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�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يوزع م�ساعد�ت �إغاثية 
على �أهايل مديرية �ساه يف و�دي ح�سرموت

•• ح�رض موت -وام:

وزعت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي اأم�س االول م�ساعدات غذائية 
ح�سرموت  وادي  يف  �ساه  مديرية  يف  اخل��ام��رة  منطقة  اأه���ايل  على 
وذلك يف اإطار اجلهود احلثيثة التي تبذلها دولة االإم��ارات العربية 
هذه  ب�سكان  تع�سف  التي  االإن�سانية  االأو�ساع  تفاقم  ظل  يف  املتحدة 

املناطق يف ح�سرموت.
وا�ستجابت الهيئة للنداءات العاجلة التي اأطلقها اأهايل هذه املنطقة 
توجه فريق  االأ�سا�سية حيث  اأب�سط اخلدمات  املحرومة من  النائية 
ميداين تابع للهيئة لتلم�س احتياجاتهم ومت توزيع م�ساعدات اإغاثية 
الكهربائي  التيار  انقطاع  الذين يعانون من  ال�سكان  املئات من  على 
وم�ساكل تو�سيل مياه ال�سرب لبيوتهم وذلك يف اإطار جهود الهيئة 

للو�سول اإىل املناطق الفقرية ودعمها.       )التفا�سيل �س2(

�لدفعة �لثامنة للخدمة �لوطنية تبد�أ 
دورتها يف �خلام�س من �أغ�سط�س �ملقبل

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت هيئة اخلدمة الوطنية واالإحتياطية موعد بدء دورة الدفعة 
الثامنة ملجندي اخلدمة الوطنية �� اخلا�سة بخريجي ال�سف الثاين 
ع�سر الثانوية العامة للعام الدرا�سي 2016 2017- �� يوم اخلام�س 

من �سهر اأغ�سط�س عام 2017 .
تدريبات  اإىل  االأ���س��ا���س��ي  تدريبهم  ف��رة  خ��الل  امل��ج��ن��دون  ويخ�سع 
لياقة بدنية وج�سدية منوعة  ع�سكرية وميدانية خمتلفة ومتارين 
�سيتلقونها  والوطنية  االأمنية  املحا�سرات  م��ن  العديد  جانب  اإىل 
على اأيدي مدربني متخ�س�سني بهدف تعزيز القيم الوطنية وتعزز 

لديهم قيم الوالء واالنتماء للوطن والقيادة.     )التفا�سيل �س2(
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ويختار  باري�س  يزور  نتانياهو 
ف��ن��دق��ًا ق��ط��ري��ًا لإق��ام��ت��ه !

•• عوا�صم-وكاالت:

االإ�سرائيلية  يزور رئي�س احلكومة 
العا�سمة  ن���ت���ان���ي���اه���و،  ب��ن��ي��ام��ني 
ال��ف��رن�����س��ي��ة ب���اري�������س، ب���دع���وة من 
ال��رئ��ي�����س اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون، يف 
اإطار االحتفال بالذكرى اخلام�سة 
اأكرب  دي��ف  ف��ال  حلملة  وال�سعبني 
فرن�سا،  ن��ف��ذت��ه��ا  اأم��ن��ي��ة  م��داه��م��ة 
ال������ن������ازي �سد  زم�������ن االح������ت������الل 
لرحيلهم  ال��ف��رن�����س��ي��ني،  ال��ي��ه��ود 
اأملانيا  يف  االإب������ادة  م��ع�����س��ك��رات  اإىل 

وبولندا.
ال���ت���ي يقوم  ال����زي����ارة  ومب��ن��ا���س��ب��ة 
الفرن�سية  ال���ع���ا����س���م���ة  اإىل  ب���ه���ا 
رئ��ي�����س احلكومة  اخ���ت���ار  ب��اري�����س، 
االإ�سرائيلية، فندق رويال مون�سو 

ال�سهري لينزل فيه �سيفاً ر�سمياً.
اأو  ���س��اب��ق��اً  روي����ال مون�سو  وف��ن��دق 
الفنادق  اأ�سهر  اأح��د  حالياً،  رف��ال��ز 
ال��ب��اري�����س��ي��ة ع��ل��ى االإط�����الق وُيعد 
اال���س��ت��ث��م��ارات القطرية  اأب���رز  م��ن 
واالأ���س��ف��ار، منذ  ال�سياحة  ع��امل  يف 
له  ال��دوح��ة  ���س��راء  بعد   .2014
ال�سيادي،  �سندوقها  اإىل  و�سمه 

جهاز قطر لال�ستثمار.

مركز �حلرب �لفكرية �ل�سعودي: �لإخو�ن و�جلزيرة بئر �لتطرف
•• الريا�ض-وكاالت:

وا�سل مركز احلرب الفكرية بوزارة الدفاع ال�سعودية، 
ت��ع��ري��ة ف��ك��ر االإخ�����وان وال���دواع�������س وال��ق��اع��دة وقناة 
اجلزيرة، وذلك يف اإطار دور املركز يف مواجهة جذور 

التطرف واالإرهاب، وتر�سيخ مفاهيم الدين احلق.
وقال املركز يف بيان ن�سرته �سحيفة املدينة ال�سعودية 
اأن���ه ي��ج��ب ع��ل��ى ك��ل م�سلم  تعتقد ج��م��اع��ة االإخ�����وان 
احل�سري  ال��وري��ث  باعتبارها  جلماعتهم  االن�سمام 
ل��ل��دي��ن احل����ق، ل����ذا اح���ت���ك���روا اأُخ�������ّوة االإ�����س����الم على 
املنهج  ه��ذا  من  امل�سلمني  عامة  وانده�س  تنظيمهم، 

ت عنه كتابات  االإق�سائي باأبعاده التكفريية، الذي عرَبّ
�سيد قطب واأبي احل�سن الندوي.

