء 

وجم���ت���م���ع م����رت�ب����ط م����رت�ح����م، 
ونريد  ر�ق��ي��ة،  �إن�شانية  وع��الق��ات 
�أن  �أج�������ل  م�����ن  ب���ج���د  ن���ع���م���ل  �أن 
ن��ح��ق��ق ه��دف��ن��ا يف �حل���ف���اظ على 
بد�أ  �ل���ذي  �لأ����ش���ري  �لن�شيج  ه���ذ� 
و�ملتغري�ت  �ل��ت��ح��دي��ات  يف  ي��ت��اأث��ر 
�مل���وؤث���رة ع��ل��ي��ه، وذل����ك م��ن خالل 
ووقائية  و�إر���ش��ادي��ة  دينية  ب��ر�م��ج 
وع������الج������ي������ة، ن������خ������رج خ���الل���ه���ا 
ب��ت��و���ش��ي��ات حت���دد �أ���ش��ال��ي��ب �شري 

�لأ�شرة نحو �لأف�شل.

فاطمة بنت مبارك تهنىء قرينات قادة 
الدول العربية وال�شالمية بعيد الأ�شحى

•• اأبوظبي-وام:

�لعام  �لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  بعثت 
�لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة 
و�لطفولة برقيات تهنئة �إىل قرينات �أ�شحاب �جلاللة و�لفخامة و�ل�شمو 
عيد  حلول  مبنا�شبة  و�لإ�شالمية  �لعربية  �ل��دول  و�أم���ر�ء  وروؤ���ش��اء  ملوك 

�لأ�شحى �ملبارك .
�لتقدم  من  �ملزيد  دولهن  ول�شعوب  و�ل�شعادة  �خل��ري  لهن  �شموها  ومتنت 

و�لإزدهار ولالأمة �لعربية و�لإ�شالمية �لعزة و�ملجد و�لرفعة.

هزاع بن طحن�ن يعزي حممد 
عبيد الكعبي ب�فاة والدته

•• العني -وام: 

قدم �ل�شيخ هز�ع بن طحنون �آل نهيان وكيل ديو�ن ممثل �حلاكم يف منطقة 
�لكعبي و�خو�نه  �إىل حممد عبيد حممد  �لعز�ء  �لعني م�شاء �م�س و�جب 

بوفاة �ملغفور لها و�لدتهم.
و �أعرب �ل�شيخ هز�ع بن طحنون �آل نهيان خالل زيارته جمل�س �لعز�ء يف 
منطقة �لفوعة مبدينة �لعني عن خال�س تعازيه ومو��شاته لأ�شرة و�أبناء 
�لفقيدة �شائال �ملوىل عز وجل �أن يتغمدها بو��شع رحمته و�أن ي�شكنها ف�شيح 

جناته و�أن يلهم �أهلها وذويها �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

ال�شيخة فاطمة تتلقى تهاين قرينة ملك البحرين ورئي�شة اللجنة اخلليجية بي�م املراأة الإمارتية
•• اأبوظبي-وام:

عاهل  قرينة  خليفة  �آل  �إب��ر�ه��ي��م  بنت  �شبيكة  �لأم���رية  �شمو  ه��ن��اأت 
�شمو   .. �ململكة  يف  للمر�أة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �لبحرين  مملكة 
�لن�شائي �لعام �لرئي�شة  �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد 
لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى 
28 من  يو�فق  �ل��ذي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  ي��وم  .. مبنا�شبة  و�لطفولة 
�شهر �أغ�شط�س من كل عام. و�أ�شادت قرينة عاهل �لبحرين ��� يف برقية 
�� بجهود �شموها يف جمال  �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك  تلقتها �شمو 
دعم ومتكني �ملر�أة �لإمار�تية و�إبر�ز �جناز�تها �خلرية �لتي �أ�شهمت 
ب�شكل ي�شهد له يف تقدم و نه�شة دولة �لإمار�ت حتى �أ�شبحت مثال 

يحتذى ومنوذجا فريد� يف �لبذل و�خلري و�لعطاء .. وذلك يف ظل 
ما  تر�شخ  �أن  �شاأنها  �لتي من  �لوطنية  د�عمة جلميع �جلهود  قيادة 

حتقق لها من مكت�شبات.
ومتنت ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك دو�م �ل�شحة و�لعافية و�أن 

تظل ذخر� و�شند� للمر�أة �لإمار�تية و�لعربية.
من  تهنئة  برقية   .. م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  تلقت  كما 
�لتنفيذية  �للجنة  رئي�شة  �ل�شباح  �جلابر  �لأح��م��د  نعيمة  �ل�شيخة 
لريا�شة �ملر�أة يف دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية مبنا�شبة 
و�أع�شاء  �أ�شدق تهانيها  �أعربت خاللها عن   .. �لإمار�تية  �مل��ر�أة  يوم 
باملر�أة  و�ع��ت��ز�زه��ا  فخرها  ع��ن  �أع��رب��ت  كما  �ملنا�شبة.  بهذه  �للجنة 

�لإمار�تية و�جناز�تها متمنية لها مزيد� من �لتقدم و�لزدهار.

•• حلج -وام:

قدمت دولة �لإمار�ت �م�س 15 �شيارة �إىل �إد�رة 
�أمن حمافظة حلج لتعزيز �ملنظومة �لأمنية يف 
تبذلها  �لتي  �جل��ه��ود  �إط���ار  يف  وذل��ك  �ملحافظة 
�لأم���ن و�ل���ش��ت��ق��ر�ر يف خمتلف  �ل��دول��ة لتعزيز 
�ملحافظات �ليمنية. وقدم �لعميد �شالح �ل�شيد 
مدير عام �أمن حمافظة حلج جزيل �ل�شكر �إىل 
دولة �لإمار�ت على هذه �ملكرمة �لتي من �شاأنها 
�أن تدعم �لقطاعات �لأمنية يف �ملحافظة. و�أكد 
�لإمار�ت  دول��ة  تقدمه  �ل��ذي  �لكبري  �ل��دع��م  �أن 
�أ�ش�س  �شعب  على  بغريب  لي�س  �ليمني  لل�شعب 
ق���و�ع���ده �ل�����ش��ي��خ ز�ي���د ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان » 
طيب �هلل ثر�ه » و�لتي تقوم على �إغاثة �مللهوف 
 .. كافة  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  يف  �ملحتاجني  وم�شاعدة 
مقدما �ل�شكر �إىل �لإمار�ت حكومة و�شعبا على 
ك��ل م��ا ي��ق��دم��ون��ه م��ن ع���ون وم�����ش��اع��دة لل�شعب 

�ليمني يف هذه �لظروف �ل�شعبة �لتي مير بها.

الإمارات تدعم املنظ�مة الأمنية يف حمافظة حلج ب� 15 �شيارة
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اأخبـار الإمـارات

اأخبار ال�ضاعة :
 اأمهات ال�شهداء مدر�شة حية ت�شتقي 

منها الأجيال حب ال�طن و�ش�نه
•• اأبوظبي -وام: 

�ل�شهد�ء مل ي�شنعن ب�شربهن وت�شحياتهن  �أمهات  �أن  �ل�شاعة  �أخبار  ن�شرة  �أكدت 
�أجماد� ت�شاف �إىل �شجل �لإمار�ت �مل�شيء باأجماد ل ح�شر لها وح�شب بل �شنعن 
كذلك مدر�شة حية ي�شتقي منها �لوطن جيال بعد جيل �أعظم �لدرو�س �مللهمة يف 

حب �لوطن و�شون عزته وكر�مته.
وحتت عنو�ن “ �أمهات �ل�شهد�ء ملهمات �لوطن “ .. قالت لأنه وطن عظيم ل ين�شى 
ت�شحيات �أبنائه ولأنها قيادة ��شتثنائية ل تتوقف عن �لحتفاء بعطاء �أبطال �لوطن 
جاءت �للفتة �لكرمية �ملتفردة �لتي قام بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�شمو �ل�شيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية 
�أم �لإم��ار�ت باإر�شال �شموهما ر�شالتني  رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
ن�شيتني تلقتهما �أمهات �ل�شهد�ء �أول من �أم�س مبنا�شبة يوم �ملر�أة �لإمار�تية �لذي 
�ل�شمو  �أ�شاد �شاحب  �أغ�شط�س من كل عام حيث  28 من  �ل�  �لدولة يف  به  حتتفل 
�ل�شهد�ء  باأمهات  �لر�شالتني  يف  �لإمار�ت”  و�أم  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
وت�شحياتهن وعطاء�تهن موؤكدين �شموهما فخر �لوطن و�عتز�زه باأمهات �لأبطال 
ومبا يقدمنه من �أرقى م�شاهد �لوفاء للوطن ومبا ميثلنه من �أ�شمى قدوة لالأجيال 
�لإمار�تية �ملتعاقبة. و�أ�شافت �لن�شرة �ل�شادرة �م�س عن مركز �لإمار�ت للدر��شات 
�أمهات  تفاجىء  مل  �لعظيمة  �للفتة  ه��ذه  �أن  �شحيح   .. �لإ�شرت�تيجية  و�لبحوث 
�ل�شهد�ء ول �شعب �لإمار�ت فهم من �عتادو� دوما على ��شتثنائية �لقيادة �لر�شيدة 
يف قربها �لد�ئم من �أبناء �لإمار�ت وبناتها كافة ويف حر�شها �ملتو��شل على �شون 
�لعالقة �لعميقة و�لوطيدة بني �لقيادة و�ل�شعب ليبقى “ بيتنا �لإمار�تي �ملتوحد 
هذه �للفتة �ل�شباقة كان لها عظيم �لأثر يف بث  �أن  �إل   .. �شاخما  منيعا  “ ح�شنا 
�ل�شعادة يف نفو�س �أمهات �ل�شهد�ء يف هذ� �ليوم �ل�شتثنائي �لذي تقف فيه �لإمار�ت 
قيادة و�شعبا تقدير� وتكرميا لت�شحيات �ملر�أة �لإمار�تية و�إجناز�تها �لر�ئدة يف �شتى 
�مليادين .. فكيف هو �حلال �إز�ء �أمهات �ل�شهد�ء �لأبطال �لالتي �شربن �أروع �لأمثلة 
يف حب �لوطن و�لت�شحية بكل غال ونفي�س يف �شبيل رفعته وعزته و��شتد�مة خريه 
�لعظيمة �شاهمت يف تعزيز م�شاعر  �للفتة  �أن هذه  �إىل  و�أ�شارت  و�أمنه و��شتقر�ره. 
�لفخر و�لعتز�ز �لتي يعمر بها قلب كل �أم �شهيد منذ �للحظة �لأوىل �لتي ��شت�شهد 
فيها فلذة كبدها فد�ء للوطن �لغايل .. كيف ل.. و�بنها قد �رتقى �إىل جنات �خللد 
خملد� ��شمه يف �لأر���س بطال �شطر بدمه جمد �لإم��ار�ت وعزها. وذكرت �أن هذه 
�للفتة �لكرمية مل تكن �لوحيدة فقد مثل ��شتقبال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان - يف ق�شر �لبحر �أول من �أم�س مبنا�شبة يوم �ملر�أة �لإمار�تية - 
�لوطنية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شهد�ء ومو�طنات ميثلن خمتلف �جلهات  �أمهات  عدد� من 
مبادرة جليلة �أخرى تعك�س مدى �هتمام �لقيادة �لر�شيدة باملر�أة �لإمار�تية ب�شكل 
�أن دولة  �أكد �شموه خالل �للقاء  عام وباأمهات �ل�شهد�ء على وجه �خل�شو�س فقد 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �لإم���ار�ت 
باعتبارهن مناذج م�شرفة  �لأبطال  �شهد�ئنا  باأمهات  وتفتخر  �هلل” تعتز  “حفظه 
�ل�شهد�ء  �أمهات  �أن  على  �شموه  م�شدد�  للوطن  و�لوفاء  �لعطاء  يف  �لإم��ار�ت  لبنة 
�أجل �لوطن جديرة باأن تدر�س يف  �شطرن �شفحة وطنية من �لعطاء و�لبذل من 
جميع دول �لعامل وم�شيفا �شموه: زرت بيوتا عديدة لأمهات �ل�شهد�ء.. ما مر بي 
بيت فيه �أم مك�شورة على �لرغم من �أنها فقدت �أغلى �شيء عندها وهذ� �أمر ل يقدر 
بثمن ولي�س له ثمن. وقالت �لن�شرة - يف ختام مقالها �لإفتتاحي - �إن تاأكيد �شمو 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك يف كلمة لها يف �لحتفال ب�يوم �ملر�أة �لإمار�تية- �لذي 
�أقيم �أول من �أم�س يف فندق باب �لق�شر - �أن تهنئة �ملر�أة �لإمار�تية بيومها �ل�شنوي 
�أف�شل قيم  و�أبنائه �لذين مار�شو�  �ل�شهيد وزوجته  �أم  �إىل  موجه بالدرجة �لأوىل 
�لعطاء هو تاأكيد على �أن �هتمام �لقيادة �لر�شيدة باأمهات �ل�شهد�ء يو�زيه �هتمام ل 
يقل قدر� باأ�شر �ل�شهد�ء وذويهم كافة فهوؤلء جميعا �شطرو� بت�شحياتهم وفخرهم 
يف  تربهن  �لتي  �حلبيبة  لدولتنا  و�ل��ولء  �لنتماء  مالحم  �أعظم  �لوطن  باأبطال 
�لعز  ميادين  يف  يت�شابقون  �لذين  �ل��ربرة  �أبناءها  تن�شى  ول��ن  مل  �أنها  منا�شبة  كل 
و�شعبها  �لإم��ار�ت  �أجمل �شورة عن  للعامل  �لوطن مقدمني  ند�ء  لتلبية  و�ل�شرف 
�لويف �لقادر د�ئما على تعزيز موقع دولتنا �لريادي كو�حدة من �أكر دول �لعامل 

�إ�شهاما وفاعلية يف حتقيق �لأمن و�ل�شلم �لإقليمي و�لدويل.

•• دبى-وام: 

لرعاية  �لعامة  �لهيئة  عن  ممثال  �لإم���ار�ت  �شباب  وفد  �ختتم 
�ل�شباب و�لريا�شة م�شاركته يف �للقاء �لدويل لل�شباب يف دورته 
�ل�29 �لذي �أقيم على مد�ر ��شبوعني يف مدينة بوزنيقة باململكة 
�شارك  ب��امل��غ��رب.  و�ل��ري��ا���ش��ة  �ل�شباب  وز�رة  ونظمته  �ملغربية 
�لعامة  �لأم��ان��ة  فعاليات  ي��اأت��ي �شمن  �ل��ذي  �ل���دويل  �للقاء  يف 
�أجل  “ من  �شعار  �لعربية حتت  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  ملجل�س 

�شابا و�شابة مثلو� خمتلف  و�إبد�عي” 45  �شبابي تربوي  لقاء 
�لدول �لعربية. و �أو�شح جا�شم �لدبل رئي�س وفد دولة �لإمار�ت 
�لعربي  �ل�����ش��ب��اب  ح��رك��ة  ت�شجيع  يف  �أه���د�ف���ه  ح��ق��ق  �ل��ل��ق��اء  �أن 
و�إتاحة �لفر�شة للم�شاركني من �أجل �لتعارف وتبادل �لتجارب 
�لدول  �شباب  بني  �لتو��شل  ج�شور  مد  �إىل  �إ�شافة  و�خل���رب�ت 
�لعربية ونظر�ئهم من �ململكة �ملغربية �إىل جانب �لتعرف على 
�لزيار�ت  خالل  من  و�ملتنوعة  �ملختلفة  و�حل�شار�ت  �لثقافات 
�ل�شياحية يف عدد  �ملقا�شد  لأب��زر  �للقاء  برنامج  �لتي ت�شمنها 

من  �لبي�شاء.  و�ل����د�ر  و�ل��رب��اط  كمر�ك�س  �ملغربية  �مل���دن  م��ن 
جهتهم �أعرب �مل�شاركون من �لإمار�ت عن بالغ �شكرهم للهيئة 
�لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة لختيارهم لتمثيل �لدولة يف 
�للقاء �لدويل لل�شباب . م�شريين �إىل �أن �مل�شاركة يف مثل هذه 
تفتح  �لعربي  �ل�شباب  من  نظر�ئهم  مع  و�للقاء�ت  �لتظاهر�ت 
من  و�ل�شتفادة  �لتجارب  على  لالطالع  كبرية  �آفاقا  �أمامهم 
�خلرب�ت �لتي تعزز من مفاهيم �لتبادل �لثقايف وتو�شع مد�رك 

�ملعارف لديهم.

»�شباب الإمارات « يختتم�ن م�شاركتهم يف اللقاء الدويل لل�شباب باملغرب

•• دبي-الفجر:

�شهد �شعادة �للو�ء حممد �شعيد �ملري، م�شاعد �لقائد 
�حتفال  و�لتجهيز�ت،  �ملجتمع  ��شعاد  ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام 
�لإمار�تية  �مل��ر�أة  بيوم  �مل��ط��ار�ت  لأم��ن  �لعامة  �لإد�رة 
بهذه  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  �ح��ت��ف��الت  �شمن 
�ملنا�شبة، بح�شور �لعميد عبد�هلل ح�شني خان، مدير 
�لإد�رة �لعامة لأمن �ملطار�ت بالنيابة، و�لعقيد حممد 
�إبر�هيم كلنرت و�إبر�هيم �لفال�شي �ملن�شق �لعام ملكاتب 

�شمان �جلودة يف �لإد�رة �لعامة للجودة �ل�شاملة.
وبهذه �ملنا�شبة وجه �للو�ء حممد �شعيد �ملري �ل�شكر 

و�شمو  �لإم����ار�ت،  لدولة  �لر�شيدة  للقيادة  و�لتقدير 
�لن�شائي  �لحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لعام �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة 
مبادرتها  على  و�لطفولة،  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س 
من  و�ل��ع�����ش��ري��ن  �ل��ث��ام��ن  ي���وم  بتخ�شي�س  �ل��ر�ئ��ع��ة 

�أغ�شط�س من كل عام يوما للمر�أة �لإمار�تية.
�لن�شائية يف  �ل�شرطة  تقوم  �أن ما  �مل��ري  �للو�ء  و�أك��د   
و�عتز�ز  فخر  حم��ط  �مل��ط��ار�ت،  لأم��ن  �لعامة  �لإد�رة 
حرفية  م��ن  �أثبتنه  مل��ا  دب��ي،  ل�شرطة  �لعامة  للقيادة 
�أثبنت  وق��د  �إليهن،  �ملوكلة  �ل��و�ج��ب��ات  ك��ل  يف  ومهنية 
متيز  بكل  و�جباتهّن  بكل  وقمن  �لعمل  يف  جد�رتهن 

ع��ب��د�هلل ح�شني  �لعميد  �أو���ش��ح  م��ن جانبه  و�ت���ق���ان.  
�ل�شرطي  �لعمل  �شفوف  يف  �ملن�شوية  �مل���ر�أة  �أن  خ��ان 
و�شجاعة  ق��وة  بكل  عملها  مب��ه��ام  ت��ق��وم  و�ل��ع�����ش��ك��ري، 
على  �مل��ح��اف��ظ��ة  �ل���رج���ال يف  �شقيقة  و�أن���ه���ا  وب�����ش��ال��ة، 
�لتي حققتها  �لهامة و�لزده��ار،  �ملكت�شبات و�ملُنجز�ت 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �أن  �إىل  دولتنا �حلبيبة، لفتاً 
�أولت �ملر�أة �لعاملة �شمن قوتها �هتماماً خا�شاً،  دبي 
�ملتنوعة  و�ملبادر�ت  �لرب�مج  من خالل جمموعة من 
�لعمل  يف  مت��ي��زه��ا  �إىل  �أدى  م��ا  لتمكينها،  �ل��د�ع��م��ة 
�شاكر�ً  وج��ه،  �أح�شن  على  �لوطني  بو�جبها  و�ل��ق��ي��ام 
دورهن �لفعال يف �إبر�ز دور �ملر�أة يف حتقيق �لإجناز�ت 

على �مل�شتوى �ل�شرطي.
لأمن  �لعامة  �لإد�رة  منت�شبات  �أ���ش��دن  جانبهن  وم��ن 
�ملطار�ت بالهتمام �لكبري �لذي توليه �لقيادة �لعامة 
�ملجتمع  على متكينها يف  و�لعمل  باملر�أة  دبي  ل�شرطة 
يف  كلمتها  و�إع����الء  �ل��وط��ن  خ��دم��ة  يف  فاعلة  لت�شبح 
خمتلف �مليادين، موؤكد�ت �أن تخ�شي�س يوم لالحتفاء 
�إىل  لدفعهن  ك��رمي��ة  لفتة  يعترب  �لإم��ار�ت��ي��ة  ب��امل��ر�أة 
�إىل  و�لو�شول  �لعمل  يف  و�لتقدم  �لعطاء  من  �ملزيد 
�لقيادة  �ىل  بال�شكر  توجهن  كما  �مل�����ش��ت��وي��ات،  �أع��ل��ى 
بالعن�شر  لهتمامهم  ت��ق��دي��ر�ً  دب��ي   ل�شرطة  �لعامة 

�لن�شائي.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

�أكد �لعميد �لدكتور حممد �شعيد �حلميدي مدير عام 
�لعمليات �ملركزية بالقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة 
��شرت�تيجية  جت�شيد  على  �خليمة  ر�أ���س  �شرطة  حر�س 
وز�رة �لد�خلية بجعل �لطرق �أكر�ً �أماناً و�لو�شول �إىل 
م�شتخدمي  جلميع  �مل��روري��ة  �ل�شالمة  م�شتويات  �أعلى 
�لطريق وتوعية �شر�ئح �ملجتمع بالأ�شر�ر �لناجتة عن 
�لأرو�ح  م��ن ح�شد  ي�شفر عنها  وم��ا  �مل��روري��ة  �حل���و�دث 
و�ملعنوية  �ملادية  �لأ���ش��ر�ر  عن  ف�شاًل  �لإ�شابات  ووق��وع 
باأن جميع �لأجهزة �لأمنية و�ل�شرطية بالدولة  ، وقال 
ت�شعى �إىل و�شع �حللول �لتي ت�شهم يف خف�س موؤ�شر�ت 
�آث�����ار �جتماعية  ت�����ش��ب��ب��ه م���ن  �مل����روري����ة وم����ا  �حل������و�دث 

و�قت�شادية كبرية .

�ل��ع��ام لتنظيم  م���د�ر  �لأج��ه��زة تعمل على  ب���اأن  م�����ش��ري�ً 
�إىل  �ل��ه��ادف��ة  �ملختلفة  �لتوعوية  �ل��رب�م��ج  م��ن  �لعديد 
توحيد ودعم �جلهود باتخاذ كافة �لحتياطات �ملتعلقة 
ب�شالمة �ملركبة و�إجر�ء �ل�شيانة �لدورية لها بالإ�شافة 
��شتخد�م  مع  �لقيادة  �أثناء  �لهاتف  ��شتخد�م  ع��دم  �إىل 
وب�شفة م�شتمرة حلز�م �لأمان لل�شاق و�لركاب على حد 
�ل�شو�ء . وذكر �حلميدي �أن هناك �لعديد من �لأ�شباب 
�لتي توؤدي �إىل وقوع �حلو�دث �ملرورية ومنها عدم �نتباه 
�لز�ئدة  �حلمولة   ، �لطريق  بغري  و�ن�شغالهم  �ل�شاقني 
ودخول  �خلاطئ  و�لتجاوز  متز�يدة  ب�شرعات  و�لقيادة 
�لطريق بدون �لتاأكد من خلوه ، موؤكد�ً �أن تلك عو�مل 
�ل�شائق  جانب  من  و�ل�شتهتار  �لالمبالة  �شعور  تعك�س 
وعدم �حرت�مه و�لتز�مه بالقو�عد و�لتوجيهات �ملعمول 
بها على م�شتوى �لدولة وبالتايل �حل�شاد يكون حادث 

وما يخلفه من �إ�شابات بحق �لآخرين .
ب���ال حو�دث”  “�شيف  ح��م��ل��ة  خ��ت��ام  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
�لتوعوية �ملرورية �ملوحدة �لثالثة لعام 2017 ، و�لتي 
كانت قد �أطلقتها وز�رة �لد�خلية على م�شتوى �لقياد�ت 
�شمن  �لدولة  يف  و�لأمنية  �ل�شرطية  �لعامة  و�لإد�ر�ت 
�لطرق  على  �ل�شالمة  لتح�شني  �مل���رور  قطاع  م��ب��ادر�ت 
وتعزيز �لتكاتف �ملجتمعي للعمل معاً للحد من �حلو�دث 
و�لإر�شاد�ت  �لتوعية  من  �شهر  مل��دة  و��شتمرت  �مل��روري��ة 
من خالل توزيع �لربو�شور�ت و�ملطويات على �ل�شائقني 
وتعريفهم بالقو�عد و�لأنظمة �ملرورية وما مت ��شتحد�ثه 
�شمن �لالئحة �ملرورية �جلديدة �ملعدلة موؤخر�ً ، كذلك 
�ل�شحيحة  �ل�شلوكيات  ح��ول  �مل���روري  �لتثقيف  تقدمي 
�لتوعوية  �ملحا�شر�ت  تنظيم  بجانب   ، �تباعها  �لو�جب 

ملوظفي �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �ملحلية .

من  م�����ش��ت��ف��ي��د�ً  �أل����ف   25 �مل�شتفيدين  ع���دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث 
�إعد�د  ومت   ، باملبادرة  �خلا�شة  �لتوعوية  �ل��ربو���ش��ور�ت 
�لجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  ع��رب  ت��وع��وي��ني  �إع��الن��ني 
ف�شاُل  �خليمة  ر�أ����س  ل�شرطة  �لعامة  للقيادة  �لتابعة 
�ملبادرة من حما�شر�ت  لفعاليات  5 مقاطع فيديو  عن 
و��شتفاد  �مل��ب��ادرة  خ��الل  تنفيذها  مت  توعوية  وح��م��الت 
�أخبار   5 حت���ري���ر  ومت   ، م��ت��اب��ع  �أل�����ف   70 ن��ح��و  م��ن��ه��ا 
�شحفية ملختلف �لو�شائل �لإعالمية �ملرئية ، �مل�شموعة 
و�ملقروءة على م�شتوى �لدولة ، بالإ�شافة �إىل �إعد�د 3 
�لإمارة  يف  �لطرق  خمتلف  يف  توعوية  �إعالنية  لوحات 
�جلهات  ملختلف  توعوية  حما�شر�ت   10 تقدمي  ومت   ،
 ، �لإم��ارة  و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة يف  و�ل��دو�ئ��ر 
�أكر  نحو  �ملحا�شر�ت  تلك  من  �مل�شتفيدين  ع��دد  وبلغ 

عن 1000 م�شتفيد�ً . 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي  ���ش��رك��ة  م��ن�����ش��اآت  �أح���د  �مل��ف��رق  م�شت�شفى  �أط��ل��ق 
تهدف  جمتمعية  م��ب��ادرة  “�شحة”  �ل�شحية  للخدمات 
�إىل خلق قنو�ت تو��شل جديدة مع �ملر�شى �ملنومني من 
خالل تنظيم �لزيار�ت لهم بالتعاون مع خمتلف �جلهات 
على  �لبت�شامة  ر�شم  بهدف  �حلكومية  و�شبه  �حلكومية 
وجوه �ملر�شى �لذين ��شتدعت حالتهم �لطبية �لبقاء يف 

�مل�شت�شفى خالل هذه �لأيام �ملباركة.
�إن �إطالق هذه �ملبادرة ياأتي �شمن حر�س �شركة �أبوظبي 
�مل�شوؤولية  م��ب��ادر�ت  على  “�شحة”  �ل�شحية  للخدمات 

كافة  �ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  خ��دم��ة  يف  ت�شب  �ل��ت��ي  �ملجتمعية 
وخ��ا���ش��ة �لأط���ف���ال وم�����ش��ارك��ت��ه��م ف��رح��ة ع��ي��د �لأ�شحى 
�ملبارك و�إدخال �ل�شعادة يف نفو�شهم و�لعمل على تخفيف 
�إىل  للم�شت�شفى  �ل��ع��ام  �جل��و  م��ن  و�إخ��ر�ج��ه��م  معاناتهم 

�أجو�ء �أخرى ي�شودها �لبهجة و�ل�شرور.
حيث ��شتقبل �مل�شت�شفى وفد من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
�أبوظبي برئا�شة �شعادة خليفة بن �شامل �ملن�شوري وكيل 
عيد  مبنا�شبة  �ملر�شى  �لأطفال  ملعاودة  بالإنابة  �لد�ئرة 

�ل�شحى �ملبارك وتوزيع هد�يا �لعيد و�لرتفيه عنهم.
�لزيارة  هذه  �أن  �ملن�شوري  �شامل  بن  �شعادة خليفة  وق��ال 
تاأتي يف �إطار �لفعاليات و�لأن�شطة �لجتماعية و�لإن�شانية 

مع  ين�شجم  مب��ا  وذل���ك  �مل��ن��ا���ش��ب��ات  خمتلف  يف  ل��ل��د�ئ��رة 
2017 �لتي يتم تنظيمها  فعاليات و�أن�شطة عام �خلري 

يف خمتلف �إمار�ت ومدن �لدولة. 
و�أعرب �شعادة خليفة �ملن�شوري عن �شعادته بهذه �ملبادرة 
�إ���ش��ع��اد �لأط���ف���ال �ملر�شى  �أ���ش��ه��م��ت يف  �لإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ي 
ومنحتهم دفعة قوية من �لأمل وهم ي�شتعدون ل�شتقبال 
عيد �لأ�شحى �ملبارك مو�شحا باأن مثل هذه �لزيار�ت من 
�ملجتمعية و�لتوعية  �لإن�شانية  �لقيم  �أن تعزز من  �شاأنها 
باأهمية مو��شلة �لعمل �لإن�شاين يف حتقيق �لتالحم بني 

خمتلف فئات �ملجتمع. 
�ملدير  �مل��ع��ي��ن��ي،  �ل��دك��ت��ور م�شطفى  �أع�����رب  ج��ان��ب��ه  م���ن 

�لتنفيذي لل�شوؤون �لطبية يف م�شت�شفى �ملفرق عن �شكره 
على  �أبوظبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  لوفد  وتقديره 
هذه �لزيارة �لإن�شانية �لطيبة �لتي كان لها �لأثر �لطيب 
�لذي  �لأمر  �لأطفال  �ملر�شى  �لنف�شية على  �لناحية  من 
جمتمع  بها  يتميز  �لتي  �لنبيلة  �لإن�شانية  �لقيم  يعك�س 

دولة �لإمار�ت.
و�أ�شاف �أن �شركة “�شحة” تعمل على �لعديد من �ملبادر�ت 
�ملجتمع  ومتكن  لل�شركة  �لإن�شاين  �جلانب  تعك�س  �لتي 
هذه  خالل  من�شاأتها  يف  �ملنومني  باملر�شى  �للتقاء  على 
�لنف�شي  ي�شاهم يف حت�شني �جلانب  �لف�شيلة مما  �لأي��ام 

للمر�شى وتاأهيلهم للعالج وحت�شن حالتهم.

الإدارة العامة لأمن املطارات حتتفي بي�م املراأة الإماراتية 

ختام ناجح حلملة “�شيف بال ح�ادث” يف راأ�س اخليمة

بهدف اإ�ضعاد الأطفال املر�ضى مبنا�ضبة عيد الأ�ضحى املبارك وعام اخلري

م�شت�شفى املفرق يطلق مبادرة مع امل�ؤ�ش�شات احلك�مية لزيارة املر�شى املن�مني

•• راأ�ص اخليمة -وام:

نظمت د�ئ����رة �لآث�����ار و� مل��ت��اح��ف يف 
“�ملر �أة  بعنو�ن  ر�أ�س �خليمة جل�شة 

�لإمار�تية عطاء بال حدود« .

�أقيمت  �لتي   - �جلل�شة  يف  �شاركت 
مب��ن��ا���ش��ب��ة �لح���ت���ف���ال ب���ي���وم �مل�����ر�أة 
�لدكتورة  م���ن  ك���ل   - �لإم����ار�ت����ي����ة 
يف  م�شاعد  �أ�شتاذ  �ملن�شوري  خالدة 
�خليمة  بر�أ�س  �لأمريكية  �جلامعة 
�إحتاد  رئي�س  علي  �آل  �شيف  وم��وزة 
�شيف  وح�شة  �ل��ع��رب  �لكيميائيني 
���ش��ح��ف��ي��ة يف ج����ري����دة �خل���ل���ي���ج .. 
و�أد�رتها �أمل �لنعيمي رئي�شة �للجنة 
�مل��ن��ظ��م��ة ل��ال ح��ت��ف��ال يف �ل���د�ئ���رة . 
�أن  �جلل�شة  يف  �مل��ت��ح��دث��ات  و�أك����دت 
و�أن  �لتمكني  �مل��ر�أة تخطت مرحلة 
لها  كان  بالدولة  �لر�شيدة  �لقيادة 
كامل  دور كبري يف دعمها وو�شعت 
يف  كفاءتها  لتثبت  بقدر�تها  ثقتها 

خمتلف �مليادين.

اآثار ومتاحف راأ�س اخليمة تنظم جل�شة 
ح�ارية يف ي�م املراأة الإماراتية

فقدان جواز �سفرت
�مل�����دع�����و / ع���زي���زه  ف���ق���د 
�مل�������غ�������رب   ، �ل�����������ن�����������ورى 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )9146513( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/1348486

فقدان جواز �سفرت
�ختار  /�شهز�د  �ملدعو  فقد 

حممد حممد عزمي ، �لهند 

�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 

)7465924( من يجده 

عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 050/4550042

فقدان جواز �سفرت
ربيعه   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
�ثيوبيا   ، ب����ي����ان  ����ش���ي���د 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )2090318( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/1189449
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اأخبـار الإمـارات

اأكادميية ربدان تكرم الطلبة املتميزين يف قاعة ال�شهيد مبقرها يف اأب�ظبي

�شفري الدولة يلتقي وزير ال�شناعات الع�شكرية الكازاخ�شتاين
•• اأ�شتانا -وام:

�أتامكولوف  بيبوت  معايل  ��شتقبل 
وزي������ر �ل�������ش���ن���اع���ات �ل��ع�����ش��ك��ري��ة يف 
�شعادة  ك���از�خ�������ش���ت���ان  ج���م���ه���وري���ة 
ب��ن �شلطان  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور حممد 
�جل������اب������ر �����ش����ف����ري �ل�������دول�������ة ل����دى 
مكتبه  يف  ك��از�خ�����ش��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
علي  ر��شد  �شعادة  بح�شور  بالوز�رة 
�ملحرزي �مللحق �لع�شكري للدولة يف 

كاز�خ�شتان.
مت خ���الل �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث ���ش��ب��ل دعم 
دولة  بني  �لتعاون  عالقات  وتعزيز 
كاز�خ�شتان  وج��م��ه��وري��ة  �لإم�����ار�ت 
ول�شيما  �مل������ج������الت  خم���ت���ل���ف  يف 
و�ل�شناعات  �ل�����دف�����اع  جم������ال  يف 
�لوزير  م��ع��ايل  و�أ���ش��اد  �لع�شكرية.. 
ب��ال��ع��الق��ات �مل��ت��م��ي��زة �ل��ق��ائ��م��ة بني 
رغبة  م��وؤك��د�  �ل�شديقني  �لبلدين 
�لثنائي  �ل���ت���ع���اون  دف�����ع  يف  ب������الده 
�لع�شكرية  �ل�����ش��ن��اع��ات  جم����ال  يف 
�أ�شار  جانبه  م��ن  �أرح����ب.  �آف���اق  �إىل 
ع����الق����ات  �إىل  �ل�������ش���ف���ري  �����ش����ع����ادة 
�ل��ت��ع��اون �مل��ت��م��ي��زة ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن يف 
�للقاء�ت  �أن  م�شيفا  �ملجالت  �شتى 

�ملتبادلة بني قيادتي �لبلدين ت�شهم 
ب�شكل كبري يف رفع م�شتوى �لتعاون 
بني �لبلدين �إىل �مل�شتويات �لأعلى.

�أ�������ش������ار �����ش����ع����ادة ر�������ش�����د علي  ك���م���ا 
للدولة  �لع�شكري  �مللحق  �مل��ح��رزي 
يف ك��از�خ�����ش��ت��ان خ���الل �ل��ل��ق��اء �إىل 
�لبلدين  �لتعاون بني  تفعيل  �أهمية 

�لع�شكرية  �ل�����ش��ن��اع��ات  جم����ال  يف 
�خلرب�ت  من  �ل�شتفادة  خ��الل  من 
�ملجال  ه��ذ�  يف  �مل�شرتكة  و�لتجارب 
وت��ب��ادل �ل��زي��ار�ت و�لت�����ش��الت بني 
�لع�شكريني  و�خل�����رب�ء  �مل�����ش��وؤول��ني 
�ل�شركات  زي������ار�ت  ت���ب���ادل  وك���ذل���ك 
�ملتخ�ش�شة يف �ل�شناعات �لع�شكرية 

�إليه  تو�شل  ما  �آخ��ر  على  لالطالع 
�لتكنولوجيا  جم���ال  يف  �ل��ط��رف��ان 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة �حل���دي���ث���ة.   ويف نهاية 
و�مللحق  �ل�شفري  �شعادة  عرب  �للقاء 
�ل��ع�����ش��ك��ري ع���ن ت��ق��دي��ره��م��ا ملعايل 
تعزيز  �لوزير مثمنني حر�شه على 

�لعالقات �لثنائية بني �لبلدين .

•• اأبوظبي-الفجر: 

�حتفلت �أكادميية ربد�ن يف �إمارة �أبوظبي 
�ملتميزين  طالبها  م��ن  كوكبة  بتكرمي 
�لتخ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  يف  و�مل��ت��ف��وق��ني 
�ل�شيد  وق���ال    . و�لأك���ادمي���ي���ة  �لعلمية 
جيم�س مور�س رئي�س �أكادميية ربد�ن يف 
�أقيم  �ل��ذي  �لتكرمي  كلمته خالل حفل 
 : �لأك��ادمي��ي��ة  مقر  يف  �ل�شهيد  قاعة  يف 
�لتكرمي  ����ش��ت��ح��ق��و�  �ل��ط��ل��ب��ة  ه����وؤلء  �إن 
�إجن���از�ت علمية  �إذ حققو�   ، عن ج��د�رة 
�لتخ�ش�شات.  خم��ت��ل��ف  يف  و�أك���ادمي���ي���ة 
�أنتم   ، و�أ�شاف قائال: نحن بدورنا لهم 
فخرنا جميعا يف هذ� �ل�شرح �لأكادميي 
مر�حل  كل  يف  تفوقكم  �أن  حيث  �لر�ئد 
م�شتقبال  لنجاحكم  بد�ية  هو  �لدر��شة 
ملوؤ�ش�شاتكم  خ��دم��ة  ع��م��ل��ك��م  م���و�ق���ع  يف 
�لغايل دولة �لإمار�ت  ومن ثم لوطنكم 

مور�س  �ل�شيد  و�أ�شاد   . �ملتحدة  �لعربية 
�لذين  �لإم���ار�ت  �أبناء  من  نخبة  بتميز 
تفخر بهم �لأكادميية و تعتز بتح�شيلهم 

�ل��ع��ل��م��ي وت��ف��وق��ه��م مم���ا ي��ع��ك�����س �شورة 
�إيجابية وقدوة طيبة لالأخرين .

عبيد  في�شل  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه  م��ن 

�ل��ع��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س �أك��ادمي��ي��ة رب���د�ن 
�أم�������ام �حل���ف���ل �ل������ذي ����ش���ه���ده ع�����دد من 
�أع�شاء �لهيئة �لإد�رية و�لتدري�شية : �إن 

�ملتفوقني و�ملتميزين هم نرب��س ل�شباب 
قيادة  �لإم�����ار�ت  ب��ه��م  تفتخر   ، �ل��وط��ن 
جد�رة  �أث��ب��ت��و�  لأن��ه��م  و�شعبا  وح��ك��وم��ة 
عالية يف نيل �لعلم و�لعمل و�لتخ�ش�س 

خلدمة وطنهم يف �شتى �ملجالت.
بالتفوق  �لإ�شتمر�ر  على  �لطلبة  وح��ث 
يف �لتح�شيل �لدر��شي، حيث �أن �لتفوق 
حتقيقه  �أج��ل  من  مكثفاً  جهد�ً  يتطلب 
خلدمة  ع��ل��ي��ا  م���ر�ت���ب  �إىل  ل��ل��و���ش��ول 
�جلميل  ورد  و�ملجتمع  و�لعائلة  �لوطن 
للدولة �لتي حتت�شن �أبناءها وتوفر لهم 

�أحدث �لأنظمة �لتعليمية يف �لعامل .  
تو��شل  ���ش��وف  في�شل  �ل��دك��ت��ور  وق����ال 
برعاية  �ه��ت��م��ام��ه��ا  رب������د�ن  �أك���ادمي���ي���ة 
و�ملتميزين  �مل��ت��ف��وق��ني  �ل��ط��ل��ب��ة  ودع����م 
كما    . �لأ���ش��ا���س  ر�شالتها يف  ه��ي  ف��ه��ذه 
�أن��ه��ا ���ش��ت��و����ش��ل ت��وف��ري �أح����دث �لطرق 
لتحقيق  لطالبها  و�لأكادميية  �لعلمية 

�إ�شافة  �لإخت�شا�س  �لتفوق يف جمالت 
وح�شن  �لإن�����ش��ب��اط  على  تدريبهم  �إىل 
�ل�����ش��ل��وك و�ل��ت��ح��ل��ي ب���ال���روح �ل��ق��ي��ادي��ة ، 
وتقدم بال�شكر �لعميق للطلبة �ملتفوقني 

مو��شلة  ع���ل���ى  وح���ث���ه���م  و�مل���ت���م���ي���زي���ن 
�لعمل ملزيد من �لتفوق �لعلمي متمنياً 
حياتهم  يف  و�ل��ن��ج��اح  �ل��ت��ق��دم  دو�م  لهم 
. وقام كل من رئي�س  �لعلمية و�لعملية 

�لأك���ادمي���ي���ة ون���ائ���ب���ه ب��ت�����ش��ل��ي��م �ل�����دروع 
و�ل�شهاد�ت �لتقديرية للطلبة �ملتفوقني 
ر�ئعة  �حتفالية  �أج����و�ء  يف  و�ملتميزين 

نالت �إعجاب �حل�شور كافة .

•• اأبوظبي-وام:

رفعت وز�رة �لد�خلية من قدر�ت عدد من موظفي 
وعنا�شر �شركات �لأمن �خلا�شة يف جمالت �حلماية 

�لأمن  �شركات  تنظيم  �إد�رة  �طلقتها  مبادرة  �شمن 
�خلا�شة يف �لإد�رة �لعامة لالإ�شناد �لأمني بالوز�رة 
�خليمة  ر�أ���س  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  مع  بالتعاون 

وذلك  يف مركز �شرطة �جلزيرة �حلمر�ء �ل�شامل .

�شركات  يف  �لعاملني  م��ن  ع���دد�  �مل��ب��ادرة  ��شتهدفت 
�لأمن �خلا�شة مبحا�شر�ت وور�س عمل ركزت على 
�ملفاهيم �لأ�شا�شية و�ملهار�ت �لالزمة وطرق �لتعامل 
وتطوير  تثقيف  بهدف  �لأ�شخا�س  م��ع  �حل�شاري 

قدر�ت �حلر��س وعنا�شر �لأمن �خلا�شة يف جمالت 
تنظيم  �إد�رة  خطط  �شمن  �مل��ب��ادرة  ت��اأت��ي  �حلماية. 
�شركات �لأمن �خلا�شة بوز�رة �لد�خلية �لر�مية �إىل 
باحل�س  و�لإرتقاء  �مليد�نية  �ملهار�ت  تنمية  و  تعزيز 

و�إك�شابهم  �خل��ا���ش��ة  �لأم����ن  عنا�شر  ل���دى  �لأم��ن��ي 
�ملهار�ت �لأمنية �لنظرية و�مليد�نية وذلك بتدريبهم 
على �لأ�شاليب �ل�شحيحة ملو�جهة �ملو�قف �ملختلفة 
يف جمالت عملهم. وكّرمت �لقيادة �لعامة ل�شرطة 

�خلا�شة  �لأم��ن  �شركات  تنظيم  �إد�رة  �خليمة  ر�أ���س 
حتقيق  من  تعزز  �لتي  جلهودها  �لفعالية  ختام  يف 
روؤية وز�رة �لد�خلية لتكون �لإمار�ت من �أف�شل دول 

�لعامل �أمناً و�شالمة.  

•• اأبوظبي-وام: 

�فتتحت �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين �أبوظبي مركز� جديد� 
لإ�شعاد �ملتعاملني يف “�ملارينا مول” يف �أبوظبي �شمن �شيا�شة 
تقدمي �أف�شل م�شتويات �خلدمات للمتعاملني و�ن�شجاما مع 
للحماية  �لر�مية  �لد�خلية  ل��وز�رة  �ل�شرت�تيجية  �خلطة 
�مل��دن��ي��ة و�حل����د م��ن ح����و�دث �حل��ري��ق ب��ال��ت��و���ش��ع يف تقدمي 

�خلدمات يف كل �ملناطق �ل�شكنية و�لتجارية.
و�أك����د �ل��ع��ق��ي��د حم��م��د ع��ب��د�جل��ل��ي��ل �لن�����ش��اري م��دي��ر عام 
�ملركز �جلديد  �فتتاحه  - خالل  �أبوظبي  يف  �مل��دين  �لدفاع 
��شتحد�ث  �أن   - �لعامة  �لإد�رة  �شباط  م��ن  ع��دد  بح�شور 

مر�كز خدمات لإ�شعاد �ملتعاملني تاأتي يف �إطار خطة �لتو�شع 
على  �حل��ر���س  بجانب  �ملناطق  ك��ل  ت�شمل  خ��دم��ات  لتقدمي 
باأف�شل  متميزة  خدمات  وتقدمي  �ملتعاملني  على  �لت�شهيل 
�مل�شتويات وب�شورة �شل�شة و�شهلة. و�أ�شار �إىل حر�س �لإد�رة 
على مو�كبة �لنه�شة �لعمر�نية للعا�شمة �أبوظبي و�حلركة 
يف  �لعاملية  �مل��دن  �أف�شل  من  كونها  فيها  �لن�شطة  �لتجارية 
عاملية  ب�شمعة  وتتمتع  و�ل���زو�ر  و�مل�شتثمرين  �ل�شياح  ج��ذب 
�أن �ف��ت��ت��اح �ملر�كز  م��رم��وق��ة على �لأ���ش��ع��دة ك��اف��ة. و�أو���ش��ح 
�أبوظبي  روؤي��ة  مع  يتفق  ومب��ا  لذلك  نتيجة  ياأتي  �جلديدة 
وت��وج��ه��ات �حل��ك��وم��ة �لحت��ادي��ة يف تعزيز �لأم���ن و�لأم���ان 
و�شرعة �ل�شتجابة وتطوير �خلدمات وحتقيق جودة حياة 

و�أكد  �أر�شها.  �لإم��ار�ت و�ملقيمني على  عالية ملو�طني دولة 
�خلدمات  ت��وف��ري  على  �لإد�رة  ح��ر���س  �لأن�����ش��اري  �لعقيد 
�ملعايري  �أرق���ى  وف��ق  ت��و�ج��ده��م  �أم��اك��ن  جميع  يف  للجمهور 
لإ�شعادهم  �ملقدمة  �خل��دم��ات  ج��ودة  ت�شمن  �لتي  �لدولية 
و�لتي من �شمنها �خلدمات �جلديدة �لتي �شيوفرها مركز 
�إ�شعاد �ملتعاملني يف �ملول �لتجاري �لذي ي�شهد حركة جتارية 
و��شعة. و�أ�شار �إىل �أن �ملركز يقدم عدة خدمات �أ�شا�شية مثل 
�إ�شد�ر �شهاد�ت �إ�شتيفاء �ل�شالمة �لوقائية وحت�شيل ر�شوم 
�شركات تد�ول معد�ت �لدفاع �ملدين وحت�شيل ر�شوم عقود 
�ل�شيانة وخدمات �لتدريب ويعمل من �لأحد حتى �خلمي�س 

من �لعا�شرة �شباحا وحتى �لعا�شرة ليال.