داع�����س تعتمد لتمرير  اأن ره��ان��ات  اإىل  امل��رك��ز  واأ���س��ار 
فكرها على اأ�ساليب التدلي�س والتمويه، فهي تراهن 
على جمرد تبني منهجها اأكرث من رهانها على النظر 

لنطاقه اجلغرايف اله�س.
�سماً  القطرية تد�س  اأن قناة اجلزيرة  املركز  واأ�ساف 

فتلدغ وتوؤجج وت�سرم فتناً ثم تت�سلل.
االإرهابيني  اأولئك  اأدمغة  ُغ�سلت  هل  املركز  وت�ساءل 
ومت دفعهم لتلك اجلرمية الب�سعة عن طريق فتاوى 

ال�سلفية اأم هي النظريات االإخوانية.
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مقتل 3 تكفرييني �سديدي اخلطورة يف �سيناء 

�جلي�س �مل�سري يحبط تهريب �أ�سلحة من ليبيا
•• القاهرة-وكاالت:

تامر  العقيد  امل�����س��ري،  اجلي�س  با�سم  املتحدث  اأك��د 
القانون  اإن���ف���اذ  ق����وات  اأن  االأح�����د،  اأم�����س  ال��رف��اع��ي، 
باجلي�س الثالث امليداين متكنت بالتعاون مع القوات 
3 ت��ك��ف��ريي��ني �سديدي  اجل���وي���ة م���ن ال��ق�����س��اء ع��ل��ى 

اخلطورة والقب�س على اآخر.
واأ�ساف املتحدث با�سم اجلي�س امل�سري، يف بيان له، 
رباعي و5 خم��ازن حتتوي  دف��ع  اأن مت تدمري عربة 
خا�سة  وال��ذخ��ائ��ر  املتفجرة  امل���واد  م��ن  كميات  على 

العنا�سر التكفريية.
ا�ستمراراً  ي��اأت��ي  ذل��ك  اأن  ال��رف��اع��ي،  العقيد  واأو���س��ح 
جلهود القوات امل�سلحة يف مداهمة ومت�سيط مناطق 

التكفريية  العنا�سر  ومالحقة  االإره��اب��ي  الن�ساط 
بو�سط �سيناء.

اىل ذل����ك، دّم����ر اجل��ي�����س امل�����س��ري م��رك��ب��ات حمملة 
مع  احل��دود  عرب  تهريبها  قبل  ومتفجرات  باأ�سلحة 

ليبيا، بح�سب م�سوؤولني.
واأو�سح املتحدث الع�سكري با�سم اجلي�س امل�سري اأن 
الطريان احلربي دّمر 15 مركبة حمملة باالأ�سلحة 

والذخائر واملواد املتفجرة.
اأن معلومات توافرت لدى  واأ�ساف املتحدث يف بيان 
االأجهزة املعنية بتجمع عدد من العنا�سر االإجرامية 
عدد  با�ستخدام  امل�سرية  احل��دود  داخ��ل  اإىل  للت�سلل 
م��ن ���س��ي��ارات ال��دف��ع ال��رب��اع��ي ع��رب احل���دود الغربية 

مل�سر مع ليبيا.

�ل�سر�ج يدعو لنتخابات يف ليبيا �لعام �ملقبل
•• طرابل�ض-رويرتز:

انتخابات  اإىل  ليبيا  الوطني يف  الوفاق  رئي�س حكومة  ال�سراج  فائز  دعا 
ليبية  و�سط جهود  وذل��ك   2018 عام  اآذار  مار�س  ورئا�سية يف  برملانية 

ودولية اأخرى الإنهاء ال�سراع يف البالد.
ودعا ال�سراج، الذي تدعم االأمم املتحدة حكومته، اإىل وقف الإطالق النار 
ويف  طرابل�س  يف  املتمركزة  املناف�سة  الربملانية  للكيانات  تدريجي  ودمج 

�سرق ليبيا يف كلمة مت بثها يف وقت متاأخر اأم�س االأول.
وقال ال�سراج اإنه يتقدم بخارطة طريق بدافع اإ�سراره على اخلروج من 

االأزمة احلالية وتوحيد الليبيني.
وتابع اأنا على ثقة باأن الروح الوطنية �ستتغلب على امل�سالح ال�سخ�سية 

ال�سيقة واأدعو اجلميع اإىل تقدمي التنازالت واإن كانت موؤملة.
واالتفاق على خطة انتخابية واإجراء انتخابات يف اأنحاء البالد �سيمثل 
حتديا كبريا ب�سبب االنق�سامات ال�سيا�سية وانعدام االأمن واال�ستباكات 
البنية االأ�سا�سية. وغرقت ليبيا يف �سراع بعد االنتفا�سة التي  وتدهور 

اأطاحت بالزعيم الليبي معمر القذايف قبل �ست �سنوات.

بعيدا عن ال�سيا�سة.. واأقرب اىل القانون:
�لوليات �ملتحدة: هل حقا 

ميكن �تهام تر�مب ر�سميا...؟
•• الفجر - خرية ال�صيباين

اثارت التطورات االأخرية يف ملف رو�سيا غيت ردود فعل كثرية، وزادت 
دونالد  االأمريكي  للرئي�س  ال�سيا�سي  امل�ستقبل  حول  اال�ستفهام  نقاط 

ترامب، حجما.
ليطال  ترامب،  دونالد  من  املقربني  امل�ست�سارين  دائ��رة  تعدى  التطور 
الرئا�سية  االنتخابات  حملة  خ��الل  بالرو�س  ات�ساله  تاأكد  ال��ذي  جنله 
االبن،  ت��رام��ب  دون��ال��د  للرئي�س،  البكر  االب��ن  التقى  حيث  االمريكية 
مانافورت،  ب��ول  االنتخابية  حملته  وم��دي��ر  ك��و���س��ر،  ج��اري��د  و���س��ه��ره 
باملحامية الرو�سية، ناتاليا فيزيلنيت�سكايا، املقربة من الكرملني، التي 
وعدته بتمكينه من معلومات قد تلحق �سررا كبريا بهيالري كلينتون، 

وت�ساعد يف انتخاب والده.                           )التفا�سيل �س13(

مينيني  ج���ن���ود   5 م��ق��ت��ل 
ل���ل���ق���اع���دة  ه����ج����وم  يف 

•• عوا�صم-وكاالت:

قتل خم�سة جنود مينيني واأ�سيب 
ث���الث���ة اآخ���ري���ن اأم�������س ح���ني فتح 
اإىل  بانتمائهم  ي�ستبه  م�سلحون 
حاجز  على  النار  القاعدة  تنظيم 
البالد،  ج��ن��وب  اليمنية  ل��ل��ق��وات 
بح�سب ما قال م�سدر يف اجلي�س.

تفتي�س   نقطة  الهجوم  وا�ستهدف 
�سبوة  حم���اف���ظ���ة  �����س����رق  ����س���م���ال 
جنوب البالد، وهي معقل لتنظيم 
ق��اع��دة اجل��ه��اد يف ج��زي��رة العرب، 
اأن  اإىل  اأ�سار  بح�سب امل�سدر الذي 

امل�سلحني متكنوا من الفرار.

طالبان تختطف 8 جنود �أفغان
•• كابول-وكاالت:

طالبان،  حركة  م�سلحو  اختطف 
اإثر هجوم  اأفغان،  8 جنود  اأم�س، 
���س��ن��ت��ه ع��ل��ى خم��ف��ر ل��ل�����س��رط��ة يف 

والية بادخيز، غربي البالد.
وذكر املتحدث با�سم والية بادخيز، 
اأن م�سلحي حركة طالبان، داهموا 
كماري  اآب  ق�������س���اء  يف  خم����ف����را، 
واأ�سار  جنود.  ثمانية  واختطفوا 
بعني  ي��اأخ��ذون  اأن��ه��م  اإىل  باهاند، 
ت���ع���اون اأحد  االع���ت���ب���ار، اح��ت��م��ال 

اجلنود مع م�سلحي طالبان.

امل�سالة الرو�سية �سوكة يف حلق ترامب

ا�ستبيان دويل: اأبوظبي يف املرتبة الثانية على قائمة اأف�سل مدن العامل   )�ص22(

حممد بن ز�يد يبحث مع وزير �خلارجية �لفرن�سي عالقات �لتعاون 
و�لق�سايا �لإقليمية و�لدولية و�سبل حماربة �لتطرف و�لإرهاب 

•• اأبوظبي -وام: 

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات  نهيان ويل عهد 
لو  اإي��ف  ج��ان  ال�ساطئ معايل  ام�س يف ق�سر  امل�سلحة 
دوريان وزير خارجية فرن�سا الذي يزور الدولة �سمن 
جولة له يف املنطقة. وجرى خالل اللقاء بحث تعزيز 
ال�سديقني  البلدين  بني  والتعاون  ال�سداقة  عالقات 

اال�سراتيجية  امل�سالح  يخدم  مبا  وتطويرها  و�سبل 
امل�سركة.

وا���س��ت��ع��ر���س اجل���ان���ب���ان خ����الل ال��ل��ق��اء ال���ت���ع���اون بني 
البلدين يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�سادية والعلمية 
املعنية  امل�سركة  وامل�ساريع  االأف��ك��ار  واه��م  والثقافية 
�سوء  يف  ال�سديقني  البلدين  بني  العالقات  بتوثيق 

حر�س قيادتي البلدين على تنميتها اإىل اآفاق اأو�سع.
)التفا�سيل �س2(

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله وزير اخلارجية الفرن�سي  )وام( حممد بن را�سد يهنيء اأحد فر�سان االإمارات  )وام(

نائب رئي�س �لدولة ي�سهد تتويج فر�سان �لمار�ت 
�أبطال يف مهرجان حممد بن ر��سد للقدرة يف �إيطاليا 

•• تو�صكانا -ايطاليا-وام:

اآل مكتوم  �سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
رعاه اهلل �سباح ام�س وبح�سور �سمو ال�سيخ حمدان بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي تتويج فر�سان 
ملهرجان  اخلتامي  ال��ي��وم  فعاليات  يف  اأب��ط��اال  االم���ارات 
تو�سكانا  اإقليم  وذلك يف  للقدرة  را�سد  بن  كاأ�س حممد 

باإيطاليا والذي �سارك يف �سباقاته االربعة خالل يومي 
املهرجان اأكرث من 500 فار�س وفار�سة من 44 دولة 
من خمتلف اأنحاء العامل .  وهناأ �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم الفر�سان بالفوز الكبري الذي 
حققوه بف�سل ت�سافر جهود الفر�سان واملدربني منوهاً 
اأجل  من  الواحد  الفريق  ب��روح  املناف�سة  باأهمية  �سموه 
�سباقات  يف  وامل��رج��وة  االيجابية  النتائج  اإىل  الو�سول 

القدرة العاملية .                      )التفا�سيل �س19(

حكومة االحتالل ت�سادق على قانون القد�ص املوحدة

�لفل�سطينيون يرف�سون دخول �لأق�سى عرب بو�بات �لتفتي�س �ل�سر�ئيلية
•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

�سادقت اللجنة الوزارية اخلا�سة 
لالحتالل  التابعة  بالت�سريعات 
االإ���س��رائ��ي��ل��ي، اأم�����س االأح����د، على 
القد�س  ي�سمى  ما  قانون  م�سروع 
بعر�سه  �سي�سمح  وال��ذي  املوحدة، 
ع���ل���ى ال���ك���ن���ي�������س���ت االإ����س���رائ���ي���ل���ي 
ن�سرته  مل��ا  وف��ق��اً  عليه،  للت�سويت 

املواقع العربية.
ن���ق���ل���ت وك�����ال�����ة معا  ووف���������ق م�����ا 
م�سادقة  ف������اإن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 
اأعقاب  يف  ج��اءت  الوزارية  اللجنة 
االت��ف��اق ال��ذي ج��رى م��وؤخ��راً بني 
مقدم امل�سروع، وزير التعليم زعيم 
نفتايل  اليهودي"،  "البيت  ح��زب 
ي�����س��م��ى �سوؤون  ب��ي��ن��ت، ووزي�����ر م���ا 
حزب  م���ن  ال���ك���ني  زاف  ال���ق���د����س 

الليكود.
لالإبقاء  القانون  م�سروع  ويهدف 
على مدينة القد�س حتت ال�سيادة 
االإ�سرائيلية الكاملة وعدم التنازل 
بات يحمل  عن جزء منها، لذلك 
"القد�س  ق���ان���ون  م�������س���روع  ا����س���م 

ت�سريع  وي�����ه�����دف  املوحدة"، 
ال��ق��ان��ون مل��ن��ع ت��ق��ا���س��م ال��ق��د���س يف 
اجلانب  مع  قادمة  مفاو�سات  اأي 
عا�سمة  وب��ق��ائ��ه��ا  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، 

موحدة ل�"اإ�سرائيل".
�سلطات  ب��داأت  مت�سل،  �سياق  ويف 
بركيب  ام�����س،  �سباح  االح��ت��الل 

بوابات  ع��ل��ى  ال��ك��رون��ي��ة  اأب������واب 
امل�سجد االأق�سى املبارك.