»دفاع مدين اأب�ظبي« يفتتح مركزا لإ�شعاد املتعاملني يف »املارينا م�ل«

الداخلية ترفع من قدرات م�ظفي �شركات الأمن اخلا�شة يف جمالت احلماية

•• ويلينغتون-وام:

ب���ح���ث ����ش���ع���ادة ف����ل ج�����وف ع���م���دة م���دي���ن���ة �أوك����الن����د 
�أحمد  �شالح  �شعادة  �م�س  لقائه  خ��الل  �لنيوزيلندية 
نيوزيلند�  يف  �ل��دول��ة  �شفري  �ل�شويدي  �ل���زرمي  �شامل 
�شبل  و  �ل��دول��ة  وم��دن  �ملدينة  بني  �لثنائية  �لعالقات 

�لإم���ار�ت على  �ل��دول��ة حر�س  �أك��د �شفري  و  تعزيزها. 
مثل  جديدة  جم��الت  لت�شمل  �لتعاون  �أو����ش��ر  تعزيز 
�لثقافة و قطاعات تخ�ش�شية �آخرى خا�شة مع مدينة 
�أوكالند كربى �ملدن �لنيوزيلندية .. وعرب عن �شعادته 
ب��ع��م��ق �ل��ع��الق��ات ب��ني �لإم������ار�ت و ن��ي��وزي��ل��ن��د� ب�شفة 

عامة.

�شفرينا يبحث مع م�ش�ؤول ني�زيلندي 
تعزيز التعاون امل�شرتك

» الداخلية« تدع� ال�شائقني لاللتزام بق�اعد واأنظمة املرور خالل اجازة العيد
•• اأبوظبي-وام: 

�شائقي  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة  دع�����ت 
�ملركبات �إىل �للتز�م �لتام بقو�عد 
و�لتقيد  و�مل����رور  �ل�����ش��ري  و�أن��ظ��م��ة 
�لطرق  ع��ل��ى  �مل���ح���ددة  ب��ال�����ش��رع��ة 
ليجنبو� �أنف�شهم وغريهم خماطر 
وما  �مل��روري��ة  ل��ل��ح��و�دث  �لتعر�س 
وخ�شائر  �إ�شابات  من  عنها  ينجم 
خ������الل �إج�����������ازة ع���ي���د �لأ����ش���ح���ى 

�ملبارك.

�لزعابي  �لعميد غيث ح�شن  ودع��ا 
م����دي����ر ع������ام �ل��ت��ن�����ش��ي��ق �مل�������روري 
عدم  �إىل  �ل�����ش��ائ��ق��ني  �ل��������وز�رة  يف 
�لقيادة  �أث���ن���اء  �ل��ه��ات��ف  ����ش��ت��خ��د�م 
و�ل������رد ع��ل��ى ر����ش���ائ���ل �مل���ع���اي���دة �أو 
ت�شفح مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
�لبع�س  �ه�����م�����ال  م�����ن  حم����������ذر�ً 
�ل�شالمة  و����ش��رت�ط��ات  لتعليمات 
و�مل��رور من خالل  �ل�شري  و�أنظمة 
بالهو�تف  ل��ق��ط��ات  �أو  ���ش��ور  �أخ����ذ 
�أث��ن��اء �ل��ق��ي��ادة �لأم���ر �ل���ذي ي�شكل 

خم��ال��ف��ة ل��ل��ق��ان��ون وي��ع��ر���س حياة 
�ل�����ش��ائ��ق و�لآخ���ري���ن خل��ط��ر وقوع 

�حلو�دث �ملرورية.
بتعليمات  �لل���ت���ز�م  �أه��م��ي��ة  و�أك����د 
�لطرق  ع���ل���ى  �مل�������رور  و�إر�������ش������اد�ت 
�مل�����ر�ك�����ز و�لأ�������ش������و�ق  خ���ا����ش���ة يف 
�لتجارية و�لقيادة بحر�س وتاأٍن يف 
ه��ذه �لأم��اك��ن وع��دم قيادة �ملركبة 
ب�����ش��وره خ��ط��رة وت��ع��ري�����س حياة 
من  �لتجاوز  �أو  للخطر  �لآخ��ري��ن 
�ل��ي��م��ني و����ش��ت��ع��م��ال �لإ����ش���ارة عند 

تغيري �لجتاه وترك م�شافة كافية 
حركة  عرقلة  وع��دم  �ملركبات  ب��ني 
يف  �خلاطئ  �لوقوف  نتيجة  �مل��رور 

�ملو�قف �لعامة.
و�لدوريات  �مل��رور  �إد�ر�ت  �إن  وق��ال 
���ش��ت��ك��ث��ف دوري����ات����ه����ا  �ل�����دول�����ة  يف 
�خلارجية  �ل���ط���رق  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
�لعيد  �إج������ازة  خ����الل  و�ل���د�خ���ل���ي���ة 
�لتي ت�شهد �زدحاماً �شديد�ً حلركة 
�ل�شري و�ملرور خا�شة حول �مل�شالخ 
�حلركة  �ن�شيابية  �شمان  �أجل  من 

�مل�����روري�����ة و�حل������د م����ن �لزدح�������ام 
�لطارئة  �حل����الت  م��ع  و�ل��ت��ع��ام��ل 
�لأي���ام  ه���ذه  تعكر �شفو  ق��د  �ل��ت��ي 
�ملباركة. و�أكد �لزعابي �شرورة قيام 
يتعر�شون  �لذين  �ملركبات  �شائقي 
ينتج  ل  و�لتي  �لب�شيطة  للحو�دث 
مركباتهم  ب��و���ش��ع  �إ���ش��اب��ات  عنها 
خارج �لطريق وعدم عرقلة حركة 
�ل�شري و�مل��رور على �لطرق و�حلد 
جت�شيد�ً  �مل������روري  �لزدح�������ام  م���ن 
�لد�خلية  وز�رة  لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�أماناً  �أك��ر  �لطرق  جلعل  �لهادفة 
�ل�شالمة  وت��ع��زي��ز  مل�����ش��ت��خ��دم��ي��ه��ا 

�ملرورية و�حلد من �حلو�دث.
ون��ا���ش��د �ل�����ش��ائ��ق��ني ����ش���رورة عدم 
�ملخ�ش�شة  �مل����و�ق����ف  �����ش���ت���خ���د�م 
لأ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م و�ل���دف���اع �ملدين 
�أو �لإ�شعاف و�لإنقاذ حتى ل يوؤدي 
�إىل  ودع��اه��م  عملهم  لعرقلة  ذل��ك 
�ل��ت��ق��ي��د ب��ال�����ش��رع��ة �مل���ح���ددة على 
�لطرقات خ�شو�شاً �خلارجية منها 
�ملو�طنني  م��ن  �لكثري  يقوم  حيث 

�لأهايل  وزي��ارة  بالتنزه  و�ملقيمني 
و�لأ�شدقاء يف �إمار�ت �لدولة و�أخذ 
�أخطاء  وت��وق��ع  �حل��ي��ط��ة و�حل����ذر 
�لأمان  ح��ز�م  و��شتخد�م  �لآخرين 
وم��ن��ع ج��ل��و���س �لأط���ف���ال مم��ن هم 
�لأمامية  �ملقاعد  يف  �لعا�شرة  دون 
�ملقاعد  يف  جلو�شهم  ���ش��رورة  م��ع 

�خللفية حر�شاً على �شالمتهم.
بالتهنئة  �لزعابي  �لعميد  وتوجه 
بهذه  و�مل��ق��ي��م��ني  �مل���و�ط���ن���ني  �إىل 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة د�ع���ي���اً �مل�����وىل ع���ز وجل 

�لعربية  �لأم��ت��ني  ع��ل��ى  ي��ع��ي��ده  �أن 
و�ليمن  ب����اخل����ري  و�لإ�����ش����الم����ي����ة 

و�لربكات.

�شفارة الدولة ت�شرف 
على م�شاريع خريية 
ال�شارقة يف ني�زيلندا

•• ويلنغتون-وام: 

�أ�شرفت �شفارة �لدولة يف ويلنغتون 
�لذي  �لتمور  توزيع  م�شروع  على 
�خلريية  �ل�شارقة  جمعية  تنفذه 
وجمهورية  نيوزيلند�  م��ن  ك��ل  يف 
�أيام  خ��الل  تونغا  ومملكة  فيجي 

�لع�شر من ذي �حلجة.
وت��اأت��ي ه��ذه �مل��ب��ادرة - �ل��ت��ي لقت 
�إط������ار  يف   - ك����ب����ري�  �����ش���ت���ح�������ش���ان���ا 
�لأن�شطة �لإن�شانية �لتي تقوم بها 
�ل�شارقة �خلريية مل�شاعدة  جمعية 
�أو  �ل��دول��ة  د�خ��ل  �شو�ء  �ملحتاجني 

خارجها.
و�أث����ن����ى �مل�����ش��ت��ف��ي��دون ع���ل���ى هذه 
�مل�����ش��اع��د�ت �لإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ي تاأتي 
.. د�عني  �مل��ب��ارك��ة  �لأي�����ام  يف ه���ذه 
للقائمني  يبارك  �أن  �لقدير  �لعلي 
�ل�����ش��ارق��ة �خلريية  ع��ل��ى ج��م��ع��ي��ة 
ومتربعيها و�أن مين عليهم وعلى 

دولة �لإمار�ت باخلري و�لربكات.
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العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
خيرب  �ل�ش�����ادة/جبل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1159132:للنقليات �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة نا�شر علي غلوم مو�شى �لعبيديل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �مل �شعيد ر��شد مطر �لبادي

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

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كوهينور لتجارة 

قطع غيار �جهزة �لتربيد و�لتكيف
رخ�شة رقم:CN 1197766 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شامل ر��شد مطر �لقبي�شي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة رفيق كاروناكورو�شي ��شاينار كاروناكورو�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل ر��شد مطر �لقبي�شي

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

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ليايل للقرطا�شية

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1049472 
null*null تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 6*1.5 �ىل

 تعديل ��شم جتاري من/ليايل للقرطا�شية
LAYALY STATIONERY

�ىل/ �أما�شي لعتاد �خليل ولو�زمها 
AMASI FOR HORSE EQUIPMENT AND ACCESSORIES

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لعالف - بالتجزئة )4721025(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع عتاد �خليل و�لهجن ولو�زمها - بالتجزئة )4763013(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �دو�ت �لقرطا�شية - بالتجزئة )4761003(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات �لطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت )8219001(

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

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ح�شانة 

كيدز �كادميي - فرع 1 
رخ�شة رقم:CN 1259323-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون و�شبا كلري دو لون 

لل�شيد�ت رخ�شة رقم:CN 2096046 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شاحلة �شيخ حممد باقي�س %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف منال حممود حممد ح�شني
تعديل وكيل خدمات

حذف �جناز�ت لتمثيل �ل�شركات ذ.م.م
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لهرم �لثابت لل�شيانة �لعامة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1012546 
تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 تعديل ��شم جتاري من/�لهرم �لثابت لل�شيانة �لعامة

AL HARAM ALTHABIT GENERAL MAINTENANCE
�ىل/ �لهرم �لثابت لل�شيانة �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 

 AL HARAM ALTHABIT GENERAL MAINTENANCE -  SOLE
PROPRIETORSHIP LLC

تعديل عنو�ن/من �بوظبي بني يا�س �ملفرق �س 3 ق 9 مكتب 111 �ملالك/�شامل بخيت 
104 �ملالك/�شامل  m مكتب  3 ط  S9 �شرق  �ملحرمي �ىل �بوظبي بني يا�س �ملفرق ق 

بخيت مبارك �ملحرمي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

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

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1262687 
تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 1*6 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 تعديل ��شم جتاري من/�شالون روتانا لل�شيد�ت

ROTANA LADIES SALON

�ىل/ �شالون روتانا لل�شيد�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 
ROTANA LADIES SALON -  SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/حذف جتميل وعناية �شخ�شية للن�شاء )9609001(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�شادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لتنني 

CN 1059667:لالنرتنت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
�حلمر�ء  �ل�ش�����ادة/�ملوجه  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN 1421678:لتجارة �ملعد�ت �ملكيانيكية ذ.م.م رخ�شة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جا�شم عبد�لرحمن يو�شف عبد�لرحمن �حلمادي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �دري�س عي�شى علي �ل�شادق �حلمد�ين
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شكون لال�شت�شار�ت �لعالنية

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2002961 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�هلل �بر�هيم �شامل �بر�هيم �لطنيجي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �ديايل عايد مرت�شى %49
تعديل وكيل خدمات/حذف خمي�س خليفة خمي�س �شعيد �لنعيمي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �مين عبد�لفتاح حممود �حل�شنات
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 0.65*3.40 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

 تعديل ��شم جتاري من/�شكون لال�شت�شار�ت �لعالنية
SOKOON ADVERTISING CONSULTANCY

�ىل/ �شكون لتنظيم �ملعار�س ذ.م.م 
SOKOON EXHIBITION ORGANIZING LLC

تعديل ن�شاط/��شافة تنظيم �ملعار�س و�د�رتها )8230001(
تعديل ن�شاط/حذف ��شت�شار�ت ودر��شات �عالنية )7310017(

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

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�جلزيرة كابيتال لال�شتثمار و�لتطوير 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعقاري ذ.م.م  رخ�شة رقم:1008071 

تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 5*8 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/�جلزيرة كابيتال لال�شتثمار و�لتطوير �لعقاري ذ.م.م

AL JAZEERA CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT & DEVELOPMENT LLC

�ىل/ �شركة �جلزيرة لال�شتثمار ذ.م.م 

AL JAZEERA INVESTMENT LLC

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

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/روجيه 

CN 1154971:للتجارة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
�شباح  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1160589:خلري للنقليات �لعامة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة هالل مبارك ز�يد مبارك ز�يد �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي ر��شد علي ر��شد �حل�شيب �لزعابي

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

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة بن خمريي 

 CN 1052369:لدو�ت �لدوخة و�ملد�ويخ ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�بر�هيم علي قنربي من 25% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ر�شا حممود ر�شائي

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

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

بيلد ال�شرق الو�شط- ذ م م
و�خلا�س  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
بت�شفية �ل�شركة �ملذكورة �أعاله  )بيلد �ل�شرق �لو�شط - ذ م م( 
يعلن �مل�شفى / مكتب �لهاملى لتدقيق �حل�شابات عن ت�شفية 
على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة 
�ل�شركة �ملذكورة �عاله عليه �لتقدم مبطالبته مع �مل�شتند�ت 
�ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى، وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 
�ملدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  �لإعالن،  تاريخ  من  يوماً   45

�ملحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق )6( �شقة )17( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

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

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم : 209147     بتاريخ :2014/4/3

�مل�شجلة بالرقم : 209147     بتاريخ :2014/12/17
وعنو�نه : ر��س �خليمة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

��شم �ملتنازل له :  فودكو لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية 
وعنو�نه :دبي �شارع �ل�شيخ ز�يد بناية �لطاير �لطابق �لول مكتب رقم 103.

با�شم �ملالك: يونبري �ند �إم.�إي.م.م
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد :179بتاريخ :2017/08/29

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :32
تاري�خ �نتقال �مللكية  :  2017/8/21      

 تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2017/8/21   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دلة بيت �ل�شيافة 

CN 1204017:خلدمات �لفر�ح رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شن علي مرزوق حممد �لنعيمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عنود جمعه �ل�شيبه جمعه �لكعبي

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

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
�ل�شادة/�لن�شر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لذهبي لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت �جلديدة
رخ�شة رقم:CN 2038777 قد تقدمو� �لينا بطلب:

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
�ل�شادة/�شما  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لنايفة لعمال �لبال�شرت
رخ�شة رقم:CN 1452927 قد تقدمو� �لينا بطلب:

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

منوذج اعالن الن�ضر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: مركز �شو�عد للتدريب

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :مركز �شو�عد للتدريب ذ.م.م
SAWAEED TRAININC CENTER LLC

�ملودعة بالرقم :275105     بتاريخ : 2017/06/15
با�ش������م :مركز �شو�عد للتدريب

وعنو�نه:مدينة حممد بن ز�يد ، هاتف:02559444 ، فاك�س:025594400 ، �شندوق �لربيد:70919  
�مييل: munir@sawaeedemployment.com �أبوظبي

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41 �لتدريب على �عمال �لت�شييد و�لبناء.
و�شف �لعالمة:عبارة عن ثالثة �حرف ��س يعني �شو�عد وتي يعني تدريب وعليه نقطة وحرف 

)SAWAEED TRINING CENTER LLC شي مركز )مركز �شو�عد للتدريب ذ�ت م�شوؤولية حمدودة�
�ل�شرت�طات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  31  اأغ�سط�س 2017 العدد 12111
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•• ال�شارقة- وام:

ور�شة  للرت�ث  �ل�شارقة  معهد  نظم 
�لثقايف  �ل��رت�ث  عمل تدريبية حول 
يف �لإمار�ت ��شتهدفت موظفي هيئة 

دبي للثقافة و�لفنون.
يوم  �نطلقت  �ل��ت��ي  �ل��ور���ش��ة  ت��ه��دف 
و�ختتمت  �جل���اري  �أغ�شط�س   27
�ملوظفني  ق��در�ت  تطوير  �إىل  �م�س 
وت�شليط  �لثقايف  �ل���رت�ث  جم��ال  يف 
�ل�������ش���وء ع���ل���ى ع���ن���ا����ش���ره يف دول����ة 
�لإمار�ت باعتباره �لهوية �لأ�شا�شية 
للمجتمعات وي�شكل حلقة و�شل بني 

�ملا�شي و�حلا�شر.
�لعزيز  �ل��دك��ت��ور عبد  ���ش��ع��ادة  وق���ال 

�مل�شلم رئي�س معهد �ل�شارقة للرت�ث: 
“نحر�س على �أن نكون فاعلني على 

�مل�شتويني �لعملي و�لعلمي يف كل ما 
وكيفية  �ل��رت�ث  مبو�شوعات  يتعلق 

لالأجيال  ون��ق��ل��ه  و����ش���ون���ه  ح��ف��ظ��ه 
�لو�شائل  مب��خ��ت��ل��ف  ب���ه  و�ل��ت��ع��ري��ف 

معهد  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   . و�لأدو�ت 
�ل�����ش��ارق��ة ل��ل��رت�ث م��وؤ���ش�����ش��ة علمية 

ب�شوؤون  تعنى  وع��م��ل��ي��ة  و�أك��ادمي��ي��ة 
وروؤى  ل��ت��وج��ي��ه��ات  وف���ق���ا  �ل������رت�ث 

�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 

�ل�شارقة  ح���اك���م  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 
�لثقايف  ل��ل��م�����ش��روع  �ل���د�ئ���م  �ل���د�ع���م 
و�لرت�ثي. و�أكد �مل�شلم �أن مثل هذه 
�لدور�ت وما تقدمه من حما�شر�ت 
توفري  يف  به  ت�شهم  وم��ا  ومعلومات 
�ملعرفية  �جل����و�ن����ب  ت����ري  �أج�������و�ء 
�شاأنها  م���ن  و�ل��ع��م��ل��ي��ة  و�ل���ف���ك���ري���ة 
و�أدو�ت  �آل��ي��ات  �ب��ت��ك��ار  يف  �مل�شاهمة 
وو���ش��ائ��ل �إب��د�ع��ي��ة م��ن �أج���ل حفظ 
لالأجيال  ون��ق��ل��ه  و���ش��ون��ه  �ل�����رت�ث 

و�لتعريف به يف كل �ملنا�شبات.
ت�������ش���م���ن���ت �ل�������������دورة �ل���ت���دري���ب���ي���ة 
فيها  ������ش�����ارك  ع�������دة  حم�����ا������ش�����ر�ت 
و�لباحثني  �مل��خ��ت�����ش��ني  م����ن  ع�����دد 

و�لأكادمييني.

•• عجمان-وام: 

�لذكي  �لتو��شل  و�شركة  �خل��ريي��ة  �لأع��م��ال  هيئة  وقعت 
�ملح�شل  “م�شروع  لتنفيذ  �إتفاقية  �م�س  �لذكية  للحلول 
�ل��ت��ربع��ات �خلريية  خ��دم��ة  ي��وف��ر  �لذكي” �ل���ذي  �لكفي 
تعد  ب��ادرة  يف  �إلكرتونيا  و�لكفالت  و�مل�شاريع  للكوبونات 

�لأوىل من نوعها على م�شتوى �لدولة.
�لتنفيذي  �ملدير  �خلاجة  �لوهاب  عبد  �شعادة خالد  وقال 
�إ�شافة نوعية للت�شهيل  �إن �خلدمة �لذكية تعترب  للهيئة 

على �ملتربعني �لد�عمني ملختلف م�شاريع �لهيئة.
�شيعر�شون  �ل��ه��ي��ئ��ة  وم���ن���دوب���ي  حم�����ش��ل��ي  �أن  و�أ�����ش����اف 

على  �ملختلفة  �خلريية  و�مل�شاريع  و�لكفالت  �لكوبونات 
جهاز �ملح�شل �لكفي �لذكي يف جميع نقاط جمع �لتربعات 
�لذي  للم�شروع  �ختياره  �ل�شخ�س مبجرد  بحيث يح�شل 
�ملبلغ  بقيمة  �إل��ك��رتوين  �إي�شال  على  له  �لتربع  يرغب يف 
ونوع �لتربع من خالل �لر�شائل �لن�شية �لق�شرية وعلى 

�لربيد �لإلكرتوين.
�لعمل �خلريي و�لتطوعي  �لهيئة ت�شعى ملو�كبة  �أن  و�أكد 
باأحدث �حللول �لتقنية لتعزيز �لأد�ء و�لإنتاجية وتطوير 
وفق  �ل��ربجم��ي��ة  للحلول  �ل��ع��ام��ل��ني  �إ���ش��ت��خ��د�م  م�شتوى 

معايري عالية �جلودة.
و�أو�شح �خلاجة �أن �لنظام يهدف �إىل �لق�شاء على �لنظام 

�لورقي ويتيح للهيئة �لرقابة �ملالية و�لإد�رية �ل�شرورية 
�لهيئة  ب���اإد�رة  ربطه  خ��الل  م��ن  �لتربعات  حت�شيل  على 

وي�شمن للمتربع �حل�شول على خدمة متميزة.
�لالزمة  و�لتقارير  �لإح�شاء�ت  يوفر  �لنظام  �أن  و�أو�شح 
�إ�شافة �إىل توفريه �لوقت  لإي��ر�د�ت �لكوبونات و�مل�شاريع 
حيث  �ملح�شلة  �ملبالغ  ��شتالم  عملية  وت�شهيل  و�جل��ه��د 
تتم عملية �ل�شتالم �إلكرتونيا وب�شرعة كبرية �إىل جانب 
�حل�شول على تقارير �إجمالية وتف�شيلية ب�شورة مي�شرة 
�لتح�شيل  ك��ادر  تدريب  �شيتم  �أن��ه  �إىل  م�شري�   .. ودقيقة 
�ملنفذة  �ل�شركة  ��شتخد�م �جلهاز من قبل  �لهيئة على  يف 

للم�شروع �لذي �شيبد�أ تنفيذه دي�شمرب �لقادم.

هيئة الأعمال اخلريية ت�قع اتفاقية لتنفيذ م�شروع املح�شل الكفي الذكي

•• العني-الفجر:

و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لعني  جامعة  ��شتقبلت 
وف�������د�ً ط���الب���ي���اً م����ن ع�����دد م����ن �جل���ام���ع���ات يف 
جمهورية م�شر �لعربية وذلك يف �إطار �لتدريب 
�إ�شر�ف عمادة  2017 حتت  �مليد�ين  �لطالبي 
�حلا�شوب،  علوم  تخ�ش�شات  يف  �لطلبة،  �شوؤون 
�إد�رة �لأعمال، �ملحا�شبة، و�لت�شويق. حيث تو�فد 

�لطلبة �ملتدربون من كل من: جامعة �لنه�شة، 
بنها،  �ملنوفية، وجامعة  جامعة �شوهاج، جامعة 
�أق�شام  خمتلف  يف  �مل���ي���د�ين  �ل��ت��دري��ب  مل���ز�ول���ة 
جامعة  �أر�شلت  �أخ���رى،  ناحية  وم��ن  �جلامعة. 
�لعني وفد�ً طالبياً ملز�ولة �لتدريب �مليد�ين يف 

جامعة بنها. 
�لذي  �لنجاح  بعد  �لطالبي  �لتبادل  ه��ذ�  ياأتي 
ت��دري��ب طالب  ع��رو���س  ت��ب��ادل  ح��ق��ق��ه ملتقى 

23، و�لذي  �ل����  �ل��ع��رب��ي��ة يف دورت����ه  �جل��ام��ع��ات 
��شت�شافته جامعة �لعني للعلوم و�لتكنولوجيا، 
على  �لطلبة  ت��دري��ب  مو�شوع  خ��الل��ه  ونوق�س 

م�شتوى خمتلف �جلامعات �لعربية. 
�ل��دك��ت��ور غ��ال��ب �لرفاعي  �أك����د �لأ����ش���ت���اذ  وق���د 
�لفر�شة  �إتاحة  �أهمية  على  �جلامعة  –رئي�س 
�شقل  ي�����ش��ه��م يف  �ل���ط���الب���ي مم����ا  ل���ل���ت���دري���ب 
�شخ�شياتهم وتزويدهم بالعلم و�ملعرفة، موؤكد�ً 

�لعالقات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  حت��ر���س  �جل��ام��ع��ة  �أن 
�لدولية �لبناءة بينها وبني �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية 
�لأخ��رى، وتر�شيخ �لثقافة �مل�شرتكة مبا ي�شب 

يف م�شلحة �لطلبة.
ويف ه��ذ� �لإط����ار، �أ���ش��ارت �ل��دك��ت��ورة �إب��ت��ه��ال �أبو 
جامعة  �أن  �إىل  �ل��ط��ل��ب��ة،  ����ش���وؤون  ع��م��ي��د  رزق 
��شتعد�د  ع��ل��ى  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم  �ل��ع��ني 
خمتلف  م��ن  �لطلبة  وت��دري��ب  ل�شتقبال  د�ئ���م 

�لتعاون  و�إت���اح���ة ف��ر���س  �ل��ع��رب��ي��ة،  �جل��ام��ع��ات 
خرب�ت  لإك�شابهم  معهم  و�لتفاعل  و�مل�شاركة 

متنوعة وتعزيز مهار�تهم.
ي��ذك��ر �أن����ه مت ت���وزي���ع �ل��ط��ل��ب��ة �مل��ت��درب��ني وفق 
ت��خ�����ش�����ش��ات��ه��م ع��ل��ى ك���ل م����ن: وح�����دة �لقبول 
�لطلبة،  وتو��شل  ��شتقطاب  وحدة  و�لت�شجيل، 
�لعالقات  وم��ك��ت��ب  �مل���ع���ل���وم���ات،  ت��ق��ن��ي��ة  م���رك���ز 
�ل��ع��ام��ة، ك��م��ا ن��ظ��م��ت �جل��ام��ع��ة ل��ه��م برناجًما 

�شياحًيا وترفيهًيا بجانب �لربنامج �لتدريبي.  
�مل��ت��درب��ني ع��ن �شعادتهم  �ل��ط��ل��ب��ة  �أع����رب  وق���د 
مب��ز�ول��ة �ل��ت��دري��ب �مل��ي��د�ين يف ج��ام��ع��ة �لعني 
لدولة  وب���زي���ارت���ه���م  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ل��ل��ع��ل��وم 
و�لتعرف  م��رة  لأول  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
على معاملها �لبارزة وتاريخها �لعريق، م�شيدين 
بجودة �لرب�مج �ملطروحة يف �جلامعة ومبهنية 

�ملوظفني، وبح�شن �ل�شتقبال و�ل�شيافة.

جامعة العني تنمي اأوا�شر التعاون مع اجلامعات العربية من خالل »التبادل الطالبي«

» دورية ال�شعادة« تق�دها عنا�شر ن�شائية من 
�شرطة اأب�ظبي احتفاء بي�م املراأة الإماراتية

•• اأبوظبي-وام:

ق����ادت ع��ن��ا���ش��ر ن�����ش��ائ��ي��ة م���ن �شرطة 

�ل�شعادة”  “دورية  �م�����س  �أب���وظ���ب���ي 
�ح��ت��ف��اء ب��ي��وم �مل����ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة حتت 
�خلري  يف  ����ش���ري���ك  “ �مل���������ر�أة  ����ش���ع���ار 

و�لعطاء« .
�لن�شائية  �ل�شرطة  عنا�شر  وك��اف��اأت 
�شعادة  بق�شيمة  �مللتزمني  �ل�شائقني 
����ش��ه��ام��ا يف ج��ع��ل �ل��ط��رق �أك���ر �أمنا 
خلفان  على  �لعميد  و�أك��د  و�شالمة.  
�لعمليات  ق���ط���اع  م���دي���ر  �ل���ظ���اه���ري 
مبادرة  �أن  �أبوظبي  ب�شرطة  �ملركزية 
�ل�شرطة  م�����ن  ع���ن���ا����ش���ر  م�������ش���ارك���ة 
جاءت  �ل�����ش��ع��ادة  دوري����ة  يف  �لن�شائية 

تز�منا مع “يوم �ملر�أة �لإمار�تية« .
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  ب���دع���م  م�����ش��ي��د� 
بالدولة ورعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة 
�لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
�لعام �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �لأ����ش���ري���ة 
مل�شرية متكني  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
�إجناز�ت  وحتقيقها  �لإمار�تية  �مل��ر�أة 

كبرية يفتخر بها �جلميع و�أو�شح �أن 
�إمكانات كبرية  توفر  �أبوظبي  �شرطة 
لالإبد�ع  �لن�شائية  �ل�شرطة  لعنا�شر 
�لعمل  جم��الت  يف  و�لبتكار  و�لتميز 
�أن  �إىل  .. لف��ت��ا  و�لأم���ن���ي  �ل�����ش��رط��ي 

�ل�شرطة  �لإم��ار�ت��ي��ة يف ج��ه��از  �مل����ر�أة 
و�لأم��ن تقوم ب��اأدو�ر ر�ئ��دة ومهمة يف 
و�لتطوير  �لتحديث  م�شرية  تعزيز 
�أف�شل  �إىل  ب���ال���ع���م���ل  و�لرت�������ق�������اء  

�مل�شتويات .

ال�ش��ارق���ة للت���راث ينظ����م ور�ش���ة ت���دريبي���ة مل�ظف����ي دب����ي للثق���اف����ة

•• دبي-وام:

�إطالق  ع��رب  �خل��ري  ع��ام  �ط��ار  يف  م�شاعيها  بدبي  �لعامة  �لنيابة  و��شلت 
�مل�شوؤولية  وت��ع��زز  �ملجتمع  م��ن  خمتلفة  ف��ئ��ات  ت��خ��دم  وم�شاريع  م��ب��ادر�ت 

�لجتماعية على م�شتوى �لدولة .
ووزعت �لنيابة �لعامة بدبي عيدية وبطاقات هاتف على 100 من عمال 
�لأ�شحى  عيد  قرب  مبنا�شبة  وذل��ك  �لد�ئرة  يف  �مل�شاعدة  و�لفئة  �لنظافة 

�ملبارك ولي�شهل عليهم عملية �لت�شال بذويهم خارج �لدولة.
نيابة  يف  �ملوؤ�ش�شي  �لت�شال  �إد�رة  مدير  �هلل  عبد  �لو�حد  عبد  باقر  وذك��ر 
م�شاريع  دعم  على  �لنيابة  ج��اءت من منطلق حر�س  �ملبادرة  �أن هذه  دبي 
و�إدخال  �لإن�شاين  �لتكافل  قيم  تعزيز  جانب  �إىل  و�ن�شانية  خريية  و�أفكار 
�لفرحة يف قلوب �لأ�شخا�س من ذوي �لدخل �ملحدود من �أفر�د �ملجتمع من 
خالل �عطائهم مبالغ مالية وبطاقات تعبئة �لهاتف ليتمكنو� من �لت�شال 

بذويهم وتهنئتهم بهذه �ملنا�شبة.

» ال�طني الإحتادي « ي�شارك يف اجتماع جلنة ال�ش�ؤون 
الجتماعية باجلمعية الربملانية الآ�شي�ية

نيابة دبي تدعم عمال النظافة للت�ا�شل مع ذويهم يف العيد

•• اأبوظبي-وام: 

ت�شارك �ل�شعبة �لربملانية �لإمار�تية 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت������ادي يف 
لل�شوؤون  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة  �جتماع 
�لتابعة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لتي  �لآ�شيوية  �لربملانية  للجمعية 
من  �عتبار�  بوتان  مملكة  يف  يعقد 
�ملقبل  ���ش��ب��ت��م��رب   2 وح���ت���ى  �ل���ي���وم 

و�لتي ي�شت�شيفها برملان بوتان.
ي���ن���اق�������س �لج�����ت�����م�����اع ع���������دد� من 
م�������ش���روع���ات �ل�����ق�����ر�ر�ت �ل���ت���ي لها 
عالقة بال�شحة و�لعمالة و�لثقافة 
و�ل����������رت�ث وت����ع����زي����ز �حل��������و�ر بني 
�مل���ذ�ه���ب و�لن�����ش��ج��ام ب��ني �لأدي����ان 
�شيما  ل  �مل���ه���اج���ري���ن  ع���ن  ف�����ش��ال 
�ل�شعبة  وميثل  �ملنطقة..  دول  من 
�شعادة  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة  �ل���ربمل���ان���ي���ة 
ع�شوة  �لطنيجي  ن�شال  �لدكتورة 

�ملجل�س �لوطني �لإحتادي.
و���ش��ي��ت��م خ�����الل �لج���ت���م���اع �ق�����ر�ر 
ج���دول �لأع��م��ال وم��ن ث��م �نتخاب 
كلمات  و�إل�����ق�����اء  �مل���ك���ت���ب  �أع���������ش����اء 
�جلمعية  ل���رئ���ي�������س  �ف���ت���ت���اح���ي���ة 
�لعام  و�لأم��ني  �لأ�شيوية  �لربملانية 
و�لطالع على تقرير �لأمني �لعام 
�لآ�شيوية.  �ل��ربمل��ان��ي��ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
و�لتو�شية  �لنظر  ك��ذل��ك  �شيتم  و 
ب�شاأن عدد من م�شروعات �لقر�ر�ت 
�لتنوع  ت���ع���زي���ز  ب���ت���د�ب���ري  �مل��ع��ن��ي��ة 
�لثقايف يف  �ل��رت�ث  �لثقايف وحماية 
�آ�شيا و�لتكامل �لآ�شيوي من خالل 
و�لت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا 
و�لتعاون ب�شاأن �لعد�لة �ل�شحية يف 
�آ�شيا وحماية وتعزيز حقوق �لعمال 
و�لربملانيني  �آ���ش��ي��ا  يف  �مل��ه��اج��ري��ن 
�لآ�شيويني ملكافحة �لف�شاد و�لن�شاء 
�لربملانية  �جلمعية  يف  �لربملانيات 

�لآ����ش���ي���وي���ة وت���ع���زي���ز �حل�������و�ر بني 
�مل���ذ�ه���ب و�لن�����ش��ج��ام ب��ني �لأدي����ان 
�ل���ع���امل���ي���ة و�ل�����ت�����ع�����اون �ل���ق���ان���وين 
و�لت�شريعي يف مكافحة تهريب �ملو�د 
�لفعال  و�لتعاون  �آ�شيا  يف  �لثقافية 
باملخدر�ت  �لجت������ار  م��ك��اف��ح��ة  يف 
�آ����ش���ي���ا. ومن  �ل���غ���ري م�����ش��روع��ة يف 
�لربملانية  �ل�شعبة  تتقدم  �أن  �ملقرر 
للجمعية  مب����ذك����رة  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
وبرملانات  �لآ����ش���ي���وي���ة  �ل���ربمل���ان���ي���ة 

�ل�شعبة  رف�����س  ب�شاأن  �خلليج  دول 
�إىل  �ملهاجرة”  “�لعمالة  مل�شطلح 
ج���ان���ب ت���ع���دي���الت �ل�����ش��ع��ب��ة حول 
م�����ش��روع �ل��ق��ر�ر �مل��ق��دم م��ن رو�شيا 
�لحتادية بعنو�ن “ �ملهاجرين من 
�ل�شعب �ل�شوري و�ليمني و�لعر�قي 

على و�شك كارثة �إن�شانية«.
وت���������ش����ارك �ل�������ش���ع���ب���ة �ل���ربمل���ان���ي���ة 
�لن�شاء  �ج���ت���م���اع  يف  �لإم����ار�ت����ي����ة 
�لربملانية  للجمعية  �ل��ربمل��ان��ي��ات 
هام�س  على  تعقد  �لتي  �لأ�شيوية 

�لجتماع.
ك����ان �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لإحت�����ادي 
�للجنة  ����ش��ت�����ش��اف �ج��ت��م��اع��ات  ق��د 
�ملوظفني  ���ش��وؤون  لأنظمة  �لد�ئمة 
�لربملانية  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  و�مل����ال����ي����ة 
�نرتكونتننتال  فندق  يف  �لآ�شيوية 
 23 و   22 يومي  خ��الل  باأبوظبي 
�أع�شاء  مب�����ش��ارك��ة  �مل��ا���ش��ي  م���اي���و 

ع���دد� من  �ل��ذي��ن مي��ث��ل��ون  �للجنة 
برملانات �لدول �لتابعة للجمعية.

�لربملانية  �جلمعية  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
2006م  ع���ام  تاأ�ش�شت  �لآ���ش��ي��وي��ة 
�ل�شابعة  �ل��������دورة  �أع����م����ال  �أث����ن����اء 
�لآ�شيوية  �ل���ربمل���ان���ي���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
م���ن �أج����ل �ل�����ش��الم ب��ه��دف حتقيق 
رو�بط  وب��ن��اء  و�ل��ع��د�ل��ة  �ل�شتقر�ر 
�لقارة  ودول  ب��رمل��ان��ات  ب���ني  �أوث�����ق 

�لآ�شيوية .
م�شمى  ت��غ��ي��ري  ع��ل��ى  �لت���ف���اق  ومت 
لل�شالم  �آ����ش���ي���ا  ب���رمل���ان���ات  ج��م��ع��ي��ة 
1999م  ع��ام  تاأ�شي�شها  مت  و�ل��ت��ي 
�لربملانية  �جل��م��ع��ي��ة  م�����ش��م��ى  �إىل 
�لعمل  �أط���ر  �لآ���ش��ي��وي��ة ومت و���ش��ع 
ما  �لعالقة  حتكم  �لتي  �لأ�شا�شية 
ب��ني �أع�����ش��اء �جل��م��ع��ي��ة �ل��ذي��ن بلغ 
�إىل  بالإ�شافة  برملانا   40 عددهم 

مر�قبا.  18
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م�شت�شارو ترامب يحذرونه من احتمال عزله وطرده من البيت الأبي�س
•• وا�شنطن-وكاالت:

�أوردت جملة نيوز ويك �لأمريكية يف تقرير �أن م�شت�شاري �لرئي�س 
�إقالة  �لأمريكي دونالد تر�مب ح��ّذروه م��ر�ًر� وتكر�ًر� من عملية 
�شاملة ميكن �أن ت�شفر عن طرده من �ملكتب �لبي�شاوي، خ�شو�شا 

لعدم حفاظه على �شد�قات يف �لكونغر�س حتميه عند �حلاجة.
ويعترب تر�مب و�حًد� من �أكر �لروؤ�شاء �لأمريكيني �إثارة للجدل 
يف تاريخ �لوليات �ملتحدة، وميكن �أن تكون نهايته جمرد ردود فعل 
غري متوقعة متاًما مثل �لأ�شهر �ل�شبعة �لأوىل من عمله يف �ملكتب 
�لبي�شاوي.وز�د تر�مب �أعد�ءه بعدما بات ي�شن �لهجمات �ملتكررة 

على �أع�شاء حزبه يف كابيتول هيل.
جمل�س  يف  �لأغلبية  زع��ي��م  ماكونيل  ميت�س  ت��ر�م��ب  �شجب  فقد 

�ل�شيوخ ل�شتمر�ر ف�شل �حلزب �جلمهوري باإلغاء و��شتبد�ل قانون 
من  �لآخرين  تر�مب  حذر  معقولة.كما  باأ�شعار  �لطبية  �لرعاية 
�لنتخابية  وع���وده  حتقيق  يف  م�شاعدته  ع��دم  م��ن  حزبه  �أع�شاء 
متوعد� مبهاجمتهم عرب تويرت.وجاء يف تغريدة له يف �أو�خر �شهر  
يوليو: من �ملحزن جًد� �أن �جلمهوريني، حتى بع�س �لذين و�شلو� 
ج��ًد� حلماية  �لقليل  �شوى  يفعلو�  على ظهري، مل  �ل�شعود  عرب 
�أو  باإلغاء  �جلمهوريون  يقم  مل  �إذ�  �أخ��رى:  تغريدة  رئي�شهم.ويف 
��شتبد�ل �لرعاية �لطبية لأوباما �لكارثية، فاإن �لنعكا�شات �شتكون 
�أكرب بكثري من فهم �أي و�حد منهم.�إىل ذلك، فاإن �أفعال تر�مب 
ميكن �أن تكون كارثية، �إذ� ما �أف�شح �ملحقق �خلا�س روبرت مولر 
�أو  �لكرملني،  مع  بالتو�طوؤ  متت  �لرئا�شية  تر�مب  حملة  �أن  عن 
�أن �لرئي�س حاول عرقلة �لعد�لة يف �أي حلظة طو�ل فرتة وليته 

�لدميقر�طيني على  �شي�شجع  �لو�شعني  �لق�شرية.و�أي  �ل�شيا�شية 
�لدفع ب�شرعة �أكرب من �أجل عزله، و�إذ� مل يكن تر�مب ميلك ما 
�أن يتم  يكفي من �حللفاء د�خ��ل �حل��زب �جلمهوري، فمن �ملمكن 
خلعه.من جانبها، ذكرت �شحيفة “و��شنطن بو�شت” يوم �ل�شبت، 
�لرئي�س  م��ع  حت��دث��و�  �لأبي�س  �لبيت  م�شت�شاري  م��ن  �لعديد  �أن 
هذه  مثل  على  �لتغلب  و�أن  �إل��ي��ه،  �تهامات  توجيه  �إمكانية  ح��ول 
�لإجر�ء�ت، �شيتطلب بناء �شد�قات مع �مل�شوؤولني �ملنتخبني للبت 

يف ما �إذ� كان ينبغي �أن يبقى يف من�شبه.
و�أو�شح �مل�شت�شار �ل�شابق حلملة تر�مب بينيت باري، �أن من �ملمكن 
�أن يكون تر�مب و�شع نف�شه بعيًد� عن �حلزب �جلمهوري قبل عام 
2018، ب�شبب تغيري �آلية ك�شبه للتاأييد يف �شفوف �حلزب خالل 

حلظة �لأزمة �لرئا�شية.

هل ي�شتقيل تيلر�ش�ن وماتي�س من اإدارة ترامب؟
•• وا�شنطن-وكاالت:

�أرفع �مل�شوؤولني يف حكومة �لرئي�س دونالد  �أن �ثنني من  �آمرب فيليب�س يف �شحيفة و��شنطن بو�شت  كتب 
تر�مب، �تخذ� للتو خطوة عمالقة بالبتعاد عن رئي�شهم، مما �أثار ت�شاوؤلت حول �حتمال �أن تكون �لد�ئرة 
�لقريبة منه تفكر جدياً بالتخلي عنه. ففي ت�شريحات ��شتاأثرت بحيز مهم خالل عطلة نهاية �لأ�شبوع، 
ناأى وزير �لدفاع جيم ماتي�س ووزير �خلارجية ريك�س تيلر�شون بنف�شيهما عن �لرئي�س يف ما يتعلق برد 
�لرئي�س على �لعنف يف مدينة ت�شارلوت�شفيل، ورمبا، ب�شكل عام. و�أ�شار فيليب�س �إىل فيديو ظهر ملاتي�س يف 
عطلة نهاية �لأ�شبوع ح�س فيه جنود�ً منت�شرين خارج �لبالد على �ل�شمود، قائاًل �إن �لبالد تو�جه م�شاكل 
وما عليكم �شوى �ل�شمود حتى ت�شتعيد بالدنا �لتفاهم و�حرت�م و�حدنا �لآخر و�أن نظهر ذلك.. و�شن�شتعيد 
قوة روح �لإلهام. ومل يكن و��شحاً �إىل َمن كان يتوجه ماتي�س، لكنه كان �شافر �لأ�شبوع �ملا�شي �إىل �لأردن 
وتركيا و�أوكر�نيا و�إجتمع مع جنود متمركزين هناك. و�أو�شح فيليب�س �أنه بحلول عطلة نهاية �لأ�شبوع، 
ويف ما ي�شبه �إع�شار تك�شا�س، �أمر تر�مب ماتي�س باأن يحظر �ملتحولني جن�شياً من دخول �لقو�ت �مل�شلحة. 