تنفيًذا  االإج�������راءات  ه���ذه  وت���اأت���ي 
اتخذتها حكومة  ل�سل�سلة قرارات 
اإطالق  عملية  على  رًدا  نتنياهو، 
اجلمعة  �سباح  وقعت  التي  ال��ن��ار 
واأدت  االأق�����س��ى،  امل�سجد  ح���رم  يف 

فل�سطينيي  م��ن   3 ا�ست�سهاد  اإىل 
�سرطيني  وم����ق����ت����ل  ال�������داخ�������ل، 

اإ�سرائيليني.
�سلطات  ب���ال���ف���ع���ل  ب���������داأت  وق������د 
املواطنني  ب���اإخ�������س���اع  االح����ت����الل 
البوابات  ه��ذه  عرب  التفتي�س  اإيل 

االلكرونية.

الفل�سطينيون ي�سلون خارج االق�سى راف�سني الدخول عرب بوابات التفتي�س التي و�سعتها �سلطات االحتالل )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

�نطالق فعاليات �سيف �آمن 2017 باأم �لقيوين
•• اأم القيوين-وام: 

اأطلقت القيادة العامة ل�سرطة اأم القيوين ام�س بالتعاون مع جمعية 
اأم القيوين اخلريية مبادرة �سيف اآمن 2017.

تهدف املبادرة اإىل تدريب الطالب والطالبات الناجحني من ال�سف 
التا�سع و حتى املراحل االأعلى ملدة �سهر على جمموعة من املهارات 
االإدارية واملكتبية من خالل توزيعهم على 12 جهة حملية وحكومية 

يف اإمارة اأم القيوين.
60 طالبا وطالبة من االإم��ارة يف  تاأتي املبادرة - التي ي�سارك فيها 
يف  القيوين  اأم  ل�سرطة  االجتماعي  ال���دور  لتوؤكد   - ال�سابع  عامها 
تدريب الطلبة و�سغل اأوقات فراغهم يف ال�سيف مبا ينفعهم ويفيدهم 

يف حياتهم العملية من خالل احتكاكهم باملوظفني واالأعمال االإدارية 
من  عدد  يف  لديهم  املعرفة  جوانب  وتنمي  مهاراتهم  �ست�سقل  التي 
امل���ه���ارات االإداري�����ة ك��االأر���س��ف��ة وال��ط��ب��اع��ة وال��ت��ع��ام��ل م��ع املراجعني 
وا�ستقبال اجلمهور. و اأ�سار املالزم اأول �سعيد �سليمان املعمري رئي�س 
الكبري للجهات  الدور  اإىل  العامة باالإنابة  ق�سم االإع��الم والعالقات 
على  حتتم  املجتمعية  امل�سوؤولية  واأن  امل��ب��ادرة  يف  وامل�ساركة  الداعمة 
اجلميع امل�ساهمة فيما يوؤهل فئة الطالب وال�سباب لتحمل االأعباء 

الوظيفية امل�ستقبلية �سواء كانت اأعماال اإدارية اأو عملية.
اأن املبادرة القت جناحا ملحوظا يف االأع��وام ال�سابقة  اأكد املعمري  و 
االأم��ور على  اأولياء  العام وثناء  الكبري عليها يف هذا  االإقبال  بدليل 

التطور االإيجابي امللحوظ يف اأداء اأبنائهم.

•• اأبوظبي -وام: 

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ام�س يف ق�سر 
ل��و دوري���ان وزير  اإي��ف  ال�ساطئ معايل ج��ان 
�سمن  ال��دول��ة  ي���زور  ال���ذي  فرن�سا  خارجية 

جولة له يف املنطقة.
عالقات  تعزيز  بحث  ال��ل��ق��اء  خ��الل  وج���رى 
ال�سداقة والتعاون بني البلدين ال�سديقني 
امل�سالح  ي���خ���دم  مب����ا  وت���ط���وي���ره���ا  و����س���ب���ل 

اال�سراتيجية امل�سركة.
التعاون  اللقاء  خ��الل  اجلانبان  وا�ستعر�س 
ال�سيا�سية  امل�����ج�����االت  يف  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني 
واالق��ت�����س��ادي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واهم 
بتوثيق  املعنية  امل�سركة  وامل�ساريع  االأف��ك��ار 
�سوء  يف  ال�سديقني  البلدين  بني  العالقات 

اإىل  تنميتها  على  البلدين  قيادتي  ح��ر���س 
اآفاق اأو�سع.

يبذلها  التي  وتطرق احلديث حول اجلهود 
ال��ب��ل��دان ب��ال��ت��ع��اون م��ع املجتمع ال����دويل يف 
�سبيل حماربة التطرف واالإره��اب وجتفيف 
امل�سرك  والعمل  متويله  وم�����س��ادر  منابعه 
املنطقة  يف  واال����س���ت���ق���رار  االأم�����ن  اإر����س���اء  يف 
التطورات  اآخ����ر  اىل  احل���دي���ث  ت��ط��رق  ك��م��ا 
االإقليمية  الق�سايا  وجم��م��ل  وامل�����س��ت��ج��دات 
وتبادال  امل�����س��رك  االه��ت��م��ام  ذات  وال��دول��ي��ة 

وجهات النظر حولها.
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر دول���ة وم��ع��ايل خلدون 
خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�سوؤون التنفيذية 
و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان 
اب��وظ��ب��ي و���س��ع��ادة ل��ودوف��ي��ك بوي  ويل عهد 

�سفري اجلمهورية الفرن�سية لدى الدولة.

�لدفعة �لثامنة للخدمة �لوطنية تبد�أ دورتها يف �خلام�س من �أغ�سط�س �ملقبل
•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت هيئة اخلدمة الوطنية واالإحتياطية موعد بدء دورة الدفعة الثامنة 
ملجندي اخلدمة الوطنية �� اخلا�سة بخريجي ال�سف الثاين ع�سر » الثانوية 
العامة » للعام الدرا�سي 2016 2017- �� يوم اخلام�س من �سهر اأغ�سط�س 

عام 2017 .
ع�سكرية  تدريبات  اإىل  االأ�سا�سي  تدريبهم  فرة  خالل  املجندون  ويخ�سع 
اإىل جانب  ب��دن��ي��ة وج�����س��دي��ة م��ن��وع��ة  ل��ي��اق��ة  وم��ي��دان��ي��ة خمتلفة ومت��اري��ن 
مدربني  اأي��دي  على  �سيتلقونها  والوطنية  االأمنية  املحا�سرات  من  العديد 
متخ�س�سني بهدف تعزيز القيم الوطنية وتعزز لديهم قيم الوالء واالنتماء 

للوطن والقيادة.
وطورت هيئة اخلدمة الوطنية واالإحتياطية الربنامج التدريبي اإ�سراتيجيا 

حيث تاأخذ معايري التدريب بكل جوانبه وخمتلف اأ�ساليبه حيزا كبريا من 
اهتمام الهيئة وتعترب يف مقدمة اأولوياتها يف �سبيل تطوير م�سروع اخلدمة 
الوطنية ب�سكل م�ستمر ويركز الق�سد كذلك يف و�سع االأ�س�س ال�سحيحة 
والتخطيط املدرو�س على املدى القريب والبعيد يتوافق مع توجهات وروؤى 
طريق  عن  الوطنية  للخدمة  اال�سراتيجية  واالأه���داف  احلكيمة  قيادتنا 
للخدمة  ال�سابقة  الدفعات  �سهدته  ملا  واقعي  حتليل  على  مبني  تخطيط 
التي  الدورية  االإجتماعات  اإىل  اإ�سافة  البديلة  الوطنية مت�سمنة اخلدمة 
تعقدها الهيئة مع خمتلف جهات العمل احلكومية منها واخلا�سة والذين 

كان لهم دور رئي�سي وفعال يف اإجناح م�سروح اخلدمة الوطنية.
ودعت الهيئة املواطنني كافة الذين مل يتموا اإجراءات الت�سجيل باخلدمة 
الوطنية اأو الفحو�سات الطبية اإىل �سرورة مراجعة اأقرب مركز جتنيد من 

مقر �سكنهم ال�ستكمال اإجراءاتهم.

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يوزع م�ساعد�ت �إغاثية على �أهايل مديرية �ساه يف و�دي ح�سرموت

حممد بن ز�يد يبحث مع وزير �خلارجية �لفرن�سي عالقات �لتعاون و�لق�سايا �لإقليمية و�لدولية و�سبل حماربة �لتطرف و�لإرهاب 

•• ح�رض موت -وام:

على  غذائية  م�ساعدات  االأول  اأم�س  االإماراتي  االأحمر  الهالل  هيئة  وزعت 
اإطار  اأه��ايل منطقة اخلامرة يف مديرية �ساه يف وادي ح�سرموت وذلك يف 
اجلهود احلثيثة التي تبذلها دولة االإم��ارات العربية املتحدة يف ظل تفاقم 

االأو�ساع االإن�سانية التي تع�سف ب�سكان هذه املناطق يف ح�سرموت.
وا�ستجابت الهيئة للنداءات العاجلة التي اأطلقها اأهايل هذه املنطقة النائية 

تابع  ميداين  فريق  توجه  حيث  االأ�سا�سية  اخلدمات  اأب�سط  من  املحرومة 
من  املئات  على  اإغاثية  م�ساعدات  توزيع  ومت  احتياجاتهم  لتلم�س  للهيئة 
الكهربائي وم�ساكل تو�سيل مياه  التيار  انقطاع  الذين يعانون من  ال�سكان 
ال�سرب لبيوتهم وذلك يف اإطار جهود الهيئة للو�سول اإىل املناطق الفقرية 

ودعمها.
االإم����ارات حكومة  ل��دول��ة  اأه���ايل اخل��ام��رة ع��ن �سكرهم وتقديرهم  واأع���رب 
التي جاءت يف وقتها نظرا لردي  االإن�سانية  امل�ساعدات  و�سعبا على تقدمي 

االأو�ساع االقت�سادية التي ت�سهدها البالد.
االإماراتي  االأح��م��ر  الهالل  فريق  رئي�س  امل�سافري  عبداهلل  اأك��د  جهته  من 
معاناة  لتخفيف  ي��اأت��ي  الغذائية  امل�ساعدات  ه��ذه  ت��وزي��ع  اأن  ح�سرموت  يف 
وا�ست�سعارا  املعي�سية  ظروفهم  وحت�سني  الغذائية  الفجوة  و�سد  املواطنني 
ال��ذي تلتزم به دول��ة االإم���ارات يف املجاالت  للواجب االأخ��الق��ي واالإن�����س��اين 
اخلدمية واالإن�سانية كافة .. معربا عن اأمله اأن ت�سهم امل�ساعدات يف التخفيف 

من معاناة االأهايل.

ولفت اإىل حر�س الهيئة على ا�ستمرار تنفيذ امل�ساريع االإن�سانية واالإغاثية 
يف  ح�سرموت  م��دي��ري��ات  خمتلف  يف  املحتاجني  امل��واط��ن��ني  ك��ل  اإىل  لت�سل 
ظل الظروف التي متر بها البالد وذلك جت�سيدا لروح االأخ��وة والت�سامن 

معهم.
من ناحيتهم عرب م�سئولون يف مديرية �ساه عن تقديرهم للهالل االأحمر 
االإماراتي وفريق عملها املتواجد على االأر�س والذي يبذل جهودا كبرية يف 

تقدمي العون وامل�ساعدة للفئات املحتاجة يف خمتلف املناطق اليمنية.