•• الفجر - 
خرية ال�شيباين

الأمرية ديانا، بعد ع�ضرين عاما:

هكذا ا�شتعادت اأ�شرة اآل وند�ش�ر قل�ب الربيطانيني

�أين كنت يوم وفاة �لأمرية ديانا؟ 
كما هو �حلال مع �غتيال كينيدي 
كل  ���ش��ب��ت��م��رب،   11 م���اأ����ش���اة  �أو 
على  �لإج��اب��ة  على  ق���ادر  �شخ�س 
�لزهور  ح��ق��ل  �ن  �ل�������ش���وؤ�ل.  ه���ذ� 
�أمام ق�شر كن�شينغتون ،  �ل�شخم 
وثورة �ل�شعب يف لندن �شد �أ�شرة 

�آل وند�شور �مللكية، 
�شبتمرب   6 �ل�����ش��ب��ت  و�جل����ن����ازة 
 3 ف���ي���ه���ا  �����ش����ار  �ل����ت����ي   ،1997
مليار�  وتابعها  �شخ�س  ماليني 
�لعامل،  �أن��ح��اء  جميع  يف  م�شاهد 
�إىل عنا�شر من  حتولت جميعها 

�لأ�شطورة.
�لمرية  �حتل������ت   ،2002 ع��ام 
�ل�����ر�ح�����ل�����ة �مل�����رك�����ز �ل����ث����ال����ث يف 
����ش��ت��ط��������������������الع ل����ل ب����ى ب����ى �شى 
يف  بريط�������انيا  عظم������اء  ح�����ول 

�لت������اريخ.
 وك�������ش���ف �����ش���ت���ط���الع �آخ��������ر، �ن 
وف��ات��ه��ا �حلدث  يعترب  �جل��م��ه��ور 
�لقرن  يف  �لرئي�شي  �لإجن��ل��ي��زي 
�ل��ع�����ش��ري��ن، ق��ب��ل ن��ه��اي��ة �حلرب 
�لت�شويت  وح��ق  �لثانية،  �لعاملية 

للن�شاء.
   ومثل هذ� �ل�شتطالع �ليوم لن 
يعطي نف�س �لنتيجة. يف �لو�قع، 
بعد ع�شرين عاما، مل يبق �لكثري 
من �أ�شطورة ديانا. “ديانا لند” 
ميدلندز،  يف  �ل��ث��ورب،  يف  رديء 
ون���اف���ورة يف ح��دي��ق��ة ه��اي��د بارك 
وملعب  ب���ا����ش���ت���م���ر�ر،  م��ع��ط��وب��ة 
حد�ئق  يف  �ل�����ش��غ��ار  ل���الأط���ف���ال 
ومتثال  ل���ن���دن،  يف  ك��ن�����ش��ي��ن��غ��ت��ون 
�����ش����يء مبحالت  ب�����ش��ك��ل  م���ن���ّف���ذ 

من جهة �خرى، تقّم�شت كاميال، 
تقم�شت  لطفلني،  �أم  �ي�شا  وهي 
ب�شهولة دور زوجة �لأب �حلنونة 
�لتي ت�شاعف �لنتباه و�لهتمام 

بوليام وهاري.
عام  �ل�������ش���ه���رية  م��ق��اب��ل��ت��ه��ا     يف 
بانور�ما،  ب��رن��ام��ج  يف   1995
�أمرية ويلز ق�شة  �لذي روت فيه 
ك��و�ل��ي�����س زو�ج����ه����ا، �أع���رب���ت عن 
�ل�شعود  �شكوكها يف قدرة زوجها 

�ىل �لعر�س.
�ب��ن��ه��ا وليام  �أن  دي��ان��ا   و�ع��ت��ربت 

�أكر �حتمال �أن يكون ملكا. 
�حرت�م  �شيتم  لإر�دت��ه��ا،  وخالفا 

ترتيب �خلالفة.
 ف���اإذ� ك��ان على قيد �حل��ي��اة عند 
ت�شارلز  ���ش��ي��ك��ون  و�ل���دت���ه،  وف����اة 
ملكا لأنه هو �لوريث، و�لذي �أعّد 

نف�شه لذلك. 
ب��ال��ت��اأك��ي��د، �مل��ل��ك��ة، �ل��ب��ال��غ��ة من 
91 ع��ام��ا، ت��ع��ت��زم �حلكم  �ل��ع��م��ر 
يف  ُيبقيه  قد  وه��ذ�  وفاتها،  حتى 
ملكا  ولكن  طويلة،  لفرتة  �لظل 
على  �ملرتتبة  �لآث���ار  من  تخل�س 
حياته  يف  و���ش��ع��ي��د  ف��ا���ش��ل،  زو�ج 
�أحبها  �لتي كان قد  �لزوجية مع 
ع��ل��ى �ل��������دو�م، ه���و �ل�����ذي �شوف 

ي�شعد �لعر�س.
   �ن زف��اف ول��ي��ام وك��ي��ت، يف 29 
�لقو�س  �أغ���ل���ق   ،2011 �أب���ري���ل 
ديانا  �أن�شار  حّب  و�نتقل  نهائيا. 

�إىل �لمريين.. 
مل ت��ك��ن �ل��ع��ائ��ل��ة �مل��ال��ك��ة يف مثل 
ع�شرين  فبعد  �ل��ي��وم..  �شعبيتها 
ع����ام����ا، ع�������ادت ك����ل �لم��������ور �ىل 

ن�شابها.
------------------------

عن لوبوان الفرن�ضية

بب�شاطة،  قليل.  وه��ذ�  ه����ارودز.. 
�مل�شهد  م����ن  �ل���ر�ح���ل���ة  �خ���ت���ف���ت 
�لعام، ومل تعد تدر ذهبا وحتتكر 
�لهتمام، كما يت�شح من معدلت 
�ملنخف�شة  �لتلفزيونية  �مل�شاهدة 
ب�شوتها  ديانا  لوثائقي حام�س: 
مت بثه يف �ل�شاد�س من �أغ�شط�س.

رمز اأ�ضابه التلف
�ل���رم���ز  �أّن  �ل����ق����ول  م����ن  ب����د  ل 
ق����د ت�������ش���رر ب���ع���د �ل���ك�������ش���ف عن 
زو�جها  خ������الل  ع�شاقها  ت��ع��دد 
ت�شارلز،  �لأم���ري  م����ع  �مل�شطرب 
ب��������دء� م�����ن ح���ار����ش���ه�������������������ا، ب�����اري 
حبه  يف  وقع����ت  �ل�����ذي  مان������اكي، 
ح���ادث  يف   ،1987 ع����ام  وم�����ات 

در�جة نارية غام�س. 
ي���ري���د يف  �أح������د  ل  �ي����ام����ن����ا،  ويف 
�ن يتم  �ل��ن��ف�����س،  ���ش��ب��ط  مم��ل��ك��ة 
بالتاأكيد  ب�����ش��خ�����ش��ي��ة،  ت�����ش��ب��ي��ه��ه 
حنونة ورحيمة، ولكنها تتالعب، 
وبالتاأكيد �شحية للماكينة �مللكية، 

ولكن �أي�شا فوبيا �ل�شطهاد.
�ل���ل���ورد  ���ش��ع��ب��ي��ة  �ن���خ���ف���ا����س  �إن 
�شبن�شر، �شقيق ديانا، وو�لد دودى، 
خفوت  يف  �شاهما  �لفايد،  حممد 
بعد �جلنازة، كان  �لنجمة.  بريق 
خطابه  بف�شل  �شبن�شر،  ت�شارلز 
دير  يف  ل��ل��وي��ن��د���ش��ور  �مل��ن��اه�����س 
�شعبيته.  ق��م��ة  يف  و���ش��ت��م��ن�����ش��رت، 
و�كبته  �ل����ذي  �مل��ف��ج��ع،  و�مل�����ش��ه��د 

�شتيفنز.

�ضعبية كاميال
جن�������اح ف���ي���ل���م ����ش���ت���ي���ف���ن ف����ري����رز 
�مللكة  ك���ان���ت  و�ل�����ذي  “�مللكة”، 
��شتعادة  ل���ي���وؤك���د  ج����اء  ب��ط��ل��ت��ه، 
�لر�أي �لعام �لتي دبرتها �أ�شرة �آل 

وند�شور. 
فقد قامت �لعائلة �ملالكة بتحديث 
�شورتها من خالل توظيف جيل 
�لبالط  م���وظ���ف���ي  م����ن  ج����دي����د 
وم�شاعدة ��شت�شاريني يف �لت�شال 
هم  و�لربيطانيون  متميزين.    
�ل�شرعية،  م��ع  وبالأ�شا�س  �أ���ش��ال 
وي��ع��ت��ربون �ل��ن��ظ��ام �مل��ل��ك��ي، على 
�لت�شعينات،  ف�شائح  م��ن  �ل��رغ��م 
ك���ن���ق���ط���ة م�������ش���ت���ق���رة ث����اب����ت����ة يف 

�ل�شطر�بات �لعاملية.
   و�أخ��ري�، كاميال، �لتي تزوجت 
�أب���ري���ل   9 ت�������ش���ارل���ز يف  �لأم�������ري 
2005، يف قاعة بلدية وند�شور، 

غّيبت مناف�شتها �ل�شابقة. 
�شريرة  بل  غري موقرة ومقرفة، 
�ل�شحافة  ت��ق��دم  �ل���زف���اف،  ق��ب��ل 
�إيجابية  ���ش��ورة  �ل��ي��وم  �ل�شعبية 
لدوقة كورنوول �ىل درجة تعطي 
جزء  د�ئما  كانت  باأنها  �لنطباع 

من �لديكور و�لأثاث. 
�أما �لأمري ت�شارلز فقد خلع قناع 
هاملت �لكئيب و�لبعيد، كما كان 
�حلال بعد وفاة زوجته �ل�شابقة. 

�ل�شر�ف  ه��و  ب��اك��ن��غ��ه��ام،  لق�شر 
لذكرى  �ل��ت��ج��اري  ����ش��ت��غ��الل��ه  يف 
�شقيقته، لأن 10 باملائة فقط من 
�لذي  �ملتحف  �ل�شريح  ع��ائ��د�ت 
�لتربع  ي��ت��م   1998 ع���ام  �ف��ت��ت��ح 

بها ملوؤ�ش�شة ديانا �خلريية.
   �ل�شرير �لآخر يف هذه �مللحمة، 

تغطية �إعالمية �شخمة، لطالق 
ومّت  �أف��ري��ق��ي��ا،  ج��ن��وب  �لكونت يف 
�جلنازة،  م��ن  فقط  �شهرين  بعد 
ُي�شلح  ل  ن�شوجني  �شورة  منحه 

ول يتوب.
 وي��ظ��ل �لت��ه��ام �لأك���ر خطورة، 
�لت�شال  �آل�����ة  ب���ق���وة  و���ش��ّخ��م��ت��ه 

على �أو�مر من �لأمري فيليب ملنع 
�أّم ملك �مل�شتقبل من �ل��زو�ج من 
قاطع  ب�شكل  رف�شها  مت  م�شلم، 
م����ن ق���ب���ل ت���ق���ري���ر م��ف�����ش��ل جد� 
ُن�شر يف �لر�بع ع�شر من دي�شمرب 
قاده  حتقيق  �أع��ق��اب  يف   2006
رئي�س ��شكتلند� يارد �ل�شابق لورد 

�لبد�ية،  �ل��ف��اي��د. يف  ه��و حم��م��د 
�لفايد،  ح����د�د  �مل��م��ل��ك��ة  ���ش��ارك��ت 
�ل����ذي ���ش��ع��ق��ه رح��ي��ل �ب���ن���ه، قبل 
�شد  �لغريبة  �تهاماته  تدّمر  �ن 
م�شد�قيته.  �مل���ال���ك���ة  �ل���ع���ائ���ل���ة 
دبرتها  م��وؤ�م��رة  ح��ول  �طروحته 
بناء  جلاللتها  �ل�شرية  �لج��ه��زة 

كاميال غيبت مناف�شتها �ل�شابقة

�لعائلة �ملالكة ��شتعادت �شعبيتها

هل �د�ر �جلميع ظهره لمرية �لقلوب؟

�لمري�ن ��شتقطبا حب �لربيطانيني لو�لدتهما �لر�حلة

- يف انتظار 
العر�س، 

خلع الأمري 
ت�شارلز 

قناع هاملت 
الكئيب بعد 
زواجه من 
التي اأحبها 

على الدوام 

- زفاف وليام 
وكيت اأغلق 

الق��س نهائيا، 
والعائلة 
املالكة يف 

قمة �شعبيتها، 
وعادت

 الأم�ر اىل 
ن�شابها

- غّيبت كاميال مناف�شتها ال�شابقة وتقم�شت ب�شه�لة دور زوجة الأب احلن�نة 

- بعد اأن احتلت املركز الثالث بني عظماء بريطانيا يف التاريخ، مل يبق الكثري من اأ�شط�رة ديانا

وجه 
هملت  

و��شر�قة 
ديانا
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�شيجيب �لنجل �لبكر للرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب على ��شئلة 
جلنة بالكونغر�س حتقق يف تو�طوؤ حمتمل بني فريق حملة تر�مب 

�لنتخابية ورو�شيا �لعام 2016، بح�شب ما ُعلم .
و�أعلنت �للجنة �لق�شائية مبجل�س �ل�شيوخ �ن �لنجل �لبكر لرت�مب 
و�فق على �لإدلء ب�شهادة �مام حمققي �للجنة خالل جل�شة مغلقة 

مل يحدد تاريخها.
ما  �للجنة، على  وثائق طلبتها  تقدمي  تر�مب على  و�ف��ق جنل  كما 
غر��شلي  ت�شاك  �جلمهوري  �للجنة  رئي�س  م�شرتك  بيان  يف  �علن 

و�ل�شيناتورة �لدميوقر�طية ديان فين�شتاين.
��شئلة  يوليو عن  �ي�شا يف  �ج��اب  تر�مب، جاريد كو�شرن،  كان �شهر 
�مام   ،2016 نوفمرب  �نتخابات  وبعد  قبل  برو�شيا  �شالته  ح��ول 

جلنتي �ل�شتخبار�ت مبجل�شي �لنو�ب و�ل�شيوخ.

مغادرتها  �ل�شكتلندي  �لعمال  ح��زب  زعيمة  د�غ��دي��ل  كيزيا  �أعلنت 
ملن�شبها قائلة �ن حزبها �ل�شيا�شي يحتاج �ىل زعيم جديد مع طاقة 

جديدة ودينامية وولية جديدة.
هذ�  �ن  لعتقادي  �ل�شتقالة  �خ��رتت  ر�شالة،  يف  د�غ��دي��ل  و�أ���ش��اف��ت 
�ف�شل يل وحلزب �لعمال �ل�شكتلندي يف وقت ميكننا فيه �ن نكون 

�إيجابيني ومتفائلني حيال م�شتقبلنا.
��شتقالة جيم م��وريف. وهي  2015 بعد  تر�أ�شت د�غديل �حلزب يف 

�شتبقى نائبة يف �لربملان �ل�شكتلندي.
نيكول  �ل�شكتلندية  �ل�����وزر�ء  رئي�شة  م�����ش��روع  د�غ��دي��ل  وع��ار���ش��ت 

�شتورجيون �جر�ء ��شتفتاء جديد على �ل�شتقالل.

قالت �ملنظمة �لدولية للهجرة �م�س �لأربعاء، �إن ما يقدر بنحو 18 
�لأ�شبوع  �إىل بنغالد�س  �مل�شلمني عربو� �حلدود  �لروهينغا  �ألفاً من 
�ملا�شي هرباً من �أ�شو�أ �أعمال عنف يف �شمال غرب ميامنار منذ خم�س 

�شنو�ت على �لأقل.
�شنها  �لتي  �ملن�شقة  �لهجمات  �شل�شلة من  بعد  �لتدفق  جاءت موجة 
متمردون من �لروهينغا على قو�ت �لأمن يف �شمال ولية ر�خني يوم 
�جلمعة و�ل�شتباكات �لتي �أعقبتها فيما �أجلت �حلكومة �لآلف من 

�لبوذيني يف �لولية.
منطقة  يف  �لعالقني  ع��دد  تقدير  �ل�شعب  م��ن  �أن  �ملنظمة  وذك���رت 
�لأر�س �حلر�م على �حلدود بني �جلارتني لكن هناك �ملئات و�ملئات 

ممن تقطعت بهم �ل�شبل هناك.

قررت �جلمعية �لتاأ�شي�شية �لفنزويلية �ن حتيل �ىل �ملحكمة بتهمة 
�خليانة معار�شني �شجعو� بح�شب ر�أيها على فر�س �لعقوبات �ملالية 

�لتي �علنتها �لوليات �ملتحدة �جلمعة على فنزويال.
مر�شوم  على  �جلمعية  �أع�شاء  و�ف��ق  بكر�كا�س،  لهم  جل�شة  وخ��الل 
�لذين  �شد  �خليانة  بتهمة  تاريخية  حماكمة  �أم���ام  �لطريق  يفتح 
�ل�شعب  م�شالح  �شد  �لخالقية  غري  �لإج���ر�ء�ت  هذه  على  �شجعو� 

�لفنزويلي.
�جلل�شة  خ��الل  �ملتحدثني  لكن  ��شم،  �ي  ذك��ر  على  �لن�س  ياأتي  ول 
وجهو� �لتهام للمعار�شة، وحتديد� لرئي�س �لربملان خوليو بورغي�س 

ونائبه فريدي غيفار�.
�لتحقيقات  ف���ور�  ت��ب��د�أ  �ن  �ل��دول��ة  �شلطات  م��ن  �جلمعية  وط��ل��ب��ت 

لتحديد م�شوؤولية �ملتهمني.
كان �لرئي�س �ل�شرت�كي نيكول�س مادورو قد �تهم �جلمعة بورغي�س 
يتم  ب��اأن  وطالب  �مريكية،  عقوبات  فر�س  باجتاه  �شغط  مبمار�شة 
بتهمة  �ملعار�شة،  زعماء  من  �شو�ه  مع  جنب  �إىل  جنبا  عليه  �حلكم 

خيانة �لوطن.
وين�س قانون �لعقوبات �لفنزويلي على عقوبة بال�شجن ترت�وح بني 

20 و30 عاما بحق �خلونة.

عوا�شم

وا�شنطن

لندن

�شيول

كراكا�س

اإيران ترف�س طلًبا اأمريكًيا 
لتفتي�س م�اقع ع�شكرية

•• طهران-وكاالت:

ف�شت �إير�ن طلبا �أمريكيا بزيارة مفت�شي �لأمم �ملتحدة لقو�عدها �لع�شكرية 
بو�شفه جمرد حلم يف �لوقت �لذي تر�جع فيه و��شنطن �تفاقا نوويا �أبرم 

عام 2015 بني طهر�ن و�شت قوى عاملية منها �لوليات �ملتحدة.
�أل ت��و�ف��ق �ل��وك��ال��ة �لدولية  �مل��رج��ح على �أي ح��ال  �إن م��ن  وق��ال��ت ط��ه��ر�ن 

للطاقة �لذرية على طلب و��شنطن.
كانت نيكي هيلي �شفرية �لوليات �ملتحدة لدى �لأمم �ملتحدة حثت �لوكالة 
�لإير�نية  �لع�شكرية  �لقو�عد  دخ��ول  �إىل  �ل�شعي  على  �ملا�شي  �لأ�شبوع  يف 

للتاأكد من �أنها ل تخفي �أن�شطة حمظورة مبوجب �لتفاق �لنووي.
موؤمتر  يف  �لإير�نية  �حلكومة  با�شم  �ملتحدث  نوباخت  باقر  حممد  وق��ال 
�شحفي �أ�شبوعي بثه �لتلفزيون �حلكومي �ملو�قع �لع�شكرية �لإير�نية غري 

م�شموح بدخولها… كل �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �ملو�قع �شرية. 
�ل��زي��ار�ت. ل تهتمو� مبثل هذه  �إي��ر�ن لن ت�شمح قط مبثل ه��ذه  و�أ���ش��اف 
روحاين  ح�شن  �لإي����ر�ين  �لرئي�س  ح��ل��م.وق��ال  جم��رد  فهي  �لت�شريحات 
�لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  تقبل  �أن  �مل�شتبعد  من  �إن  لح��ق  وق��ت  يف 
�لطلب �لأمريكي.و�أ�شاف روحاين يف مقابلة تلفزيونية من �مل�شتبعد جد� 
�أن تقبل �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية �ملطلب �لأمريكي بتفتي�س مو�قعنا 

�لع�شكرية.
�شرتف�س  �ل��وك��ال��ة  ب��اأن  �ع��ت��ق��اده  �شبب  يو�شح  مل  �لإي����ر�ين  �لرئي�س  لكن 

�لطلب.

الرئي�س ال�ش�داين يعف� عن نا�شط حق�قي  

اجلي�س اللبناين يعلن انتهاء عملية  "فجر اجلرود " 

نظام احلمدين يف�شل يف الأدوار ال�شيا�شية على امل�شرح الكبري

�لقب�س عليه يف دي�شمرب كانون �لأول.و�لتقى �ملدير �جلديد للوكالة �لأمريكية 
للتنمية �لدولية مارك جرين بال�شلطات �ل�شود�نية هذ� �لأ�شبوع يف �إطار بعثة 
لتق�شي �حلقائق لتقييم ما �إذ� كانت �خلرطوم تفي ب�شروط رفع �لعقوبات عن 
�ل�شود�ن.وقبل قليل من تركه �ملن�شب خفف �لرئي�س �لأمريكي �ل�شابق بار�ك 
�أوباما موؤقتا �لعقوبات على �ل�شود�ن فعلق حظر� جتاريا وفك جتميد �لأ�شول.

�إذ� كانت �شرتفع  م��ا  ب�شاأن  ق��ر�ر  �ت��خ��اذ  ت��ر�م��ب يف يوليو مت��وز  �إد�رة  و�أرج����اأت 
�أكتوبر   12 حتى  فر�شة  لها  �أت��اح  مما  �أ�شهر  لثالثة  د�ئمة  ب�شورة  �لعقوبات 

ت�شرين �لأول لتخاذ قر�ر.
�لعقوبات  لتخفيف  �مل��ح��دودة  �خل��ط��و�ت  �إن  �لأم��ري��ك��ي��ون  �مل�����ش��وؤول��ون  وي��ق��ول 
يتعلق باحلد  �ل�شود�ن خا�شة فيما  �أح��رزه  �لذي  بالتقدم  �لع��رت�ف  ت�شتهدف 

من �ل�شر�ع �لد�خلي وزيادة �لتعاون مع و��شنطن يف �حلرب على �لإرهاب.

•• اخلرطوم-رويرتز:

�إن �لرئي�س �ل�شود�ين عمر �لب�شري �أ�شدر عفو�  �أ�شرة نا�شط حقوقي بارز  قالت 
عنه و�أط��ل��ق ���ش��ر�ح��ه م��ن �ل�شجن �ل���ذي دخ��ل��ه �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي ج���ر�ء تهم تتعلق 
بالتج�ش�س وتهم �أخرى.وجاء �لإفر�ج عن م�شوي �إبر�هيم �آدم بعد زيارة قام بها 
م�شوؤول �مل�شاعد�ت يف �إد�رة �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب �إىل �ل�شود�ن وقبل 
�نق�شاء موعد نهائي يف �أكتوبر ت�شرين �لأول �شتحدد �لإد�رة �لأمريكية بحلوله 
ما �إذ� كانت �شرتفع نهائيا �لعقوبات �لتي تفر�شها على �ل�شود�ن منذ 20 عاما.

وقالت زوجته �شباح لرويرتز عاد �إىل �ملنزل بعد �لعفو �لرئا�شي ويبدو يف �شحة 
باإطالق  طالبت  قد  �لإن�شان  حقوق  عن  مد�فعة  دولية  جماعات  جيدة.وكانت 
�إنها و�جه عقوبة �لإع��د�م يف �تهامات ز�ئفة منذ  �آدم �لذي قالت  �إبر�هيم  �شر�ح 

•• بريوت-وكاالت:

�أعلن قائد �جلي�س �للبناين، �لعماد 
جوزيف عون، ر�شمًيا، �م�س �لأربعاء، 
عن �نتهاء عملية فجر �جلرود، �لتي 
�أي�����ام، ���ش��د تنظيم   10 ق��ب��ل  ب����د�أت 
لبنانية  ب���ل���د�ت  �أط�����ر�ف  يف  د�ع�������س 

�شرق، قرب �حلدود مع �شوريا.
�إىل  �للبناين  �جلي�س  قائد  وت��وّج��ه 
�أنهيتم  �أن  وبعد  قائاًل:  �لع�شكريني 
حققتم  �لتي  �جل���رود،  فجر  عملية 
�لإرهاب  على  حا�شًما  �نت�شاًر�  فيها 
بطرده من جرود بلدتي ر�أ�س بعلبك 
�لعزيزة  �ملنطقة  ه��ذه  تعود  و�ل��ق��اع، 

معّمدًة  �لوطنية،  �ل�شيادة  كنف  �إىل 
و�جلرحى  �ل�شهد�ء  رفاقكم  بدماء 
وبعرق جباهكم �ل�شاخمة، وفق بيان 

للجي�س.
�أي���ام، خا�س �جلي�س   9 م��د�ر  وعلى 
�للبناين قتاًل �شد م�شلحي د�ع�س، 
بعلبك،  ر�أ�������س  ب���ل���د�ت  �أط�������ر�ف  يف 
له خاللها  �شقط  و�لفاكهة،  و�لقاع، 
�شفوف  يف  ج��ري��ًح��ا  و17  ق��ت��ل��ى   6
�لع�شكريني، فيما مت تدمري مو�قع 
ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م وق����ت����ل �ل����ع���������ش����ر�ت من 

م�شلحيه، بح�شب بيانات ر�شمية.
با�شمكم  ع������ون:  �ل���ع���م���اد  و�أ������ش�����اف 
�إىل  �لتعزية  م�شاعر  ب��اأح��ر  �أت��وج��ه 

�أف�����ر�د ع��ائ��الت��ه��م ���ش��ح��اي��ا �جلي�س 
و�أق���ول ل��ه��وؤلء �لأب��ط��ال: لقد كنتم 
حا�شرين يف وجد�ننا و�شتبقون، لن 

نن�شاكم �أبًد�.
وم�شى قائاًل: ما يعّز علينا يف هذ� 
�لنت�شار، هو �لنهاية �لأليمة مل�شري 

رفاقكم �ل�شهد�ء �ملخطوفني.
�أعلن، �لأحد  �للبناين  وكان �جلي�س 
بلدة  ج������رود  يف  �ل���ع���ث���ور  �مل����ا�����ش����ي، 
ع��ر���ش��ال )���ش��م��ال ���ش��رق( ع��ل��ى رفات 
نقلها لإجر�ء  �أ�شخا�س، مت  لثمانية 
للتاأكد  �لنووي،  �حلم�س  فحو�شات 

من هوية �أ�شحابها.
د�ع�س  خ���ط���ف   2014 ع�����ام  ويف 

�جتاح  عندما  لبنانًيا،  ع�شكرًيا   11
ع��ر���ش��ال ل��ف��رتة وج���ي���زة، ث���م �أعلن 
لحًقا ت�شفية �ثنني من �ملختطفني، 
و���ش��ط ت��رج��ي��ح��ات ل��ب��ن��ان��ي��ة مبقتل 

�ملختطفني جميًعا.
بقوله  �للبناين  �جلي�س  قائد  وختم 
�أم���ام���ك���م  ت�������ز�ل  ل��ل��ع�����ش��ك��ري��ني: ل 
بالعدو  تتمثل  وحت��دي��ات،  م�شاعب 
يرتّب�س  يز�ل  ل  �لذي  �لإ�شر�ئيلي، 
�شّر�ً بالوطن على �حلدود �جلنوبية، 
بر�أ�شها  تطّل  قد  �إرهابية  وبخاليا 

كّلما تهّياأت لها �لفر�س.
�لرئا�شة  ق�����ش��ر  يف  م�����ش��ادر  وق��ال��ت 
بياًنا  �إن  ل���الأن���ا����ش���ول،  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
عن  �ل��ي��وم،  �شي�شدر،  �لأه��م��ي��ة  بالغ 
�لتطور�ت  حول  �جلمهوري  �لق�شر 
�لأخ��رية يف معركة فجر  �لع�شكرية 
د�ع�س  �شد  �ملعركة  �جلرود.و�نتهت 
حزب  ملي�شيا  �أبرمتها  �تفاقية  بعد 
�هلل �للبنانية مع �لتنظيم، بتفوي�س 
م����ن ح��ل��ي��ف��ه��ا �ل���ن���ظ���ام �ل�������ش���وري، 
�إث���ره���ا من  ع��ل��ى  �جل��م��اع��ة  ت�شلمت 
د�ع���������س �أ������ش�����رًي� وج����ث����ث ع�����دد من 
عنا�شرها، ومعلومات ك�شفت م�شري 

�لع�شكريني �لثمانية �ملختطفني، 
�لتنظيم  م�شلحي  م���غ���ادرة  م��ق��اب��ل 
وع��ائ��الت��ه��م ب��ح��اف��الت م���ن جرود 
�لبلد�ت �للبنانية �إىل جرود �لقلمون 
ثم  �ل�شورية،  دم�شق  بريف  �لغربي 
�إىل مناطق �شيطرتهم يف دير �لزور 

�شرقي �شوريا.

•• الريا�ص-وكاالت:

لفتت �شحيفة عكاظ، يف تقرير لها �أم�س �لأربعاء، �إىل �لدور �لذي يلعبه �لنظام 
�أخري�ً،  بها  وقعت  �لتي  و�لإخ��ف��اق��ات  �لعاملي،  �لقت�شاد  يخ�س  فيما  �لقطري 

م�شرية �إىل عملية �إطالق �شر�ح �ملختطفني �لقطريني لدى �لعر�ق.
وقالت �ل�شحيفة: لي�س باملال وحده يغدو �لإن�شاُن موهوباً، ول قادر�ً على �كت�شاب 
�ملهارة، وحتقيق �ملنجز�ت، فكثري�ً ما كان �ملال وباًل على من ل يعرف قيمته، ول 
يح�ُشن ��شتثماره، ولرمبا كان �أكر وباًل و�إثماً على من وظفه يف �ل�شر و�لعدو�ن 
�ل��ر�ء من غطر�شة  به �شاحب  ي�شعر  �لآخرين دون وجه حق، عد� ما  و�إي��ذ�ء 
وهمية تخيل له �أنه �أكرب من غريه، بينما يظل يف �أعني �لآخرين �شغري�ً، وبحكم 
�أن حكومة قطر تلب�شتها قناعة �أنها خبرية �شيا�شياً دخلت �ملعرتك و�شعدت �إىل 
�أر�ج��وز ل يح�شن  �إىل  ت�شت�شعر ثقله فتحولت  لتوؤدي دور�ً مل  �لعمالقة  م�شرح 

�أكر من �إثارة �شحك �لآخرين عليه.
وتابعت: وقطر �لتي مل تقر�أ �ل�شيناريو جيد�ً، ومل توفر لنف�شها فر�شة كافية 
�لالعبني  من  �ملهرة  �إ���ش��ر�ف  حتت  طويلة  بروفات  يف  �لن�س  �أد�ء  على  للتدرب 
مل  �أنها  �إل  �ملاكياج  يف  �إ�شر�فها  وبرغم  �مل��ن��ال،  �لع�شري  �ملعرتك  يف  �ل�شيا�شيني 
تنجح، ولعل قطر مل ت�شتوعب �أن ظهورها �ملفاجئ على �مل�شرح مل يكن ب�شبب 
�لعوملة  كون  بروزها  �شهل  �ل��دويل  �لنظام  �لو��شعة يف  �لتغيري�ت  �أن  عد�  ثقلها 
ّي�شرت على �لدول �ل�شغرية �أن تقفز فوق وزنها، و�أن ت�شتعر�س ومتار�س �أ�شكاًل 

جديدة من �ل�شتعر��شات �مللتب�شة �لدللت. 
�لتي بد�أت يف  �ملالية و�لقت�شادية  �لعاملية  �لأزم��ة  �أنه رمبا �شّرعت  �إىل  و�أ�شارت 
�لعام 2007 �لتّحول نحو �لعتماد �ملتبادل يف �لقت�شاد �لدويل، ما وفر لقطر 
فر�س زيادة تاأثريها يف �ملوؤ�ش�شات �لعابرة للحدود �لوطنية، ويف طبقات �حلوكمة 
�إج���ر�ء�ت  تطّبق  �لغربية  �ل��ب��ل��د�ن  ك��ان��ت  وفيما   ،2008 �ل��ع��ام  وب��ع��د  �لعاملية، 

�لقطري يبلغ ذروت��ه، مع  �مل�شال  �لطبيعي  �لغاز  تّو�شع  تّق�شفية، كان  �قت�شادية 
�رتفاع �لناجت �لإجمايل �ملحلي بن�شبة %17 �شنوياً يف حده �لأق�شى. 

باب توهم  �لقطرية  �ل�شيا�شات  �ملتوقع فتح ل�شانعي  �لنمو غري  و�أ�شافت: هذ� 
قطر  و��شتّغلت  �ل��د�ئ��م.  �لتغري  طبيعته  دويل  نظام  بنية  ت�شكيل  على  �ل��ق��درة 
بالكامل �ملجال �لذي �أتيح لها لت�شطف على �مل�شرح �لكبري �إل �أنها مل تنجح يف 

�أد�ء دورها كونه �أكرب منها، ومل ُتقنع �أحد�ً �أنها لعب جيد. 
�لأخرية  �لإخ��ف��اق��ات  �أب���رز  �أن  �جل��ن��دي  �مل�شري عبد�لوهاب  �لإع��الم��ي  وي��وؤك��د 
حلكومة قطر ما حملته من حقائب بها مئات �ملاليني من �لدولر�ت �لأمريكية 
حيدر  �ل���وزر�ء  رئي�س  حكومة  �أن  �إىل  م�شري�ً  خمطوفني،  �أ�شر  لفك  بغد�د  �إىل 
�لعبادي مل ترد �أن تت�شبب يف �أزمة دبلوما�شية فتحفظت على �لأمو�ل، ورف�شت 
�ملختطفني  ع��ن  �لإف����ر�ج  عملية  �إمت���ام  بعد  قطر  �أم���ري  م�شت�شار  �إىل  �إع��ادت��ه��ا 

�لقطريني، كونها �أدخلت �إىل �لعر�ق بطريقة غري قانونية.

الأردن والعراق يعيدان فتح املعرب احلدودي
•• عمان-اأ ف ب:

�أغلق  �علن �لأردن و�لعر�ق يف بيان م�شرتك �م�س �ع��ادة فتح �ملعرب �حل��دودي �لوحيد بينهما �لذي 
�لعر�ق، وذلك بعد تاأمني �لطريق  �ثر �شيطرة تنظيم د�ع�س �لإرهابي على مناطق يف   2014 عام 
تقرر فتح  �أن��ه  و�لأردن��ي��ة  �لعر�قية  بيان م�شرتك �شادر عن �حلكومتني  �لبلدين.و�أفاد  �ل��دويل بني 
و�أ�شاف �ن �إعادة فتح �ملعرب جاء بعد تاأمني �لطريق  معرب طريبيل �حلدودي 30 �أغ�شط�س 2017. 
�لدويل من �عتد�ء�ت �لع�شابات �لإجر�مية و�شي�شكل نقلة نوعية يف م�شتوى �لعالقات �لثنائية بني 
�ملعرب  .و�أ�شار �ىل �ن فتح  �ل�شريان �حليوي يف خمتلف �ملجالت  �ل�شقيقني عن طريق هذ�  �لبلدين 
�شي�شهل حركة تنقل �ملو�طنني و�لب�شائع يف �لجتاهني، فيما تعهدت �حلكومتان ببذل كل �جلهود من 

خالل تعاونهما �مل�شرتك لتحقيق �لإن�شيابية يف تنقل �ملو�طنني و�ل�شاحنات يف �لجتاهني.
�ل�شعبني ويعزز فر�س �لمن و�ل�شتقر�ر  �ملعرب �حليوي �شيخدم م�شالح  �إع��ادة فتح هذ�  �ن  و�كدتا 

و�لتنمية يف �لبلدين �جلارين �ل�شقيقني.

بارزاين: رف�ش�نا �شركاء يف 
العراق.. وخيارنا ال�شتقالل

•• اأربيل-وكاالت:

�لأك���ر�د مبوعد  ب���ارز�ين، مت�شك  م�شعود  �ل��ع��ر�ق،  كرد�شتان  �إقليم  رئي�س  �أك��د 
�ل�شتفتاء وممار�شة حقهم �لبديهي يف تقرير �مل�شري، و�شدد على �أنه بعد رف�س 

�لعر�ق لهم ك�شركاء فاإن �خليار هو �ل�شتفتاء و�ل�شتقالل.
�م�س  ن�شرتها  �للندنية  �لأو�شط”  “�ل�شرق  ل�شحيفة  ت�شريحات  يف  وق���ال 
�شمانة  على  �حل�شول  هي  �ل�شتفتاء  لإرج��اء  �لوحيدة  �لفر�شة  �إن  �لأرب��ع��اء، 
خطية قاطعة من بغد�د وو��شنطن و�لأمم �ملتحدة و�لحتاد �لأوروب��ي بقبول 

نتائج �ل�شتفتاء يف حال �إرجائه �شتة �شهور �أو �شنة.
و�أكد �أن �لدولة �لكردية �مل�شتقلة �شتتم�شك بحرية قر�رها ولن تكون جزء�ً ل 
من �لهالل �لإير�ين ول �أي هالل �آخر.و�عترب �أن �لعر�قيني من �لعرب �ل�شنة 
ن  �إد�رة �شوؤونهم وعدم �لتحدث ب�شوت و�حد ما جعلهم بعد حت�شّ �أخطاأو� يف 
وق�شماً  �لآن  مدمرة  مدنهم  لأن  �لكبري  �خلا�شر  مناطقهم  يف  د�ع�س  تنظيم 
كبري�ً من �شكانها مهّجر. وك�شف �أنه ن�شح �لعرب �ل�شنة غد�ة �إ�شقاط �لرئي�س 
�لر�حل �شد�م ح�شني باإن�شاء �إقليم كان �ل�شيعة يومها على ��شتعد�د للقبول به، 
لكن �ملز�يد�ت و�حلنني �إىل �ملا�شي وغياب �ملوقف �ملوحد منعتهم من �ملحافظة 
�أهل  على حقوقهم.و�تهم رئي�س �لوزر�ء �ل�شابق نوري �ملالكي باأنه عّمق رغبة 
�لإقليم جرمية  نّفذ يف حق  باأنه  �تهمه  كما  و�ل�شتقالل.  �لطالق  �لإقليم يف 
�أك��ر من  �إىل مقتل  �أدت  �لتي  �لأن��ف��ال  تفوق ما فعله �شد�م ح�شني يف عملية 
180 �ألف كردي.وعما �إذ� كان وجود رئي�س �لوزر�ء �حلايل حيدر �لعبادي قد 
�مل�شاكل.  �لعبادي يرغب يف حل خمتلف  �أن  �أن��ا متاأكد  ق��ال:  �ملالكي،  �إرث  غري 
�أمامه. عالقتي  �لعبادي يختلف عن غريه، لكن هناك عقبات كثرية وعو�ئق 
�لعبادي  �أن  قناعة  �إىل  تو�شلت  لكنني  بيننا،  م�شتمر  �ت�شال  وهناك  جيدة  به 
�إر�دت��ه.وع��ن خطته يف  لأ�شباب خارجة عن  به،  يعدنا  ينّفذ ما  �أن  ي�شتطيع  ل 
حال قرر �حل�شد �ل�شعبي ��شرتجاع كركوك، �لتي قررت �مل�شاركة يف �ل�شتفتاء، 
بالقوة، قال: م�شتعدون للتفاو�س مع بغد�د حتى بعد �ل�شتفتاء على مو�شوع 
هوية  هويتها  كرد�شتانية،  مدينة  ك��رك��وك  لكن  ك��رك��وك،  فيها  مب��ا  �حل���دود 
كرد�شتانية، وم�شتعدون �أن جنعل منها منوذجاً يحتذى به يف �لتعاي�س �لقومي 
و�لديني و�ملذهبي. لكن �أي قوة تفكر يف �أن ت�شرتد كركوك بالقوة �شيو�جهها 

كل �شعب كرد�شتان �مل�شتعد للموت �إىل �آخر �شخ�س للدفاع عنها.

يف ت�ضاعد ملاأ�ضاة اأكرث من مليوين �ضخ�س 

�شاعات قليلة من الكهرباء تزيد معاناة �شكان غزة 

فقط مقابل قطعه لع�شرين �شاعة 
يوميا.

�لمني  عليه  �شيطلع  �لو�شع  ه��ذ� 
�نطونيو  �مل���ت���ح���دة  ل�����الأمم  �ل���ع���ام 
غوتريي�س �شخ�شيا حني يزور غزة 
�لربعاء يف �طار �ول جولة له على 
�لفل�شطينية  و�لر����ش��ي  ��شر�ئيل 

منذ تعيينه.
�طفال  لأرب���ع���ة  �لأم  نيفني  ت��ق��ول 
“مل يعد �حلال يطاق، �أربع �شاعات 
�ل�شيئة  حياتنا  ز�دت  �لكهرباء  من 
�شوء� �ليوم حالفنا �حلظ وموعدنا 
مع �لكهرباء كان يف �لعا�شرة م�شاء، 
بع�س �لأيام �ملوعد يف �لثانية فجر� 
ك���ل �شيء  �ن �جن�����از  ع��ل��ي  وي���ك���ون 

لوحدي«.
�ل�شهر  ���ش��م��ح��ت  م�����ش��ر  �ن  رغ�����م 
�شناعي  وق�����ود  ب����اإدخ����ال  �مل���ا����ش���ي 
�لكهرباء  توليد  حمطة  لت�شغيل 
تفاهمات  بعد  �لقطاع  يف  �لوحيدة 
ذل���ك مل يحل  �ن  �إل  م��ع ح��م��ا���س، 
�مل�����ش��ك��ل��ة �ل ج��زئ��ي��ا خ�����ش��و���ش��ا مع 

ب�شكل م�شتمر  �لوقود  عدم و�شول 
ب�شبب �لو�شاع �لمنية �مل�شطربة 

يف �شيناء.
�ل�شاطئ  ق��ري��ب يف خم��ي��م  ح��ي  يف 
�لفقري لالجئني غرب مدينة غزة 
تقوم �حلاجة �م عادل �لزهار بعجن 
كهربائي  ف��رن  يف  وخبزه  �لطحني 
�لكهربائي  �لتيار  و���ش��ول  مب��ج��رد 
فيه  تعي�س  �ل��ذي  �ل�شغري  للمنزل 

مع زوجها وثمانية من �بنائها.
ي�����ش��اع��ده��ا زوج���ه���ا تقول  وف��ي��م��ا 
لتكفي  رغ��ي��ف   200 �ع���د  “كنت 
�لعائلة عدة �يام، �لن بالكاد نخبز 
30 رغيفا فقط ، ل يوجد كهرباء 
لأقوم بتخزينه يف �لثالجة، �لمر 

�شاق ومتعب ج�شديا يل«.
�شوى  ه���ن���اك  ل��ي�����س  �ل���ث���الج���ة  يف 
“ل  بالقول  وتتابع  م��اء.  زج��اج��ات 
يوم،  كل  لنطبخ  نقود  معنا  يوجد 
�لطعام  حفظ  ن�شتطيع  ل  حاليا 

ب�شبب �لكهرباء«.
�تفق مع عامل  �ن��ه  �ل��زوج  ويتذكر 

ب����الط حمام  ل��ل��م��ج��يء لإ�����ش����الح 
�ملنزل فور و�شول �لكهرباء م�شري� 
�ىل �ن �لعامل ��شرتط �لعمل فقط 
عليه  هو�ئية  م��روح��ة  ت�شليط  م��ع 
حالنا،  “هذ�  ويقول  �حل��ر.  ب�شبب 

نحاول �ن ن�شتغل كل دقيقة«.
ل ي��ب��دو حم��م��ود �ل��ب��ل��ع��اوي �لذي 
�ملالب�س  ل��ت��ن��ظ��ي��ف  مي��ت��ل��ك حم���ال 
�أوف��ر حظا يف �ختيار �أوق��ات عمله، 
ويقول “ذهبت للعمل عند �لثالثة 
ف��ج��ر� لأن����ه ل���دي م��الب�����س كثرية 
وهذ�  رزقي  على  �حافظ  للزبائن. 

رهن بالكهرباء«.
ي�������ش���ي���ف يف حم����ل����ه غ��������رب غ����زة 
عملي.  مو�عيد  حت��دد  “�لكهرباء 
�ليوم  �ق�شي  كنت  �ملا�شي  �جلمعة 
م���ع �ل��ع��ائ��ل��ة، �خ�����ربين ج�����اري �ن 
�ملتوقع،  غري  على  ج��اءت  �لكهرباء 

تركتهم وذهبت �ىل �ملحل«.
وتتجاوز ن�شبة �لبطالة يف �لقطاع 
�أكر  ويعتمد   45% �ىل  �لفقري 
�مل�شاعد�ت  على  �شكانه  ثلثي  م��ن 

�لغاثية.
�ملو�طنني  تزويد  ظاهرة  �نت�شرت 
مولد�ت  م���ن  ك���ه���رب���اء  ب��خ��ط��وط 
�لكيلو�ط  �����ش���ع���ار  �ن  �إل  ك���ب���رية 
�شيكل   3،5 �ىل  ي�����ش��ل  �ل����و�ح����د 
�شعره  ح����ني  يف  دولر  و�ح������د  �ي 
�حل��ق��ي��ق��ي ن�����ش��ف ���ش��ي��ك��ل. ك��م��ا �ن 
قدرة هذه �خلطوط ل تتيح �مد�د 
�مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني ب��ك��م��ي��ات ك����ربى من 

�لكهرباء.
ع�������ن ذل���������ك ي������ق������ول �ل����ب����ل����ع����اوي 
�لثمن،  باهظ  مبولد  “�ل�شرت�ك 
�لزبائن  �شيتحملها  �لتكلفة  ه��ذه 

لكن �غلبهم ل يتقبل ذلك«.
ل��ك��ن ع��ب��د �هلل زق�����وت م���ن خميم 
�ل�����ش��اط��ئ ����ش��ط��ر ل���ال����ش���رت�ك يف 
هذه �خلدمة لت�شغيل جهاز تنف�س 
بالربو.  �مل��ري�����س  و�ل����ده  ي��ح��ت��اج��ه 
وي��ق��ول ����ش��ط��ررت ل��ال���ش��رت�ك يف 

مولد خا�س، �لمر مكلف جد�.
ول تنح�شر تد�عيات �أزمة �لكهرباء 
للمو�طنني  �ليومية  �حل��ي��اة  على 
ف��ح�����ش��ب ل��ك��ن��ه��ا ت��ت��ج��اوز ذل���ك �ىل 

�لت�شبب يف كو�رث بيئية.
�ملياه  %97 من  ففي حني يعترب 
�جلوفية يف قطاع غزة غري �شاحلة 
�لتلوث  و�شل  �ملنزيل،  لال�شتخد�م 
يف ���ش��و�ط��ئ ب��ح��ر ق��ط��اع غ����زة �ىل 
%73 ، ب�شبب �شخ �ملياه �لعادمة 
�ملياه  معاجلة  حمطات  لعجز  فيه 
مل�شادر  وف��ق��ا  �لعمل،  ع��ن  �ل��ع��ادم��ة 
قطاع  ����ش���ه���د  ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ة.وق���د 
غ����زة ث���الث���ة ح�����روب م���دم���رة بني 
بني  و2014   2008 �ل��ع��ام��ني 
و�لف�شائل  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �جل��ي�����س 
حما�س  �شيطرة  منذ  �لفل�شطينية 

على �لقطاع �لعام 2007.

•• غزة-اأ ف ب:

تهرع نيفني �أحمد لت�شغيل �لغ�شالة 
�لكهربائي  �لتيار  و���ش��ول  مب��ج��رد 
مل��ن��زل��ه��ا يف ق��ط��اع غ���زة ط��ال��ب��ة من 
�لإلكرتونية  �لأج��ه��زة  و�شع  �بنها 
�لليل،  ���ش��اع��ات  �ل�����ش��و�ح��ن يف  ع��ل��ى 
كهرباء  ���ش��اع��ات  “ثالث  وت���ق���ول 
فيه  ن�شعر  �لذي  �لوقت  يوميا هي 

�إننا ب�شر«.
�لعا�شرة  جت��اوزت  �ل�شاعة  �ن  رغ��م 
�ملنزل  دب��ت يف  �ن �حلركة  �إل  ليال 
�لو�قع غرب مدينة غزة، ففي حني 
لت�شغيل  �لكربى  �لبنت  �آي��ة  ذهبت 
�شخان �ملاء لتكون �أول من ي�شتحم، 
هرع �أخوها �لأ�شغر حلجز �ملروحة 
�شا�شة  �م��ام  يجل�س  وه��و  �لهو�ئية 

�لتلفزيون.
�لفل�شطينيون  �ل�شيا�شيون  يتبادل 
�لو�شع  ت�����ردي  ح����ول  �لت���ه���ام���ات 
�لإن�شاين يف قطاع غزة فيما تزد�د 
�شخ�س  مليوين  م��ن  �أك��ر  معاناة 

يقيمون فيه.
�لقطاع  �لكهرباء يف  �أزم��ة  �ن  وم��ع 
بلغت  �ن����ه����ا  �إل  ج����دي����دة  ل��ي�����ش��ت 
ذروت���ه���ا خ����الل �لأ����ش���ه���ر �لأخ����رية 
كمية  ������ش����ر�ئ����ي����ل  ت��ق��ل��ي�����س  �ث������ر 
�لقطاع  �ىل  توردها  �لتي  �لكهرباء 
�لفل�شطيني  �ل��رئ��ي�����س  ق����ر�ر  ب��ع��د 
حممود عبا�س عدم ت�شديد فاتورة 
يف  وذل���ك  ل��غ��زة،  �ملقدمة  �لكهرباء 
حركة  خ�شمه  على  �شغطه  �ط���ار 
حما�س �لتي ت�شيطر على �لقطاع. 
��شطرت  �ل��ت��ق��ل��ي�����س  ه�����ذ�  و�ث������ر 
لتطبيق  كهرباء غزة  توزيع  �شركة 
�أربع  توفري  يتيح  ط���و�رئ  برنامج 
�لكهربائي  ل��ل��ت��ي��ار  و���ش��ل  ���ش��اع��ات 

�شحيفة اإ�شرائيلية: وج�د 
الأ�شد �شي�شتمر ويتعاظم

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

�ليوم”  “�إ�شر�ئيل  �شحيفة  ق��ال��ت 
يف ت��ق��ري��ر ل��ه��ا �م�������س �لأرب�����ع�����اء �إن 
�لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد �شيعود 
وي�����ش��ي��ط��ر ع���ل���ى م��ع��ظ��م �لأر������ش����ي 
باتت  ما  وه��و  �مل�شتقبل،  يف  �ل�شورية 
ل�شوريا  �ل�شيا�شية  �خل��ري��ط��ة  عليه 
�لتي تعترب  �ل�شحيفة  �لآن.و�أ���ش��ارت 
�ليمينية  �ل�شحف  �أه���م  م��ن  و�ح���دة 
بنيامني  �ل���وزر�ء  رئي�س  من  �ملقربة 
�شيعود  �لأ�����ش����د  �أن  �إىل  ن��ت��ان��ي��اه��و 
�ملناطق  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى  ل��ل�����ش��ي��ط��رة 
�أو حتى  �ل�����ش��وري��ة ���ش��و�ء �حل���دودي���ة 

بالعمق �ل�شرت�تيجي �ل�شوري. 
لل�شحيفة  ع�شكرية  م�شادر  ونوهت 
و�لتحليل  �لتقدير  ه��ذ�  �أهمية  �إىل 
�لذي و�شعته �ل�شحيفة، خا�شة و�أنه 
�أي���ام م��ن حت��ذي��ر م�شادر  ي��اأت��ي بعد 
�لتحركات  خ��ط��ورة  م��ن  �إ�شر�ئيلية 
�ملت�شددة  �مل��ن��ظ��م��ات  ب��ه��ا  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
�ل�شورية،  �لإ�شر�ئيلية  �حل��دود  على 
��شتمر�ر  م��ن  �ل��ت��خ��وف  ع��ن  ف�����ش��اًل 
ت���و�ج���د ق�����و�ت م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا ح����زب �هلل 
ب�شورة د�ئمة يف �شوريا مع �مليلي�شيات 

�لإير�نية هناك. 
�لتقدير�ت  باأن  �ل�شحيفة  و�عرتفت 
م�شاألة  باأن  زعمت  �لتي  �لإ�شر�ئيلية 
تعد  مل  �ل�شوري  بالرئي�س  �لإطاحة 
�إل م�����ش��األ��ة وق���ت خ��اط��ئ��ة، وه���و ما 
�شتوؤكده �لوقائع �ل�شيا�شية �ليومية. 
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العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
طيف  �ل�ش�����ادة/خياط  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1183766:ليحر لل�شيد�ت  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل حممد �شعيد �حمد �لبل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد عبد�هلل حممد نا�شر �جلنيبي

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

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

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

CN 1129901:للديكور  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ز�يد مبارك خ�شيف زويد �لنا�شري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد عتيق �شلطان عبد�هلل �لعفريت �لكويتي

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

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لفارعة خلدمات 

CN 1505967:لفر�ح رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة يحيى ي�شلم عبد�هلل خمي�س �لكثريي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف فا�شل عو�س خلفان طوير�س �ل�شعيدي

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

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
�ل�شادة/ثري  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

جولدنز لتنظيم �حلفالت و�ملنا�شبات ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 2182620 قد تقدمو� �لينا بطلب:

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
�لأ�شرعة  �ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
وفروعها  رخ�شة رقم:CN 1110829 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/غالب عبد�هلل �شلطان �شيف �لكعبي 
من وكيل خدمات �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء
غالب عبد�هلل �شلطان �شيف �لكعبي من 0% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف م�شطفى نادوفيل بور�يل
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإلغاء اعالن �ضابق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
للمقاولت  �لظفرة  �لتجاري:قمة  بال�شم   CN رقم:1195318 
�لفجر  بجريدة  �ل�شادر  �لرخ�شة  �لغاء  طلب  بالغاء   ، �لعامة 
�لعدد:12025 بتاريخ:2017/5/21 و�عادة �لو�شع كما كان عليه 

�شابقا. ثم تقدم بطلب �جر�ء �لتعديالت �لتالية:
تعديل �ل�شركاء بيع وتنازل عن �لرخ�شة

حذف:عجالن �شعبان طالب �شعبان �ملن�شوري
و��شافة:حمد �شعيد حمد ديويخ �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لجر�ء مر�جعة د�ئرة 
�أ�شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء 

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ماجنو �شتني للع�شائر

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1158536 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد عبد�لرحمن حممد نا�شر �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي هادي �شعد مبارك �لحبابي
تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/ماجنو �شتني للع�شائر
MANGOSTANA JUICES

�ىل/ كافترييا ترك�س �ند مور 
TRUCSH AND MORE CAFETERIA

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( )5610003(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لع�شائر �لطازجة )5630003(

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

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لهرم �لذهبي لل�شيانة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�لنظافة �لعامة رخ�شة رقم:1793837 
تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة �لهرم �لذهبي لل�شيانة و�لنظافة �لعامة
AL HARAM ALDAHABI GENERAL MAINTENANCE & CLEANING EST

�ىل/ موؤ�ش�شة �لهرم �لذهبي لتنظيف �ملباين 
AL HARAM ALDAHABI BUILDING CLEANING

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �ملباين )4329901(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر

                يف  الدعوى 2017/301  نزاع تعيني خربة جتاري
�ىل �ملتنازع �شده / 1-ر�جي�س يف ر�يف 2- موليكودي �شوبر �مانيان مانوج 
�كويليربيوم  هور�يزونز   -4 ذ.م.م  �لبناء  مل��ق��اولت  ح��ارب  عبيد  �شركة   -3
�شعيد  �ملتنازع / جمال حممد  �ن  �لقامة مبا  لال�شت�شار�ت جمهول حمل 
�حل�شن  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س 
لها  �ملحاماة.وحددت  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع 
�مل�شلح   �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب  �ملو�فق 2017/9/18    جل�شة يوم �لثنني 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

الت�سويات  الودية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1796 جتاري جزئي                               

�مل��ع��م��ري   جمهويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن  �مل��دع��ي عليه /1 - خالد �شيف حممد حميد  �ىل 
�ملدعي/ ر�غو ناند�نا تاجنري�ل  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بتاريخ 2017/8/10 �حلكم �لتمهيدي �لتايل  حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري وقبل 
�لف�شل يف �ملو�شوع ، بندب �خلبري �حل�شابي ، �شاحب �لدور يف �جلدول - ما مل يتفق �لطرفان 
علىتعيينه خالل ��شبوع ، تكون مهمته �لطالع على ملف �لدعوى وما به من م�شتند�ت وما 
لل�شيكني للمدعي  �ملدعي  ��شد�ر  �لعالقة بني �لطرفني و�شبب  بيان طبيعة  �ليه منها  يقدم 
عليه وهل مت �شرفهما �م ل بدليل ر�شمي و�لقائم بال�شرف وت�شفية �حل�شاب بينهما وبيان 
مع من كان �لتعاقد ودليل ذلك ، حددت مبلغ )�ربعة �لف درهم( تودع بخزينة �ملحكمة كاأمانة 
حتت ح�شاب �تعاب �خلربة وكلفت �ملدعي بال�شد�د.  وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �خلمي�س  
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رئي�س الق�سم

حماكم دبي
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العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2067   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- كودبوند للتك�شية - �س ذ م م  وميثلها / 1- و�شام طالل 
�شليمان - 2- �شور�س كومار ك�شافا 2- و�شام طالل �شليمان 3- �شور�س كومار 
ك�شافا - جم��ه��ويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ت��وب ج��و - م م ح 
وميثلها / هووي يي وميثله : حمد�ن عبد�هلل �شبيح �شيف �لكعبي - قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)598070.40( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   
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عربي ودويل
ماي تدع� ل�شغط �شيني على ك�ريا ال�شمالية

•• لندن-رويرتز:

دعت رئي�شة �لوزر�ء �لربيطانية ترييز� 
م���اي �ل�����ش��ني �إىل مم��ار���ش��ة م��زي��د من 
لوقف  �ل�شمالية  كوريا  على  �ل�شغوط 
على  �إن  قائلة  �ل�شاروخية  �ختبار�تها 
�جلهود  يف  رئي�شياً  دور�ً  تلعب  �أن  بكني 
و�شفته  م����ا  مل���ن���ع  �ل���ر�م���ي���ة  �ل���دول���ي���ة 
ب��ال���ش��ت��ف��ز�ز �ل��ك��ب��ري م��ن ج��ان��ب بيونغ 

يانغ.

�شاروخاً  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  و�أط���ل���ق���ت 
يف  هوكايدو  جزيرة  ف��وق  مر  بالي�شتياً 
�أن ي�شقط يف �لبحر  �شمال �ليابان قبل 

يف ��شتعر��س للقوة.
طريقها  يف  لل�شحافيني  م���اي  وق��ال��ت 
رئي�س  مع  �جتماعات  لعقد  �ليابان  �إىل 
�أن  �شمان  ن��ري��د  �آب���ي:  �شينزو  �ل����وزر�ء 
ي��ك��ف��و� ع��ن ه���ذ� �ل��ع��م��ل. ن���رى �ل�شبيل 
�لأمثل لفعل ذلك هو �أن متار�س �ل�شني 

�شغوطا على كوريا �ل�شمالية.

اإجالء �شكان قرب م�شنع كيماوي يف تك�شا�س 
•• تك�شا�ص-رويرتز:

قال مكتب رئي�س �إد�رة �لإطفاء �ملحلي يف ر�شالة على تويرت 
كيلومرت   2.4 حميط  يف  �ل�شكان  جميع  �إج���الء  مت  �إن���ه 
كاإجر�ء  تك�شا�س  �شرق  جنوب  يف  للكيماويات  م�شنع  م��ن 

�حرت�زي ب�شبب �خلطر �ملتز�يد من حدوث �نفجار.
وكان مالك �شركة �أركيما قال يف بيان �إن �لو�شع يف م�شنع 
�ل�شركة يف كرو�شبي بولية تك�شا�س �أ�شبح خطري� و�إنه مت 

�إجالء جميع �لعاملني من �ملن�شاأة.
وتقع كرو�شبي على بعد 40 كيلومرت� تقريبا �شمال �شرقي 
�لإح�شاء  يف  ن�شمة   2300 �شكانها  ع��دد  وبلغ  هيو�شتون 

�لأمريكي لعام 2010.

وجاء يف ر�شالة تويرت �أجلت مقاطعة هاري�س جميع �ل�شكان 
كاإجر�ء  �أرك��ي��م��ا  م�شنع  م��ن  �مليل  ون�شف  ميل  حميط  يف 
وقائي.وقال رئي�س �إد�رة �لإطفاء م�شري� �إىل م�شنع �أركيما 
هناك �حتمال حلدوث تفاعل كيماوي يوؤدي �إىل حريق يف 
وقالت  �لأ���ش��ود.  �لدخان  ق��در� كبري� من  ينتج  قد  �مل�شنع 
�أن  �إل  و�شيك،  �أي خطر  �أن هناك  نعتقد  بينما ل  �ل�شركة 
�حتمال حدوث تفاعل كيماوي يوؤدي �إىل حريق و�نفجار �أو 

�أيهما �شمن حدود �ملوقع كبري.
كهرباء  ب��دون  وهو  �أركيما  م�شنع  �لأمطار  مياه  و�أغرقت 

منذ يوم �لأحد. وغمرت �ملياه �ملولد�ت �لحتياطية.
وينتج م�شنع �أركيما يف كرو�شبي �لربيوك�شيد. وهو مغلق 
�أ�شا�شيا يف  12 موظفا  لكن يوجد نحو  يوم �جلمعة  منذ 

�لإنتاج  �أخرى يف تك�شا�س  �ملوقع.و�أوقفت م�شانع كيماوية 
ب�شبب �لعا�شفة.

وت�شببت �لعا�شفة هاريف، �لتي و�شلت �لياب�شة يف تك�شا�س 
كاإع�شار قوي من �لفئة �لر�بعة، يف في�شانات كارثية.

وق�����ال ق���ائ���د م��ك��ت��ب �حل���ر����س �ل���وط���ن���ي يف ه��ي��و���ش��ت��ون - 
حياة  �أنقذ  �لوطني  �حلر�س  �إن  �لثالثاء  ي��وم  جالف�شتون 
عمليات  خالل  من  هيو�شتون  منطقة  يف  �شخ�شا   4322

للبحث و�لإنقاذ منذ يوم �لأحد.
�إن  �لإع���الم  �إف���ادة لو�شائل  �أودي���ت يف  �لكابنت كيفن  وق��ال 
�حلر�س �لوطني م�شتمر يف عمليات �نت�شال �أنا�س تقطعت 
بهم �ل�شبل ب�شبب مياه �لفي�شانات �لتي جلبتها �لعا�شفة 

�ملد�رية.

�لأق����ل  ع��ل��ى   36 �إىل  �ل��ق��ت��ل��ى  ع����دد 
ممن  ���ش��ي��د�ت  و7  �أط���ف���ال   7 بينهم 
ق�شو� يف �لق�شف �جلوي �ملكثف.هذ� 
بني  �لعنيفة  �ل���ش��ت��ب��اك��ات  وجت���ددت 
�لنظام وملي�شياته من جهة،  وقو�ت 
�أ�شود  وجي�س  �لعبدو  �أح��م��د  وق���و�ت 
بادية  يف  �أخ���رى،  جهة  من  �ل�شرقية 
�ل�شوري  �ملر�شد  دم�شق.وذكر  ري��ف 
�ل�شتباكات  �أن  �لإن�������ش���ان،  حل��ق��وق 
�أحمد  ق���و�ت  ب��ني  تو��شلت  �لعنيفة 
من  �ل�شرقية  �أ���ش��ود  وجي�س  �لعبدو 
وميلي�شياته  �ل��ن��ظ��ام  وق����و�ت  ج��ه��ة، 
من جهة �أخ��رى، يف حمور حمروثة 
وو�دي حممود بريف دم�شق �جلنوبي 
متبادل  ق�شف  م��ع  ت��ر�ف��ق  �ل�شرقي، 

بني �لطرفني.
�ملا�شية،  �ملر�شد ن�شر، �جلمعة  وكان 
�أن قو�ت �لنظام متكنت من �ل�شيطرة 
�لف�شائل  كانت  مو�قع   5 نحو  على 

�ل��رح��م��ن م��ن ج��ه��ة، وق����و�ت �لنظام 
وم��ي��ل��ي�����ش��ي��ات��ه م���ن ج��ه��ة �أخ������رى، يف 

حمور �ملتحلق �جلنوبي. 
�ل�شتباكات  �أ�����ش����ف����رت  ذل������ك،  �ىل 
�مل�شتمرة يف �أحياء مدينة �لرقة، عن 
مقتل 27 عن�شر�ً من تنظيم د�ع�س، 

بينهم 7 قنا�شني.
وق����ال م�����ش��در م��ي��د�ين م��ن �لرقة: 
�ملحور  يف  �لقدمي  �لرقة  حي  ي�شهد 
�أم�س،  ليلة  منذ  للمدينة،  �ل�شرقي 
ق�شد  مقاتلي  ب��ني  عنيفة  ��شتباكات 
مقتل  عن  �أ�شفرت  د�ع�س،  وم�شلحي 
وفقاً  قنا�شة،   4 بينهم  �إرهابياً   15

لوكالة �آر� نيوز �لإخبارية.
�شمال  �لنه�شة  “�أما يف حي  و�أ�شاف 
مقاتلو  حقق  �ل��رق��ة،  مدينة  غ��رب��ي 
و�أ�شفرت  �ل��ت��ق��دم،  م��ن  �مل��زي��د  ق�شد 
�إرهابياً   12 مقتل  ع��ن  �ل�شتباكات 

بينهم 3 قنا�شة.

خمافر  �شمنها  م��ن  عليها،  ت�شيطر 
�ل�شتباكات  ترت�فق  حيث  ح��دودي��ة، 
مع ق�شف لقو�ت �لنظام على مناطق 
�لف�شائل،  تو�جد  ومو�قع  �ل�شتباك 
وم��ع��ل��وم��ات ع��ن خ�����ش��ائ��ر ب�����ش��ري��ة يف 

�شفوف طريف �لقتال. 
ومن جهة �أخرى، عاد �لهدوء لي�شود 
ق�شف  بعد  �ل�شرقية،  دم�شق  غوطة 
�لنظام خالل  ق��و�ت  متكرر من قبل 
مناطق  ��شتهدف  �لفائتة،  �ل�شاعات 
يف بلدة عني ترما ومناطق �أخرى يف 
مدينة عربني، حيث ت�شبب �لق�شف 
ووقوع  �شخ�س  مبقتل  ع��رب��ني  على 

عدد من �جلرحى.
ب�شو�ريخ  �ل��ن��ظ��ام  ق����و�ت  وق�����ش��ف��ت 
يعتقد �أن��ه��ا م��ن ن��وع �أر�����س- �أر����س، 
ع��ل��ى م��ن��اط��ق يف �أط����ر�ف ح��ي جوبر 
دم�����ش��ق، وب��ل��دة ع��ني ت��رم��ا بالغوطة 
�ل�شرقية، و�شط ��شتباكات بني فيلق 

•• عوا�شم-وكاالت:

مناطق  ع�شكرية  مروحيات  ق�شفت 
�أ�شفر  ما  حلماة،  �ل�شرقي  �لريف  يف 
عن وقوع قتلى وجرحى، فيما ي�شهد 
�لريف �حلموي ترقباً لتنفيذ عملية 

�إجالء �ملو�طنني نحو �إدلب.
بيان،  يف  �ل�������ش���وري  �مل���ر����ش���د  وق�����ال 
�م�س: �شمع دوي �نفجار�ت يف �لريف 
ق�شف  ع��ن  ناجمة  حل��م��اة،  �ل�شرقي 
م��ن قبل �ل��ط��ائ��ر�ت �مل��روح��ي��ة، على 
�شلمية  بريف  �لعذيب  و�دي  منطقة 
وقوع  ت�شبب  م��ا  �ل�شرقي،  �ل�شمايل 

جرحى ومعلومات عن �شهد�ء.
�حلموي  �ل���ري���ف  �أن  �مل��ر���ش��د  و�أك�����د 
�إجالء  عملية  لتنفيذ  ترقباً  ي�شهد 
من  و�إخ����ر�ج����ه����م  �مل���و�ط���ن���ني  �آلف 
�إن مئات  �مل��ح��ا���ش��رة، وق���ال  �ل��د�ئ��رة 
و�دي  م��ن��ط��ق��ة  ت��ن��ت��ظ��ر يف  �ل���ع���و�ئ���ل 
 16 نحو  بعد  على  �لو�قعة  �لعذيب 
كلم جنوب غرب منطقة �أثريا، بريف 

�شلمية �ل�شمايل �ل�شرقي.
 و�أكدت م�شادر موثوقة �أن �ملو�طنني 
�ل�شمايل  ب��ري��ف ح��م��اة  �مل��ح��ا���ش��ري��ن 
ي��ن��ت��ظ��رون ع��م��ل��ي��ة ف��ت��ح مم���ر �آم���ن 
ل��ه��م، م���ع م��ع��ل��وم��ات ع���ن ب���دء قيام 
فرق من قو�ت �لنظام باإز�لة �لألغام 
نحو  للعبور  للمو�طنني  ممر  وفتح 

حمافظة �إدلب. 
ياأتي هذ� �لرتقب بعد �أن �شهد �لريف 
�حلموي خالل �لأ�شبوع �ملا�شي، مئات 
�ل���غ���ار�ت �ل��ت��ي ط��ال��ت ق���رى ي�شيطر 
�لد�ئرة  �شمن  د�ع�س  تنظيم  عليها 
حماة  ري��ف  ت�شمل  و�ل��ت��ي  �ملحا�شرة 
من  معها  �ملت�شل  و�جل���زء  �ل�شرقي 
لريتفع  �ل�شرقي،  �حلم�شي  �لريف 

����ش��ت��ب��اك��ات مم��اث��ل��ة بني  ن�شبت  ك��م��ا 
�ملرور  ح��ي  يف  ود�ع�����س  ق�شد  مقاتلي 
غربي مدينة �لرقة، �إل �أن ح�شيلتها 
مل تت�شح بعد. وكان قد �أفاد �ملر�شد 
مدينة  �أن  �لإن�شان  حلقوق  �ل�شوري 
قو�ت  قبل  من  ق�شفاً  �شهدت  �لرقة 
��شتهدف  �ل����ف����ر�ت،  غ�����ش��ب  ع��م��ل��ي��ة 
فيها،  د�ع�س  تنظيم  �شيطرة  مناطق 
لطائر�ت  حت��ل��ي��ق  م����ع  ب���ال���ت���ز�م���ن 
ملناطق  وق�شفها  �ل���دويل  �لتحالف 
�أخ�����رى. وت�����ش��ب��ب �ل��ق�����ش��ف يف مقتل 
و�إ�شابة  �أطفالها،  من  و�ثنني  �شيدة 
�خلطورة،  متفاوتة  ب��ج��ر�ح  �آخ��ري��ن 
ع�شر�ت  �مل��ر���ش��د.ومت��ك��ن��ت  ب��ح�����ش��ب 
�ل���ع���و�ئ���ل م���ن �خل�����روج م���ن مناطق 
�لرقة،  يف  د�ع�������س  ت��ن��ظ��ي��م  ���ش��ي��ط��رة 
و�لو�شول �إىل مناطق �شيطرة قو�ت 
�شوريا �لدميقر�طية يف �ملدينة، بعد 
من  �أم�����س  �مل��و�ط��ن��ني  ع�شر�ت  متكن 

�لفر�ر من مناطق �لتنظيم. 
وت���ت���و�����ش���ل �ل����ش���ت���ب���اك���ات ب���وت���رية 
م��ت��ف��اوت��ة �ل��ع��ن��ف، ب��ني ق���و�ت �شوريا 
بالقو�ت  �مل���دع���م���ة  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة 
جانب،  م���ن  �لأم���ري���ك���ي���ة  �خل���ا����ش���ة 
وع��ن��ا���ش��ر د�ع�������س م���ن ج��ان��ب �آخ����ر، 
على حماور يف حميط و�شط �ملدينة 
و�شط  “�حلر�مية”،  �مل��رور  حي  ويف 

��شتهد�فات متبادلة بني �لطرفني.
ويف حمافظة حلب، تعر�شت مناطق 
�لريف  يف  �ل��و�ق��ع��ة  �لعي�س  ب��ل��دة  يف 
�لنظام  ق��و�ت  من  لق�شف  �جلنوبي، 
م����ع ق�شف  ب���ال���ت���ز�م���ن  �ل���������ش����وري، 
��شتهدف مناطق يف بلدة خان �لع�شل 
ت�شبب  م����ا  �ل���غ���رب���ي،  ح���ل���ب  ب���ري���ف 
معلومات  ورود  دون  مادية،  باأ�شر�ر 

عن خ�شائر ب�شرية. 

•• بغداد-وكاالت:

قالت �لقو�ت �لعر�قية، �لتي تقاتل 
ل�شتعادة بلدة �لعيا�شية �ل�شغرية 
�ل����ت����ي حت�������ش���ن ب���ه���ا �مل���ت�������ش���ددون 
�لفارون من تلعفر، �إن �لقتال �أ�شو�أ 
�ملدينة  ��شتعادة  من معركة  كثري�ً 

�لقدمية باملو�شل.
وقال �شباط باجلي�س �إن �ملئات من 
�ملقاتلني �لأ�شد�ء يتمركزون د�خل 
�ملرتفعة يف  �ملنازل و�ملباين  معظم 
�لقو�ت  ع��ل��ى  ي�شعب  مم��ا  �ل��ب��ل��دة 

�حلكومية حتقيق �أي تقدم.
��شتعادت  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت  كانت 
تنظيم  �أي���دي  م��ن  �ملو�شل  مدينة 
د�ع�س يف يونيو بعد ثمانية �أ�شهر 

من �ملعارك �لطاحنة.
و�شف  �لالمي  �لعقيد كرمي  لكن 
�لأول  �ل������دف������اع  خ�����ط  �خ����������رت�ق 
باأنه  �ل��ع��ي��ا���ش��ي��ة  يف  للمت�شددين 

�أ�شبه بفتح “�أبو�ب �جلحيم«.
و����ش��ت��ع��ادت �ل���ق���و�ت �ل��ع��ر�ق��ي��ة يف 
�لغالبية  �ملا�شية  �لقليلة  �لأي����ام 
�ل��ع��ظ��م��ى م���ن م��دي��ن��ة ت��ل��ع��ف��ر يف 
���ش��م��ال غ���رب �ل��ب��الد ب��ع��دم��ا ظلت 
لتنظيم  م��ع��ق��اًل  ط��وي��ل��ة  ل���ف���رتة 
��شتعادة  �ل��ق��و�ت  وتنتظر  د�ع�����س 
�لعيا�شية �لتي تبعد 11 كيلومرت�ً 
فقط �شمال غربي �ملدينة لإعالن 

�لن�شر �لكامل.
�لتي  �ل�شر�شة  للمقاومة  ون��ظ��ر�ً 
�لعيا�شية  يف  �مل��ت�����ش��ددون  يبديها 
لزيادة  �لعر�قية  �لقو�ت  ��شطرت 
�ل�شربات �جلوية وجلب مزيد من 

�ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س يف 
�لعر�ق باتت قريبة.

وقال �لعبادي لل�شحفيني يف مقر 
“�أب�شر  �م�س،  �لعر�قية  �حلكومة 
�لق�شاء  �أي��ام  �أن  �لعر�قي  �ل�شعب 
قريبة”،  �ل���ع���ر�ق  د�ع�����س يف  ع��ل��ى 
كبرية  �أع���د�د  نقل  �أن  �إىل  م�شري�ً 
�حلدودية  �ملناطق  �إىل  د�ع�س  من 

مع �لعر�ق �أمر غري مقبول.
�إىل  ن�������ش���ع���ى  ل  ن���ح���ن  و�أو�������ش������ح 
�ح��ت��و�ء د�ع�����س ب��ل �ل��ق�����ش��اء عليه 
�لعر�ق  د�ع�����س يف  �أم����ام  ول خ��ي��ار 
و�أهنئ  �لقتل  �أو  �ل�شت�شالم  �شوى 
�مل�شلحة  و�ل�����ق�����و�ت  �ل���ع���ر�ق���ي���ني 

بالنت�شار على د�ع�س يف تلعفر.
ودعا رئي�س �لوزر�ء �لعر�قيني �إىل 
وتفويت  �لأم��ن  حفظ  يف  �لتعاون 

�لفر�شة على �لإرهاب.
وق����ال ح��ري�����ش��ون ع��ل��ى �مل�����ش��ي يف 
وج���ود معار�شني  رغ���م  �لإ����ش���الح 
وم��ف�����ش��دي��ن ي��ت�����ش��ررون م���ن هذ� 

�مل�شروع.
ب����ات حمل  �ل����ع����ر�ق  �أن  و�أ�����ش����اف 
حتقيق  ب����ع����د  ع�����امل�����ي  �إع�������ج�������اب 

�لنت�شار�ت �ملتو�لية على د�ع�س.
�ن�شمام  ق����ر�ر  �ل��ع��ب��ادي  و�أع���ت���رب 
يف  �ل�����ش����ت����ف����ت����اء  �إىل  ك������رك������وك 
قائاًل  خاطئ،  �أم��ر  باأنه  كرد�شتان 
�إجر�ء  كرد�شتان  يف  �ل�شتفتاء  �إن 

غري د�شتوري ول قيمة له.
و�أع�����ل�����ن رئ���ي�������س �ل����������وزر�ء خالل 
�شيتم  �ليوم  �أن  �ل�شحايف  �ملوؤمتر 
�حلدودي  طريبيل  معرب  �ف��ت��ت��اح 

مع �لأردن.

�لتعزيز�ت من �ل�شرطة �لحتادية 
لدعم وحد�ت من �جلي�س و�لقو�ت 
�جل����وي����ة و�ل�������ش���رط���ة �لحت����ادي����ة 
وق�����و�ت ج��ه��از م��ك��اف��ح��ة �لإره�����اب 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  درب��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
�حل�شد  م����ن  �ل�����وح�����د�ت  وب���ع�������س 

�ل�شعبي.
 2000 ق��ر�ب��ة  �أن  �مل��ع��ت��ق��د  وم���ن 
تلعفر  كانو� يد�فعون عن  مت�شدد 
�أل���ف���اً من   50 ن��ح��و  يف م��و�ج��ه��ة 
�لأ�شبوع  يف  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل���ق���و�ت 

�ملا�شي.
�ملخابر�ت  م���ع���ل���وم���ات  و�أ������ش�����ارت 
من  ك����ث����ري�ً  �أن  �إىل  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�ملت�شددين فرو� من تلعفر لتعزيز 
و�شوهد  �لعيا�شية.  يف  �لدفاعات 
كثري من �لدر�جات �لنارية حتمل 
�شار�ت تنظيم د�ع�س مرتوكة على 

جانب �لطريق خارج �لعيا�شية.
�مل���ت�������ش���ددي���ن يف  ع�����دد  �أن  ورغ�������م 
و��شح  غ���ري  ي����ز�ل  ل  �ل��ع��ي��ا���ش��ي��ة 
على وجه �لدقة فقد قدر �لالمي 

عددهم باملئات.
مقاتلي  �ملئات من  �لالمي:  وق��ال 
د�ع�س يتح�شنون تقريباً يف د�خل 

كل بيت يف �ملدينة.
�لقنا�شة  ن�������ري�ن  �أن  و�أ������ش�����اف 
و�لر�شا�شات  �مل����ورت����ر  وق����ذ�ئ����ف 
�لثقيلة و�لقذ�ئف �مل�شادة للدروع 

تطلق من كل بيت.
وت���اب���ع: ك��ن��ا ن��ت�����ش��ور ب����اأن معركة 
�مل��دي��ن��ة �ل��ق��دمي��ة يف �مل��و���ش��ل هي 
�أثبتت  �ملعركة  هذه  لكن  �لأ�شعب 

باأنها �لأ�شو�أ كثري�ً.
مقاتلني  ن����و�ج����ه  ن���ح���ن  وق��������ال: 
�أ�شد�ء لي�س لديهم �شيء يخ�شروه 

وم�شتعدون للموت.
�ل�شرطة  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  وذك�����ر 
ق�����و�ت  �أن  ب����ي����ان  يف  �لحت������ادي������ة 
�ل�شرطة �لحتادية �لإ�شافية �لتي 
ج��رى ����ش��ت��دع��اوؤه��ا ق��ال��ت يف وقت 
م��ت��اأخ��ر م��ن م�����ش��اء �ل��ث��الث��اء �إنها 
�لبلدة  % من   50 �شيطرت على 
�ملباين  ع��ل��ى  �ل��ق��ن��ا���ش��ة  ون�������ش���رت 
�ملرتفعة و�شعدت من ق�شف مقار 

قيادة �ملت�شددين بال�شو�ريخ.
�لتايل  �ل��ه��دف  تلعفر  و�أ���ش��ب��ح��ت 
�لوليات  ت��دع��م��ه��ا  �ل��ت��ي  ل��ل��ح��رب 
يف  �ملت�شدد  �لتنظيم  على  �ملتحدة 
�أعقاب ��شتعادة �ملو�شل حيث �أعلن 
من  �أج���ز�ء  على  خ��الف��ة  �لتنظيم 

�لعر�ق و�شوريا يف 2014. 
�ىل ذل����ك، �أع���ل���ن رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
�أيام  �أن  �ل��ع��ب��ادي  �ل��ع��ر�ق��ي ح��ي��در 

معارك يف بادية ريف دم�ضق وهدوء يف الغوطة ال�ضرقية

ترقب لبدء اإجالء اآلف ال�ش�ريني من حماة اإىل اإدلب

العراق يحتج على نقل مقاتلي داع�س اإىل حدوده 

اجلي�س العراقي: القتال قرب تلعفر اأ�ش�اأ من امل��شل
ترامب يتفقد الدمار يف 

تك�شا�س مع ا�شتداد هاريف 

اأ�شرتاليا تط�ر دفاعها البحري مل�اجهة �شل�ك بي�نغ يانغ 

•• هيو�شتون-رويرتز:

ز�ر �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب ولية تك�شا�س لتفقد 
ك��ارث��ة طبيعية كربى  �أول  �ل���ذي حل��ق بها ج���ر�ء  �ل��دم��ار 
جلبتها  قيا�شية  �أم��ط��ار  هطلت  بينما  وليته  ف��رتة  خ��الل 
�لعا�شفة �ملد�رية هاريف على هيو�شتون وفر ع�شر�ت �لآلف 

من �لأ�شخا�س من منازلهم �لتي غمرتها �ملياه.
وت�شببت �لعا�شفة �لتي تتحرك ببطء يف في�شانات كارثية 
�إىل  �أدت  كما  �لأق���ل  على  �شخ�شا   13 وقتلت  تك�شا�س  يف 
ر�بع  هيو�شتون  و�أ�شابت  لل�شكان  جماعي  �إج��الء  عمليات 
كما  بال�شلل  �ل�شكان  عدد  حيث  من  �أمريكية  مدينة  �أك��رب 
�لأ�شر�ر  ت�شل  ب��اأن  توقعات  ظل  �لطاقة.ويف  �أ�شو�ق  هزت 
�لعا�شفة  ف�شتكون  �ل����دولر�ت  م��ن  �مل��ل��ي��ار�ت  ع�شر�ت  �إىل 
من �أكر �لكو�رث �لطبيعية �إحد�ثا للخ�شائر يف �لوليات 
�ألف   500 نحو  ب��اأن  تك�شا�س  يف  م�شوؤولون  �ملتحدة.و�أفاد 

منزل ت�شررت من �لفي�شانات و�أن �لعدد مر�شح للزيادة.
ومن �ملتوقع �أن يتدفق نحو 30 �ألف �شخ�س على مالجئ 

�لطو�رئ فيما تدخل �لفي�شانات يومها �لر�بع.
وقال م�شوؤولون يف مقاطعة هاري�س حيث تقع هيو�شتون �إن 
�خلز�نات �لتي بنيت لحتو�ء مياه �ل�شرف �ل�شحي بد�أت 
تتد�عى يوم �لثالثاء. وحثو� �ل�شكان على �إخالء منازلهم 
�شدين  على  �ل�شغط  م��ن  للتخفيف  �مل��ي��اه  يطلقون  فيما 
ممر  ط��ول  على  �لفي�شانات  من�شوب  يزيد  ق��د  حت��رك  يف 
�ملنطقة.ودعت مقاطعة  �لذي ميتد عرب  �ملائي  بايو  بافلو 
فورية  �إخ���الء  لعملية  �أي�شا  هيو�شتون  جنوبي  ب��ر�زوري��ا 
مياه  �خرتقته  كولومبيا  ب��ح��ري�ت  مبنطقة  حاجز  ح��ول 
بالفعل  �آلف �شخ�س  �أربعة  �إنقاذ نحو  �لفي�شانات.وجرى 
تو��شل  فيما  ه��ي��و���ش��ت��ون  منطقة  يف  �مل��رت��ف��ع��ة  �مل��ي��اه  م��ن 
�ل�شرطة وفرقة �لإطفاء وجنود �حلر�س �لوطني حماولة 
�لعثور على من غمرتهم �ملياه.وقال �شيلف�شرت ترنر رئي�س 
بلدية هيو�شتون لل�شحفيني “هذه عا�شفة ذ�ت �أبعاد غري 
م�شبوقة لي�س فقط بالن�شبة ملدينة هيو�شتون �أو مقاطعة 
هاري�س بل للمنطقة باأ�شرها” م�شيفا �أن مالجئ �ملدينة 

�شتكون مفتوحة لكل �لنا�س �لهاربني من �لعا�شفة.

•• �شيدين-وكاالت:

تبحث �أ�شرت�ليا حالياً رفع م�شتوى قو�تها �لبحرية لت�شبح قادرة 
�أطلقت  �أن  بعد  وذل��ك  للقار�ت،  �لعابرة  �ل�شو�ريخ  �إ�شقاط  على 
وزير  قال  ح�شبما  �ليابان،  �أج��و�ء  عرب  �شاروخاً  �ل�شمالية  كوريا 
يف  لل�شحفيني  باين  كري�شتوفر  �لأ�شرت�يل  �لدفاعية  �ل�شناعات 

�أديليد �م�س �لأربعاء.
ونقلت �شبكة �إذ�عة وتلفزيون “�إ�س.بي.�إ�س” �لأ�شرت�لية عن باين 
�لقول �إن “�أ�شرت�ليا ميكن �أن تطور �ملدمر�ت �جلديدة لأ�شطولها 

لت�شمل دروعاً دفاعية �شاروخية من �أجل مو�جهة �ل�شلوك �ل�شاذ 
�شفن   3 من  �لأوىل  �ل�شفينة  بناء  �ل�شمالية«.ومت  لكوريا  للغاية 
�لأ�شرت�يل  �لدفاعي  دي�شرتوير  و�رف���ري  �آي��ر  برنامج  يف  حربية 
�لذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولر �أ�شرت�يل )1.04 مليار دولر 

�أمريكي(، و�شوف تكتمل �ل�شفينتان �لأخريان يف عام 2018.
�شكاي  ل�شبكة  بي�شوب  �لأ�شرت�لية جويل  وزيرة �خلارجية  وقالت 
نيوز �إن خطر ��شتهد�ف �أ�شرت�ليا ب�شاروخ كوري �شمايل �شعيف، 
ومع ذلك فاإن �حلكومة قلقة للغاية �إز�ء ما و�شفته �لوزيرة باأنه 

ت�شرف ��شتفز�زي للغاية من جانب كوريا �ل�شمالية.

تز�ل مطروحة، رغم  �لع�شكرية ل  باأن �خليار�ت  بي�شوب  و�أف��ادت 
تيلر�شون  ريك�س  �لأمريكي  نظريها  من  تاأكيد  على  ح�شلت  �أنها 
باأنه �شوف يتم ��شتنفاد جميع �خليار�ت �ل�شيا�شية و�لدبلوما�شية 

و�لقت�شادية قبل �تخاذ �أي �إجر�ء �آخر.
�أمام  �لفر�شة  �إتاحة  �لعامل  على  يتعني  �أن��ه  �إىل  بي�شوب  و�أ���ش��ارت 
مت  �إذ�  وق��ال��ت:  �مل��ت��ح��دة،  �لأمم  فر�شتها  �لتي  �لعقوبات  تطبيق 
�ل�شمالية  ك��وري��ا  ت�شعر  ���ش��وف  �ل��ع��امل��ي،  �مل�شتوى  على  تطبيقها 
ثمناً  تدفع  �شوف  �أنها  وت��درك  �لعقوبات،  لهذه  �لكربى  بالوطاأة 

ل�شلوكها غري �مل�شروع و�ل�شتفز�زي.

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر الآخر

م���ن �ل��ط��ق��و���س �ل��ر����ش��خ��ة: يف ك���ل ع���ام م��ن��ذ عام 
موجزة،  عطلة  لنهاية  ق��امت  قائظ  ويف   ،1993
ب�شرب  لي�شتمع  �لليزيه  �ىل  ياأتي جمهور متميز 
رئي�س  ر���ش��م��ّي��ا  ف���وق �جل��ب��ل  يلقيها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ظ��ة 
مل  جوبيه،  �ألن  �حلفل،  خمرتع  �ملبا�شر.  �لدولة 
مبرور  وتن�شج،  �شتزهر  مبادرته  �أن  يتوقع  يكن 
ن���وع م��ن �ح��ت��ف��ال��ي��ة رّنانة  �إىل  �ل���زم���ن، وت��ت��ح��ول 

للدبلوما�شية �لفرن�شية.
فرن�شا  ���ش��ف��ر�ء  ق�����ش��ف  ي��ت��م  �ذن،  ع����ام،  ك���ل     يف 
بخطاب عن عظمة وتفرد فرن�شا يف عامل متغري، 
�لتطوير  وح��اج��ات  �لكونية،  ومهمتها  ور�شالتها 
و�لتحديث، و�لخذ بالعتبار دورهم �لقت�شادي. 
لهم،  �ملو�شوعة  �لطريق  خ��ارط��ة  ي�شجلون  �نهم 
ميز�نياتهم  ويف  �ملقبل،  تعيينهم  يف  يفكرون  وهم 
�إىل  ع��ودت��ه��م  ويف  م�شتمر�،  ت��ر�ج��ع��ا  ت�شهد  �ل��ت��ي 
باري�س حيث �شيجدون �شعوبة يف تغطية نفقاتهم، 
�لد�كنة  �لرمادية  �لتنظيمية  بدلتهم  و��شتبد�ل 

مع �نها بالية ن�شبيا.
   ومع ذلك، فقد جّدد �ميانويل ماكرون هذ� �لعام. 
و�خرتع، ب�شكل ما، مفهوما جديد�: �لتو�زن غري 
�مل�شتقر. دعونا نلخ�س: منذ عام 1989 و�نهيار 
�لحتاد �ل�شوفياتي، �أ�شبح �لعامل متعدد �لأقطاب، 
و�شارت �خلطوط غري و��شحة، و�هتزت �لثو�بت، 
وباتت حمل مر�جعة. ولذلك من �ل�شروري �لعمل 
دون حمظور�ت، وتعزيز �لتحالفات �لظرفية، و�ن 

تكون د�ئم �حلركة، وت�شمية �لأ�شياء باأ�شمائها. 

ا�ضتعادة املكانة
و�لنفوذ،  و�ل�شتقاللية  �لأم���ن  حم���اور:  بثالثة 
وع��ادل من  نظام جماعي م�شتقر  تعزيز  وه��دف: 
خالل تعزيز دور �لأمم �ملتحدة، حيث تتمتع فرن�شا، 
كارث تاريخي، مبقعد د�ئم يف جمل�س �لأمن، طبعا 

يجب �أن تكون �لدبلوما�شية �لفرن�شية كونية، لأن 
ت�شتعيد  و�أن  فرن�شا،  �ىل  يتطلع  ب��ا���ش��ره  �ل��ع��امل 

مكانتها، وتعيد �حلياة للحلم �لأوروبي.
   كل هذ�، على �لورق، مغر. و��شاع خطاب �إميانويل 
عطر�  �لفرن�شيني  �لدبلوما�شيني  �م��ام  م��اك��رون 
يريد �ن يكون ديغوليا بع�س �ل�شيء: ��شتقاللية، 
�أنهت  �لتي  و�شتفاليا  معاهدة  منذ  وبر�غماتية. 
و�لثمانني  ع��ام��ا  �ل��ث��الث��ني  ح����رب   1648 ع����ام 
على  �حلفاظ  فن  على  �لدبلوما�شية  تقوم  عاما، 
�أو ��شتعادة �لتو�زنات �لكربى بني �لقوى �لعظمى. 
وعمال  معينا  ��شتقر�ر�  �لعملية  ه��ذه  وتفرت�س 
نغرّي  كما  �ل�شركاء  تغيري  ميكن  ل  �مل��دى.  طويل 

�حللفاء �ل�شيا�شيني.
و�لرتتيبات  �لبناءة”،  “�ملعار�شة  مفهوم  �ن     
�لرثة و�لع�شو�ئية و�خلطرة، هي �أفكار غريبة عن 

�ل�شيا�شة �خلارجية �لفرن�شية.
 وت�شتند هذه �لخرية، قبل كل �شيء، على تو�زن 
�لقوى، و�لتاريخ، و�جلغر�فيا، ودميومة �مل�شالح. 
�ل �ن����ه، ع��ل��ى �لر������س، �حل��ق��ائ��ق ع��ن��ي��دة: متلك 
�لإ�شالح  يف  ه��ي  و�ح���دة،  ط��ائ��ر�ت  حاملة  فرن�شا 
�ملتحدة  للوليات  حني  يف  �لوقت،  ن�شف  و�لتعهد 

�ثني ع�شر. 
�أثار  �لع��ت��م��اد�ت،  تقلي�س  نقد  على  جت��ر�  ولأن���ه 
�جلرن�ل بيري دو فيلييه غ�شب �لرئي�س و��شتقال 
بدورها  �خلارجية  وز�رة  وميز�نية  من�شبه،  م��ن 
�لطموحات  م�شتوى  �ىل  ترتقي  ول  تتطابق،  ل 

�ملعلنة. 
  لقد وعد �ميانويل ماكرون بالرتفيع يف ميز�نية 
�لدفاع مبا يعادل ن�شبة 2 باملائة من �لناجت �ملحلي 

�لإجمايل عام 2025.. �أي يف فرتة طويلة. 
كان من تقاليد �شارل با�شكو� �لتذكري باأن �لوعود 

ُتلزم فقط من ي�شّدقها.