�سرطة �أبوظبي ت�سبط ع�سابة ترّوج خمدر »�لكري�ستال« بني �ل�سباب

وزير �ل�سحة �ملوريتاين و�سفري �لدولة يفتتحان تو�سعة وجتهيز م�ست�سفى �ل�سيخ ز�يد يف نو�ك�سوط
•• نواك�صوط-وام:

اف��ت��ت��ح م��ع��ايل ال��ربوف��ي�����س��ور كان 
املوريتاين  ال�����س��ح��ة  وزي�����ر  ب��ب��ك��ر 
م�سعود  ع��ب��داهلل  عي�سى  و���س��ع��ادة 
ال���ك���ل���ب���اين ���س��ف��ري ال�����دول�����ة لدى 
املوريتانية  اجلمهورية اال�سالمية 
وجتهيز  وت��رم��ي��م  ت��و���س��ع��ة  عملية 
م�ست�سفى ال�سيخ زايد بتمويل من 
مليون   1.5 يبلغ  االإم����ارات  دول��ة 

دوالر.
وترميم  ت��و���س��ع��ة  امل�������س���روع  ���س��م��ل 
والتوليد  الن�ساء  اأم��را���س  اأق�����س��ام 
وال����ع����ن����اي����ة ال���ف���ائ���ق���ة واحل�������االت 
والت�سوير  واالأ���س��ع��ة  امل�ستعجلة 
ال��ط��ب��ق��ي وامل���خ���ت���رب اإ����س���اف���ة اإىل 
امل�ستعجلة  ل��ل��ح��االت  ق�����س��م  ب���ن���اء 
الفم  الأم��را���س  وق�سم  ل��الأط��ف��ال، 
للمراقبة  وق�����اع�����ات  واالأ�����س����ن����ان 
�سبابيك  وجم��م��وع��ة  واال���س��ت��ق��ب��ال 
اإ�سافة  وال��ت��ح�����س��ي��ل  ل��ل�����س��ي��دل��ة 
الطبية  ب���امل���ع���دات  ال��ت��ج��ه��ي��ز  اإىل 

واملعلوماتية واملكتبية.
واأكد �سعادة عي�سى عبداهلل م�سعود 
الكلباين اأن م�ست�سفى ال�سيخ زايد 

ال�سيخ مدير م�ست�سفى ال�سيخ زايد 
اأن هذه اللفتة الكرمية تاأتي تكملة 
امل�ست�سفى  لهذا  االأ�سلي  لالإجناز 
ا���س��م ف��ق��ي��د االأمتني  ال����ذي ح��م��ل 
زايد  ال�سيخ  واالإ�سالمية  العربية 

بن �سلطان اآل نهيان.
التي  ال��ت��و���س��ع��ة  ه���ذه  اأن  واأو����س���ح 
مربع  مر   400 م�ساحتها  بلغت 
 1200 طالت  التي  والرميمات 
مر مربع �سيكون لها دور اأ�سا�سي 
واأدائها  املوؤ�س�سة  م�ستوى  رف��ع  يف 
للطاقة  امل��ع��ت��ربة  ال���زي���ادة  ب�سبب 
اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة ال���ت���ي ب��ل��غ��ت 185 
�سريرا بدال عن 135 اإ�سافة اإىل 
من  ارتفعت  التي  العمليات  غ��رف 
 80 اإجراء  خاللها  يتم   8 اإىل   6
بخالف  اأ�سبوعيا  جراحية  عملية 

العمليات العاجلة.
ويف ختام حفل التد�سني تفقد وزير 
ال�����س��ح��ة و���س��ف��ري دول����ة االإم�����ارات 
االأ�����س����غ����اَل ال���ت���ي مت ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 
وا�ستمعا  امل�ست�سفى  اأق�سام  خمتلف 
القائمني  من  مف�سلة  �سروح  اإىل 

عليها.

كامال  الذي مت متويله  امل�ست�سفى 
يج�سد  االإم�����������ارات  ح���ك���وم���ة  م����ن 
االإم���ارات الإجنازاتها  وف��اء  ب�سدق 
اأن  متمنيا  مل�ساريعها  ومتابعتها 
اجلهود  تطوير  يف  امل�سروع  ي�سهم 
التي تقوم بها احلكومة املوريتانية 
يف جمال توفري وتعميم اخلدمات 

ال�سحية.
التد�سني  ه���ذا  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأك����د 

ا�ست�سفائيا  م��ع��ل��م��ا  ي��ع��ت��رب  ال����ذي 
ال��ع��الج للمر�سى يف  ي��ق��دم  ك��ب��ريا 
ال��ع��ا���س��م��ة ن��واك�����س��وط م��ن��ذ 17 
ع��ام��ا ي��ق��دم اأب����رز دل��ي��ل ع��ل��ى قدم 
وعمق التوا�سل وقوة التعاون التي 
تربط بني دولة االإم��ارات العربية 
االإ�سالمية  واجلمهورية  املتحدة 

املوريتانية.
واأ�ساف اإن م�سروع تو�سعة وجتهيز 

اأخ��رى تقوي �سرح  �سي�سيف لبنة 
ال�سقيقني  البلدين  بني  العالقات 
لكل  امل�سركة  للتطلعات  جت�سيدا 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ولد  حم��م��د  وف��خ��ام��ة  اهلل  حفظه 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

االإ�سالمية املوريتانية.
واأو����س���ح ال��دك��ت��ور ح��م��اه اهلل ولد 

بلدية دبي توزع مظالت حلماية �جلمهور من حر�رة �ل�سم�س يف عام �خلري
•• دبي-وام:

الأفراد  �سم�سية  مظلة  منح  م��ب��ادرة  دب��ي  بلدية  اأطلقت 
املجتمع حلمايتهم من حرارة ال�سم�س خا�سة الذين ال 
ميلكون �سيارات خا�سة وت�ستدعي طبيعة عملهم ال�سري 
اأوق���ات الظهرية حيث ت�ستد درج��ة احل���رارة يف هذه  يف 
الفرة من العام وذلك يف اإطار مبادرات عام اخلري وما 

يتعلق بامل�سوؤولية املجتمعية.
و قال خالد حممد بدري مدير اإدارة الت�سويق املوؤ�س�سي 
ر�سد  يف  تتاأخر  مل  البلدية  اإن  البلدية  يف  وال��ع��الق��ات 
اجلمهور  �سعادة  م��ن  تقلل  اأن  ميكن  ال��ت��ي  امل��الح��ظ��ات 

الكرمي وعملت على تالفيها.
اإن البلدية وزعت املظالت ذات اجلودة العالية  واأ�ساف 

اأ�سعة  اإت��ق��اء  فر�سة  ميلكون  ال  الذين  االأ�سخا�س  على 
ذات  اأماكن  اختيار  ومت  عملهم  طبيعة  ب�سبب  ال�سم�س 
اأو����س���اط اجل��م��ه��ور الذين  ك��ث��اف��ة ���س��ك��ان��ي��ة ع��ال��ي��ة ويف 

يتعر�سون الأ�سعة ال�سم�س خالل فرة الظهرية.
بلدية  تاأتي �سمن مبادرات  املبادرة  اأن هذه  اإىل  اأ�سار  و 
دب���ي يف ع���ام اخل���ري و ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ال���دائ���رة يف اإط���ار 
ذلك  على  �سجعت  والتي  العام  لهذا  احلكومة  توجهات 
افراد  الهادفة لدعم  املبادرات  باأهمية هذه  اميانا منها 

املجتمع مبختلف فئاته و�سرائحه.
العامة  العالقات  ق�سم  رئي�س  امل��ري  اأح��م��د  عمر  وق��ال 
بالبلدية  والعامالت  العاملني  من  فريقا  اإن  بالبلدية 
بتوزيع  اأي����ام  ع���دة  ت�ستمر  ال��ت��ي  اأم�����س احل��م��ل��ة  اف��ت��ت��ح 

املظالت على اجلميع دون متييز .