ماكرون ودبل�ما�شية الهند�شة املتغرية...!

•• بيري بيلو:
خبري يف ال�ضيا�ضة اخلارجية، وم�ضت�ضار جملة لوبوان الفرن�ضية 

•• ترجمة خرية ال�ضيباين
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 137
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ن�سال رافع عبداحلميد ايوب - اردين  اجلن�سية  قام بالبيع 
وتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( يف الرخ�سة التجارية امل�سماة )املر�سدون ملقاوالت 
التك�سية واالر�سيات( واملرخ�سة برقم )560272( من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة , 
بكافة مقوماتها املادية واملعنوية واال�سم �سامال هذا البيع كافة املوجودات واملعدات يف املن�ساأة 

املباعة اىل ال�سيد/ عبدالعزيز عو�ض را�سد حممد املهري - اإماراتي اجلن�سية 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع 

ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات    

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
 اعـــــــالن       

املرجع  2017/731 ك.ع.ت
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
�سعود �سامل عبيد �سامل بو�سريح العليلي - اجلن�سية : االإمــارات طلب الت�سديق 
املرخ�سة  و  با�سم )مطعم خ�سيب(  التجاري  املحل  تنازل   : يت�سمن  علي حمرر 
من دائرة التنمية االقت�سادية يف عجمان حتت رقم امللف : 77125  وامل�سجل لدى 
غرفة جتارة و�سناعة عجمان اىل ال�سيد/ عيد حممد حميد احلمراين ال�سام�سي 
�سيقوم  بعجمان  الــعــدل  الــكــاتــب  بـــان  معلوما  ليكن   - االإمـــــارات   : اجلن�سية   -
ا�سبوعني  ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء  التوقيعات ذوي  بالت�سديق على  

من تاريخ ن�سر هذا االعالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�شادية - عجمان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

اإعالن بالن�شر
رقم 2017/5678   

املنذر  : خالد حممد عبيد بو�سقر الفال�سي - اإماراتي اجلن�سية 
املنذر اليه : �سينتيال لطباعة املطبوعات - �ض ذ م م وميثلها ال�سيد/ فا�سو ديفان �سباجر 

ينذر املنذر / املنذر اليه باخالء امل�ستودع رقم 3 وت�سليمه للمنذر خالية من ال�سواغل باحلالة 
وما  بذمته  املرت�سدة  االيجارية  امل�ستحقات  و�سداد  املفاتيح  وت�سليم جيمع  عليها  ت�سلمها  التي 
املاء والكهرباء  يرتتب عليه قانونا مع ا�سالح ما قد يكون حلق بها من �سرر وت�سوية ح�ساب 
عن مدة �سغلها للعني و�سداد القيمة االيجارية ل�سنة 2017 كامله والبالغة 74.100 درهم , وذلك 
اتخاذ  اىل  املنذر  �سي�سطر  واال  االنــذار  هــذا  ا�ستالمه  تاريخ  يوما من   30 اق�ساها  مــدة  خــالل 
وم�ساريف  امل�ستحق  االيجار  كامل  و�سداد  باالخالء  للمطالبة  الالزمة  الق�سائية  االجــراءات 
مع  وال�سرر  للعطل  اجلابر  والتعوي�ض  التام  االخــالء  تاريخ  حتى  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك 

حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل
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)ق�شم التنفيذ(  

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 1182 ل�شنة 2017    
اىل املحكوم عليها / 1- عبيد حميد �سيف الراعي 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدارية قد ا�سدرت بحقكم 
, باال�سافة اىل الفائدة القانونية  حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره 76442 درهم 

بواقع 5% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. 
ل�سالح املحكوم له / حممد ح�سني حممد احل�سني 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله, 
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر.  ويف 
النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك  حال 

الق�سية يف غيابك
 رئي�س ق�شم التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية          
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

  اعالن 
املرجع : 1500

بطاقة  وحتمل  اجلن�سية  اإماراتية   - املهريي  الق�ساب  علي  عبيد  نورة   / ال�سيدة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الرخ�سة  يف   )%51( البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب   )784197579365202( رقم  هوية 
امل�سماة )مركز االطالل امل�سرقة( واملرخ�سة برقم )614624( وذلك لل�سيد/ مراد ال�سهمي - مغربي اجلن�سية 
ويحمل جواز �سفر رقم )KU96613649( ب�سرى العبدي - مغربية اجلن�سية وحتمل بطاقة هوية رقم 
)784197692849256( ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )49%( يف الرخ�سة امل�سماة )مركز 
االطالل امل�سرقة( واملرخ�سة برقم )614624( وذلك لل�سيد/ مراد ال�سهمي - مغربي اجلن�سية ويحمل جواز 
�سفر رقم )KU96613649( - مت تغري ال�سكل القانوين من )�سركة اعمال مهنية( اىل ال�سكل القانوين 

اجلديد )موؤ�س�سة فردية - وكيل خدمات(
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . 
فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 

هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1499
اجلن�سية  بنغالدي�ض    - احلق  احمد  العامل  �ساهد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
)عوايف  امل�سماة  الرخ�سة  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة - مبوجب رخ�سة )751989( وذلك لل�سيد/ حميد 

اال�سالم بن نور اال�سالم - بنغالدي�ض اجلن�سية 
تعديالت اخرى : مت تنازل مالك الرخ�سة ال�سابق ملالكها احلايل. 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1501

اإماراتي اجلن�سية   - �سليمان عبداهلل علي احلمادي  ال�سيد/ علي  بان  ليكن معلوما للجميع 
ال�سيد/ رغو راج �سينغ  البالغة 100%  وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  يرغب يف 
راجبوت هندي اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة با�سم )املثلث املا�سي ملقاوالت التك�سية واالر�سيات( 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم )625744( - مت تغيري ال�سكل القانوين 

من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ علي ح�سن 
حممد عبداهلل مراد - اجلن�سية : االإمارات - وطلبا الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل(  يف 
اال�سم التجاري  �سالون املتاألق للحالقة وال�سادرة  من دائرة التنمية االقت�سادية يف  ال�سارقة 
رخ�سة جتارية رقم 601348 ال�سادر بتاريخ 2016/3/9 دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان. اىل 
ال�سيد/ عبد العزيز حممد احمد حممد عبيد النقبي - اجلن�سية : االإمارات - وال�سيد/ خوكان 
التجاري اىل �سالون �سباب  : بنغالدي�ض - وتغيري اال�سم  , اجلن�سية  �ساندرا�سيل نيبال �ساندر 
القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة اعمال مهنية.   ال�سكل  الزبارة للحالقة فرع 1 وتغيري 
بالت�سديق على توقيعات  �سيقوم  العدل يف مدينة خورفكان  الكاتب  بان  ليكن معلوما للجميع 

ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
حميد عبدالرزاق علي جمال حممد , اجلن�سية : االإمارات - وطلبا الت�سديق على 
دائرة  من  وال�سادرة  امللكية  املغ�سلة  التجاري  اال�سم  يف  )تنازل(   يت�سمن  حمرر 
بتاريخ  ال�سادر   611741 رقــم  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف   االقت�سادية  التنمية 
احمد علي جعفر  ال�سيد/  اىل  االقت�سادية بخورفكان  التنمية  دائرة   2016/3/9
عبيد النقبي - اجلن�سية : االإمــارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
تقدم املواطن/  هيثم �سالح عبدالقوي حم�سن اجلهوري بطلب 
ا�سمه  بتغيري  التوثيقات  ق�سم  االبتدائية-  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

من )هيثم( اىل)�أحمد(  
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر االعالن .
حنان جمعة ال�شعدي   - كاتب عدل 

حممد �شامل املن�شوري - قا�شي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5786 

املنذرة  : �سركة لوجي�ستيك�ض املحدودة 

املنذر اليها : �سركة انرت الكني للفيرب جال�ض - ذ م م -  جمهول حمل االقامة 

املنذرة قد حررت االنــذار اعاله �سدكم طلبا ل�سداد مبلغ )133.990( درهم  ان  حيث 

عبارة عن قيمة عدد )9( �سيكات مرجتعة , خالل فرتة )7( ايام من تاريخ ن�سر هذا 

االنذار ويف حال عدم �سدادكم املبلغ املذكور اعاله ف�سوف تتخذ املنذرة كافة االجراءات 

والفائدة  واملــ�ــســروفــات  الر�سوم  كافة  حتميلكم  مــع  حقوقها  حتفظ  التي  القانونية 

القانونية املرتتبة على تاأخري ال�سداد باال�سافة الأتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل
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اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده      

فى الدعوى رقم  2017/44 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف 

وكالة  الني�سان لل�سيارات هاتف : 04/2946945 - متحرك : 0508650437  
املنفذ �سده : حممد عاطف ابراهيم حممد ابراهيم - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي -  منطقة جبل علي - �سارع ال�سيخ حممد بن 

زايد - جممع دبي لال�ستثمار - العقار رقم 1202  , متحرك : 0557777435  متحرك : 0506536898 
بيع  �سيجرى  احلـــال  اقت�سى  ان  التالية  الــثــالث  االيـــام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/9/10 املــوافــق  االحـــد  يــوم  يف  انــه 
 الــعــقــار املــو�ــســحــة او�ــســافــه ادنــــاه لـــدى اجلــهــة الــتــى انــيــط بــهــا الــبــيــع )�ــســركــة االمـــــارات لــلــمــزادات وعــلــى موقعها االلكرتوين
%20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
301 من قانون االإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة  املواعيد املبينة باملادة 
ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
املبنى :  352 - رقم   : العقار : حق منفعة على عقار - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار االول - رقم االر�ــض  املمتلكات  :نــوع 

درهم(    5.000.000.00( بـــ  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   1090.57  : امل�ساحة   -  1202
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده      

فى الدعوى رقم  2017/44 بيع عقار مرهون        
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف 

وكالة  الني�سان لل�سيارات هاتف : 04/2946945 - متحرك  : 0508650437  
املنفذ �سده :حممد كا�سف ابراهيم حممد ابراهيم - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي -  منطقة جبل علي - �سارع ال�سيخ حممد بن 

زايد - جممع دبي لال�ستثمار - العقار رقم 1202 , متحرك : 0557777435  متحرك : 0506536898 
بيع  �سيجرى  احلـــال  اقت�سى  ان  التالية  الــثــالث  االيـــام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/9/10 املــوافــق  االحـــد  يــوم  يف  انــه 
 الــعــقــار املــو�ــســحــة او�ــســافــه ادنــــاه لـــدى اجلــهــة الــتــى انــيــط بــهــا الــبــيــع)�ــســركــة االمـــــارات لــلــمــزادات وعــلــى موقعها االلكرتوين
%20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
301 من قانون االإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة  املواعيد املبينة باملادة 
ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
352 - رقم املبنى :  املمتلكات  : نوع العقار : حق منفعة على عقار - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار االول - رقم االر�ــض : 

درهم(    5.000.000.00( بـــ  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   1090.57  : امل�ساحة   -  1202
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم  2015/1067  تنفيذ مدين 
طالب التنفيذ: �سركة �سي ا�ض ات�ض كيه دبي للمقاوالت - ذ م م - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي -  بردبي - عود ميثاء - �سارع ام هرير - 

بناية املخاوي - مكتب رقم 115 - خلف نادي الن�سر - بجانب بناية فالكون �سيتي  
املنفذ �سده : ات�ض ام ايه اك�سيك املحدودة - واآخرون - عنوانه :  بوكالة املحامي / حيدر بن حيدر  

انه يف يوم االحد  املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 5.00 م�ساءا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
)www.emiratesauction.ae( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 

وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 1- نوع العقار : �سقة - املنطقة :احلبيه الرابعة - رقم االر�ض : 22 - رقم 
املبنى : -1 - ا�سم املبنى : برامودا فيوز - رقم الوحدة : 1006 - امل�ساحة 119.57 مرت مربع واملقدرة قيمتها بــــ )965.279.00( 
درهم   2- نوع العقار : �سقة - املنطقة :احلبيه الرابعة - رقم االر�ض : 22 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : برامودا فيوز - رقم الوحدة 
: 906 - امل�ساحة 119.57 مرت مربع واملقدرة قيمتها بــــ )965.279.00( درهم  3- نوع العقار : �سقة - املنطقة :احلبيه الرابعة - 
رقم االر�ض : 22 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : برامودا فيوز - رقم الوحدة : 311 - امل�ساحة 110.83 مرت مربع واملقدرة قيمتها 

بــــ )895.915.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
فى الدعوى رقم  2015/1067   تنفيذ مدين  

طالب التنفيذ: �سركة �سي ا�ض ات�ض كيه دبي للمقاوالت - ذ م م - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي -  بردبي - عود ميثاء - �سارع ام هرير - 
بناية املخاوي - مكتب رقم 115 - خلف نادي الن�سر - بجانب بناية فالكون �سيتي  

املنفذ �سده : فا�سكون ترايدجن املحدودة  - واآخرون - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية قروزفينري 
تاور - نف�ض بناية بنك نور وكو�ستا كافية - قبل الكراون بالزا - مكتب 1409   

انه يف يوم االحد  املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 5.00 م�ساءا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
 )www.emiratesauction.ae( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : 1- نوع العقار : �سقة - املنطقة :احلبيه الرابعة - رقم االر�ض : 22 - رقم 
املبنى : -1 - ا�سم املبنى : برامودا فيوز - رقم الوحدة : 1006 - امل�ساحة 119.57 مرت مربع واملقدرة قيمتها بــــ )965.279.00( 
درهم   2- نوع العقار : �سقة - املنطقة :احلبيه الرابعة - رقم االر�ض : 22 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : برامودا فيوز - رقم الوحدة 
: 906 - امل�ساحة 119.57 مرت مربع واملقدرة قيمتها بــــ )965.279.00( درهم  3- نوع العقار : �سقة - املنطقة :احلبيه الرابعة - 
رقم االر�ض : 22 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : برامودا فيوز - رقم الوحدة : 311 - امل�ساحة 110.83 مرت مربع واملقدرة قيمتها 

بــــ )895.915.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1508  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-نا�سيونال مارين االيان�ض - م د م �ض 2-ر�سا وليد خياطة - ب�سفتها مدير 
عبداهلل  ال�سيخ  املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  االيانا�ض   مارين  نا�سيونال  �سركة 
القارب  بيع  - ف�سخ عقد  الدعوى ومو�سوعها  اأقــام عليك  - قد  اآل ثاين  جا�سم علي جا�سم 
, والــزام املدعي عليهم بالت�سامن واالنفراد  التعاقد  وارجــاع احلــال اىل ما كانت عليه قبل 
بان يوؤدوا للمدعي مبلغ )700.000 درهم( )�سبعمائة الف درهم( ا�سل املبلغ املدفوع من قبله 
بجانب مبلغ )500.000 درهم( )خم�سمائة الف درهم( كتعوي�ض عما حلق باملدعي من ا�سرار 
املحاماة.   وحددت  اتعاب  بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل  القانونية %12  , والفائدة  وخ�سائر 
لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/9/11 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات  مكلف باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
 يف الدعوى رقم  2016/2085  جتاري جزئي ال�شارقة 

اإمارة ال�سارقة - املنطقة  املدعي عليها االوىل : املهر العربي لتجارة االملنيوم والزجاج - بالعنوان : 
ال�سناعية رقم 11 - خلف طريق مليحة - بالقرب من بوند انرتيورز - �سربة رقم 2 

نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�سابي يف الدعوى اعاله واملرفوعة �سدكم واأخرين من )�سركة 
بو�سكو للتجارة - ذ م م(  وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلربة املقرر عقده 
يوم االربعاء  املوافق 2017/9/13  وذلك ال�ساعة احلادية ع�سر  �سباحا  وذلك مبكتب اخلبري املنتدب 
الكائن / ال�سارقة -  �سناعية رقم 18 - مكتب ملك ح�سني ح�سن و�سركاه )اأعلى جلنة معاجلة ديون 
مواطني اإمارة ال�سارقة على طريق مليحة كلباء( - مكتب اأحمد احلو�سني لتدقيق احل�سابات الطابق 
االول مكتب رقم )107( -  يرجى احل�سور باملوعد واملكان املحددين واح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم 
بالدعوى اأعاله على ان تكون امل�ستندات مرتبة ومرتجة للغة العربية واإح�سار االأ�سول لالطالع عليها 
-  علما بانه يف حال تخلفكم  عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها 

قانونا  - لال�ستف�سار االت�سال ب : 065541755 
خبري ح�شابي      
عبداهلل علي �شعيد املن�شوري - قيد رقم 376      

اإعالن بالن�شر
للح�شور اأمام اخلربة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

انذار عديل  بالن�شر
رقم 2017/5865   

املنذر : الزاجل للعقارات - وميثلها / حممد �سفيق ابو ال�سعود , وميثله رجاء ادري�سي ت�سويل كو�ستي 
, مبوجب وكالة م�سدقة - رقم املحرر )2017/1/17439( - عنوانه : دبي - انرتنا�سيونال �سيتي 

احلي الفرن�سي بناية P20 حمل رقم 14 ور�سان االوىل   - ت : 0555564669  - 042958825 
املنذر اليه : مركز رحمة للتجميل  

عنوانه : بناية اجلابري النهدة االوىل حمل رقم 5 رقم االر�ض  0-40 
ينذر املنذر/ املنذر اليه ب�سرورة االخالء التام للعقار )حمل رقم 5 ( و�سداد قيمة االيجار امل�ستحقة 
, باال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا االنذار 
واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة 
االيجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية 

حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

انذار عديل  بالن�شر
 رقم 2017/5859   

املنذر : ات�ض ات�ض ام لالعمال - موؤ�س�سة فردية 
املنذر اليه : توم �سعد توم للتجارة العامة- �ض ذ م م )جمهول حمل االقامة ( 

�سيغة االإعالن بالن�سر 
نخطركم ب�سرعة �سداد مبلغ 56000 درهم )�ستة وخم�سون الف درهم( متاأخر االيجار امل�ستحق 
عليكم عن املكتب رقم m 06-14 عن الفرتة من 2016/8/10 اىل 2017/8/10 وحيث ان املنذر 
اليه امتنع عن جتديد عقد االيجار على الرغم من اإ�ستغالله للعني املوؤجرة باال�سافة اىل عدم 
�سداد مقابل االيجار املرت�سد بذمته على ان يكون ذلك يف خالل خم�سة ايام من تاريخه واال 
العني  اخــالء  اىل  باال�سافة  االيجار  قيمة  ل�سداد  القانونية  االجـــراءات  كافة  اتخاذ  يتم  �سوف 
العالقة بني موؤجرى  تنظيم  ب�ساأن   2007 ل�سنة   26 رقم  بالقانون  عليه  ملا هو من�سو�ض  طبقا 

موم�ستاأجري العقارات يف اإمارة دبي. 
الكاتب العدل

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
 اعـــــــالن    

انه يف يوم االربعاء  املوافق   2017/8/30 م    
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ اأحمد حمفوظ اأحمد �ساملني الظهوري - اإماراتي اجلن�سية - جواز 
�سفر : H59706978 وب�سفته مالك/�سالون لوؤلوؤة دبا للحالقة - رخ�سة رقم 555328  التنمية 
االقت�سادية  - فرع ديا احل�سن ون�ساطه التجاري - �سالون حالقة رجايل باأنني تنازلت عن ح�ستي يف 
/ �سالون لوؤلوؤ دبا للحالقة -  البالغة 100% وذلك لل�سيد/ حمفوظ احمد �ساملني الظهوري - اإماراتي 
الت�سرف يف ح�سته  اليه مطلق احلرية يف  وللمتنازل   Y8P808427  : �سفر  جــواز   - اجلن�سية 
امل�سار اليها عاله وله حق الت�سرف فيها ت�سرف املالك يف ملكة.   وعمال لن�ض املادة )16( فقرة 3 من 
القانون االحتادي رقم )22( ل�سنة 1991 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم 
وعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�سبوعني 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن  واال�ست�ستكمل االجراءات القانونية.
الكاتب العدل   
حمكمة دبا احل�شن الحتادية البتدائية   

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة دبا احل�شن البتدائية   

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/808 تنفيذ مدين  
ان  بــور  جمهول حمل االقــامــة مبا  املنفذ �ــســده/1-اكــرب ماندين ح�سني  اىل 
طالب التنفيذ/عادل ر�ساد ا�سماعيل من�سور  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1550( درهم اىل طالب 
 )K13542( التنفيذ او خزينة املحكمة , 2-�سحة ونفاذ عقد بيع ال�سيارة رقم
املوؤرخ 2014/6/22 ونقل ملكيتها اىل ا�سم املنفذ �سده وفق االإجراءات.   وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1004 تنفيذ مدين  
حمل  جمــهــول  يــا�ــســني   حممد  م�ستاق  �ــســده/1-حمــمــد  املنفذ  اىل 
عبداملنعم  عبداملنعم  احــمــد  التنفيذ/عمرو  طــالــب  ان  مبــا  االقــامــة 
البابلي وميثله:�سامل علي عبداهلل النعيمي  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  بــه  املنفذ  املبلغ  بــدفــع  والــزامــك  اعـــاله  املــذكــورة  التنفيذية 
فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )74358(
املحكمة �ستبا�سر االجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2016/922  جتاري كلي

حمل  جمهول  دي  تي  ال  انرتنا�سيونال  كارجو  ايــر  جلوبال   -1  / املدخل  اخل�سم  اىل 
يو�سف   : وميثله  �ـــض.م.ح  �سريف�سز  ايفيا�سن  �سبارك  �سركة  املــدعــي/  ان  مبــا  االقــامــة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي  حممد ح�سن حممد البحر قد 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهــم(   954.912( وقــدره  مببلغ  عليها 
املوافق  االثنني  يــوم  لها جل�سة  .   وحــددت  التام  ال�سداد  مـــــن:2013/10/30 وحتى   %9
2017/9/11 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل , ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1802  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- م�سنع االمارات لل�سحب �ض.ذم.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ اوف�سيت لالن�ساءات �ض.ذ.م.م وميثله:�سعيد جمعه �سعيد ال�سويدي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بثبوت احلجز ال�سادر بتاريخ:2017/7/31 
لها  املحاماة.  وحــددت  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  والر�سوم  حجز حتفظي جتاري 
جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/9/6  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
الدعوى  بان  علما   , االأقــل  على  اأيــام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

حمالة من ادارة الدعوى اىل املحكمة التجارية . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
كهرباء ومياه ال�شارقة تبحث التعاون مع غرفة جتارة الهند

•• ال�شارقة -وام: 

ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س  �لليم  ر����ش��د  �ملهند�س  �لدكتور  �شعادة  بحث 
�ل�شارقة مع وفد من غرفة جتارة و�شناعة �لهند برئا�شة �لدكتور رو�ت 
�لتنمية  ب��ر�م��ج  م��ن  ع��دد  �لتعاون يف  تفعيل  �شبل  للغرفة  �ل��ع��ام  �لأم���ني 
�مل�شتد�مة وتطوير �لكو�در �لب�شرية.و�أكد �شعادة �لدكتور �ملهند�س ر��شد 
�لليم �أهمية ت�شافر �جلهود �لدولية لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة و�عد�د 
�لكو�در �لقيادية يف �ملجالت كافة و �أهمها جمالت �لطاقة و�ملياه .م�شري� 
�قت�شاد  بناء  �لقطاعات يف  �أهم  و�ل�شناعي من  �لتجاري  �لقطاع  �أن  �إىل 
��شتمر�ر  ت�شمن  �لتي  �لإج����ر�ء�ت  جميع  �تخاذ  يجب  و  دول��ة  لأي  ق��وي 
نوه  لذلك.و  �لالزمة  �لطاقة  توفري  �أهمها  ومن  �لقطاعات  هذه  تطور 
�إىل �أن �ملبادر�ت �لبيئية و�لقيادية باإمارة �ل�شارقة ب�شفة خا�شة و�لدولة 

ب�شفة عامة حتظى بدعم من �لقياد�ت �لر�شيدة .لفتا �إىل �أن توجيهات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة كان لها �أثر كبري و�شاهمت يف تطوير و��شتحد�ث 
�لبيئة وحتقيق  على  �ملحافظة  �مل��ب��ادر�ت يف جم��ال  م��ن  �لكثري  و�إط���الق 
�ملحلي  �مل�شتوى  لي�س على  �لقيادية  �لرب�مج  و�إطالق  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
�أن هيئة كهرباء ومياه  �أو�شح  �ل��دويل.و  �مل�شتوى  �أي�شا على  فقط ولكن 
�ل�شارقة حققت �جناز�ت على �ل�شاحة �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية تعك�س 
�لأمم  �أه��د�ف  وتنفيذ  �لبيئة  رعاية  بدورها يف  و�للتز�م  �لهتمام  مدى 
و�ملبادر�ت  �لبيئية  �لأع��م��ال  وت�شجيع  ودع��م  �مل�شتد�مة  للتنمية  �ملتحدة 
�لفردية و�جلماعية �لوطنية �ملتميزة �لتي من �شاأنها �مل�شاهمة يف حتقيق 
على  و�ملوؤ�ش�شات  �لأف���ر�د  وحتفيز  و�لطاقة  �لطبيعية  �مل���و�رد  ��شتد�مة 
�لتميز يف �لبحث و�لبتكار �لذي يوفر حلول لق�شايا �لبيئة �أو ي�شاهم يف 

تر�شيخ مفهوم ��شتد�مة �لتنمية و�إبر�ز جهود �ملوؤ�ش�شات �مللتزمة باملعايري 
�لبيئية و�مل�شاهمة يف ن�شر �لثقافة و�لوعي �لبيئي بني �أفر�د �ملجتمع.

ر��شد  �ملهند�س  �لدكتور  �شعادة  �لهند  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  وفد  كرم  و 
�لكو�در  وتطوير  �مل�شتد�مة  �لتنمية  جم��ال  يف  �ملتميزة  جل��ه��وده  �لليم 
�لب�شرية بالتعاون مع كربيات �ل�شركات �لعاملية و�طالق �ملبادر�ت �ملبتكرة 

يف جمال تر�شيد ��شتهالك �لطاقة و�ملياه.
و�أ�شاد �لدكتور رو�ت - �لأمني �لعام لغرفة جتارة و�شناعة �لهند بالتطور 

�لتنموي و�لعمر�ين �لذى ت�شهده �إمارة �ل�شارقة .
م�����ش��ري� �إىل �أن غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة �ل��ه��ن��د ت��ع��د م��ن �أك���رب م�شدري 
ت�شعى  �لتي  بال�شناعات  تزخر  و�أنها  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لربجميات 
لتطبيق �أف�شل معايري �ل�شتد�مة .. و �أكد رغبة �لغرفة يف تفعيل �لتعاون 

مع هيئة كهرباء ومياه �ل�شارقة.

دبي حتت�شن الدورة اجلديدة ملعر�س ال�ش�تيات 
وال�شمعيات "بروليت اآند �شادوند 2017"

ميثاء ال�شام�شي تزور جناح دولة
 الإمارات يف اإك�شب� 2017 اأ�شتانا

الكهربائية للمفاتيح  املطابقة  ل�شهادات  اإ�شداره  بدء  للج�دة" يعلن  "اأب�ظبي 

•• دبي-الفجر:

�آند �شاوند  �ل�شرق �لأو�شط لل�شوتيات و�ملرئيات بروليت  �أكد منظمو معر�س 
2017 يف مي�شي فر�نكفورت �ل�شرق �لأو�شط، على منو �لدورة �لثانية للمعر�س 
�ملعر�س  ي�شتقطب  �أن  �ملتوقع  وم��ن  �ل�شوتيات  �أجهزة  يف  �ملتخ�ش�س  �لتجاري 
 ، �لأو�شط  �ل�شرق  و�ملرئيات �لحرت�فية يف منطقة  �ل�شوتيات  ل�شناعة  �لر�ئد 
�أكر من 40 عار�شا ميثلون ما يقرب من 100 عالمة جتارية من �أكر من 

�أحد ع�شر دولة، ليقام يف مركز دبي �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س.
و�ملرئيات  �ل�شمعيات  ل�شوق  �لرئي�شية  �لعو�مل  �أن  �حلديثة  �لأبحاث  وك�شفت 
�لحرت�يف بالإمار�ت تتمثل يف �لنمو �لقت�شادي، �زدهار �ل�شياحة و�لنتهاء من 
�مل�شاريع �لكربى، فيما ُيتوقع �أن ينمو �لطلب على �ملعد�ت و�خلدمات �ملرتبطة 

بهذ� �ل�شوق بن�شبة 8 % تقريبا خالل �لعامني �لقادمني. 
�أن �شوق  توقعت �لتقارير �ل�شادرة عن يورو مونيتور �نرتنا�شيونال لالأبحاث، 
 707 �إىل  حجمه  ي�شل  �أن  ُيتوقع  ب��الإم��ار�ت  �لح���رت�يف  و�ل�شمعيات  �ملرئيات 
مليون دولر بحلول 2018 مقابل 656.2 مليون دولر متوقعة يف 2016 
�أ�شعار  حيث تتعافى �ل�شناعة من حالة �لركود �ل�شوقي �لناجتة عن �نخفا�س 
�لتنفيذي  �لرئي�س  باول�س،  �أحمد  وق��ال  �لأخ���رية.  �شهر�   18 �ل���  �لنفط خ��الل 
للمنظمني، مي�شي فر�نكفورت �لأو�شط، �ل�شركة �ملنظمة للمعر�س: �إن �ل�شرق 
�لأح���د�ث  م��ن  ك��ب��ري�  ع���دد�  ت�شت�شيف  كمنطقة  �ل�شريع  وت��ط��وره��ا  �لأو����ش���ط، 
�شوقا  تعد  �لرئي�شية،  �ل��ع��ن��اوي��ن  تت�شدر  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة  و�مل��ع��ار���س  �ل�شخمة 
يف  ي�شارك  �ل�شرق.  �لحرت�فية.  و�ملرئيات  �ل�شوتيات  خدمات  لأح��دث  طبيعيا 
�أف�شل �لعالمات �لتجارية و�أبرز   2017 �آند �شاوند �ل�شرق �لأو�شط  بروليت 
لال�شتفادة  فر�شة  �لتجارية  و�لأعمال  �لتجاريني  لل�شارين  يوفر  كما  �ملوردين 
عودة  �لعام  هذ�  �ملعر�س  دورة  ت�شهد  �ملتاحة.كما  و�حللول  �ملنتجات  �أف�شل  من 
Stage On!، وهي منطقة �لعرو�س �حلية �لتجريبية توفر للزو�ر  فعالية 
�لعالمات.  �ل�شوتيات و�ملرئيات لأبرز  �أحدث معد�ت  لتلّم�س  �إطاللة عن ُقرب 
�جل��دي��د ه���ذ� �ل��ع��ام، ه��و م��ن��ت��دى �لأح�����د�ث، �لإب�����د�ع وت��ط��وي��ر �ل��رتف��ي��ه، وهو 
من�شة تفاعلية جتمع قادة جمالت �لرتفيه، �لأحد�ث و�لإبد�ع ملناق�شة �أحدث 
�جتاهات وتطور�ت �ل�شناعة.ي�شارك يف منتدى �ليومني كبار �لأطر�ف �ملعنية 
من �حلكومة و�شناعات �لفعاليات، �لرتفيه، �لإبد�ع، �لت�شلية و�ل�شياحة ملناق�شة 
�أيقونية  فعاليات  �لطر�ز،  عاملية  فعاليات  لتنظيم  و�ل�شرت�تيجيات  �لجتاهات 

و�شر�كات �ل�شناعة �لتى تدفع �حلركة �ل�شياحية وتعزز �لنجاح طويل �ملدى. 
 Theatre Project �ملنتدى: توم ديفي�س، مدير  �ملتحدثني يف  �أبرز  ومن 
Consultants،  فريدريك فايارد، موؤ�ش�س كون�شبت كي و�أندي ويب، م�شمم 
�لعار�شني  �أه��م  من  كبري�  ع��دد�  �ملعر�س  �ملتحدة.وي�شم  �ململكة  من  �لإ���ش��اءة 
�أمثال: �ل�شريك �ملوؤ�ش�س مارتن بروفي�شنال، بوز، وموناكور.وقال مايكل كورت، 
�ملدير �لإد�ري ل�شركة موناكور: “تعد دبي �ملوقع �لتجاري �ملثايل لأن�شطتنا يف 
لل�شوتيات  �لأو�شط  �ل�شرق  �أن معر�س  كما  و�أفريقيا،  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة 
و�ملرئيات 2017 هو �ملكان �ملنا�شب لعر�س تكنولوجيا موناكور PA بالإ�شافة 
IMG Stageline  �حلديثة. هذ� �لعام،  �أح��د�ث  �إىل مرحلة وتكنولوجيا 

ت�شكيلة  موناكور.  من  �جلديدة   DT �شل�شلة  على  كبري  تركيز  هناك  �شيكون 
 ™Dante مكيفة متاما من منتجات �ل�شوت بروتوكول �لنرتنت �إب بو�جهة
 .WALL-05DT �شماعتنا  وه��و  �لرئي�شي:  �جل��ذب  بعن�شر  حتيط  �لتي 
مباين  للفنادق،  �شو�ء  �لأحجام،  خمتلف  من  �لتجارية  للم�شاريع  حلول  نقدم 
�حلانات  �لتجارية،  و�ملحالت  �لريا�شية  �ملن�شاآت  �أو  �مل��وؤمت��ر�ت،  مر�كز  �ملكاتب 
�لأو�شط  �ل�شرق  �إ�شافة مثالية ملعر�س  ُنعد  �أننا  �لقائمة  و�ملطاعم. تظهر هذه 
لل�شوتيات و�ملرئيات 2017، ونحن و�ثقون من بتز�يد �لهتمام بتلك �لأق�شام 
�لإقليمي يف  �ملبيعات  د�رغ��ان، مدير  نيتني  �أع��رب  مت�شل،  �شياق  م�شتقبال.ويف 
�ملا�شي  �لعام  �لفتتاحية  �ملعر�س  ن�شخة  يف  �مل�شاركة  بنتائج  �شعادته  عن  ب��وز، 
وقال: “كانت �لدورة �لأوىل للمعر�س عند م�شتوى توقعاتنا وهذ� هو �ل�شبب يف 
م�شاركتنا جمدد� يف دورة 2017. وكانت �لن�شخة �لأوىل من�شة جيدة بالن�شبة 
 ShowMatch™ �جل��دي��دة  �ل�����ش��وت  م��ك��رب�ت  م��ن  ت�شكيلتنا  ل��ع��ر���س  ل��ن��ا 

وم�شخمات   ،DeltaQ™ Array
لأه����م   PowerShare �ل�������ش���وت 
�ل�����ش��وت��ي��ات يف �شوق  حم���رتيف ���ش��ن��اع��ة 
�ل�شرق  منطقة  وتعد  �لأو���ش��ط.  �ل�شرق 
ل��ن��ا. كما  ���ش��وق ه��ام��ا بالن�شبة  �لأو���ش��ط 
وتتقبل  ب��ام��ت��ي��از  جت��اري��ة  منطقة  �أن��ه��ا 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات �جلديدة  �ع��ت��م��اد  ج���د� 
و�أ�شاليب �لت�شويق �جلديدة. �إننا نتطلع 
�إىل دورة �ملعر�س هذ� �لعام، حيث ميكننا 
يف  �لتجارية  عالقاتنا  تكوين  مو��شلة 

�أ�شو�ق �لرتكيب و�لتاأجري �لثابتة.
ب���روك���وم م��ن �ل��و�ف��دي��ن �جل����دد �لذين 
قوية  �أوىل  م�����ش��ارك��ة  �إىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
ون���اج���ح���ة ب���امل���ع���ر����س، و�أو������ش�����ح ر�م����ي 

مركز  بو�شفها  دب��ي،  “�إن  قائال:  بال�شركة  �لأع��م��ال  تطوير  مدير  حرفو�س،  
معر�س  ل�شت�شافة  مثايل  مبوقع  تتمتع  �لأو�شط،  �ل�شرق  منطقة  يف  �لأعمال 
عالمة  �شاوند  �آن��د  ب��رولي��ت   .2017 و�مل��رئ��ي��ات  لل�شوتيات  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
معروفة يف جميع �أنحاء �لعامل باأنها �ملعر�س �لتجاري و�جب �حل�شور ل�شناعة 
�لرتفيه �لعاملي، وي�شرنا �مل�شاهمة يف �إن�شاء هذ� �لتقليد يف م�شقط ر�أ�شنا. و�شوف 
�لحرت�فية،  و�لإ���ش��اءة  �ملرئيات  �ل�شوتيات،  ملعد�ت  عالمتنا  حمفظة  نعر�س 
�إيلي بتاه، مدير عام �شركة روب،  �أبدى  مع �لرتكيز على �أحدث �لتقنيات. كما 
�ل�شديد  �إع��ج��اب��ه  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  �لأو���ش��ط  بال�شرق  �لأول  لظهورها  ت�شتعد  �ل��ت��ي 
ب�شهرة عالمة بروليت �آند �شاوند �لعاملية. وقال بتاه: �شمعنا �أ�شياء جيدة عن 
معر�س �ل�شرق �لأو�شط لل�شوتيات و�ملرئيات كمعر�س فريد من نوعه خم�ش�س 
ل�شناعات �لرتفيه و�ل�شوتيات و�ملرئيات �لحرت�فية، ولذلك قررنا �أن ن�شارك 
2017. ميكنك �أن جتد عالمة روب على �مل�شارح، يف قاعات  لأول مرة يف عام 
�حلفالت و��شتوديوهات �لتلفزيون يف جميع �أنحاء �لعامل، كما �أننا نحقق منو� 

و�شبايدر.   BMFL Spot ،قيا�شيا مبنتجاتنا �جلديدة

طرق دبي و�شيمن�س ت�قعان مذكرة تفاهم لتط�ير تكن�ل�جيا الطباعة ثالثية الأبعاد 
•• دبي-وام:

و�شركة  دبي  يف  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  وقعت 
ت��ف��اه��م يف  �لأو����ش���ط م��ذك��رة  �ل�����ش��رق  �شيمن�س - 
م�شاعيها  �إط���ار  يف  بدبي  للهيئة  �لرئي�س  �ملبنى 
يف  ت��ط��ور�  �لأك���ر  �لتقنيات  بت�شخري  و�لتز�مها 
لدعم  عملياتها  خمتلف  يف  ل�شتخد�مها  �لعامل 
�شر�ئح  خمتلف  من  للجمهور  �ملقدمة  خدماتها 

�ملجتمع.
تعد �ملذكرة خطوة نوعية من �شاأنها �أن تعزز عمليا 
مبادرة �لطباعة ثالثية �لأبعاد �ملطبقة فعليا يف 
وزي���ادة  تو�شيع  �إىل  ي��ه��دف  �ل���ذي  �لأم���ر  �لهيئة 

توفري م�شادر قطع �لغيار ملرتو دبي و�حلد من 
قطع  على  �حل�����ش��ول  وحت�شني  �ل��ت��ق��ادم  م�شاكل 

غيار حم�شنة باأد�ء �أف�شل وميز�ت �أح�شن.
�ملدير  يون�س  �إبر�هيم  �ملح�شن  عبد  �ملذكرة  وقع 
�لطرق  هيئة  ع��ن  �ل��ق��ط��ار�ت  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
و�مل���و�����ش���الت ف��ي��م��ا وق��ع��ه��ا ع��ن ���ش��رك��ة �شيمن�س 
�أل��ك�����ش��ن��در ب����ريون ف���ون ك���ورلن���د �ل��ن��ائ��ب �لأول 
�ل�شرق  ���ش��ي��م��ن�����س  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  ل��ل��م��دي��ر 

�لأو�شط.
�شاأن  من  �إن  يون�س  �إبر�هيم  �ملح�شن  عبد  وق��ال 
توقيع �ملذكرة دعم �جلهود �مل�شتمرة �لتي تبذلها 
�أذكى  دب��ي  ت�شبح  لأن  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة 

ي�شهم  ما  �شنو�ت  ث��الث  خ��الل  �لعامل  يف  مدينة 
�شعادة  �أك��ر  �شكانها وزو�ره��ا و�شائحيها  يف جعل 

و�رتياحا .
كورلند:  ف��ون  ب��ريون  �لك�شندر  ق��ال  جانبه  من 
ي���اأت���ي �ل��ع��م��ل م���ع ه��ي��ئ��ة �ل���ط���رق و�مل���و�����ش���الت 
�لأبعاد  ث��الث��ي��ة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �ل��ط��ب��اع��ة  ل��ت��ط��وي��ر 
�أن ت�شبح  �لإم���ارة يف  روؤي��ة  �ن�شجاما مع  دب��ي  يف 
�شركة  �أن  �إىل  م�شري�  �ل��ع��امل..  يف  مدينة  �أذك���ى 
�لطباعة ثالثية  ر�ئدة يف جمال  �شيمن�س تعترب 
�لأبعاد و�أن هذه �لتقنية �لرقمية �أحدثت تغيري� 
يف طريقة ت�شميم وت�شنيع قطع �لغيار لأنظمة 

�لنقل �جلماعي مثل �ملرتو.

حققت منوًا بن�ضبة 4 % يف عدد نزلء الفنادق خالل يوليو املا�ضي

اأب�ظبي ت�شت�شيف 2.6 ملي�ن نزيل يف فنادقها منذ بداية العام اجلاري
•• اأبوظبي - الفجر

�لفنادق  ن��زلء  عدد  يف   4% بن�شبة  من��و�ً  �أبوظبي  �لإمار�تية  �لعا�شمة  �شجلت 
حيث  �ملا�شي،  �ل��ع��ام  م��ن  �ل��ف��رتة  ذ�ت  م��ع  باملقارنة  �ملا�شي،  يوليو  �شهر  خ��الل 
نزلء  ع��دد  رف��ع  م��ا  فندقي،  نزيل  �أل��ف   400 نحو  �لإم����ارة  ف��ن��ادق  ��شت�شافت 
�لفنادق خالل �لأ�شهر �ل�شبعة �ملا�شية �إىل �أكر من 2.6 مليون، وبهذ� حافظت 
�أبوظبي على منو قطاع �ل�شيافة بن�شبة %7 على �أ�شا�س �شنوي، وذلك بح�شب 

�أحدث �لتقارير �ل�شادرة عن هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة. 
�لعا�شمة  فنادق  �أن  �لأخ��ري  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  تقرير  و�أظ��ه��ر 
بق�شاء  ��شتمتعو�  ف��ن��دق��ي��ة  م��ن�����ش��اأة   164 يف  ن��زي��اًل   396،548 ��شتقبلت 
�جلاري، حيث حققت  �لعام  من  يوليو  �شهر  خالل  فندقية  ليلة   928،502
�لفنادق �أرباحاً و�شلت �إىل 327 مليون درهم )89 مليون دولر �أمريكي( عرب 
�لثالث،  �لرئي�شية  �لإم��ارة  مناطق  و�شهدت  فندقية.  غرفة  �أل��ف   33 �إجمايل 
�أبوظبي، و�لعني و�لظفرة، �رتفاعاً يف عدد نزلء �لفنادق، مدعوماً باإقبال قوي 
وبو�قع  �ل���زو�ر،  جمموع  م��ن   35% ن�شبة  �إىل  و�شل  �ملحلي  �ل�شوق  قبل  م��ن 

نزيل.   138،273
وقد �شاهم �ل�شيوف �لز�ئرون من �لأ�شو�ق �لعاملية �لرئي�شية، من �ململكة �ملتحدة 
و20%  و�لوليات �ملتحدة، يف رفع هذه �لن�شب حيث �شاركت بقيمة 28،5% 
على �لرتتيب من �إجمايل عدد �ل��زو�ر، �لأم��ر �لذي عك�س زي��ادة �لطلب خالل 
ف�شل �ل�شيف، بينما ي�شتمر �ل�شياح �لقادمني من �ل�شني يف ت�شجيل ن�شبة منو 
%87. ويف تعليق له على هذه �لبيانات، قال �شعادة �شيف  �شهرية و�شلت �إىل 
�لزو�ر  زي��ادة  تعد  و�لثقافة:  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  غبا�س،  �شعيد 
من �لأ�شو�ق �لرئي�شية من كل من �ل�شني و�ململكة �ملتحدة، و�لوليات �ملتحدة، 
بالإ�شافة �إىل �لزو�ر من �ل�شوق �ملحلي خالل �شهر يوليو �ملا�شي م�شجعاً، فقد 

و�شل �لإجمايل �إىل 138 �ألف ز�ئر باملقارنة مع فرتة �إجازة عطلة عيد �لفطر 
يف �لعام �ملا�شي. ول يز�ل �ل�شياح �لقادمني من �لهند و�ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�لفندقية  �ملن�شاآت  ول��ن��زلء  ل��ل��زو�ر  �لإج��م��ايل  �ل��ع��دد  يف  ج��ي��د�ً  يحققون من���و�ً 
�ل�شابقة.و�أ�شاف غبا�س: ل يز�ل هناك �ملزيد ليتم حتقيقه، ويجب علينا �لأخذ 
بعني �لعتبار م�شاريع �ملن�شاآت �لفندقية �لقادمة، و�لوجهات �ل�شياحية �لتي يتم 
تطويرها حالياً، و�لتي �أ�شهمت يف زيادة �أعد�د �لغرف �لفندقية بن�شبة %9 هذ� 

�لعام مقارنة بالعام �ملا�شي. 
�إليها،  �أعد�د �ل�شياح �لو��شلني  و�شجلت جميع مناطق �لإمارة �لثالث، منو�ً يف 
بالزو�ر  مدعومة   16% �إىل  �شلت  من��و  ن�شبة  �لظفرة  مدينة  �شجلت  حيث 
�لو�ردة  �لبيانات  و�أظهرت  للرطب.  ليو�  مهرجان  فعاليات  حل�شور  �لقادمني 
�لأ�شهر  يف  فندقياً  �شيفاً   2،677،953 ��شتقبلت  قد  �أبوظبي  �أن  �لتقرير  يف 
�ل�شبعة �لأوىل من هذ� �لعام، حمققة بذلك ن�شبة منو و�شلت �إىل %7 باملقارنة 
مع ذ�ت �لفرتة من �لعام �ملا�شي �لتي �شهدت �شيافة 6،8 مليون نزيل، وو�شلت 

ن�شبة طول مدة �لإقامة �إىل %69 و2،54 ليلة على �لتو�يل. 
و�أو�شح غبا�س: نعمل حالياً على تطبيق ��شرت�تيجية ت�شتفيد من زيادة �لطلب 
من قبل �لزو�ر �لإقليميني، وحتديد�ً من �ململكة �لعربية �ل�شعودية. ومع حت�شن 
طول مدة �لإقامة خالل فرتة مو�شم �ل�شيف يف فنادق �لأربعة و�خلم�شة جنوم 
�لعائالت،  من  �أك��رب  جمموعات  و��شتقبال  �لفخمة،  �لفندقية  �ل�شقق  وكذلك 
فاإننا نتوقع �رتفاع �أعد�د �لزو�ر من �ململكة �لعربية �ل�شعودية وزيادة �هتمامهم 

ما تقدمه �أبوظبي من عرو�س وفعاليات �شيفية. 
�أن�شطتنا  نطاق  تو�شيع  على  �شنعمل  �لقادمة،  �لأ�شهر  خ��الل  غبا�س:  و�ختتم 
�لرتويجية عاملياً و�مل�شاركة يف �ملنا�شبات �لرئي�شية، و�لفعاليات �خلا�شة ب�شياحة 
�ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �أوروب��ا  كل  و�ملعار�س يف  و�مل��وؤمت��ر�ت  �لجتماعات و�حلو�فز 

و�آ�شيا، و�لتي تتيح لنا فر�شة تعزيز مكانة �لإمارة عند �جلمهور �لعاملي. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

بنت  ميثاء  �ل��دك��ت��ورة  معايل  ز�رت 
����ش���امل �ل�����ش��ام�����ش��ي، وزي�������رة دول����ة 
ي��ر�ف��ق��ه��ا ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور حممد 
�أح��م��د �جل��اب��ر �شفري �ل��دول��ة لدى 
و�شعادة  ك��از�خ�����ش��ت��ان،  ج��م��ه��وري��ة 
�لدولة  �شفري  �لكعبي  ع��ل��ي  ح��م��د 
لدى  �ل��د�ئ��م  وممثلها  �لنم�شا  يف 
�أم�������س جناح  �ل���دول���ي���ة  �مل��ن��ظ��م��ات 
 2017 �إك�شبو  يف  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�ملجل�س  ي���ت���وىل  و�ل������ذي  �أ����ش���ت���ان���ا، 
و�إد�رته  تنظيمه  لالإعالم  �لوطني 

و�لإ�شر�ف عليه.
�لزيارة  خ���الل  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�ط��ل��ع��ت 
يعك�س  �ل��ذي  �جلناح  حمتوى  على 
و�هتمامها  �لر�شيدة  �لقيادة  روؤي��ة 
بالإن�شان بو�شفه �لركيزة �لأ�شا�شية 
و�لفّعالة لتحقيق �لتنمية �ل�شاملة 
�مل�شتويات،  جميع  على  و�مل�شتد�مة 

ويف خمتلف �لقطاعات.
و��شادت معاليها بالت�شميم �ملتميز 
�أق�شام  م��ن  يت�شمنه  وم���ا  للجناح 
�لدولة  ن��ه�����ش��ة  ت��ع��ك�����س  وت��ق��ن��ي��ات 
ومر�حل تطورها و�لإجناز�ت �لتي 

وت�شلط  كافة،  �ملجالت  يف  حققتها 
�لقيم  م���ن���ظ���وم���ة  ع���ل���ى  �ل���������ش����وء 
�ملجتمع  بها  يتحلى  �لتي  �ل�شامية 
�لإم���ار�ت���ي، وت��ربز دوره���ا �لريادي 
يف تطوير مبادر�ت وم�شاريع عاملية 
وتعزز  �مل��ت��ج��ددة،  �ل��ط��اق��ة  ت�شجع 
لتطوير  ع���امل���ي  ك��م��رك��ز  م��ك��ان��ت��ه��ا 

حلول م�شتد�مة يف هذ� �ملجال.  
و�أ�شادت معاليها بجهود �ملتطوعني 

يتولون  �ل��ذي��ن  �ل��وط��ن  �شباب  م��ن 
و�لرتحيب  �ل��زو�ر  �إ�شتقبال  مهمة 
بهم  و�إر�شادهم. وقالت معاليها:” 
�شفر�ء  ه���م  �ل�����ش��ب��اب  �مل��ت��ط��وع��ون 
ل��ل��وط��ن ي���ق���وم���ون ب�����دور م��ه��م يف 
من  على متيزه  و�حل��ف��اظ  خدمته 
ح�شارية  ���ش��ورة  تقدميهم  خ��الل 
�ل�شائدة  �لقيم  وع��ن  عنه،  م�شرقة 
فيه و�ملتمثلة يف �لت�شامح و�لتعاي�س 

جناح  ويعد  �لعامل.  على  و�لنفتاح 
�أ�شتانا   2017 �إك�شبو  يف  �ل��دول��ة 
خاللها  م��ن  ميكن  مثالية  من�شة 
دولة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إىل  �ل��ت��ع��رف 
�لإمار�ت ل�شمان �أمن �لطاقة، كما 
ومبادر�ت  ج��ه��ود  �جل��ن��اح  ي��ع��ر���س 
�ل��دول��ة وم�����ش��روع��ات��ه��ا �ل���ر�ئ���دة يف 
�مل�شتويني  ع���ل���ى  �ل���ط���اق���ة  جم�����ال 

�ملحلي و�لدويل. 

�ملجل�س  م����ع  �ل�������ش���رك���ة  ت����ع����اون  �أن 
�لعمل  مب��و����ش��ل��ة  �ل��ت��ز�م��ه��ا  يعك�س 
�مل�شرتك م��ع �جل��ه��ات �لأخ���رى ذ�ت 
لقت�شادي  �ل��ت��ط��ور  مل��و�ك��ب��ة  �ل�شلة 
ت�شهدها  �لتي  �لعمر�نية  و�لنه�شة 
�أب���وظ���ب���ي ف�����ش��ال ع���ن تلبية  �إم������ارة 
للقطاع  �مل����ت����غ����رية  �لح����ت����ي����اج����ات 
�إىل  �ل�شركة  ت�شعى  حيث  �ل�شناعي 
توفري  �مل���ع���اي���ري يف  �أع���ل���ى  ت��ط��ب��ي��ق 
مل�شاعدة  و�ل��ك��ه��رب��اء  �مل��ي��اه  خ��دم��ات 
�لتحتية  بنيتها  تعزيز  على  �لإم���ارة 

ومر�فقها �خلدمية.
للجودة  �أب����وظ����ب����ي  جم��ل�����س  وك������ان 
و�مل���ط���اب���ق���ة ق����د �أع����ل����ن ���ش��اب��ق��ا عن 
م�شتمرة  تقييمات  لإج���ر�ء  خططه 
باأن�شطة  و�لقيام  �ملحلية  للم�شانع 
للتحقق من مطابقة  دوري��ة  رقابية 
�جلهد  ذ�ت  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  �مل��ن��ت��ج��ات 
يف  و�مل��ت��د�ول��ة  �ملنخف�س  �لكهربائي 
�أ�شو�ق �لإمارة للمعايري �ملعمول بها.
للجودة  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  �أن  ي��ذك��ر 
و�ملطابقة تاأ�ش�س عام 2009 ليكون 
�إمارة  يف  �لتنظيمية  للجهات  ممكنا 
�ل�شادر�ت  ج����ودة  ول��رف��ع  �أب��وظ��ب��ي 
وتعزيز  حمليا  �مل��ت��د�ول��ة  و�ملنتجات 
�ل�شناعية  و�لتنمية  �جل��ودة  ثقافة 
و�ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة و����ش���الم���ة �مل��ن��ت��ج من 
لو�شع  �مل���ن���ظ���م���ني  مت���ك���ني  خ������الل 
و�ملقايي�س  �ملنتجات  �شالمة  وتنفيذ 

�لقانونية وبر�مج �ملطابقة.
�لتوجيهية  �ملبادئ  �ملجل�س  يحدد  و 
�ملنتجات  �أن  م��ن  للتحقق  و�مل��ع��اي��ري 
تتفق  �لإم��ارة  يف  و�ملتد�ولة  �مل�شنعة 
�ل�شالمة و�جلودة  �أعلى معايري  مع 

و�ملطابقة.

•• اأبوظبي-وام:

للجودة  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  �أع����ل����ن 
بتطوير  �ملعنية  �جلهة   - و�ملطابقة 
�أبوظبي  يف  للجودة  �لتحتية  �لبنية 
�ملطابقة  ����ش���ه���اد�ت  �إ�����ش����د�ر  ب����دء   -
�جلهد  ذ�ت  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  للمفاتيح 
�ل���ك���ه���رب���ائ���ي �مل��ن��خ��ف�����س ب���ع���د نقل 
�خلدمة من �شركة �أبوظبي للتوزيع 
�إىل �ملجل�س �لذي �شيتوىل م�شوؤولية 
�إ�شد�ر �شهاد�ت �ملطابقة للموظفني 
�ل��������ذي��������ن ي������ق������دم������ون �خل������دم������ات 

�لكهربائية.
ج���اء �لإع�����الن خ���الل ور���ش��ة �لعمل 
�لأول  �أم�����س  �مل��ج��ل�����س  نظمها  �ل��ت��ي 
بالتعاون مع �شركة �أبوظبي للتوزيع 
بح�شور م�شنعي �ملفاتيح �لكهربائية 
�ملنخف�س  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي  �جل��ه��د  ذ�ت 

�إ�شافة �إىل �ملوردين و�ملقاولني.
وتاأتي هذه �خلطوة مبوجب �تفاقية 
�ل���ت���ع���اون �ل��ت��ي وق��ع��ت ب���ني جمل�س 
و�شركة  و�ملطابقة  للجودة  �أبوظبي 
يوليو  �شهر  خالل  للتوزيع  �أبوظبي 
2017 ون�شت على �شرورة ح�شول 
�ملفاتيح �لكهربائية كافة ذ�ت �جلهد 
�ل��ك��ه��رب��ائ��ي �مل��ن��خ��ف�����س �ل���ت���ي يتم 
�شهادة  ع��ل��ى  �أب���وظ���ب���ي  يف  ت��رك��ي��ب��ه��ا 

�ملطابقة من �ملجل�س.
ومب��وج��ب �لت��ف��اق��ي��ة ت��وق��ف��ت جلنة 
�لكهربائي  �جل��ه��د  مفاتيح  �ع��ت��م��اد 
�أبوظبي  ل�شركة  �لتابعة  �ملنخف�س 
�لطلبات  وقبول  تقييم  للتوزيع عن 
لعتماد  �ل�������ش���رك���ات  م����ن  �مل���ق���دم���ة 
منتجات جديدة .. فيما بد�أ جمل�س 
باإ�شد�ر  و�ملطابقة  للجودة  �أبوظبي 

�مل���ك���ان���ة �ل����ر�ئ����دة �ل���ت���ي ت��ت��م��ت��ع بها 
�أكر  باعتبارها و�ح��دة من  �أبوظبي 
م�شتوى  على  تناف�شية  �لقت�شاد�ت 
�لعامل.و�أكد �شعادته حر�س �ملجل�س 
ت��ع��زي��ز ���ش��ر�ك��ت��ه م���ع �جلهات  ع��ل��ى 
�شيحقق  مم��ا  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية 
لق���ت�������ش���اد �لإم�����������ارة �ل����ع����دي����د من 
�لفو�ئد و�ملكا�شب على �ملدى �لبعيد 
ج���ه���ود �حلكومة  دع����م  ع���ن  ف�����ش��ال 
للجودة  �لتحتية  بالبنية  لالرتقاء 
مما �شي�شاعد �لإمارة على �لندماج 

�لفعال مع �لقت�شاد �لعاملي.
�شعيد  �����ش����ع����ادة  ق������ال  ج���ان���ب���ه  م�����ن 
�شركة  ع��ام  مدير  �ل�شويدي  حممد 

للمنتجات  للثقة  �أب��وظ��ب��ي  ع��الم��ة 
�لكهربائي  �جلهد  ذ�ت  �لكهربائية 
متطلبات  ت��ل��ب��ي  �ل���ت���ي  �مل��ن��خ��ف�����س 
�لذي طوره  برنامج �شهادة مطابقة 
�أنه  على  �لتفاقية  �ملجل�س.وتن�س 
قبل �حل�شول على ترخي�س �شيطلب 
م��ن �مل��ق��اول��ني ت��ق��دمي �إث��ب��ات��ات عن 
وخرب�تهم  �ل��ع��ل��م��ي��ة  م���وؤه���الت���ه���م 
�لعملية �إىل �ملجل�س ويف �إطار �جلهود 
�لر�مية �إىل رفع م�شتوى �جلودة يف 
��شتبد�ل  للمقاولني  ميكن  �ل�شوق 
�خلربة  و�شهاد�ت  �لعلمية  �ملوؤهالت 
م��ن خ���الل �حل�����ش��ول ع��ل��ى �شهاد�ت 

مطابقة جلميع موظفيهم.

ب�شكل  م��ه��ن��ة  ك����ل  ت��ق��ي��ي��م  و���ش��ي��ت��م 
�لتقييم  م��ر�ك��ز  ق��ب��ل  ح�����ش��ري م��ن 
�أبوظبي  جم��ل�����س  ل�����دى  �مل�����ش��ج��ل��ة 
و�شيخ�شع  و�مل���ط���اب���ق���ة  ل����ل����ج����ودة 
وعملي  ن��ظ��ري  لتقييم  �مل��ر���ش��ح��ون 

حول �ملتطلبات �لأ�شا�شية للعمل.
�لتي  �ملنتجات  منتجي  على  ويتعني 
م���ن �شركة  �ع���ت���م���اد  ع��ل��ى  ح�����ش��ل��ت 
تقدمي  �ل�شابق  يف  للتوزيع  �أبوظبي 
للح�شول  �ملجل�س  �إىل  جديد  طلب 
ع��ل��ى ���ش��ه��ادة �مل��ط��اب��ق��ة خ���الل فرتة 
من  �لأول  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �أ���ش��ه��ر  �شتة 

�شبتمرب 2017.
�أبوظبي  �شركة  �أدرج���ت  جانبها  من 

�ل�شادرة  �ملطابقة  ���ش��ه��ادة  للتوزيع 
�شمن  ك���م���ت���ط���ل���ب  �مل���ج���ل�������س  م������ن 
بالت�شديق  �خل���ا����ش���ة  �لإج���������ر�ء�ت 
لالأفر�د و�ل�شركات للعمل يف جمال 

�لتو�شيالت �لد�خلية. 
بيانات  ق��اع��دة  ملكية  ن��ق��ل  مت  ك��م��ا 
�ملطابقة  و�ل���������ش����رك����ات  �لأف�������������ر�د 
ومتطلباته  �ل��ربن��ام��ج  ل���ش��رت�ط��ات 
م���ن ���ش��رك��ة �أب��وظ��ب��ي ل��ل��ت��وزي��ع �إىل 

جمل�س �أبوظبي للجودة و�ملطابقة.
�ل��دك��ت��ور ه��الل حميد  �شعادة  وق���ال 
�لكعبي �لأمني �لعام ملجل�س �أبوظبي 
هذه  �إن  بالإنابة  و�ملطابقة  للجودة 
�ملجل�س  �ل����ت����ز�م  ت��ع��ك�����س  �خل����ط����وة 

خدمة  ن��ق��ل  �إن  ل��ل��ت��وزي��ع  �أب���وظ���ب���ي 
للمفاتيح  �ملطابقة  �شهاد�ت  �إ���ش��د�ر 
�لكهربائي  �جلهد  ذ�ت  �لكهربائية 
جمل�س  �إىل  �ل�شركة  من  �ملنخف�س 
�أب�����وظ�����ب�����ي ل�����ل�����ج�����ودة و�مل����ط����اب����ق����ة 
تب�شيط  ن���ح���و  ه���ام���ة  خ���ط���وة  ي���ع���د 
�أنه  بجانب  �ل�شلة  ذ�ت  �لإج����ر�ء�ت 
يف  �ملعايري  �أعلى  �شمان  يف  �شي�شهم 
�ملفاتيح  وتركيب  وت�شنيع  ت�شميم 
�لكهربائي  �جلهد  ذ�ت  �لكهربائية 
�ملنخف�س مما يوفر �لوقت و�جلهد 
توحيد  ع��ن  ف�شال  �ملتعاملني  على 
�إ���ش��د�ر ���ش��ه��اد�ت �ملطابقة  �إج����ر�ء�ت 
�ل�شويدي  �مل��ن��ت��ج��ات.و�أ���ش��اف  ل��ه��ذه 

�أبوظبي  خ���ط���ة  ب���دع���م  �مل���ت���و�����ش���ل 
و�أهد�فها �ملتمثلة يف �شمان ��شتد�مة 
�إم������ارة  �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق���ت�������ش���ادي���ة يف 
�أف�شل  ت��ب��ن��ي  م���ن خ����الل  �أب���وظ���ب���ي 

�ملعايري �لعاملية يف �لقطاعات كافة.
�لهدف  ه���ذ�  لتحقيق  �أن���ه  و�أ����ش���اف 
تعزيز  �إىل  دوم�����ا  �مل��ج��ل�����س  ي�����ش��ع��ى 
�لتنظيمية  �جل����ه����ات  م����ع  ت���ع���اون���ه 
بهدف  �ل�شناعة  و�ل�شركاء يف قطاع 
�ملطابقة  ����ش���ه���اد�ت  ب���ر�م���ج  ت��ط��وي��ر 
ملختلف �ملنتجات و�لأفر�د و�لأنظمة 
�لتي تلبي متطلبات �ملجل�س �خلا�شة 
�لبيئي  و�لأد�ء  و�ل�شالمة  ب��اجل��ودة 
تر�شيخ  يف  ���ش��ي�����ش��اه��م  �ل����ذي  �لأم�����ر 
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1861  مدين  جزئي              
�شري�شتوفر   �شيلفني  �شري�شتوفر  �شيلفني  �شامر�ج  1-جاكوب   / عليه  �ملدعي  �ىل 
2-�شيام تامارك�شان �و�شا تامار�ك�شان  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ لطيف 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - علي  كوتي  ماليل 
عليه مببلغ وقدره )400000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و �تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لتام.   وحددت لها جل�شة  �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د 
يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2017/9/21  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.18 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1755  جتاري جزئي              
�ملدير  �ل�شخ�شية وب�شفته  - ب�شفته  �ف�شل رحيم  �ف�شل  �ملدعي عليه / 1-ن�شرت  �ىل 
م   م  ذ  ���س  ب��وول  بريتاين  �شركة  م  2-  م  ذ  ���س  ب��وول  بريتاين  ل�شركة  بالتوقيع  �مل��خ��ول 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �شريف ميتالز �نرتنا�شيونال - م د م �س وميثله : 
خالد كلندر عبد�هلل ح�شني -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليهما بالت�شامن و�لتكافل ب�شد�د مبلغ وقدره )120000 �لف  درهم( و�لفائدة �لقانونية 
و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لز�مهما  �لتام  �ل�شد�د  �ل�شتحقاق  وحتى  تاريخ  12% من  بو�قع 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء   �ملو�فق  2017/9/5   �ل�شاعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  ���س   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2541   جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- لوي�شا ماجيوين  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ي 
تي �يه تيم خلدمات �لتنظيف - �س ذ م م وميثله : جو�شلني �شبلي خري �هلل -  قد 
بدفع مبلغ وقدره  �ملدعي عليها  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك 
تاريخ 2016/10/8   بو�قع  12% من  )4700 دره��م( وما يرتتب  عليه من فو�ئد  
وحتى �ل�شد�د �لتام  و�لر�شوم و�مل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء   �ملو�فق  
2017/9/5  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة  قبل �جلل�شة بثالثة 

ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/32  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- �م يف �شي �ي باليا �ند�لوز� هوليد�يز ��س �ل  جمهول حمل 
علي  �حمد  حممد   : وميثله  �لربيكي  عمر  حممد  ح�شن  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة 
عبد�لرحمن بو ها�شم   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليها مببلغ وقدره )66.637 درهم( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع 
�لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق  2017/9/10 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2343   جتاري جزئي              

�ملدعي/  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  مونتانا   نيك   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�شالح �حمد خليل عبد �لنبي وميثله : خالد كلندر عبد�هلل ح�شني - قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )100000 
�لز�مه  �لتام مع  �ل�شد�د  �ل�شتحقاق وحتى  تاريخ  و�لفائدة   12% من  دره��م( 
�لثالثاء  ي��وم  لها جل�شة  �مل��ح��ام��اة.   وح���ددت  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��روف��ات  بالر�شوم 
�ملو�فق  2017/9/5  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/363  تظلم جتارى               
�ىل �ملتظلم �شده / 1- ماريا روز�ريو بولنو  جمهول حمل �لقامة مبا �أن �لتظلم 
/بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع وميثله : عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن 
�لقر�ر  من  تظلم  ومو�شوعه  �ع��اله  �مل��ذك��ور  �لتظلم  عليك  �ق��ام  قد   - �ل�شام�شي 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم  2017/547  �مر على عري�شة جتاري و�لر�شوم و�مل�شاريف.   
وحددت لها جل�شه يوم �لحد  �ملو�فق 2017/9/24  �ل�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.B.6 رق��م 
�يام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �أو  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/339 تظلم جتارى               

�ىل �ملتظلم �شده / 1- ت�شيلي ويلي لل�شناعات �لغذ�ئية -  م م ح 2-�شيلي ويلى فود 
�ند بيفر�ج �ند�شترييز - �س ذ م م جمهويل حمل �لقامة مبا �أن �لتظلم /بنك ر�أ�س 
�خليمة �لوطني - �س م ع وميثله : عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�شام�شي - 
قد �قام عليك �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لدعوى 
رقم 2017/304 حجز حتفظي جتاري و�لر�شوم و�مل�شاريف.   وحددت لها جل�شه يوم 
فاأنت  لذ�   ch1.B.6 لحد  �ملو�فق 2017/9/24  �ل�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة رقم�
�أو  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لأقل ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/401  ا�ستئناف مدين    

�ىل �مل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1-ب��رين�����ش��ي ط��وم��ا���س ف��ادي��ك��وت  جم��ه��ول حمل 
��شماعيل  علي   : وميثله  مكينالي  /جم�س  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
�ب��ر�ه��ي��م �جل��رم��ن -   ق��د ����ش��ت��اأن��ف �ل��ق��ر�ر/ �حل��ك��م �ل�����ش��ادر بالدعوى 
جل�شه  لها  وح���ددت   2017/2/15 بتاريخ  كلي  م��دين   2016/419  : رق��م 
يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2017/9/28 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/114  ا�ستئناف تظلم  جتاري   
�شركة  �مل��ح��دودة  و�شركاه  )مكباي  و�شركاه  مكباي  �شركة   -1 �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
 1745 �لتجاري  �ل�شجل  رق��م  علي  جبل  �حل��رة  �ملنطقة   2017 رق��م  رخ�شة  �جنبية 
و�شريكه  كفيل �شامن مت�شامن ومديره  ب�شفتها   - باي  �شوري�س  2- جيتا   over
�لقيوين  �م  /بنك  �مل�شتاأنف  �ن  �لقامة مبا  و�شركاه جمهويل حمل  ب�شركة مكباي 
�لوطني - �س م ع وميثله : خالد كلندر عبد�هلل ح�شني -  قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم : 2017/113 تظلم جت��اري وح��ددت لها جل�شه يوم �لرب��ع��اء  �ملو�فق 
2017/9/6  �ل�شاعة 17.30 م�شاء�  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/933   ا�ستئناف جتاري   

جمهول   - علي  �آل  خلليب  �شيف  عي�شى  1-حممد  �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل�����ش��ت��اأن��ف /ب��ن��ك �م �ل��ق��ي��وي��ن �ل��وط��ن��ي - ���س م ع 
وميثله : خالد كلندر عبد�هلل ح�شني   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم  2015/1927 جتاري جزئي بتاريخ 2016/6/19 وحددت لها 
جل�شه يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/9/11   �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف   ch2.D.17 رقم

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة : �ضركة ماتكورب للنقل بال�ضاحنات الثقيلة - ذ م م 
�لتجاري  �خلليج   - بردبي   - �حمدي  �حمد  نا�شر  ملك   1802 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
�لقيد  : 587791  رقم  �لرخ�شة  ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة   رقم   : �لقانوين  �ل�شكل   -
بال�شجل �لتجاري : 1016119 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه 
وذلك  �أع��اله،  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/8/28  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ 2017/8/28  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
ايه & ام الن�ضاري لتدقيق احل�ضابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 710 ملك جمموعة 
  04-5515606  : فاك�س    04-5515605 ه��ات��ف     - بور�شعيد   - لال�شتثمار   �شلطان 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/ ايه & ام الن�ضاري لتدقيق احل�ضابات  
  - بور�شعيد   - لال�شتثمار  �شلطان  جمموعة  ملك   710 رق��م  مكتب  �ل��ع��ن��و�ن: 
�لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  مبوجب    04-5515606 فاك�س:   04-5515605 هاتف  
�ضركة  لت�شفية   �أع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية 
ماتكورب للنقل بال�ضاحنات الثقيلة - ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ  2017/8/28 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/8/28  
مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  من  وعلى 
�لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2284  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- �فاق تدمر ملقاولت �لبناء - �س ذ م م 2-مهند حممود م�شطفى 
عالونه 3- و�ئل حممود م�شطفى عالونه جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ طارق 
جا�شم عبد�هلل جا�شم مكي �ل مكي وميثله : بدر عبد�هلل خمي�س عبد�هلل - قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لت�شامم  مببلغ وقدره 
)81750 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ �ملطالبة 
وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/9/13   �ل�شاعة 8.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �س 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2016/246 تنفيذ عقاري    

،و�ملعدل  كلي  عقاري   2011/174 رق��م  �لدعوى  يف   �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ   : �لق�شية  مو�شوع 
بال�شتئناف رقم 210/2013 ��شتئناف عقاري - ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1864818 درهم(، 

�شامال للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لعالن : طالب �لتنفيذ : عبد �حلكيم عبد �حل�شني علي كامكار  

�ملطلوب �عالنه : �ملنفذ �شدهما : 1- نريمال �نيل �شاندر� بيتامبار �شاجر 2- رهيا نريمال 
كومار �شاجر - جمهول حمل �لقامة  مو�شوع �لإعالن : - نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم 
AB : خلا�شة وهي عبارة عن قطعة �ر�س رقم )18( مبنطقة ح�شيان �لوىل و��شم �ملبنى� 
Manara و�لوحدة رقم 102-103 حتت يد د�ئرة �لر��شي و�لأمالك وفاء للمبلغ   25-8
قر�ر  على  بناء   - قانونا  مفعوله  ونفاذ  للعلم  وذل��ك  دره��م    )1864818( وق��دره  به  �ملطالب 

�ملحكمة �ل�شادر بتاريخ 2017/8/29 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

انذار عديل  بالن�سر
 رقم 2017/5860   

�ملنذر : �ت�س �ت�س �م لالعمال - موؤ�ش�شة فردية 
�ملنذر �ليه : �لندمليه لتجارة �حلجار �لكرمية - �س ذ م م ) جمهول حمل �لقامة(  

�شيغة �لإعالن بالن�شر 
متاأخر  دره��م(  وخم�شمائة  �ل��ف  وع�شرون  )�رب��ع��ة  دره��م   24500 مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  نخطركم 
 2017/8/5 �ىل   2017/5/5 من  �لفرتة  عن   m  06-9 رقم  �ملكتب  عن  عليكم  �مل�شتحق  �ليجار 
حيث �ن �ملنذر �ليه �متنع عن جتديد �ليجار على �لرغم من �إ�شتغالله للعني �ملوؤجرة و�متنع 
تاريخه  �ي��ام من  ذلك خالل خم�شة  يكون  �ن  ، على  بذمته  �ملرت�شد  �ليجار  �شد�د مقابل  عن 
و�ل �شوف يتم �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية ل�شد�د قيمة �ليجار بال�شافة �ىل �خالء �لعني 
�لعالقة بني موؤجرى  تنظيم  ب�شاأن   2007 ل�شنة   26 رقم  بالقانون  عليه  ملا هو من�شو�س  طبقا 

موم�شتاأجري �لعقار�ت يف �إمارة دبي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

انذار عديل  بالن�سر
 رقم 2017/5861   

�ملنذر : �ت�س �ت�س �م لالعمال - موؤ�ش�شة فردية 
�ملنذر �ليه : �شركة عبا�س �أبو �لف�شل لالعمال �لفنية - �س ذ م م  ) جمهول حمل �لقامة(  

�شيغة �لإعالن بالن�شر 
نخطركم ب�شرعة �شد�د مبلغ 39000 درهم )ت�شعة وثالثون �لف درهم( متاأخر �ليجار �مل�شتحق 
m  وذل��ك نتيجة �رجت��اع  ث��الث  �شيكات مببلغ �جمايل 36000   عليكم عن �ملكتب رقم 06-12 
دره��م  بال�شافة �ىل 1000 دره��م غر�مه �رجت��اع لكل �شيك مببلغ �جمايل 3000 دره��م  و ذلك 
تاريخه و�ل �شوف يتم  �يام من  ، وذلك خالل خم�شة  �ملحرر بني �لطرفني  �لعقد  طبقا لبنود 
�تخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية ل�شد�د قيمة �ليجار بال�شافة �ىل �خالء �لعني طبقا ملا هو 
من�شو�س عليه بالقانون رقم 26 ل�شنة 2007 ب�شاأن تنظيم �لعالقة بني موؤجرى موم�شتاأجري 

�لعقار�ت يف �إمارة دبي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

انذار عديل  بالن�سر
 رقم 2017/5862   

�ملنذر : �ت�س �ت�س �م لالعمال - موؤ�ش�شة فردية 
�ملنذر �ليه : نوبل و�ي للتجارة �لعامة - �س ذ م م   )جمهول حمل �لقامة ( 

�شيغة �لإعالن بالن�شر 
درهم(  ع�شر  و�شبعة  وت�شعمائة  �لف  وخم�شون  )ثمانية  دره��م   58917 مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  نخطركم 
متاأخر �ليجار �مل�شتحق عليكم عن �ملكتب رقم m 06-10 عن �لفرتة من 2017/3/23 �ىل 2017/8/1  
وذل��ك نتيجة �رجت��اع �ل�شيكات )ع��دد 3 �شيكات بال�شافة �ىل 1000 دره��م غر�مة �رجت��اع لكل �شيك 
وذلك طبقا لبنود �لعقد �ملحرر بني �لطرفني( وحيث �ن �ملنذر �ليه �متنع عن �شد�د مقابل �ليجار 
�ملرت�شد بذمته ،  وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخه و�ل �شوف يتم �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية 
ل�شد�د قيمة �ليجار بال�شافة �ىل �خالء �لعني طبقا ملا هو من�شو�س عليه بالقانون رقم 26 ل�شنة 

2007 ب�شاأن تنظيم �لعالقة بني موؤجرى موم�شتاأجري �لعقار�ت يف �إمارة دبي. 
الكاتب العدل

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
�ىل  �ملزروعي  بطلب  �شليل  �شامل  �ملو�طنة/ ماي�شه علي  تقدمت 
��شمها من  بتغيري  �لتوثيقات  ق�شم  �لبتد�ئية-  �أبوظبي  حمكمة 

)ماي�شه( �ىل)ميثاء(  
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر �لعالن .
عواطف ال�سريف   - كاتب عدل 

حممد �سامل املن�سوري - قا�سي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1616 جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- �لدينار خلدمات �لفنية - ذ م م - حاليا - يونايتد  لالأملينيوم - �س ذ م م - �شابقا - �لدنيار - خلدمات 
�ملحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  �لقامة  نا�شر  - جمهول حمل  نا�شر رو�شن علي   -2 م - حاليا - وميثلها   م  ذ   - �لفنية 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ بو�شكو ل�شناعة �لملنيوم و�لزجاج - �شركة  �لدعوى  بتاريخ  2017/8/2  يف  �ملنعقدة  بجل�شتها 

د�ذ م�شوؤولية حمدودة  
�ول : بالز�م �ملدعي عليها �لوىل )يونايتد  لالأملينيوم - �س ذ م م - �شابقا - �لدنيار - خلدمات �لفنية - ذ م م - حاليا( 
�ن توؤدي للمدعية )بو�شكو ل�شناعة �لملنيوم و�لزجاج - �شركة د�ذ م�شوؤولية حمدودة( مبلغ وقدره 60.381 �شتون �لف 

وثالثمائة وو�حد وثمانون درهما و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 2017/4/20 وحتى �ل�شد�د �لتام  
ثانيا : بالز�م �ملدعي عليه �لثاين )نا�شر رو�شن علي نا�شر( �ن يت�شامن مع �ملدعي عليها �لوىل يف حدود مبلغ 14.813 
�ربعة  ع�شر �لف وثمامنائة  وثالث ع�شر درهما من جملة �ملبلغ �ملحكوم به يف �لبند �ول و�لفائدة �لقانونية على ذلك 
و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل  بالر�شوم  �ملدعي عليهما  و�لزمت  �ل�شد�د  �ملبلغ من 2017/4/20 وحتى متام 

�تعاب �ملحاماة 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1026 احوال نف�س م�سلمني                                              

�ىل �ملدعي عليه/1- مهند �شالح مهدي �لنعيمي - مهند مهدي - جمهول حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي / هيله �لعز�وي وميثله : علي 
�شالح عبد�لر�شول �ل�شو�ب - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/8/27  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ 
هيله �لعز�وي بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري للمدعية  هيله �لعز�وي / علي/ �ملدعي عليه مهند �شالح مهدي �لنعيمي بالتي :  

1- عدم �شماع طلب �لنفقة �لزوجية �ل�شابقة 
2- �لز�م �ملدعي عليه بدفع نفقة بنوة لبنتيه تاجا وود قدرها �ربعة �لف درهم �شهريا بينهما بالت�شاوي �شاملة جميع �وجه �لنفقة 

عد� �ل�شكن �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2015/7/4 
3- �لز�م �ملدعي عليه �لر�شوم �لدر��شية �مل�شدد وقدرها 244.284 درهم 

 4- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ خم�شمائة درهم �شهريا �جرة ح�شانة وذلك  �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2016/7/4 
5- �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ خم�شون �لف درهم �شنويا �جرة م�شكن ح�شانة ومبلغ ثالثون �لف درهم م�شروفات تاأثيث تدفع 

مرة و�حدة وذلك �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2016/7/4  
6- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 60.167 درهم �شوم عالج �بنته تاجا. 

 7- �لز�م �ملدعي عليه باملنا�شب من �لر�شوم و�مل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�س ما ز�د على  ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1863 جتاري جزئي                                              

�ىل �ملدعي عليه/1- كاند�ل �نريجي �أند كيميكالز - م د م �س  جمهول حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي / �حتاد 
�إد�رة �ملجتمع -موؤ�ش�شة فردية ممثلة مبديرها / وقار ح�شن �خرت  ح�شني وميثله : جو�شلني �شبلي خري 
�هلل - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/7/16  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ 
عليها  �ملدعي  بالز�م   : �خ��رت ح�شن  وق��ار ح�شن   / فردية ممثلة مبديرها  موؤ�ش�شة   - �ملجتمع  �د�رة  �حت��اد 
بان  توؤدي للمدعية مبلغ مائة و�شتة �لف وثمامنائة وثمانية وع�شرين درهم و�شتة و�شبعني فل�شا و�لفائدة 
وب�شحة  �ل�شد�د  متام  وحتى   2017/5/25 يف  �حلا�شل  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية 
وتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 2017/202 جتاري و�ملوقع على �ملبالغ �ملودعه خز�نة �ملحكمة ل�شالح �ملدعي 
عليها مبوجب ملف �لتنفذ 2016/55 بيع عقار مرهون وفاء للمبلغ �ملق�شي به ل�شالح �ملدعية �شالف �لبيان 
و�لزمت �ملدعي عليها بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.   
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن 

�شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1464 جتاري جزئي                                              

�ىل �ملدعي عليه/1- جلو �نترييورز - �س ذ م م 2-�نيل ناري�س نيتنافاري عن نف�شه وب�شفته �ل�شريك 
�ملخول بالتوقيع ل�شركة جلو �نترييورز - �س ذ م م وكفيل �شامن للت�شهيالت �مل�شرفية - جمهول 
: نو�ل ز�يد �شاملني ظبيك �حلو�شني  �لوطني وميثله  �بوظبي  �ملدعي / بنك  �أن  حمل �لقامة مبا 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/8/3 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم   -
ل�شالح/ بنك �بوظبي �لوطني بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لتكافل بان يوؤديا للبنك �ملدعي 
فل�شا(  و�شتة  درهما  وخم�شون  و�شبعمائة  �ل��ف  و�شتون  و�شتة  )�ربعمائة  دره��م   466.750.06 مبلغ 
�ملدعي  و�لزمت  �لق�شائية يف 2017/4/16  �ملطالبة  تاريخ  �شنويا من  بو�قع %9  �لقانونية  و�لفائدة 
ذلك  �ملحاماة ورف�شت ما عد�  �تعاب  درهم مقابل  بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة  بالت�شامن  عليهما 
من طلباب.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل مكتوم حاكم  �شعيد  بن  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لع��الن �شدر  لن�شر هذ� 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7986  عمايل جزئي
/ �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  لل�شر�فه  1-�شمارت   / عليه  �ملدعي  �ىل 

عمري ح�شني �ظهر نقوى  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات 
و�لر�شوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   61756( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وح���ددت    MB176123158AE/2017:ل�شكوى� رق��م  و�مل�����ش��اري��ف 
لذ�  �لقا�شي  08.30 �س مبكبت  �ل�شاعة   2017/9/21 �ملو�فق  يوم �خلمي�س  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12111 بتاريخ 2017/8/31   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/969  ا�ستئناف جتاري    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- ماركو بولو جلوبل ليمتد  جمهول حمل �لقامة 
عبد�هلل  وميثله:حمد�ن  بادينو  ب��اي  ليندرو  �ن��دري��ا   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا 
بالدعوى رقم  �ل�شادر  �لقر�ر/ �حلكم  ��شتاأنف  �لكعبي  قد  �شبيح �شيف 

2017/241 جتاري جزئي بتاريخ:2017/5/16     
وحددت لها جل�شه يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/9/4 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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الفجر الريا�ضي

•• ر�شالة ريو دي جانريو 

�شباب  م��ن��ت��خ��ب  �أب�����ط�����ال  ح�������ش���د 
�لإم��������������ار�ت  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 24 
م�شاركتهم  خالل  ملونة  ميد�لية 
يف بطولة جو�و بي�شو� �لتي �أقيمت 
يف �مل���دي���ن���ة �ل���رب�زي���ل���ي���ة ري�����و دي 
لعباً   1209 مب�شاركة  ج��ان��ريو 
�ل��رب�زي��ل و�لإم����ار�ت،  �أغلبهم م��ن 
وذلك على هام�س مع�شكر �ملنتخب 
�ل������ذي �أق����ي����م خ�����الل �ل����ف����رتة من 
يف  �شبتمرب   2 �ىل  �غ�شط�س   7

�أكادميية كوربو�س �ل�شهرية. 
و�ن�����ت�����زع �أب�����ط�����ال �لإم�����������ار�ت 14 
ف�شيات  و8  ذه���ب���ي���ة،  م���ي���د�ل���ي���ة 
ب���رون���زي���ت���ني،  �ىل  ب����الإ�����ش����اف����ة   ،
لعبة  م�شتقبل  �أن  للجميع  ليثبتو� 

م�شرق،  �لإم����ار�ت  يف  �جلوجيت�شو 
و�أن �لأجيال �لقادمة قادرة على �أن 
جتود بع�شر�ت �لأبطال على خطى 
ول  �لكتبي،  في�شل  �لعاملي  بطلنا 
�شيما �أن عدد لعبينا من منتخب 
�ملع�شكر  يف  �شاركو�  �لذين  �ل�شباب 
لعباً،   26 من  يقرتب  و�لبطولة 
وب���ال���ت���ايل ف�����اإن ك���ل لع����ب ح�شل 
ن�شبة  وه��ي  ميد�لية،  على  تقريباً 

تفخر بها �َي دولة.
ت��ق��ت�����ش��ر ف��ق��ط على  �مل��ك��ا���ش��ب مل 
ميد�ليات جو�و بي�شو� لكنها كانت 
�لذي  �ملع�شكر  ه���ذ�  يف  ح�شر  ب��ال 
للجوجيت�شو  �لإم��ار�ت  �أقره �حتاد 
�لها�شمي  ع���ب���د�مل���ن���ع���م  ب���رئ���ا����ش���ة 
�ل�شيفية  �لإج��ازة  لفرتة  ��شتثمار�ً 
ل��ت��ج��ه��ي��ز ه����ذ� �مل��ن��ت��خ��ب و�إع������د�ده 

باأف�شل �شورة لكافة �ل�شتحقاقات 
�لدولية �ملقبلة. �أ�شرف على مر�حل 
�إع��د�د �ملنتخب �ثنني من �ملدربني 
ميديرو�س  ه��ي��ل��درز  ه��م��ا  �لأك���ف���اء 
ت�شمن  حيث  بيدرو،  وديوجيني�س 
على ح�ش�س تدريبية وحما�شر�ت 
نظرية وعملية للحركات �جلديدة 
�ل������ن������ز�لت،  �����ش����ري  و�مل��������وؤث��������رة يف 
�للياقة  ف���ق���ر�ت  �ىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�ملتعلقة  و�مل���ح���ا����ش���ر�ت  �ل��ب��دن��ي��ة، 
بالتغذية. وحر�س منظمو �ملع�شكر 
على  �ل��ربن��ام��ج  يقت�شر  �ل  ع��ل��ى 
ولكنه  فح�شب،  �لتدريبات  جم��رد 
���ش��ه��د  �ل��ق��ي��ام ب���ع���دة زي������ار�ت �إىل 
�ملعامل �ل�شياحية �لبارزة يف �ملدينة 
�لرب�زيلية، وح�ش�س تثقيفية من 
�خ�شائيي �لعالج �لطبيعي، وبع�س 

و�لتعليمية،  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �لن�����ش��ط��ة 
وزي�����������ار�ت ل���ل�������ش���و�ط���ئ ورح������الت 
ب��ح��ري��ة ب���ال���ق���و�رب. ك��م��ا ق���ام وفد 
من منتخب �ل�شباب بزيارة  معهد 
�مل��ت��خ�����ش�����س يف عالج  ك��از�ب��ري��ن��ك��ا 
�ل�شرطان،  مر�شى  م��ن  �لأط��ف��ال 
وح��م��ل �ل��الع��ب��ون ك��وؤو���ش��اً ودروع���اً 
وهد�يا لالأطفال من متحدي هذ� 
معنوياتهم  ل��رف��ع  �ل��ل��ع��ني  �مل��ر���س 
وحت���ف���ي���زه���م ع���ل���ى �لن���ت�������ش���ار يف 

معركة �حلياة . 
وق�������د �أل�����ق�����ى �ل�����الع�����ب ع����ب����د�هلل 
�ملعهد،  �أطباء  �أمام  كلمة  �لها�شمي 
لهم  نقل  �لأط��ف��ال  من  و�مل�شابني 
ف��ي��ه��ا حت���ي���ات وت��ق��دي��ر �لإم������ار�ت 
�لتي  �ملعهد  لإد�رة  و�شعباً  حكومة 
�لت�شدي  يف  مم���ي���ز  ب������دور  ت���ق���وم 
ومتنيات  �لأمر��س،  و�أخطر  لأهم 
بال�شفاء   �مل�����ش��اب��ني  ل��ك��ل  �جل��م��ي��ع 
�لعاجل، و�ثنى على �لروح �ملعنوية 
�لأطفال  م��ن  للم�شابني  �لعالية 
�لت�شدي  يف  �أب��ط��اًل  �أن��ه��م  معترب�ً 
باأ�شباب  بالتم�شك  �مل��ر���س،  ل��ه��ذ� 
�حل���ي���اة، وع���دم �ل���ش��ت�����ش��الم مهما 

كان �لو�قع مرير�ً.
�أ  �ل���ري���ا����ش���ة مي��ك��ن  �ن  و�أو�����ش����ح   
�أن�����و�ع �لعالج  ن��وع��ا م���ن  ت��ك��ون  ن 
�حتاد  و�أن  �لأم��ر����س،  من  للكثري 
برئا�شة  للجوجيت�شو  �لإم�������ار�ت 
رئي�س  �ل���ه���ا����ش���م���ي  ع���ب���د�مل���ن���ع���م 
�لحت����اد �ل���ش��ي��وي، �ل��ن��ائ��ب �لأول 
يحر�س  �ل���دويل  �لحت���اد  لرئي�س 
�ملبادر�ت  م��ن  �لكثري  ت��ق��دمي  على 
�ملبادر�ت  تلك  �آخر  و�أن  �لن�شانية، 
�أطلقت  �ل���ت���ي  �خل����ري  ���ش��ف��ري  ه���ي 

من  �لتا�شعة  �لن�شخة  هام�س  على 
ملحرتيف  �لعاملية  �ب��وظ��ب��ي  بطولة 
�ملا�شي،  �أب���ري���ل  يف  �جل��وج��ي��ت�����ش��و 
وم����ا ���ش��ب��ق��ه��ا �أي�������ش���اً م���ن ن����ز�لت 
�لبار�جوجيت�شو �لتي �قيمت لأول 
�لبطولة  ب��ن��ف�����س  �ل���ع���امل  يف  م����رة 
�ل��ف��ئ��ة �لغالية  �إدم����اج ه���ذ�  ب��ه��دف 
و�إ�شعارهم  �جل��م��ي��ع،  ن��ف��و���س  ع��ل��ى 
يرحب  طو�ئفه  بكل  �ملجتمع  ب��اأن 
ب�����اأدو�ره�����م  يف بناء  ل��ل��ق��ي��ام  ب��ه��م 
�حتفى  جانبه  م��ن  �لمم.  نه�شة 
رئي�س بلدية ريو دي جانريو بوفد 
��شتقبلهم،  حيث  �ل�شباب  منتخب 
�شاحب  �ىل  ب���ال�������ش���ك���ر  وت�����ق�����دم 
�ل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �ب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
لريا�شة  ورع����اي����ت����ه  دع���م���ه  ع���ل���ى 
و�أ�شاد  كله،  �لعامل  يف  �جلوجيت�شو 
بدور �حتاد �لإم��ار�ت للجوجيت�شو 
يف ه����ذ� �ل�������ش���دد، ك��م��ا �أث���ن���ى على 
بني  جتمع  �لتي  �لقوية  �ل��رو�ب��ط 
ريا�شة  يف  و�ل����رب�زي����ل  �لم�������ار�ت 
�لعتماد  يف  و�ملتمثلة  �جلوجيت�شو 
ع��ل��ى م��درب��ني من  ����ش��ا���ش��ي  ب�شكل 
تبادل  ع��ن  ف�شاًل   ، �ل�شامبا  ب��الد 
و�خلرب�ت  و�لبطولت  �ملع�شكر�ت 
بني �لبلدين ، مما كان له  �لأثر يف 

تعزيز �لعالقات بني �لبلدين.
�لنقبي  حممد  �ل�شتقبال  ح�شر 
�لإمار�تية،  �لقن�شلية  عن  ممثاًل 
وع����������دد م������ن جم����ل���������س �ل�������ش���ي���وخ 

�لرب�زيلي.
مديرو�س  ه��ي��ل��درز  �مل�����درب  و�أك�����د 
منه،  �مل�شتهدف  حقق  �ملع�شكر  �أن 

و�أن�����ه ك����ان ف��ر���ش��ة م��ث��ال��ي��ة لرفع 
ب�شكل  و�إع��د�ده��م  �لالعبني  كفاءة 
�ح�����������رت�يف خل�����و������س �ل����ب����ط����ولت 
حتققت  �لتي  �لفو�ئد  و�أن  �ملقبلة، 
�جلو�نب  يف  ت��ع��د  ول  حت�����ش��ى  ل 

�لبدنية و�ملهارية و�لتثقيفية.
متلك  �لإم�������ار�ت  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
م��ن �لأبطال  ك��ب��ري�ً  ح��ال��ي��ا ع����دد�ً 
�ل���و�ع���دي���ن �ل���ذي���ن ���ش��ت��ك��ون لهم 
و�أن  �لعاملي،  �مل�شتوى  على  كلمتهم 
منتخب �لإمار�ت ��شبح رقماً �شعباً 
يف كل �لبطولت �لتي ي�شارك فيها 
قارياً وعاملياً، بف�شل �لدعم �لكبري 
�ل����ذي ت��ل��ق��اه �ل��ل��ع��ب��ة م���ن �شاحب 
�آل  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�ي��د  
نائب  �ب��وظ��ب��ي،  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 

و�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة �لح���رت�ف���ي���ة 
�ملدرو�شة من قبل �لحتاد برئا�شة 
كل  و�أن  �ل���ه���ا����ش���م���ي،  ع��ب��د�مل��ن��ع��م 
�ملوؤ�شر�ت توؤكد باأن �لإمار�ت �شوف 

ت�شبح �لرقم و�حد يف �لعامل خالل 
5 �شنو�ت بريا�شة �جلوجيت�شو، يف 
�لدفع  قوة  بنف�س  �ل�شتمر�ر  حال 

�لر�هنة لتطوير �للعبة.