•• اأبوظبي-الفجر:

�سبطت �سرطة اأبوظبي، ع�سابة مكونة 
 3 اآ���س��ي��وي��ني، بينهم  اأ���س��خ��ا���س   8 م��ن 
غ��رام من  كيلو  ن�سف  بحوزتهم  ن�ساء، 
ت�ستهدف  »الكري�ستال«،  ال�سبو  خمدر 

ترويجها بني ال�سباب .
واأرجع العقيد طاهر غريب الظاهري، 
م��دي��ر م��دي��ري��ة مكافحة امل��خ��درات يف 
ق��ط��اع االأم����ن اجل��ن��ائ��ي، ال��واق��ع��ة، اإىل 
خ��ي��وط اأول���ي���ة ت�����س��ّك��ل��ت ب��ع��دم��ا وردت 
معلومات �سرية، موؤخراً اإىل »املديرية« 
املواد  من  لكمية  ع�سابة  بحيازة  تفيد 
امل����خ����درة، ب��ق�����س��د ت��روي��ج��ه��ا ب���ني فئة 

فريق  تكليف  مت  الفور  وعلى  ال�سباب، 
م���ن ع��ن��ا���س��ر امل��ك��اف��ح��ة ل��ل��ت��ح��ّري عن 
موقعها،  ور�سد  ومتابعتها  املمنوعات، 
والتعّرف اإىل هوية اجُلناة واإخ�ساعهم 
بال�سرعة  و����س���ب���ط���ه���م   ، ل���ل���رق���اب���ة 

الق�سوى.
املو�ّسعة  ال��ت��ح��ري��ات  ن��ت��ائ��ج  اأن  وذك����ر 
الواردة  املعلومات  تاأكيد  ع��ن  اأ���س��ف��رت 
الذي  ال�سديد  احل��ذر  من  الرغم  على 
اّت�سم به املروجون يف حتركاتهم، وبعد 
متّكن  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  االإج������راءات  تقنني 
اأفراد  جميع  على  القب�س  من  الفريق 
الع�سابة يف كمني حمكم، بعد مداهمة 
ب��اأب��وظ��ب��ي يف ع��م��ل��ي��ة نوعية  وك���ره���م  

احرافية.
واأفاد باأنه مت حتريز عدد من املوازين 
االإلكرونية احل�سا�سة بحوزتهم، والتي 
املُباعة  ال��ك��م��ي��ات  ق��ي��ا���س  يف  ُت�����س��ت��خ��دم 
اأكيا�س �سفافة معّدة  اإ�سافة اإىل  بدقة، 
خ�سي�ساً للرويج والت�سويق، مو�سحاً 
امل�سبوطات  م��ع  اإح��ال��ت��ه��م  ج���رى  اأن����ه 
بقية  ال�ستكمال  ال��ع��ام��ة،  النيابة  اإىل 

االإجراءات القانونية.  
اال�ستجواب  خ��الل  بهم   امل�ستبه  واأق�����ّر 
باأن كمية املخدرات امل�سبوطة تخ�سهم، 
واأنه مت توزيع االأدوار بينهم لرويجها 
ال�����س��ب��اب حت���دي���داً،  ف��ئ��ة  اإىل  وب��ي��ع��ه��ا 

للتك�ّسب بطريقة غري م�سروعة.

واأكد العقيد الظاهري، حر�س �سرطة 
جهودها  م�����س��اع��ف��ة  ع���ل���ى  اأب����وظ����ب����ي 
ل��ل��ق�����س��اء ع��ل��ى اآف�����ة امل�����خ�����درات، وفق 
خطتها اال�سراتيجية ملكافحة ال�سموم 
جناح  معترباً  انت�سارها،  ومنع  املخدرة 
اإحباط هذه العملية، ا�ستكمااًل ل�سل�سلة 
االإطاحة  يف  اأبوظبي  �سرطة  جناحات 

مبروجي ال�سموم املخدرة.
وح�������ذر م����ن خم����اط����ر االإدم����������ان على 
وخ�سو�ساً  اأن��واع��ه��ا،  ب�ستى  امل��خ��درات 
ن���ظ���راً خل���ط���ورة هذا  ؛  ال��ك��ري�����س��ت��ال 
ال�سنف الذي يدخل يف تركيبته مواداً 
ال�سمية،  �سديدة  وكيميائية  �سناعية 
ب�سكل  امل���ت���ع���اط���ي  ع���ل���ى  اآث���������اراً  ت�����رك 

قاتلة،  قلبية  باأزمات  وتت�سبب  مبا�سر، 
وفق تعبريه. 