زيارة اإن�ضانية ناجحة ل�ضد اأزر اأطفال معهد �ضرطان كازابرينكا يف معركة احلياة 

اأعناق اأبطال الإمارات للج�جيت�ش� تتزين ب� 14 ذهبية و8 ف�شيات وبرونزيتني 
 هيلدرز مديرو�س: املع�ضكر حقق اأهدافه ومكا�ضبنا باجلملة يف كل املجالت

الي�م الأخري للرت�شح ل�»جائزة حممد بن را�شد اآل 
مكت�م لالإبداع الريا�شي«

�لليلة  ه����ذه  م��ن��ت�����ش��ف  يف  ي��ن��ت��ه��ي 
��شتالم  �أغ�شط�س   31 �خلمي�س 
�لتا�شعة  ل��ل��دورة  �ل��رت���ش��ح  ملفات 
ل�������ج���ائ���زة حم���م���د ب����ن ر������ش����د �آل 
م��ك��ت��وم ل���الإب���د�ع �ل��ري��ا���ش��ي ع�شو 
مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�لعاملية، و�لتي مت فتح باب �لرت�شح 
�أب���ري���ل  ���ش��ه��ر  م����ن  �لأول  يف  ل���ه���ا 
�لفردية  �ل��ف��ئ��ات  جل��م��ي��ع  �مل��ا���ش��ي 
على  و�مل���وؤ����ش�������ش���ي���ة  و�جل���م���اع���ي���ة 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  م�شتوى 
و�لعامل،  �لعربي  و�لوطن  �ملتحدة 
�لريا�شية  لالإجناز�ت  و�ملخ�ش�شة 
غري �مل�شبوقة و�لتي حتققت خالل 
�لفرتة من 21 �شبتمرب 2016 و 

حتى 31 �أغ�شط�س 2017.

ملفات  ت�����ق�����دمي  ������ش����ت����م����ر  وق�������د 
�ل���رت����ش���ح ل����ل����دورة �ل��ت��ا���ش��ع��ة من 
�جل���ائ���زة �ل��ك��رتون��ي��ا م��ن خمتلف 
�ل��ري��ا���ش��ي��ني �لأف��������ر�د و�لأن����دي����ة 
�لريا�شية  و�ملوؤ�ش�شات  و�لحت��اد�ت 
حم��ل��ًي��ا وع���رب���ًي���ا ودول�����ًي�����ا، وذل���ك 
�مل��وق��ع �لل��ك��رتوين للجائزة  ع��رب 
�أو   mbrawards.ae
للجائزة  �ل���ذك���ي  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب 
خالل  م����ن   mbrawards
و�لأجهزة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ه��و�ت��ف 
�شاعات  وتبقت  �ل��ذك��ي��ة،  �للوحية 
و�لتو��شل  �ل��ت��ق��دمي  ن��ه��اي��ة  ع��ل��ى 
�جلائزة  م��ن  �ملخت�س  �لفريق  م��ع 
�مللفات  �مل�شئول عن متابعة حالت 
وحتميل  �مل�����ش��ت��ل��زم��ات  �إك����م����ال  و 

بالذكر  جدير  �ملطلوبة.  �لوثائق 
�شمو  ي��رع��اه��ا  �ل���ت���ي  �جل���ائ���زة  �أن 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل 
وير�أ�شها  �ل��ري��ا���ش��ي،  دب��ي  جمل�س 
بن  ب��ن حممد  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو 
�للجنة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د 
�لأوملبية �لوطنية،  متنح لأ�شحاب 
�لفردية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لجن�������از�ت 
و�جل���م���اع���ي���ة يف دول������ة �لإم��������ار�ت 
ريا�شيني  م���ن  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
حمور  حت���دي���د  مت  ك���م���ا   ، وف������رق 
�ملوؤ�ش�شات  م�شتوى  على  �لتناف�س 
لهذه �ل��دورة وه��و متكني �مل��ر�أة يف 

�لريا�شة.
�شعادة مطر   وبناء على توجيهات 

جمل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  �ل����ط����اي����ر 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل���ري���ا����ش���ي  دب�����ي 
�أم��ن��اء �جل��ائ��زة،  يقدم فريق عمل 
خدماته  للجائزة  �لعامة  �لأم��ان��ة 
�ل�شاعة  م���د�ر  ع��ل��ى  للمرت�شحني 
ل�شمان ��شتكمال �لوثائق �ملطلوبة 
�شمن �مل���دة �مل��ح��ددة و�ل��ت��اأك��د من 
ل�شمان  �مل���ل���ف���ات  ج��م��ي��ع  �ك���ت���م���ال 
م�شاركتها جميعا يف �لتحكيم وعدم 
��شتبعاد �أي ملف للرت�شح من �أجل 
للجميع  مت�شاوية  ف��ر���س  �شمان 
�ملرت�شحني  و���ش��ع��ادة  �لتناف�س  يف 
حتديد  يف  �لفي�شل  ليكون  ك��اف��ة، 
�لفائزين هو قيمة �لإجناز ومدى 
تفرده بالإ�شافة �ىل تظافر جهود 
يف  للجائزة  �لعامة  �لأم��ان��ة  فريق 

تعزير �شعادة �ملتعاملني من خالل 
ت���وف���ري خ���دم���ة �ل�����رد ع��ل��ى جميع 
�أنظمة �جلائزة  �ل�شتف�شار�ت عرب 

�أو �لتو��شل �ملبا�شر  .

�لكرتونيا  �مللفات  حتيكم  و�شيتم  
وع�����ن ب���ع���د مب�������ش���ارك���ة ن��خ��ب��ة من 
�مل���خ���ت�������ش���ني يف ج���م���ي���ع جم�����الت 
�ل��ري��ا���ش��ي وم����ن خمتلف  �ل��ع��م��ل 

�ل����������دول �ل����ع����رب����ي����ة و�لحت�����������اد�ت 
�لإع��الن عن  �شيتم  فيما  �لدولية، 
�حلالية  بالدورة  �لفائزين  �أ�شماء 
خالل موؤمتر �شحفي يعقد خالل 

�لأ�شبوع �لأخري من �شهر نوفمرب، 
و�لحتفاء بالفائزين خالل �حلفل 
�ل�شنوي خلتام دورة �جلائزة   يوم 
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�شي���ان���ة ن���ادي احت���اد كلب���اء بتكلف����ة 4.3 ملي�����ن دره�����م 
نفذت د�ئرة �لأ�شغال �لعامة بال�شارقة �أعمال �ل�شيانة 
مليون   4.3 بتكلفة  ك��ل��ب��اء  �حت����اد  ل��ن��ادي  �ل�����ش��ام��ل��ة 

درهم.
ل�شاحب  �ل��ك��رمي��ة  للتوجيهات  ت��رج��م��ة  ذل���ك  ي��اأت��ي 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
مل�شرية  بدعمه  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
بالقطاع من خالل  و�لرتقاء  و�لريا�شيني  �لريا�شة 

توفري جميع خدمات �لدعم �لريا�شي جلميع �لأندية 
�لريا�شية بالإمارة.

وق����ال �مل��ه��ن��د���س ع��ل��ي ب��ن ���ش��اه��ني �ل�����ش��وي��دي رئي�س 
�لد�ئرة : حر�شت �لد�ئرة على �لتن�شيق مع جمل�س 
�إد�رة �لنادي حل�شر جميع متطلبات و�حتياجاته من 
�ل�شالة  و�لتي �شملت مبنى  �لالزمة  �ل�شيانة  �أعمال 
و�ملالعب  �لأ�شتاد  �لقدمي  �مللعب  ومبنى  �لريا�شية 

�خلارجية لكرة �لقدم �إىل جانب رفد �لنادي مبلعبي 
كرة يد خارجيني و3 مالعب خارجية جديدة خا�شة 

بكرة �لطائرة .
وثمن رئي�س د�ئرة �لأ�شغال �لعامة توجيهات �شاحب 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
توؤكد  و�ل��ت��ي  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
ع��ل��ى �ل������دو�م �أه��م��ي��ة �إي�����الء �حل���رك���ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف 

�لريا�شة  م�شرية  ودع��م  �لق�شوى  �لأهمية  �ل�شارقة 
و�ل��ري��ا���ش��ي��ني و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��رج��م��ة م�����ش��األ��ة هذ� 
�لهتمام و�لرعاية عرب �شيا�شات و��شحة �ملعامل تفعل 
دورهم يف عملية �لتنمية �ل�شاملة و�إيجاد بيئة متكن 
�ل�شباب �لريا�شيني من ممار�شة �أن�شطتهم يف �لألعاب 

�لفردية و�جلماعية.
من جانبه لفت �ملهند�س خليفة �لدرمكي مدير فرع 

كلباء �إىل �أنه روعي يف �ملن�شاآت ��شتخد�م �لتكنولوجيا 
�حلديثة للتحكم بالإ�شاءة مع مر�عاة ��شتخد�م مو�د 

طبيعية �شديقة للبيئة يف �لت�شطيبات �خلارجية .
ريا�شية  بيئة  ت��وف��ر  �مل�����ش��روع  �أع��م��ال  �أن  �إىل  منوها 
�لنادي  مل��رت��ادي  للتنقل  و�شهولة  ومالئمة  مريحة 
لتو�زي  �خلدمات  ج��ودة  رف��ع  يف  وت�شاهم  وم�شجعيه 

�أعلى متطلبات ومقايي�س �لأندية.
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الفجر الريا�ضي

�ملحرتفني  دوري  جل��ن��ة  ع���ق���دت 
�لأربعاء   �أم�����س  �شحفياً،  م��وؤمت��ر�ً 
تفا�شيل  خ����الل����ه  م�����ن  ك�������ش���ف���ت 
وم�����ش��ت��ج��د�ت م��ب��ار�ة ���ش��وب��ر كاأ�س 
�ل����ت����ي جتمع  �ل����ع����رب����ي  �خل���ل���ي���ج 
بالعا�شمة  و�ل����وح����دة  �جل����زي����رة 

�مل�شرية �لقاهرة، 
حت���دث يف �مل��وؤمت��ر ���ش��ع��ادة يو�شف 
حممد ر�شول �خلوري نائب رئي�س 
�مل��ك��ت��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ج��ن��ة دوري 
رئي�س  كامل  وحممد  �ملحرتفني، 
برزنتي�شن،  �شركة  �إد�رة  جمل�س 
مبخوت  عاي�س  م��ن  ك��ل  بح�شور 
�جلزيرة،  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير 
ع�شو  �جلنيبي  ���ش��امل  �هلل  وع��ب��د 
�ملدير  ون����ائ����ب  �لإد�رة  جم��ل�����س 

�لتنفيذي لنادي �لوحدة.
و�أو�����ش����ح ����ش���ع���ادة ي��و���ش��ف حممد 
ر�شول �خلوري نائب رئي�س �ملكتب 
�لتنفيذي للجنة دوري �ملحرتفني، 
من  ط���ل���ب���اً  ت�����ش��ل��م��ت  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن 
برزنتي�شن  �ل����ر�ع����ي����ة  �ل�������ش���رك���ة 
لتقام  �مل�����ب�����ار�ة  م���وع���د  ب��ت��ع��دي��ل 
وبعد   ،8102 يناير  �شهر  خ��الل 
�لأم��ر من كافة �جلو�نب،  در����ش��ة 
و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع �ل���ن���ادي���ني، �رت����اأت 
�أن  م�شيفاً  �لطلب،  قبول  �للجنة 
�جتماعات  �شهدت  �ملا�شية  �لفرتة 
كل  م��ع  م�شتمر  وت��و����ش��ل  مكثفة 
�للقاء  �إق��ام��ة  ل�شمان  �لأط����ر�ف، 
�أن  �إىل  �ل��ظ��روف، لفتاً  �أح�شن  يف 
�ل��ت��اري��خ �جل��دي��د ل��ل��م��ب��ار�ة �شيتم 
�إع����الن����ه ب���ع���د �ل��ت��ن�����ش��ي��ق م����ع كل 

�لأطر�ف.
مع  ناجحة  جت��رب��ة  لدينا  وق���ال: 
�شركة برزنتي�شن يف �ملو�شم �ملا�شي 
حيث قامت بتنظيم مبار�ة �ل�شوبر 
بني  �لقاهرة  �مل�شرية  بالعا�شمة 
�لأهلي و�جلزيرة، وحققت �ملبار�ة 
���ش��ه��د ب��ه �جلميع،  ك��ب��ري�ً  جن��اح��اً 
�أكرب  �إىل حت��ق��ي��ق جن���اح  ون��ط��م��ح 
يف �لن�شخة �جلديدة من �لبطولة 

�لتي جتمع �جلزيرة بالوحدة.

�ل�شوبر  م��ب��ار�ة  �إق��ام��ة  و�أ����ش���اف: 
خ�������ارج �ل�����دول�����ة ت����خ����دم �أه�������د�ف 
مقدمتها  يف  وك����ب����رية،  ���ش��ام��ي��ة 
تعزيز �لعالقات �لثنائية، وتوثيق 
بيننا  و�مل���ح���ب���ة  �لإخ��������اء  �أو�������ش�����ر 
لأن  و�ل�شقيقة،  �ل�شديقة  و�لدول 
�لريا�شة لي�شت جمرد لعبة تنتهي 
هي  بل  فريق،  �أي  خ�شارة  �أو  بفوز 
�ل�شعوب،  ب���ني  ل��ل��ت��و����ش��ل  ج�����ش��ر 
�مل��ب��اري��ات يف  كما ت�شهم مثل ه��ذه 
تو�شيع قاعدة �ملتابعني لكرة �لقدم 

�لإمار�تية، و��شتقطاب �أعد�د �أكرب 
م���ن ع�����ش��اق ك���رة �ل���ق���دم يف م�شر 
دوري���ن���ا، وهو  ع��ل��ى  �أك���ر  للتعرف 
��شقائنا  م��ن  �ملقيمني  ي�شجع  م��ا 
م�شابقاتنا  متابعة  على  �مل�شريني 

�ملحلية م�شتقباًل.
م����ن ج���ان���ب���ه ذك�����ر حم���م���د كامل 
رئ���ي�������س ����ش���رك���ة ب��رزن��ت��ي�����ش��ن، �أن 
�ل�����ش��رك��ة ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى �إخ�����ر�ج 
�أف�����ش��ل ���ش��ورة ممكنة  �مل���ب���ار�ة يف 
�إىل �أن  من كافة �لنو�حي، م�شري�ً 

فنية  �ع��ت��ب��ار�ت  فر�شته  �لتعديل 
وت�����ش��وي��ق��ي��ة م��ه��م��ة، و���ش��ك��ر كامل 
وناديي  �مل��ح��رتف��ني  دوري  جل��ن��ة 
�جل��زي��رة و�ل��وح��دة على جتاوبهم 
�ل�شركة  ط���ل���ب  ع���ل���ى  ب���امل���و�ف���ق���ة 
ب��ت��ع��دي��ل م���وع���د �ل���ل���ق���اء. وق����ال: 
�حلدث  ه��ذ�  يحقق  �أن  يف  رغبتنا 
�أع��ل��ى درجات  �ل��ري��ا���ش��ي �ل��ك��ب��ري، 
�ل��ن��ج��اح، ه��و �ل�شبب �لأ���ش��ا���ش��ي يف 
ما  ب��ك��ل  و�شنعمل  �مل��وع��د،  ت��ع��دي��ل 
م�شتوى  يف  �مل��ب��ار�ة  لتكون  منلك 

�ل��ق��دم يف  ك��رة  ك��ل ع�شاق  تطلعات 
يف  نطمح  �ل�شقيقتني،  �ل��دول��ت��ني 
�أكر  لتنظيم  �جل��دي��دة  �لن�شخة 
متيز�ً، ونعمل يد�ً و�حدة مع جلنة 
دوري �ملحرتفني و�لناديني لتخرج 

�ملبار�ة ب�شورة تر�شي �جلميع.
بالتو�جد  �شعد�ء  نحن  و�أ���ش��اف: 
يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
مبار�ة  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ع���ن  ل���الإع���الن 
لنا  بالن�شبة  تعترب  �لتي  �ل�شوبر 
ي��ن��ت��ظ��ره �جلمهور  ع��ي��د�  مب��ث��اب��ة 
ترتكز  للمبار�ة  نظرتنا  �مل�شري، 
للكرة  �ل���ت�������ش���وي���ق  ف����ك����رة  ع����ل����ى 
تعديل  ف�شلنا  ل��ذل��ك  �لإم��ارت��ي��ة، 
�مل�����وع�����د ب�������ش���ب���ب ب���ع�������س �لأم�������ور 
جنهز  و�ل��ت�����ش��وي��ق��ي��ة،  �لتنظيمية 
للعديد من �ملفاجاآت للجمهور يف 

�جلانبني �لإمار�تي و�مل�شري.
م��ن ج��ان��ب��ه ع��رب ع��اي�����س مبخوت 
�جلزيرة  ل��ن��ادي  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
مبار�ة  يف  بامل�شاركة  �شعادتهم  عن 
بجمهورية  �لثانية  للمرة  �ل�شوبر 
�حلدث  يحقق  �أن  متمنياً  م�شر 
ن����ادي  �أن  م��ب��ي��ن��اً  �أك�������رب،  جن����اح����اً 
�جل����زي����رة ح���ري�������س ع���ل���ى �إجن�����اح 
�مل�������ب�������ار�ة م�����ن ك�����اف�����ة �جل�����و�ن�����ب 
لفتاً  و�ل��ت�����ش��وي��ق��ي��ة،  �لتنظيمية 
مفيد�ً  ���ش��ي��ك��ون  �ل��ت��اأج��ي��ل  �أن  �إىل 
�لفنية،  �ل��ن��اح��ي��ة  م��ن  للفريقني 
�شتمكنهما  �ملتبقية  �ل��ف��رتة  لأن 
معدل  �أع���ل���ى  �إىل  �ل���و����ش���ول  م���ن 
متنى  جهته  وم��ن  �جلاهزية.  من 
�جل��ن��ي��ب��ي ع�شو  ����ش���امل  �هلل  ع��ب��د 
�ملدير  ون����ائ����ب  �لإد�رة  جم��ل�����س 
�لتنفيذي لنادي �لوحدة �أن حتقق 
كافة  من  �ملطلوب  �لنجاح  �مل��ب��ار�ة 
�لنادي  ��شتعد�د  موؤكد�ً  �جلو�نب، 
�جلزيرة  م��ن��اف�����ش��ه  م���ع  ل��ل��ت��ع��اون 
وجلنة دوري �ملحرتفني و�ل�شركة 
بال�شورة  �مل��ب��ار�ة  لتخرج  �ملنظمة 
م�شيفاً  �جل��م��ي��ع،  ت��ر���ش��ي  �ل���ت���ي 
ظ����روف  ف���ر����ش���ت���ه  �ل���ت���اأج���ي���ل  �أن 

مو�شوعية.

�إن��ه ل  قال طبيب منتخب �أوروغ���و�ي، �ألربتو ب��ان، 
�لذي  ���ش��و�ري��ز،  ل��وي�����س  �مل��ه��اج��م  م�����ش��ارك��ة  ي�شتبعد 
�إ���ش��اب��ة يف �ل��رك��ب��ة �ل��ي��م��ن��ى، يف مبار�ة  ي��ع��اين م��ن 
�أمريكا  بت�شفيات  �لأرجنتني  �أم��ام  �خلمي�س،  �ليوم 

�جلنوبية �ملوؤهلة ملونديال رو�شيا 2018.
و���ش��رح �أل��ربت��و ب��ان ب��اأن خ��الل م��وؤمت��ر �شحايف: ل 
قيام  �إىل  م�شري�ً  مطلقاً،  �شو�ريز  م�شاركة  ن�شتبعد 
وخا�شة  ع�شلية  تدريبات  ب��اإج��ر�ء  بر�شلونة  لع��ب 
ب��ال��ع��الج �ل��ط��ب��ي��ع��ي و�أن����ه �ن�����ش��م لح��ق��اً يف �جلزء 

ركبته  و�أن  باملنتخب  زم��الئ��ه  ت��دري��ب  م��ن  �لأخ���ري 
“�حتملت �لتدريب ب�شكل جيد«.

و�أ�شاف: “مل نقم بالتقييم �لالحق للتدريب بعد، 
�إذ� ما  �لأربعاء،  عليه �شنخطط لتدريبات  و�عتماد�ً 
و��شل حتمل �لعمل �جلماعي و�شارك يف �لتدريبات 
�شيعد  ف��ه��ذ�  طبيعي،  ب�شكل  ت���درب  م��ا  �إذ�  ك��ام��ل��ة، 

خطوة كبرية ليكون معنا يف �لفريق«.
و�أكد �لطبيب �أن نادي بر�شلونة مل ير�شل �أي طلب 
�أنه  �إىل  م�شري�ً  ���ش��و�ري��ز،  �إ���ش��ر�ك  ب��ع��دم  للمنتخب 

�شيتبادل كافة �لفحو�شات ب�شاأن �لالعب مع �أطباء 
�لفريق �لكاتالوين.

�جلاري  �أغ�شط�س   16 ي��وم  �أ�شيب  ���ش��و�ري��ز  وك���ان 
بال�شوبر �لإ�شباين بتمزق جزئي يف  �لعودة  يف لقاء 
كب�شولة �لركبة �ليمنى وقدرت فرتة تعافية بنحو 

�أربعة �أ�شابيع.
�لأرجنتيني  نظريه  �ل�شيلي�شتي  منتخب  وي�شتقبل 
�شيحل  �أي���ام  بخم�شة  وب��ع��ده��ا  �خلمي�س  غ��د  م�شاء 

�شيفاً على بار�غو�ي يف �أ�شون�شيون. 

فعاليات مع�شكر  دب��ي،  �ل��ه��و�ي��ات يف  ن��ادي  �ختتم 
�أقيم حتت  �ل�12، �لذي  ر��شد �ل�شيفي يف دورته 
لقيادتنا  و�ل�����ولء  ل���الإم���ار�ت  �حل���ب  “كل  ���ش��ع��ار 
جمتمعية  م��وؤ���ش�����ش��ات  مب�����ش��ارك��ة  �لر�شيدة”، 
�ل�شركاء  ت��ك��رمي  �إىل  �إ����ش���اف���ة  وخ���ا����ش���ة،  ع��ام��ة 
وفعالياته  لرب�جمه  و�لد�عمني  �ل�شرت�تيجيني 
“خيمة �خلري” �لتي  �لعام، �لتي كان منها  لهذ� 
�لعمال  لفئة  رم�����ش��ان  �شهر  خ��الل  تنظيمها  مت 
�لعوير، وذلك  و�ملحتاجني يف منطقة  و�ملز�رعني 
�شمن �أهد�فه و��شرت�تيجياته �لر�مية �إىل �شقل 
مبادر�ت  مع  ومتا�شياً  �ل�شباب،  ق��در�ت  وتطوير 

عام �خلري.
�أق���ي���م يف فندق  وح�����ش��ر ح��ف��ل �لخ���ت���ت���ام �ل�����ذي 
ل��وم��ريي��دي��ان دب����ي، ع����ارف �ل��ع��ب��ار م��دي��ر نادي 

�ل���ه���و�ي���ات ب���دب���ي، وع�����دد م���ن مم��ث��ل��ي �ل���دو�ئ���ر 
�حلكومية و�ملوؤ�ش�شات �خلا�شة بدبي، �إ�شافة �إىل 
ر��شد  مع�شكر  يف  �مل�شاركني  �لطلبة  �أم��ور  �أول��ي��اء 
�لرب�مج  ت�شمنت  حيث  و�لإعالميني،  �ل�شيفي، 
و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��ي ن��ظ��م��ه��ا �ل���ن���ادي ل��ه��ذ� �لعام، 
م��ع عام  �أه���د�ف خ��ريي��ة متما�شية  و�ل��ت��ي حملت 
�ملتميزة،  و�لرب�مج  �لأن�شطة  من  �لعديد  �خلري، 
�لتي تركزت على تنمية مهار�ت �ل�شباب �لبدنية 
�لرت����ق����اء مبو�هبهم  م���ع  وت��ن�����ش��ج��م  و�ل��ع��ق��ل��ي��ة، 
يعمل  نافع ملتزم  �إطار  �ملختلفة و�شقلها، �شمن 
نحو  �لهو�يات  توجيه  وفق خطة مربجمة، على 

وجهة �شحيحة.
�لذكر  �آي��ات  وب��د�أ حفل �خلتام بتالوة بع�س من 
�مل�شاركني  ت��اله��ا  �ل��ك��رمي  �ل���ق���ر�آن  �حل��ك��ي��م م��ن 

�ليافعني و�ل�شباب يف مع�شكر ر��شد �ل�شيفي، ثم 
فيها  �أ�شاد  �لذي  �لعبار  �لنادي عارف  ملدير  كلمة 
ب���دور �ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة و�ل�����ش��رك��ات �خلا�شة 
�لأن�شطة  ملختلف  �ل��د�ئ��م  ودعمهم  و�لإع��الم��ني 
�ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى وقت  �ل��ت��ي ت�شهم يف  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
وخا�شة  �ل�شباب  �لكثري من  يعي�شه  �لذي  �لفر�غ 

�أثناء �لعطالت و�لإجاز�ت �ملدر�شية.
�ل���ع���ام ت�شمن  ل���ه���ذ�  �مل��ع�����ش��ك��ر  �أن  �ل��ع��ب��ار  وب����ني 
�لتي  �ملتنوعة  و�لفعاليات  �لأن�شطة  من  �لعديد 
�أبو�ب رئي�شية منها، �لثقافية  تندرج حتت ثالثة 
ل��ت��ع��م��ل جمتمعة  و�لج���ت���م���اع���ي���ة،  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة 
على  بالنفع  يعود  متكامل  برنامج  تقدمي  على 
�ل�شخ�شية  �مل�شارك، وبال�شكل �لذي ينمي  �ل�شاب 
�ل��ذه��ن��ي��ة و�ل��ب��دن��ي��ة و�ل�����ش��ل��وك �ل���ف���ردي، حيث 

و�لأن�شطة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �أه���م  م��ن  �ملع�شكر  �أ���ش��ب��ح 
دبي،  �إم����ارة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل�شيفية  �ل�شبابية 
�ل�شباب  م��ن  �لعديد  وم�شاركة  ب��اإق��ب��ال  ويحظى 
�ملو�طن و�أبناء �جلاليات �ملقيمة يف �لدولة، و�لتي 
كما  و�لفائدة،  بالنفع  وطنهم  وعلى  عليهم  تعود 
و�شائل  لكافة  �لكبري  �لإعالمي  �ل��دور  �أثنى على 
�ل�شيفية  �لنو�دي  �لإعالم �ملحلية يف ن�شر ثقافة 
�خلريية  �جل��و�ن��ب  و�إب����ر�ز  باملجتمع،  و�أهميتها 

لكافة �ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية.
فليم  عر�س  مت  �لعبار  �ألقاها  �لتي  �لكلمة  وبعد 
�لريا�شية  �لأن�����ش��ط��ة  ك��اف��ة  ����ش��ت��ع��ر����س  وث��ائ��ق��ي 
مع�شكر  �حت�شنها  �يل  و�لفعاليات  و�لتناف�شات 
�لعبار  ع�����ارف  ق����ام  وب���ع���ده���ا  �ل�����ش��ي��ف��ي،  ر�����ش���د 
ب��ت��ك��رمي �جل��ه��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ت��ي ���ش��اه��م��ت يف 

من  ك��اًل  �لتكرمي  و�شمل  �ل��ن��ادي،  �أن�شطة  �أجن���اح 
�لعاملي،  دب��ي  و�مل��و����ش��الت، وم��و�ن��ئ  هيئة �لطرق 
دبي  ومركز  �لعاملية،  �ل��ب��د�د  نا�شيونال،  و�أ�شباغ 
لالإح�شاء، و�شركة �شحارى لال�شت�شار�ت �لإد�رية 
�إ�شافة  �لإع���الم���ي���ة،  و�ل��و���ش��ائ��ل  و�لإع���الم���ي���ة، 
�ل�شباب  جلميع  ت��ق��دي��ري��ة  ���ش��ه��اد�ت  ت��ق��دمي  �إىل 

و�مل�شرفني على �ملع�شكر �ل�شيفي.
�لعديد من  �ملع�شكر قدم  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  وجت��در 
�لأن�شطة �لريا�شية كالتدريب على ركوب �خليل، 
و�لتدريب  �ل�شباحة،  على  و�لتدريب  و�ل��رم��اي��ة، 
ع��ل��ى ري��ا���ش��ات �ل���دف���اع ع���ن �ل��ن��ف�����س، وع����دد من 
�لكرمي،  �ل��ق��ر�آن  كتحفيظ  �لثقافية،  �لأن�شطة 
و�لإنرتنت،  �لكمبيوتر  ��شتخد�م  على  و�لتدريب 
و�لآد�ب �لعامة و�ل�شلوكيات، وعدد من �لأن�شطة 

و�لألعاب  �لفيديو،  �ألعاب  وم�شابقات  �لرتفيهية، 
�ل�����ش��ح��ر�وي��ة وكرة  �لإل���ك���رتون���ي���ة و�ل����در�ج����ات 
�خلري” �لتي  “خيمة  تنظيم  جاء  كما  �لطائرة. 
�أق��ام��ه��ا ن����ادي �ل���و�ي���ات �ن��ط��الق��اً م��ن توجيهات 
نهيان،  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�س �لدولة حفظه هلل، ومتابعة �شاحب �ل�شمو 
رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه هلل، 
بت�شمية عام 7102 بعام �خلري، حيث عملت على 
توفري وجبات �إفطار ب�شكل يومي، و�إقامة �شالة 
�لقر�آن  وختم  �لرت�ويح،  و�شالة  و�لع�شاء  �ملغرب 
�لكرمي مع نهاية �ل�شهر �لف�شيل، وذلك بالتعاون 
�ل��ع��دي��د م��ن �جل��ه��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �لر�عية  م��ع 

و�لد�عمة لأن�شطة “خيمة �خلري”.

�ضمن اأهدافه وا�ضرتاتيجياته الرامية اإىل �ضقل وتطوير قدرات ال�ضباب

نادي اله�ايات بدبي يختتم مع�شكر را�شد ال�شيفي ويكرم الداعمني لفعالياته خالل عام 2017

جلنة دوري املحرتفني تك�شف تفا�شيل ال�ش�بر يف م�ؤمتر �شحفي
للثقافة  �ل�����ع�����ني  ن���������ادي  ُي�����������ش�����ارك 
�لغربية  �آ�شيا  بطولة  يف  و�ل�شطرجن 
و�لتي   81  -8 �ل���ع���م���ري���ة  ل��ل��ف��ئ��ات 
�لفرتة  يف  ����ش���ريلن���ك���ا  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا 
4 -11 �شبتمرب �جل���اري �شمن  م��ن 
بثمانية  لل�شطرجن  �لإم��ار�ت  منتخب 

لعبني ، هم :
 41 �ل�شام�شي فئة حتت   �أمل فا�شل 
ع��ام��اً، و�ف��ي��ة دروي�����س �مل��ع��م��ري حتت 
41، مهرة مالح �لرميثي حتت 01، 
من�شور عمر �ملقبايل  حتت 8، حارب 
ن��ا���ش��ر �ل�����ش��ام�����ش��ي  حت��ت 41 ، حمد 
عائ�شة   ،01 حت��ت  �ل�شام�شي  نا�شر 
41، موزة  �ل�����ش��ام�����ش��ي  حت��ت  ن��ا���ش��ر 

نا�شر �ل�شام�شي حتت 8 .
وت����غ����ادر ب��ع��ث��ة �ل����ن����ادي ف��ج��ر ي����وم 4 
ع�شوي   ب��رئ��ا���ش��ة   ، �جل����اري  �شبتمرب 
�شهد�د  ح�شن  �شعيد  �لإد�رة  جمل�س 
ومنى  ل��ل��ب��ع��ث��ة،  رئ���ي�������ش���اً  �ل���ب���ل���و����ش���ي 
�لبعثة  ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ة  �ل���ه���رم���ودي 
تاديج  و  �جل���ل���دة  زي�����اد  و�مل����درب����ني   ،

�شاكل�شيك ومي�شا هرينيك.
�ل��ن��ادي لالعبني  �إد�رة  �خ��ت��ي��ار  وج���اء 
�لبطولة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �مل���ذك���وري���ن 
وتفوقهم  �لكبرية  جلهودهم  تتويجاً 
لل�شطرجن  �لإم�������������ار�ت   ب���ط���ول���ة  يف 
وح�شولهم على �ملر�كز �لثالثة �لأوىل 
للفئات �لعمرية 8- 02 عاماً ،  و�لتي 
ونادي  لل�شطرجن  دب��ي  ب��ن��ادي  �أقيمت 
�ل�شارقة لل�شطرجن خالل �لفرتة من  

. 7102 4-8 �غ�شط�س 
�د�رة  �أك��دت ع�شو جمل�س  من جهتها 
�لبطلة  �لبعثة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �ل��ن��ادي 
�ل�������ش���ط���رجن منى  ل��ل��ع��ب��ة  �ل�������ش���اب���ق���ة 
�لهرمودي تطلعهم يف �لنادي لأف�شل 
�ملجموعة  �أن  باعتبار  للدولة  متثيل 
مت��ث��ل منتخب �لإم�����ار�ت �ل��وط��ن��ي يف 

هذه �لبطولة .
مل�������ش���ارك���ة هذه  و�أ������ش�����اف�����ت: ع���م���دن���ا 
�ملجهود  ب�����ش��ب��ب  �مل��ت��م��ي��زة  �مل��ج��م��وع��ة 
�ملا�شي  �ملو�شم  بذلوه يف  �لذي  �لكبري 
حمققني �ألقاب بطولة كاأ�س  �لإمار�ت 
لل�شطرجن يف خمتلف �لفئات �لعمرية 
�مل�����ش��ارك��ة يف  �أن  �ل���ن���ادي  ، ور�أي���ن���ا يف 
�ل����ب����ط����ول����ة ����ش���ت�������ش���ي���ف خل���رب�ت���ه���م 

وجتربتهم �لكثري وعلى ثقة يف قدرتهم 
 على حتقيق �لنتائج �لباهرة �ملرجوة.

ي��ع��د جمل�س   : �ل���ه���رم���ودي  و�أردف������ت 
�جلديدة  ب��ت�����ش��ك��ي��ل��ت��ه  �ل����ن����ادي  �د�رة 
ت�شمل  ملو�شم  لكل  متكاملة  روزن��ام��ة 

مبا  و�خلارجية   �لد�خلية  �مل�شاركات 
�لالعبني  ب����ني  �ل����ش���ت���ق���ر�ر  ي��ح��ق��ق 
�لتح�شري�ت  وي�شهل  �لفنية  و�لكو�در 
لأ�شبقيتها  وفقاً  �ملو�شم  بطولت  لكل 

و�أهميتها.

العني لل�ضطرجن ممثاًل لدولة الإمارات يف بطولة اآ�ضيا الغربية

الهرم�دي : نعد روزنامة متكاملة ل�شتحقاقات امل��شم اجلديد

ت�شريح طبيب منتخب اأوروغ�اي يقلق الأرجنتني

ك�شفت تقارير �إخبارية �أن نادي ت�شيل�شي �لإجنليزي �قرتب 
�شيتي  �شو�نزي  من  يورينتي  فريناندو  �لإ�شباين  �شم  من 
�لإ�شبانية  �آ���س  �شحيفة  و�أ���ش��ارت  ي���ورو.  مليون   15 مقابل 
�نتقال  على  �شيو�فق  �شو�نزي  �أن  �لإل��ك��رتوين  موقعها  على 
يورينتي عندما يتمم �شفقة �شمه لويلفريد بوين من مان 
م�شادر  هناك  �أن  و�أ�شافت  ليورينتي.  بدياًل  لي�شبح  �شيتي 

�ليوم،  �أن يحدث  �ل�شفقتني ينتظر  �إن �متام  خمتلفة تقول 
هو  كونتي،  �أنطونيو  �لإيطايل  لت�شيل�شي،  �لفني  �ملدير  و�أن 
خا�شة  �ملا�شي  �ملو�شم  تاألقه  بعد  يورينتي  ب�شم  طالب  من 
�أن  و�أنه حاول �حل�شول على خدماته �ل�شتاء �ملا�شي. ورغم 
يورينتي يبلغ 32 عاماً، �إل �أن تاألقه كان ملفتاً �ملو�شم �ملا�شي 

مع �شو�نزي يف �لربمييري ليغ و�شاعده على عدم �لهبوط.  

ي�رينتي قد يجتمع مع مدربه 
ال�شابق جمددًا
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الفجر الريا�ضي

�شيقطع منتخب م�شر خطوة كبرية 
نحو �لعودة �إىل نهائيات كاأ�س �لعامل 
ل��ك��رة �ل���ق���دم ب��ع��د غ��ي��اب ط��وي��ل �إذ� 
�أوغند�  على  متتاليني  فوزين  حقق 
�ليوم �خلمي�س و�لثالثاء �ملقبل. ومل 
�ل��ع��امل منذ  ك��اأ���س  �إىل  ت��ت��اأه��ل م�شر 
قيادة  حتت  �شاركت  عندما   ،1990
�ل�����ش��ه��ري �ل���ر�ح���ل حممود  م��درب��ه��ا 

�جلوهري.
يف  �أوغ��ن��د�  �شيافة  يف  م�شر  وتلعب 
ثم  �لت�شفيات،  م��ن  �لثالثة  �جل��ول��ة 
�إ�شتاد  يف  ذ�ت����ه  �مل��ن��ت��خ��ب  ت�شت�شيف 

�جلي�س بربج �لعرب بعد 5 �أيام.
وح�����ش��دت م�����ش��ر 6 ن��ق��اط م��ن �أول 
�لكونغو،  على   1-2 بالفوز  جولتني 
مرتني  ف��ازت  و�إذ�  غانا،  على  و0-2 
�شمان  بو�شعها  �شيكون  متتاليتني 
خرجت  �إذ�  ذل�������ك  ب����ع����د  �ل�����ت�����اأه�����ل 
بالنت�شار على �أر�شها �أمام �لكونغو، 
�شاعدتها  �إذ�  ذلك  قبل  �أو رمبا حتى 

باقي �لنتائج.
�لأرجنتيني  �لفني  �مل��دي��ر  يحب  ول 
كوبر كثري�ً �ملفاجاآت، ومن �ملرجح �أن 

�لعنا�شر  نف�س  على  تقريباً  يعتمد 
�أول  �ل���ف���وز يف  �ل��ت��ي ���ش��اع��دت��ه ع��ل��ى 
�لعامل  ك��اأ���س  ت�شفيات  م��ن  جولتني 
�لأمم  ك��اأ���س  نهائي  ب��ل��وغ  وك��ذل��ك يف 

�لأفريقية 2017.
باختيار  تتعلق  �ملفا�شلة  تكون  ورمبا 
�ملخ�شرم  ب���ني  �لأ���ش��ا���ش��ي  �حل���ار����س 

ع�����ش��ام �حل�����ش��ري، �ل���ذي �ن��ت��ق��ل �إىل 
�لتعاون �ل�شعودي، و�شريف �إكر�مي.

�أحمد  ي��ل��ع��ب  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  م���ن  ل��ك��ن 
بروميت�س  لو�شت  �ملن�شم  ح��ج��ازي، 
�ألبيون، ور�مي ربيعة، يف قلبي �لدفاع 
فتحي  �أح��م��د  �لظهريين  ج���و�ر  �إىل 

وحممد عبد�ل�شايف.

�آر�شنال  لعب  �لنني  حممد  و�شيقود 
ط��������ارق حامد  م�����ع  �ل����و�����ش����ط  خ�����ط 
�ل�شعيد  ع��ب��د�هلل  وج����ود  ج��ان��ب  �إىل 
و�جلناحني حممد �شالح، �ملتاألق مع 
ليفربول، وحممود ح�شن تريزيغيه، 
بينما �شتكون م�شوؤولية خط �لهجوم 
�مل��ن��ت��ق��ل حديثاً  ع���م���رو ج���م���ال  ع��ل��ى 

عبد  حممود  �أو  �أفريقيا  جنوب  �إىل 
�أي�شاً  كوبر  و�شيملك  كهربا.   �ملنعم 
رم�شان  مثل  �ل��ب��دلء  من  جمموعة 
و�شالح  �شيتي،  �شتوك  �شبحي لعب 
جمعة �شانع لعب �لأهلي، �لذي ظهر 
ب�شكل ر�ئع يف �لأ�شابيع �لأخرية من 
�ملو�شم �ملا�شي وقد ينال فر�شة �أمام 
�ل�شفر  قبل  كوبر  و��شتبعد  �أوغ��ن��د�. 
4 لعبني منهم �أحمد �ل�شيخ هد�ف 
�ملو�شم  �مل��م��ت��از يف  �مل�����ش��ري  �ل�����دوري 
لتظهر  ه��دف��اً،   17 بر�شيد  �مل��ا���ش��ي 
يف  �ملخ�شرم  �لأرجنتيني  �مل��درب  نية 

�لعتماد على نف�س �لعنا�شر.
ولدى �أوغند� 4 نقاط من مبار�تني، 
�ملجموعة  �ل��ث��اين يف  �مل��رك��ز  وحت��ت��ل 
غانا  عن  نقاط   3 وبفارق  �خلام�شة 
�إيجابية على  نتيجة  بتحقيق  وحتلم 
�إىل  �لو�شول  حلم  ل�شتكمال  �أر�شها 

كاأ�س �لعامل لأول مرة.
وتقام �ملرحلة �لأخرية من �لت�شفيات 
جمموعات.  خ��م�����س  يف  �لأف���ري���ق���ي���ة 
وتتاأهل �ملنتخبات �ملت�شدرة فقط �إىل 

نهائيات كاأ�س �لعامل. 

تاألق منتخب �لإمار�ت �لوطني وفاز على نظريه �ل�شعودي 2-1، يف قمة خليجية جرت على �إ�شتاد هز�ع بن ز�يد يف 
�لعني، �شمن �لت�شفيات �لآ�شيوية �ملوؤهلة لكاأ�س �لعامل 2018 يف رو�شيا.

و�جتمعت عو�مل مهمة دفعت �لأبي�س حل�شم “كال�شيكو �خلليج” لأول مرة منذ 2007، وتتلخ�س فيما يلي:
حنكة باوزا  .1

�ملبار�ة،  مع  �لتعامل  ب��اوز�  �إدغ���ادرو  �ملخ�شرم  �لأرجنتيني  �مل��درب  �أج��اد 
�بتد�ًء من حت�شري �لالعبني نف�شياً وبدنياً، مرور�ً باختيار �لت�شكيلة 
�لأن�شب، نظر�ً للغيابات �لتي �شربت �شفوف �لأبي�س قبل كال�شيكو 
عليه،  �شيطرته  �أح��ك��م  �ل���ذي  �مل��درب��ني،  ���ش��وط  �إىل  و���ش��وًل  �خلليج، 
ب��اإغ��الق �مل�����ش��اح��ات �أم����ام �مل���د �لأخ�����ش��ر، و�لع��ت��م��اد ع��ل��ى �لهجمات 

�ملرتدة.
ب��اوز� تبديالت تن�شيطية تخدم خطته، وعزز �لكثافة يف خط  و�أج��رى 

�لو�شط باإ�شر�ك حممد عبد�لرحمن وحبيب �لفرد�ن، �إ�شافة 
تعليمات  تطبيق  �أج��اد  �ل��ذي  �شالح  �شامل  �ملهاجم  �إىل 

�ملدرب بامل�شاندة �لدفاعية.
مبخوت وخليل  .2

خليل  و�أح��م��د  مبخوت  علي  �ملهاجمان  �أدى 
دوره��م��ا ع��ل��ى �أك��م��ل وج���ه، ف��اإ���ش��اف��ة �إىل 

�ل�شباك  �إحر�زهما هديف �لإم��ار�ت يف 
مهماً  دور�ً  �أي�شاً  لعبا  �ل�شعودية، 

م����د�ف����ع����ي  ب������ني  �ل�����ت�����ح�����رك  يف 
يف  و�ل�������ش���غ���ط  “�لأخ�شر”، 

�ملناطق �لأمامية.
عاملية  م��ه��ارة  مبخوت  و�أظ��ه��ر 

�لكرة  ب���رتوي�������ش���ه  �ل����ه����دف،  ق���ب���ل 
بطريقة ر�ئعة، قبل �أن يطلق ت�شديدة �أر�شية 

�شكنت �شباك عبد�هلل �ملعيوف.
فر�وغ �لنجم �ل�شعودي �شلمان  “�لفهد �لأ�شمر”  �أما 
مزق  ���ش��اروخ��اً  �أن يطلق  ر�ئ��ع��ة، قبل  �ل��ف��رج بطريقة 

�شباك �ملعيوف.
طارق اأحمد  .3

مل يح�شل لعب �لإم��ار�ت ط��ارق �أحمد على جائزة 
�أف�شل لعب يف �ملبار�ة من فر�غ، فمن تابع جمهوده 
�مل��ب��ار�ة على  يكمل  ل��ن  �أن���ه  �لأول، يظن  �ل�����ش��وط  يف 
نف�س �لوترية �لعالية، لكنه بقي �شامد�ً مقاتاًل حتى 

�شافرة �لنهاية.
خطة  يف  ك��ب��ري�ً  تكتيكياً  دور�ً  �أح��م��د  ط����ارق  ول��ع��ب 

�شو�ء  �لإم��ار�ت��ي��ة،  للهجمات  �ملدبر  �لعقل  فكان  ب��اوز�، 
�أو من �لعمق، و�أج��اد تعطيل �لهجمات  على �لأط��ر�ف 

�لكرة  حامل  على  �لعايل  ب�شغطه  �ل�شعودية، 
منذ بد�ية �ملبار�ة وحتى نهايتها.

4. املنظومة الدفاعية
على �لرغم من بع�س �لهفو�ت و�لثغر�ت يف 
�لدفاعية  �ملنظومة  �أن  �إىل  �لأول،  �ل�شوط 
ل�الأبي�س كانت و�حدة من �أهم �أ�شباب فوز 
�لإمار�ت على �ل�شعودية، خا�شة يف �لربع 
“�لأخ�شر”  ك��ر  ح��ي��ث  �لأخ�����رية،  ���ش��اع��ة 

هجماته، لكن �لدفاع �لإمار�تي مع م�شاندة 
�للعب على  �أجرب �خل�شم  و�لهجوم،  �لو�شط 

�لأطر�ف، لكن عمالقة �لدفاع �حلار�س خالد عي�شى وقفو� �شد�ً منيعاً وحافظو� على 
نتيجة �لفوز 1-2.

احل�ضور اجلماهريي  .5
لعل �حل�شور �جلماهريي مل يكن على قدر �لتطلعات، لكن من ح�شر �شاهم ب�شكل كبري يف 

ظهور لعبي �لأبي�س بروح قتالية عالية، فكانو� على �ملوعد وحققو� �ملطلوب. 

ع�امل قادت »الأبي�س« حل�شم   5
»كال�شيك� اخلليج«

�شيتي يقدم “عر�شًا �شفهيًا” 
للتعاقد مع �شان�شيز

م�شر اأمام فر�شة تاريخية لبل�غ م�نديال 2018

رف�س نادي �آر�شنال �لإجنليزي عر�شاً �شفهياً ب�50 مليون جنيه �إ�شرتليني 
)64.6 مليون دولر(، قدمه مان�ش�شرت �شيتي للتعاقد مع مهاجم منتخب 

ت�شيلي �ليك�شي�س �شان�شيز.
وربطت �شحف بريطانية �شان�شيز باحتمال �لنتقال �إىل فريق �ملدرب بيب 

غو�رديول، مقابل �ن�شمام مهاجم منتخب �إجنلرت�، رحيم �شرتلينغ.
وقال متحدث با�شم �آر�شنال: مل ي�شلنا �أي عر�س ر�شمي.. ن�شتطيع �لقول 

�إن �ملبلغ �ملطروح رف�شناه.
ورمبا يرحل �لعديد من �لالعبني عن �آر�شنال قبل غلق نافذة �لنتقالت 
�جلالية، حيث ذكرت و�شائل �إعالم بريطانية، �أنه حدث �تفاق مع ت�شيل�شي 

على �نتقال �أليك�س �أوك�شليد ت�شامربلني.
لكن �آر�شنال ذكر �أنه مل يتم �لتو�شل بعد لتفاق ب�شاأن لعب و�شط منتخب 

�إجنلرت�.
وقال �ملتحدث: مل يتم �لتو�شل ل�شيء ب�شاأنه حتى �لن. 

عزز موناكو بطل �لدوري �لفرن�شي لكرة �لقدم هجومه 
ب�شم �ل�شنغايل �لدويل كيتا بالدي من لت�شيو �لإيطايل 
2022، وذلك بح�شب ما �أعلن نادي  بعقد ميتد حتى 

�لإمارة يف وقت متاأخر من م�شاء �م�س �لأول �لثالثاء.
ومل يذكر موناكو قيمة �ل�شفقة �لتي ي�شعى من خاللها 
�ل�شاعات  �نتقاله يف  �ملرجح  �ىل تعوي�س كيليان مبابي 
و�شائل  �أن  �إل  جرمان،  �شان  باري�س  �ىل  �ملقبلة  �لقليلة 
�شيكلف  �ل�شنغايل  �أن  �ىل  �أ���ش��ارت  �لإي��ط��ال��ي��ة  �لإع���الم 
مليون   30 ج��اردمي  ليوناردو  �لربتغايل  �مل��درب  فريق 

يورو، �إ�شافة �ىل مليونني �آخرين كمكافاآت.
ونقل نادي �لإمارة عن �ل�شنغايل �لبالغ 22 عاما قوله 
�أ�شياء  قالو�  و�لأ�شدقاء  �لالعبني  من  �لكثري  بيان  يف 
ج��ي��دة ع��ن �ل���ن���ادي، ع��ن روح��ي��ة �مل��ج��م��وع��ة و�لفريق. 
عندما تعر�س عليك فر�شة �لقدوم �ىل هنا، ف�شتو�فق 

على �لفور، موؤكد� “�إنه �مل�شروع �ملنا�شب بالن�شبة يل«.
بر�شلونة  ل��ن��ادي  �لعمرية  �ل��ف��رق  يف  تاأ�ش�س  �أن  وب��ع��د 
2011 ووقع  �نتقل بالدي �ىل لت�شيو عام  �لإ�شباين، 
عقده �لحرت�يف �لأول يف 2013، وهو قادم من مو�شم 

 16 �شجل  حيث  �لإيطالية  �لعا�شمة  ن��ادي  م��ع  مميز 
هدفا يف 31 مبار�ة خا�شها يف �لدوري �ملحلي.

غ�شون  يف  موناكو  ي�شمه  لع��ب  ث��اين  ب��ال��دي  و�أ�شبح 
ت��ع��اق��ده مع  �ل��ث��الث��اء �ي�شا ع��ن  �أع��ل��ن  �أن  ���ش��اع��ات بعد 
�ملهاجم �لدويل �ملونتينيغري �شتيفان يوفيتيت�س �لذي 
�ن��ت��ق��ل �ل��ي��ه م��ن �ن���رت م��ي��الن �لإي���ط���ايل بعقد لأربعة 
�أعو�م. ومل يك�شف موناكو قيمة �ل�شفقة، �ل �ن تقارير 
 10 ن��ح��و  �ىل  ت�����ش��ل  �ن��ه��ا  �ىل  �أ����ش���ارت  ع���دة  �شحافية 

ماليني يورو.

ال�شنغايل بالدي من لت�شي� اىل م�ناك� 

�ملتحدة  �لوليات  بطولة  �لول من  �ل��دور  ثالثا  �مل�شنف  فيدرر  روجيه  �ل�شوي�شري  تخطى 
فال�شينغ  مالعب  على  و�ملقامة  �لكربى  �لأرب��ع  �لبطولت  �آخ��ر  �مل�شرب،  ك��رة  يف  �ملفتوحة 

ميدوز يف نيويورك، بفوز �شعب كلفه خم�س جمموعات.
وتغلب فيدرر �لفائز باللقب خم�س مر�ت و�ل�شاعي لالنفر�د بالرقم �لقيا�شي بعد �عتماد 

نظام �لحرت�ف عام 1968 يت�شاركه حاليا مع �لمريكيني جيمي كونورز وبيت 
�شامرب��س، على �لمريكي �لو�عد �مل�شنف 70 يف �لعامل فر�ن�شي�س تيافو 6-4 

و6-2 و6-1 و1-6 و4-6.
�لرو�شي  �و  كاف�شيت�س  ب��الز  �ل�شلوفيني  م��ع  �ملقبل  �ل���دور  يف  ف��ي��درر  ويلتقي 

ميخائيل يوجني.
�ملفتوحة  ��شرت�ليا  ببطولة  �لعام  هذ�  و�لفائز  عاما   36 �لبالغ  فيدرر  ويطمح 

ووميبلدون �لنكليزية، �ىل �حر�ز �للقب �لكبري �لع�شرين يف م�شريته، و�لول يف 
نيويورك منذ 2008 �حرز �للقب من 2004 �ىل 2008.

ويف حال جنح يف �لذهاب حتى �لنهاية و�ح��ر�ز �للقب، فذلك �شيفتح 
�ل��ع��امل��ي لالعبني  �لت�شنيف  ���ش��د�رة  �ىل  ل��ل��ع��ودة  �أم��ام��ه  �ل��ب��اب 

�ملحرتفني.
وحلق فيدرر بال�شباين ر�فايل ناد�ل �مل�شنف 

و2013،   2010 وب���ط���ل  �ول 
�ل�شربي  ع���ل���ى  ف�����از  �ل������ذي 

 6-7 ليوفيت�س  دو�شان 
و2-6  و2-6   )6-8(
ورف���������ع ر������ش�����ي�����ده من 
�لن��ت�����ش��ار�ت يف �ل���دور 
�ل���������دور�ت  م�����ن  �لأول 

و�لبطولت �لتي خا�شها 
13 فوز�  �ملو�شم �ىل  هذ� 

دون هزمية.
�لوحيدتان  �مل���ب���ار�ت���ان  وه��م��ا 

�للتان �قيمتا �لثالثاء �ملا�شي لفئة 
�ملباريات  عطلت  �لتي  �لأمطار  ب�شبب  �لرجال 

�ملقررة على �ملالعب �خلارجية غري �ملغطاة.
و�قيمت مبار�تا فيدرر وناد�ل على �مللعب �لرئي�شي �رثر �آ�س 

�لذي �أغلق �شقفه ما ت�شبب ب�شدى هائل نتيجة �حل�شد �لذي بلغ 
24 �ألف م�شجع.

وتذمر ناد�ل من هذ� �لأمر، قائال بعد �ملبار�ة “ب�شر�حة، �إنها �ل�شجة 
�أنا  �ل��ط��اق��ة و�مل�����ش��ان��دة م��ن �جل��م��ه��ور ر�ئ��ع��ت��ان.  �ل�����ش��يء.  مرتفعة بع�س 

�مللعب لأن  �أ�شتمتع بذلك ولدي ذكريات ل تن�شى من هذه �لبطولة وهذ� 

�لطاقة فيه خمتلفة عن �أي مكان �آخر. لكن يف �لوقت ذ�ته، وحتت �ل�شقف، �ل�شجة مرتفعة. 
مل يكن مبقدوري �شماع �لكرة حلظة �شربها«.

�شر�مة  �أك��ر  نكون  �أن  يجب  �ملغلق،  �ل�شقف  حتت  لكن  ��شتعر��شا،  نقدم  �أننا  �أتفهم  وتابع 
بخ�شو�س �ل�شجة. كل �ل�شجة تبقى يف �لد�خل وهذ� �أمر �شعب.

و�قيمت �لثالثاء ثماين مباريات فقط يف مناف�شات �ل�شيد�ت �ي�شا، وكانت �أبرز 
نتيجة فقد�ن �لملانية �جنيليك كريبر �مل�شنفة �شاد�شة للقبها، لت�شبح �ول 
�لدور  من  تخرج   2005 منذ  كوزنت�شوفا  �شفتالنا  �لرو�شية  بعد  بطلة 
�لأول بخ�شارتها �مام �ليابانية ناومي �أو�شاكا 3-6 و1-6، يف حني تغلبت 
و�شيفتها و�مل�شنفة �وىل عامليا �لت�شيكية كارولينا بلي�شكوفا ب�شهولة على 

�لبولندية ماغد� لينيت 6-2 و1-6.
لكن  �آ�س”،  “�رثر  ملعب  م��ن  تذمر  هناك  يكن  مل  لفيدرر،  بالن�شبة 
�ل�شوي�شري �لذي مل يلعب خم�س جمموعات يف �لدور �لول يف 
نيويورك منذ م�شاركته �لوىل عام 2000، برر فوزه 
�ل�شعب على تيافو �ىل ��شتعد�د غري مثايل ب�شبب 
��شتعد�دي  يكن  مل  وق���ال  �لظهر،  يف  م�شكالت 
دورة  منذ  مثاليا.  يكن  مل  ��شتهي.  كنت  كما 
على  رك��زت  للما�شرتز،  �لكندية  مونرتيال 

ظهري.
و�أ�شاف كنت �آمل باأن �بد�أ �ملبار�ة ب�شكل 
�شبور�.  كنت  لكني  ح�شل،  مما  �ف�شل 
باأن  و�شعرت  �لوىل،  �ملجموعة  خ�شرت 
ظهري يتح�شن فاعتربت �ن �ملبار�ة مل 

تبد�أ.
وب����ع����د خ�������ش���ارت���ه يف ن���ه���ائ���ي م���ون���رتي���ال 
�ل��ك�����ش��ن��در زفرييف،  �لمل������اين  �ل�������ش���اب  �م�����ام 
دورة  يف  �مل�شاركة  ع��دم  �ملخ�شرم  �ل�شوي�شري  ف�شل 

�شين�شيناتي للما�شرتز �ي�شا ب�شبب �آلم يف ظهره.
و�كد �ن ظهره لي�س م�شكلة، وقال يف هذ� �ل�شدد 
ملا  ب��اأن ظهري �شيكون م�شكلة يل  ��شعر  لو كنت 
�لمور  ب��اأن  �عتقد  ميدوز.  فال�شينغ  يف  �شاركت 

�شتتح�شن �شيئا ف�شيئا من مبار�ة �ىل �خرى.
وخ��ت��م ف���ي���درر ه��ن��اك �م����ور ع���دة �ي��ج��اب��ي��ة ميكن 
بخم�س  �ل��ف��وز  �مل���ب���ار�ة:  ه���ذه  م��ن  ��شتخال�شها 
جمموعات على �شوء هذ� �ل�شتعد�د �مر �إيجابي. 

�أنا ل�شت قلقا.

فيدرر يتخطى الدور الول ب�شع�بة يف فال�شينغ ميدوز  

�أك����د وك��ي��ل �أع���م���ال �مل��ه��اج��م �ل��ف��رن�����ش��ي �ل����دويل �أنطو�ن 
ك��ان ليرتك فريقه،  �ل��الع��ب  �أن  �أول،  �إري���ك  غ��ري��زم��ان، 
�أتلتيكو مدريد، يف حال رفعت �لعقوبة �ملوقعة على �لنادي 
�لإ�شباين من قبل �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم فيفا، مبنعه 
من �إبر�م تعاقد�ت جديدة حتى يناير �ملقبل. و�أو�شح �أول 
يف مقابلة مع جملة فر�ن�س فوتبول �أن “غريزمان �تخذ 
�إبر�م  م��ن  يتمكن  مل  �ل��ذي  ن��ادي��ه،  م��ع  مت�شامناً  موقفاً 
�شفقات، ولول هذه �لعقوبة لكان �نتقل لفريق �آخر بال 

�أدنى �شك«.
و�أق��������������������������ر وك�������ي�������ل 

�لالعبني، �لذي 
ميثل  يعد  مل 
�مل��������ه��������اج��������م 
�ل����ف����رن���������ش����ي 
يونيو  م���ن���ذ 
بعد  �مل���ا����ش���ي 

عقد  ح����������و�يل 
كامل من �لتعاون، 

غريزمان  �أن 
ك���������ان ي����رغ����ب 
�ل����رح����ي����ل  يف 

ع�����ن �لأت���ل���ي���ت���ي 
ك���ي ي���ب���د�أ من 

�ل�������������ش������ف������ر، 

وتكون له دو�فع جديدة يف حتٍد خمتلف.
كما يرى �أن �للتز�مات �لدعائية �لكثرية لالعب وحقوق 
عليها  ح�شل  �لتي  �لتجارية  �لعالمات  من  لعدد  �ل�شور 
�أثرت   2016 ي��ورو  �لأوروب��ي��ة  �لأمم  بطولة  نهاية  بعد 

�شلباً على �أد�ئه يف �مللعب.
�ل�13  �كت�شف غريزمان يف عمر  �ل��ذي  �لوكيل،  و�أو���ش��ح 
�أن متثيل  ���ش��و���ش��ي��د�د،  ل��ف��ري��ق ري����ال  �إر����ش���ال���ه  وجن���ح يف 
�ل��ع��الم��ات �ل��ت��ج��اري��ة و�ل��ظ��ه��ور يف و���ش��ائ��ل �لإع����الم �أمر 
جيد، بالإ�شافة لأنه �شغوف مبو�قع 
�لتو��شل �لجتماعي، ولكنه 
لع��ب ك��رة ق��دم ولي�س 

مغنياً!.
و��شتبعد وكيله 
�أن  �ل�������ش���اب���ق 
تكون زوجته، 
هي  �إري�������ك�������ا، 
ف�شلت  �ل���ت���ي 
ب����������������ق����������������اوؤه يف 
�لإ�شبانية،  �لعا�شمة 
حتى  ����ش���ت���ت���ب���ع���ه  لأن������ه������ا 
متنبئاً  �ل�شمايل،  �لقطب 
من  �شيخرج  غريزمان  �أن 
�ل����ع����رة لأن�������ه فتى  ه�����ذه 

ذكي.

»فيفا« حرم غريزمان الرحيل عن اأتلتيك�



    
3 اأيام بعد  لل�فاة  �شام" ي�ؤدي  "عطر 

ب�ريالك�س  يعرف  ت��د�ول عطر  �لدفاع �جلز�ئرية من  وز�رة  ح��ذرت 
ومتاأخرة من  ف��رتة غري مبا�شرة  بعد  �ملفاجئ  �مل��وت  �إىل  ي��وؤدي  قد 
�لناحية  م��ن  موجه  ك��ان  م�شرب  ع�شكري  لبيان  ووف��ق��اً  ��شتعماله. 
�ل�شحة  مل�شالح  �جلهوية  �ملديرية  �إىل  بالبليدة  �لأوىل  �لع�شكرية 
مت  �مل�شلمني  ي�شتهدف  �ل���ذي  �لقاتل  �لعطر  ه��ذ�  ف���اإن  �لع�شكرية، 
�خلرب  �شحيفة  ذك��رت  ح�شبما  �لعربية  �ل���دول  م��ن  بعدد  �كت�شافه 
�جلز�ئرية. ووفقاً للبيان �لع�شكري فاإن �لتحاليل �لكيماوية للعطر 
هذ�  �شمية  �أن  طبية،  لفحو�شات  له  �مل�شتعملني  �إخ�شاع  بعد  �أثبتت 
قد  متاأخر  مفعول  لها  بل  ��شتعماله  بعد  مبا�شرة  تظهر  ل  �لعطر 
ميتد �إىل 3 �إىل 4 �أيام بعد ر�شه على ج�شد �لإن�شان بحيث يكون ماآله 
�ملوت �ملحتوم. وطالبت وز�رة �لدفاع بعدم �قتناء هذ� �لعطر و�لتوقف 
ب�شكل نهائي عن ��شتعماله يف حالة �قتناءه من قبل. و�شددت �لوز�رة 
ن�شر  لعدم  تفادياً  �ملنع  �ل��ه��دوء خ��الل عملية  م��ر�ع��اة  ���ش��رورة  على 
�لذعر و�شط �لأفر�د �لذين يكونون قد ��شتعملو� هذ� �لعطر، وذلك 
�ملفاجئ. ومن  �ملوت  �ملوت دون �لرتكيز على  بالتطرق فقط خلطر 
جهتها، �شارعت وز�رة �لتجارة، �إىل فتحق حتقيق يف �ملو�شوع، بينما 

حذرت جمعية حماية �مل�شتهلك من تد�ول هذ� �لعطر.

طفل يعلق داخل غ�شالة 
�حتجز طفل �شغري د�خل �لغ�شالة يف منزله بينما كان يلعب �لغمي�شة 
مع �شقيقته �ل�شغرية، ما دفع رجال �لإنقاذ ل�شكب زيت عباد �ل�شم�س 
د�خل �لغ�شالة لإخر�جه منها.  بينما كان �لطفل �لذي يبلغ من �لعمر 
�شبع �شنو�ت يبحث عن مكان منا�شب لالختباء �أثناء لعبه �لغمي�شة، 
��شتهى  كما  ت�شر  مل  �لأم���ور  �أن  �إل  �لغ�شالة.  د�خ��ل  يختبئ  �أن  ق��رر 
�ل�شبي �لذي مل يتمكن من �خلروج من �لغ�شالة فطلب �لنجدة من 
و�لديه. وبعد حماولت فا�شلة لإخر�ج طفلهما، �ت�شل �لأبو�ن برجال 
�لإنقاذ �لذين و�شلو� �إىل �ملكان و�شرعو� يف �إنقاذ �لطفل، حيث قامو� 
ب�شكب زيت دو�ر �ل�شم�س على ج�شده لكي ي�شبح زلقاً وي�شهل خروجه 
من �لغ�شالة. وحل�شن �حلظ حترر �ل�شبي من حمب�شه دون �أن ي�شاب 
باأي �أذى.  ومل يكن �حلادث �لذي وقع يف منطقة خاركوف �لأوكر�نية 
�لأول من نوعه، حيث �حتجز موؤخر�ً طفل �آخر يبلغ من �لعمر �أربع 
قرية  يف  لعبه  �أثناء  �شاعات   10 ملدة  ��شمنتيتني  كتلتني  بني  �شنو�ت 
نوفورودين و�شط رو�شيا.  وقد �ت�شل و�لد� �لطفل بالطو�رئ بعدما 
عملية  ب��د�أت  حيث  طويلة،  لفرتة  �ملنزل  عن  طفلهما  غياب  لحظا 
قبل  �ل�شمامة،  �لكالب  خاللها  ��شتخدمت  �شاعات   10 د�م��ت  بحث 
�لعثور على �لطفل �مل�شكني بني كتلتني ��شمنتيتني بالقرب من �ملنزل. 
ومت نقل �لطفل �إىل �مل�شت�شفى لتلقي �لعالج، حيث قال �لأطباء باأنه 
يف حالة �شحية جيدة، وميكنه �لعودة �إىل �ملنزل على �لفور، بح�شب 

ما ورد يف �شحيفة ديلي مريور �لربيطانية. 

يحطم حمل اأ�شماك ب��شاط�ر
ثالثيني  مو�طن  قيام  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  فتاة  وثقت 

بتك�شري حمل �أ�شماك ب�شارع �مللك خالد يف مدينة حائل.
يف  �ملحمول،  هاتفهما  كامري�  عرب  للفيديو  �لفتاة  توثيق  و�شاعد 

�لو�شول للجاين من قبل �ل�شرطة و�لإطاحة به.
ويف �لتفا�شيل، قال �شاحب حمل �أ�شماك رباب، وهو �شعودي يدعى 
عبد�هلل �ل�شمري، �إنه تلقى ��شتدعاء من قبل �ل�شرطة، �م�س �لأول 
�شاطور�  ميلك  جمهول  عن  بالغا  فتاة  قدمت  �أن  بعد  �لثالثاء، 
كبري� وقام با�شتخد�مه يف ته�شيم و�جهة �ملحل و�أحو��س �ل�شمك، 

موثقة �جلرمية بهاتفها �ملحمول، وفق موقع �أخبار24.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ممر�س يقتل 90 مري�شًا ب�شبب امللل
حكم عليه يف �لعام 2015 بال�شجن مدى �حلياة جر�ء �شل�شلة من جر�ئم �لقتل �لتي �رتكبها بد�فع �مللل يف حق 6 
من �ملر�شى، �لذين كان عليه بحكم وظيفته كممر�س �أن يرعاهم، لكن كان �ل�شعب �لأملاين مع �شدمة غري متوقعة، 
فاملمر�س �لأملاين نيل�س ه�. مل يقم بقتل 6 مر�شى فقط، بل 84 مري�شاً كانو� حتت رعايته، قتلهم �ملمر�س باأع�شاب 

باردة هرباً من �مللل على حد قوله.
ووفقاً ل�شحيفة دير �شبيغيل �لأملانية، فاإن �ملمر�س �لقاتل يعترب بهذ� �لعدد �خلر�يف من جر�ئم �لقتل، �أكرب قاتل 

مت�شل�شل عرفه �لتاريخ منذ �حلرب �لعاملية �لثانية وحتى يومنا هذ�.
وذكرت �شحيفة هت لت�شته نيوز �لفلمنكية على موقعها �لإلكرتوين �م�س، �أن م�شرح كل هذه �جلر�ئم كان يف ق�شم 
 2003 200 مري�س يف �لفرتة من  �لطو�رئ مب�شفى قريب من مدينة برمين �لأملانية، حيث تويف ما يقرب من 
و2005، وهو رقم كبري يكاد يكون م�شاعفاً لعدد حالت �لوفيات �لتي �شهدها �لق�شم ذ�ته خالل �ل�شنو�ت �لأ�شبق، 
هذ� �لرتفاع �ملريب يف وفيات �ملر�شى �أقلق �إد�رة �مل�شفى، ودفعها �إىل �لتحقق يف �لأمر، دون �لو�شول �إىل �أية نتائج 
تزيل �لغمو�س �لعجيب �ملحيط بكل هذه �لوفيات غري �ملفهومة، حتى يوم 22 يونيو 2005، و�لذي �شهد �لعثور 

على �أول خيط �أكرب جرمية متت يف ع�شرنا �حلايل.
يف ذلك �ليوم كانت �إحدى �ملمر�شات متر يف ممر�ت �مل�شفى، حني �شاهدت بامل�شادفة زميلها �ملمر�س "نيل�س ه." وهو 
يحقن �إحدى مري�شات �ل�شرطان بكمية �شخمة وغري معتادة من �أدوية �لقلب، وكادت �ملري�شة تفقد حياتها لول 

دخول �ملمر�شة، و�لتي �شارعت على �لفور بالإبالغ عن زميلها لدى �ل�شرطة و�إنقاذ �ملري�شة يف �آخر حلظة.
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حماكمة 5 من اآكلي حل�م الب�شر
�لقب�س  مت  �أ�شخا�س  خم�شة  بق�شية  �أفريقيا،  جنوب  يف  حمكمة،  نظرت 

عليهم يف منطقة ريفية قبل �أ�شبوع، بتهمة �أكل حلوم �لب�شر.
�أمام �ملحكمة، بعد �لقب�س عليهم يف منطقة  ومثل �ملتهمون لوقت ق�شري 

ريفية قبل �أ�شبوع، بعدما �شّلم �أحدهم نف�شه �إىل مركز �أمني.
وحددت �ملحكمة يوم �لثامن و�لع�شرين من �شبتمرب �ملقبل، لإ�شد�ر �حلكم 
تعبت من  لقد  للمحققني قائال:  �ملتهم  و�ع��رتف  �ملتهمني �خلم�شة.  �شد 
�أكل حلوم �لب�شر، وبهذه �لعرت�فات مت �لقب�س على باقي �ملتهمني، بح�شب 
"�أ.ف.ب". و�أعلن متحدث با�شم �ل�شرطة، �أن �لرجال �خلم�شة �لذين مثلو� 
�شر�حهم  �إط��الق  بطلب  تقّدمو�  �أن  �شبق  �ملا�شي،  �لإث��ن��ني  �ملحكمة،  �أم��ام 
بكفالة، لكنهم تخّلو� عن هذ� �لطلب، ومت �تهامهم بالقتل و�ل�شرت�ك يف 

�لقتل وحيازة �أع�شاء ب�شرية.
وكان �لرجل �لذي �شّلم نف�شه للمركز �لأمني، يحمل حقيبة فيها �أرجل و�أيد 

ب�شرية، وقام باإر�شاد �ملحققني �إىل منزل فيه �ملزيد من �للحم �لب�شري.
و�أ�شاف �ملتحدث با�شم �ل�شرطة �أن رجال �لأمن مل يحددو� هوية �ل�شحايا، 

وتنتظر �ل�شرطة �إجر�ء فح�س �حلم�س �لنووي.
ول يوجد يف قانون جنوب �إفريقيا ما يجّرم �أكل حلم �لب�شر ب�شكل �شريح، 

لكن مو�د قانونية جتّرم تقطيع جثث �ملوتى وحيازة �لأع�شاء �لب�شرية.
جدير بالذكر �أن �آكلي حلوم �لب�شر ينت�شرون يف جميع �أنحاء �لعامل، ولكن 

بدرجات خمتلفة، وهناك �لعديد من �حلالت �ملنفردة يف بع�س �لدول.

طفلة تقتل نف�شها مب�شد�س والدها
مب�شد�س  ب��اخل��ط��اأ  نف�شها  عمرها  م��ن  �لثالثة  يف  �أ���ش��رت�ل��ي��ة  طفلة  قتلت 
�ل�شرطة  دف��ع  �ملنزل وه��و حم�شو، مما  �أن وجدته يف حديقة  بعد  و�ل��ده��ا، 
�أبلغ  بعدما  �لطفلة  بيت  �إىل  �ل�شرطة  وهرعت  �لأب.  على  �لقب�س  لإلقاء 
�جل��ري�ن عن �شماع طلقة يف حديقة �ملنزل يف مدينة �شيدين، ومت �لعثور 
عليها وهي ميتة نتيجة �لإ�شابة بطلقة يف �لرقبة. و�أف��ادت �ل�شرطة باأنه 
مت �إطالق طلقة و�حدة من �مل�شد�س، و�أن �لطفلة قتلت على �لفور، يف حني 
ناري  �شالح  �قتناء  بتهمة  �شنة   43 وعمره  و�لدها  على  �لقب�س  �إلقاء  مت 
�ل�شرطة يف  وق��ال قائد  �آم��ن.  �ل�شالح يف مكان  غري مرخ�س وع��دم و�شع 
�ملنطقة بول كاريت �لتي �شهدت �لو�قعة: كانت �أم �لطفلة و�أطفال �آخرون يف 
�ملنزل، بينما كان �لأب يف مكان قريب وقت �حلادث، وتعد وفاة طفلة بهذه 
ا وللكادر �لطبي �لذي تعامل  �ل�شن ماأ�شاة حقيقية لأ�شرتها ولل�شرطة �أي�شً
معها. و�أ�شارت �شحيفة �شن �لربيطانية نقاًل عن و�شائل �إعالم �أ�شرت�لية 
يوم  حماكمته  و�شتعاود  �ملا�شي،  �لإثنني  �ملحكمة،  �أم��ام  َمُثَل  �لأب  �أن  �إىل 
�حلادث  عقب  �لأم  حالة  و�شفو�  �جل���ري�ن  ب��اأن  م�شيفة  �ل��ق��ادم،  �جلمعة 
باأنها ه�شتريية و�أنها �شاحت بزوجها قائلة : ل لي�شت طفلتي.. �ذهب �إىل 

�جلحيم �أنا �أكرهك… لقد قتلت طفلتي .

رونالدو يف �ش�رة 
عائلي" "مزاج 

كري�شت�شانو  �ل��ربت��غ��ايل  �لنجم  ن�شر 
�إن�شتغر�م  م���وق���ع  ع���ل���ى  رون������ال������دو، 
لعائلته،  جميلة  ���ش��ورة  �لجتماعي، 
م����وؤخ����ر�  �أف������ر�ده������ا  ع������دد  ز�د  �ل����ت����ي 
وب��د� لع��ب ريال  ت��و�أم��ني.  با�شتقبال 
عاما،   32 �لعمر  من  �لبالغ  م��دري��د، 
�إيفا  بر�شيعيه  ك��ب��ري  ب�شكل  ف��خ��ور� 
كري�شتيانو  �لأك�����رب  و�ب���ن���ه  وم��ات��ي��و، 
7 ���ش��ن��و�ت، يف وجود  ج��ون��ي��و وع��م��ره 
�شديقته �حلامل جورجينا رودريغيز 
ون�شر  ع��ام��ا.   22 �لعمر  م��ن  �لبالغة 
�أف�شل لعب يف �أوروبا �ل�شورة معلقا 
يحمل  فيما  عائلي"،  "مز�ج  عليها 
�أحد �لتو�أمني يف ح�شنه، و�لآخر بني 
يدي جورجينا، فيما وقف كري�شتيانو 
جونيور خلف �لأريكة مبت�شما. يذكر 
عن  ب���ال���ت���و�أم���ني،  رزق  رون����ال����دو  �أن 
�أن  و�شبق  �لرحم"،  "��شتئجار  طريق 
عن  �أي�شا  جونيور  بكري�شتيانو  رزق 
جمهولة  �أم  رح���م  ����ش��ت��ئ��ج��ار  ط��ري��ق 
�شابقا،  ك�شف  رون��ال��دو  وك��ان  �لهوية. 
�أطفال،   7 عن رغبته باحل�شول على 
مبا يتو�فق مع رقمه �ملف�شل. ونقلت 
"كري�شتيانينو  �إعالمية قوله  تقارير 
�ب��ن رون��ال��دو �شعيد ج��د�، وه��و يقول 
�إنه يريد �ملزيد من �لأخوة و�لأخو�ت. 
ي����ري����د �ل����و�����ش����ول ل�������ش���ب���ع���ة، �ل���رق���م 
�ل�شحري، و�أعتقد �أن هذ� �أمر جيد".

اعتقال رجل اأعمال 
وزوجته بتهمة املخدرات

رجل  م�شر،  يف  �لأمنية  �ل�شلطات  �عتقلت 
�لجتار  بتهمة  وزوج���ت���ه  م�����ش��ري��ا،  �أع���م���ال 
يف خم���در �لآي�������س ك��ري�����ش��ت��ال وت��روي��ج��ه يف 

منطقة �لهرم بالقاهرة.
�لعامة  �لإد�رة  ل��ق��ي��اد�ت  معلومات  ووردت 
ملكافحة �ملخدر�ت تفيد بقيام رجل �أعمال ، 
�شاحب �شركة ��شتري�د وت�شدير، وزوجته ، 
بالإجتار يف �ملخدر وحيازتهما لكميات منه، 
قبل بيعها لل�شباب يف مناطق خمتلفة من 

�أنحاء �لعا�شمة �مل�شرية �لقاهرة.
ومتكن رجال �لأمن من �شبط رجل �لأعمال 
وزوجته �أثناء تو�جدهما يف �شيارتهما، �إذ مت 
�لتحفظ على كمية من �ملخدر، �إىل جانب 
عمليات  من  �ملتح�شلة  �ملالية  �ملبالغ  بع�س 
�لبيع، ومت حترير �ملح�شر �لالزم �شدهما 

و�أحيل �ملتهمان للتحقيق.

ماتت من ال�شحك وال�شبب نكتة !  
يف  تق�شي عطلتها  ريجويل،  �شارون  �لأمريكية  �ملعلمة  كانت 
�ملك�شيك، �إل �أن حادًثا ماأ�شاوي غريب، �أنهى حياتها دون �أي 
كانت  �أنها  �شارون،  �شقيق  ريجويل،  د�فيد  وك�شف  مقدمات. 
يف  �ملك�شيك،  يف  و�شديقتها  �بنتها،  برفقة  عطلتها  تق�شي 
ذ�  ا  خا�شً منزًل  و��شتاأجرت  �جل��اري،  �أغ�شط�س  �شهر  مطلع 
�شرفة. ووفًقا ل�شحيفة �لإندبندنت �لربيطانية، فاأن �شارون 
كان جتل�س يف �ل�شرفة، قبل حلظات من قيام �بنتها ب�شرد نكتة 
لها، فانفجرت بال�شحك، وفقدت �لتو�زن جر�ء ��شتغر�قها يف 
�لور�ء  �إىل  �نزلقت  �أنها  و�أ�شاف �شقيقها  �ملتو��شل.  �ل�شحك 
مقعد  �شكل  على  م�شممة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل�شرفة،  ح��اف��ة  نحو 
طويل، و�شقطت من �لأعلى �إىل �لأر�س. و�أ�شار �شقيق �ملتوفية 
يف  �لتي  تلك  عن  تختلف  �ملك�شيك  يف  �لبناء  معايري  �أن  �إىل 
�لوليات �ملتحدة، حيث كانت �شرفة �ملنزل �مل�شتاأجر من دون 
�شور حقيقية، وهو �لأمر �لذي مل تكن �شارون معتادة عليه. 
وماتت بعد �شبعة ع�شر يوًما من نقلها للم�شت�شفى، ووجودها 
�أو�شلها  �لتنف�س �لإ�شطناعي، حيث  �لإنعا�س حتت  يف غرفة 
�لأطباء بجهاز �لتنف�س �ل�شطناعي، لكن رغم جهود �لأطباء 
جروحها  م��ن  �لتعايف  عاما   50 �لبالغة  �ل�شيدة  ت�شتطع  مل 
��شطرت  �لنهاية  ويف  �لغيبوبة.  حالة  من  و�خل��روج  �لبليغة 
وقامت  �جل��ه��از،  من  بقطعها  لالأطباء  �ل�شماح  �إىل  �أ�شرتها 

�أ�شرتها بالتربع باأع�شائها خلم�شة �أ�شخا�س.

ا�شطاد ال�شمك يف غرفة معي�شته 
تد�ولت �لعديد من مو�قع �لتو��شل �لجتماعي ت�شجياًل 
م�شور�ً يظهر رجاًل من مدينة هيو�شنت وهو ي�شطاد �شمكة 
كبرية من د�خل منزله �لذي غمرته مياه �لفي�شانات جر�ء 
�إع�شار هاريف �لذي �شرب ولية تك�شا�س موؤخر�ً.  ويظهر 
مقطع �لفيديو �لرجل وهو يغو�س حتى ركبتيه يف مياه 
من منزله، حماوًل  كبري�ً  ج��زء�ً  �لتي غمرت  �لفي�شانات 
�لإم�شاك ب�شمكة كانت ت�شبح يف �ملياه، وبعد عدة حماولت 
فا�شلة جنح �لرجل يف �لإم�شاك ب�شمكة كبرية، حيث ظهر 
ويذكر  �ل��ك��ام��ري�.   �أم���ام  ويظهرها  �ل�شمكة  يحمل  وه��و 
�لفيديو  مقاطع  من  �شل�شلة  ن�شرت  �شالد�نا  فيفيانا  ب��اأن 
�لق�شرية على �شفحتها على في�شبوك تظهر و�لدها �شاول 
�شالد�نا وهو يحاول �لإم�شاك بالأ�شماك �لتي تدفقت �إىل 
منزله مع مياه �لفي�شانات.  ويف تعليق على �لفيديو قال 
�لطعام،  �ملنزل للبحث عن  ملاذ� تخرج من  �ملتابعني:  �أحد 
عندما ياأتي �لطعام �إىل غرفة �ملعي�شة يف منزلك؟. ولقي 
مقطع �لفيديو رو�جاً كبري�ً على �لإنرتنت، وح�شل على 
يوم  ن�شره  منذ  �لآلف  ع�شر�ت  بلغ  كبري  م�شاهد�ت  عدد 

�ل�شبت �ملا�شي، بح�شب موقع يو بي �آي �لإلكرتوين. 

يقتل �شابًا بعلبة م�شروبات من الق�شدير
متكنت �ل�شرطة �ملغربية من �لقب�س على �شاب �تهم بقتل 
�آخر بو��شطة علبة م�شروبات من �لق�شدير، ولذ بالفر�ر. 
ويف �لتفا�شيل، فاإن �ل�شحية دخل �إىل �أحد �لأحياء وهو 
يف حالة غري طبيعية و�أخذ يف �ل�شر�خ و�ل�شتم، ما جعل 

�جلاين يتدخل لثنيه عن ذلك، وفق موقع "�ليوم 24".
و�أق��دم �جلاين على توجيه �شربات متتالية وقوية على 
�شدر �ل�شحية، بو��شطة علبة م�شروبات من �لق�شدير، 
ما �أ�شفر عن �شقوط �ل�شحية مغمى عليه، حيث مت نقله 

�إىل �مل�شت�شفى لكنه لفظ �أنفا�شه �لأخرية فيها. النجمة ري�س ويذر�ضبون خالل ح�ضورها العر�س الأول لفيلم "Home Again" يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. )رويرتز(

عائلة كاردا�شيان تتربع 
بن�شف ملي�ن ملكافحة هاريف 

ت��ربع��ت ك��ي��م ك��ارد����ش��ي��ان و�أف�����ر�د 
م���ل���ي���ون دولر  ب��ن�����ش��ف  �أ����ش���رت���ه���ا 
جلهود �لتعايف من �لعا�شفة هاريف 
منهم  م�����ش��اه��ري  �إىل  ل��ي��ن�����ش��م��و� 
جون�شون  ودوي�����ن  ل��وب��ي��ز  ج��ن��ي��ف��ر 
وكيفن هارت كانو� تعهدو� بتقدمي 
�أمو�ل مل�شاعدة ع�شر�ت �لآلف من 
ولية  يف  �ل��دم��ار  م��ن  �ملت�شررين 

تك�شا�س.
و�أعلنت كارد��شيان و�أختاها خويل 
وك���ورت���ن���ي و�أم���ه���ن ك��ري�����س جيرن 
ع��ن �ل��ت��ربع��ات على م��وق��ع تويرت 
�ل�شليب  �إىل  �لأم�������و�ل  ووج���ه���و� 
�أرمي  �لأحمر وموؤ�ش�شة �شالفي�شن 

جي�س �خلال�س.
وق���ال���ت ك���ارد�����ش���ي���ان ع��ل��ى تويرت 
يا  �أج����ل����ك  م����ن  ن�����ش��ل��ي  "نحن 
ه��ي��و���ش��ت��ون! �أم����ي و�أخ����و�ت����ي و�أن���ا 
�����ش����وف ن����ت����ربع ب��خ��م�����ش��م��ئ��ة �أل����ف 
على  �شخ�شا   11 ول��ق��ي  دولر". 
�لعا�شفة  ج�����ر�ء  ح��ت��ف��ه��م  �لأق������ل 
قبل  تك�شا�س  �شربت  �ل��ت��ي  ه���اريف 
و�شلت  جارفة  �شيول  و�شببت  �أي��ام 

�حلركة يف مدينة هيو�شتون.

تعرف على اأ�شهر اخلرافات الفلكية
�ملعلومات �خلاطئة عن  كثري� من  �لبع�س  يتد�ول 
�لأر�س و�لأجر�م �ل�شماوية �ملحيطة بها وعلم �لفلك 
ب�شكل عام، دون �أن يدرو� �أنها حم�س تخمينات، ل 

�شند علميا لها.
و�أورد موقع بزن�س �إن�شايدر عدد� من تلك �ملعلومات 
�ملغلوطة، من بينها �أن جاذبية �لقمر هي �مل�شوؤولة 
�أن  �لوحيدة عن ظاهرة �ملد و�جل��زر، و�لأك��ر دقة 
ت�شهد  �لتي  هي  للقمر  كوكبنا  من  �ملقابلة  �جلهة 
�لأخرى  �أم��ا �جلهة  ب�شبب �جل��اذب��ي��ة،  م��د� وج���زر� 
فتنجم فيها �لظاهرة عن حركة �ملياه جر�ء دور�ن 

�لأر�س ب�شرعة 1040 ميال يف �ل�شاعة.
ومن �لأ�شاطري �ل�شائعة �أي�شا كون �لقمر قريبا من 
�لأر�س، يف حني �أنه يبتعد عنها 239 �ألف ميل، ولو 
�حلالية،  �لتجارية  بطائر�تنا  �إليه  �لو�شول  �أمكن 
كاملة على منت  يوما   17 �ل�شفر  �لأم��ر  ل�شتدعى 

طائرة "بوينغ 747".
لكنها  �أخ���رى  �شهرية  ع��ب��ارة  للقمر  �ملظلم  �ل��وج��ه 

�ل��ق��م��ر لي�س  �ل��ب��ع��ي��د م��ن  لي�شت دق��ي��ق��ة، ف��ال��وج��ه 
�لتي  �ملر�حل  د�ئم، و�إمنا مير بنف�س  مظلما ب�شكل 
مي��ر ب��ه��ا �جل��ان��ب �مل���و�ج���ه ل���الأر����س ل��ك��ن بتز�من 
عك�شي، وكال �جلانبني يتلقيان نف�س كمية �لإ�شاءة 

من �ل�شم�س.
وتتحدث بع�س �خلر�فات عن كون �ل�شم�س �شفر�ء 
�لأر�����س هو  �ل��غ��الف �جل���وي لكوكبنا  �ل��ل��ون، لكن 
�ل���ذي يجعلها ت��ب��دو ك��ذل��ك، ف��ال��غ��از�ت �ل��ت��ي مير 
فيما  زرق���اء،  ت��ب��دو  �ل�شماء  جتعل  �ل�شوء  خاللها 

تظهر غروب �ل�شم�س بالأحمر و�لربتقايل.
�لأر����س بف�شل  �إن �حل���ر�رة ترتفع على  �لقول  �أم��ا 
�أكر قربا من  �لوقت  �ل�شيف لأنها ت�شبح يف هذ� 
�ل�شم�س فال �شحة لها �أي�شا، ذلك مثال �أن كوكبنا 
ي��ق��ع يف �أب��ع��د نقطة ل��ه م��ن �ل�����ش��م�����س، ت��ز�م��ن��ا مع 
�شيف �لكرة �لأر�شية �ل�شمايل، لكن �حلر�رة تكون 
�ل�شم�س  �أ�شعة  �لأر���س و�جت��اه  مرتفعة بحكم ميل 

ب�شكل مبا�شر �أكر �إىل كوكبنا.

ت�با بي�ك�شت�ن ت�بخ 
�شائحة 

برفقة  بيوك�شتون  ت��وب��ا  �لرتكية  للنجمة  ���ش��ورة  عربية  �شائحة  �إلتقطت 
حبيبها �أثناء تو�جدها يف �ملطار قادمة من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية دون 

طلب �لإذن منها، مما �أثار غ�شب توبا عندما لحظت �لأمر.
�ل�شورة  لتطلب منها م�شح  �ل�شائحة  �إىل  �لأخ��رية  توجهت  �لتفا�شيل،  ويف 
ف�شلك،  م��ن  �ل�����ش��ورة  حذفت  ه��ال  �شحيحاً،  لي�س  فعلته  م��ا  ع���ذر�ً  قائلة: 

لت�شتجيب �ل�شائحة لطلب �لفنانة ومت�شح �ل�شورة على �لفور.
�ملمثلة  �إىل  توجهت  �لعربية  �ل�شائحة  �أن  فك�شف  �لفني،  جيجي  موقع  �أم��ا 
�أثناء مغادرتها �ملطار و�شاألتها عن هوية �ل�شخ�س �لذي ير�فقها و�إذ� ما كان 

حبيبها ليتدخل �ل�شخ�س ذ�ته ويرد على �لفور نافياً �لأمر.