متابعة  اإىل  االأم���������ور  اأول�����ي�����اء  ودع������ا 
اأبنائهم  ب��ني  ت��ن�����س��اأ  ال��ت��ي  ال�����س��داق��ات 
عن  ب��االب��ت��ع��اد  وتوجيههم  واأق��ران��ه��م، 
رفقاء ال�سوء، مطالباً اإّياهم بتح�سينهم 
م�ستنقع  يف  ال�����وق�����وع  خم����اط����ر  م����ن 
ال�سحية  ل���الأ����س���رار  ن���ظ���راً  االإدم�������ان، 
والنف�سية واالجتماعية اجل�سيمة التي 
اإىل  تنتج عن تعاطي املخدرات، منوهاً 
تنتهجه مديرية  الذي  الوقائي  ال��دور 
حمالت  بتنظيم  امل���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة 
وب���رام���ج ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة، وم��ع��ار���س دوري���ة 

متنقلة للتوعية مبخاطر املخدرات .
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اأخبـار الإمـارات

»�سرطة عجمان« تعرف موظفي د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بقانون �ملخالفات �ملرورية
•• عجمان-وام:

ل�سرطة  العامة  القيادة  والدوريات يف  امل��رور  اإدارة  نظمت 
التنمية  دائ�����رة  مل��وظ��ف��ي  ت��وع��وي��ة  ع��ج��م��ان حم���ا����س���رات 
االق��ت�����س��ادي��ة يف االإم�����ارة ل�����س��رح ق��ان��ون امل��خ��ال��ف��ات واأهم 
قواعد ال�سالمة املرورية وذلك �سمن جهودها املتوا�سلة 
واملتمثل  الداخلية  ل��وزارة  اال�سراتيجي  الهدف  لتحقيق 

بجعل الطرق اأكرث اأمنا.
ال�سبط  ق�سم  رئي�س  هندي  بن  حميد  را�سد  الرائد  قدم 
�سرحا   - املحا�سرة  خ��الل   - عجمان  �سرطة  يف  امل���روري 

قواعد  ب�ساأن   2017 ل�سنة   178 رق��م  ال���وزاري  للقرار 
اأجريت  ال��ت��ي  وال��ت��ع��دي��الت  امل����روري  ال�سبط  واإج�����راءات 
حكومة  موظفي  معرفة  ل�سمان  املرورية  املخالفات  على 
بجانب  ب��ه  واالإح��اط��ة  ال��ق��ان��ون  بتعديالت  ك��اف��ة  عجمان 
املرورية  ال�����س��الم��ة  ت��ع��زز  ال��ت��ي  ال��ق��واع��د  اأه���م  ا�ستعر�س 

ل�سائقي املركبات وم�ستخدمي الطريق.
وت���ن���اول امل��ح��ا���س��ر ب��رن��ام��ج ال��ن��ق��اط امل�����روري االحت����ادي 
وميزاته وكيفية اال�سراك فيه وكيف ميكن اال�ستفادة منه 
ل�سمان قيادة اآمنة وتخفي�س ن�سبة احلوادث واملخالفات 
تقدمها  التي  الذكية  اأهم اخلدمات  وا�ستعر�س  املرورية. 

�سرطة عجمان عرب تطبيقها الذكي ومميزاتها وما توفره 
معامالتهم  اإجن����از  يف  وج��ه��د  وق���ت  م��ن  املتعاملني  ع��ل��ى 
���س��ارك مع  امل��روري��ة وخ��دم��ة  وخدماتهم مثل اخل��دم��ات 

االأمن وغريها من اخلدمات الذكية.
املركبات  ���س��ائ��ق��ي  ب��ن ه��ن��دي  را���س��د حميد  ال���رائ���د  ودع���ا 
اأثناء  واحل��ذر  احليطة  توخي  اإىل  الطريق  وم�ستخدمي 
ال��ق��ي��ادة و����س���رورة االل���ت���زام ب��ق��واع��د ال�����س��ب��ط امل����روري 
واالط����الع ع��ل��ى ال��ت��ع��دي��الت ال��ت��ي اأج��ري��ت ع��ل��ى القانون 
ال�سالمة  متمنيا  امل���روري���ة  امل��خ��ال��ف��ات  ارت���ك���اب  لتجنب 

للجميع.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حميد �لنعيمي ي�سدر مر�سوما �أمرييا بحل �سندوق وقف عجمان

حررت 28 اإخطارًا

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة توعوية وتثقيفية على مز�رع �لرحبة

•• عجمان-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
املر�سوم  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  االأع���ل���ى 
 2017 13 ل�سنة  االأم���ريي رق��م 
عجمان  وق��ف  �سندوق  ح��ل  ب�ساأن 
وان�ساء مركز متخ�س�س جديد يف 
را�سد اخلريية  موؤ�س�سة حميد بن 

با�سم »مركز اأوقاف عجمان« .
ج������اء ذل������ك ب���ع���د االط���������الع على 
ال����ت����ق����اري����ر ال������دوري������ة امل���رف���وع���ة 
ال�����س��ي��خ حميد  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
االأعلى حاكم عجمان من جمل�س 
ب�������س���اأن �سري  ال�������س���ن���دوق  اأم�����ن�����اء 
ال�سنتني  خ��الل  ال�سندوق  ونتائج 
املرفوعة  وال��ت��و���س��ي��ات  املا�سيتني 
حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  م��ن 
النعيمي ويل عهد عجمان ب�سفته 
موؤ�س�سة  اأم����ن����اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
والتي  اخل��ريي��ة  را���س��د  ب��ن  حميد 
اأمناء  ق������رارات جم��ل�����س  ت�����س��م��ن��ت 
املوؤ�س�سة بقبول �سم كافة االأوقاف 
وااللتزامات  واخل�سوم  واحل��ق��وق 

على حل  وال يرتب  املر�سوم  ه��ذا 
ديونه  م��ن  ذمته  ب���راءة  ال�سندوق 
والتزاماته املالية القانونية وتكون 
املوؤ�س�سة ب�سفتها اخللف القانوين 
ل���ل�������س���ن���دوق وامل�����ال�����ك ال���ق���ان���وين 
وحقوقه  ا���س��ول��ه  لكافة  والفعلي 
اأيا كان نوعها هي امل�سوؤولة قانونا 
عن الوفاء بكافة ديونه والتزاماته 
امل��ال��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة االأخ������رى اأيا 
يكون عليه  نوعها ح�سبما قد  كان 

احلال بتاريخ نفاذ هذا املر�سوم.
املدير  يعني  ب���اأن  امل��ر���س��وم  وق�سى 
ح�سابات  م��دق��ق  للموؤ�س�سة  ال��ع��ام 
الإع���داد  االأ����س���ول  ح�سب  مرخ�سا 
تت�سمن  مدققة  ح�سابية  ب��ي��ان��ات 
املالية  واحل���ق���وق  االأ����س���ول  ك��اف��ة 
العائدة  وال��ق��ان��ون��ي��ة  وال��ع��ق��اري��ة 
عليه  يكون  قد  ح�سبما  لل�سندوق 
ب��ت��اري��خ ن��ف��اذ ه���ذا املر�سوم  احل���ال 
املالية  ال��ب��ي��ان��ات  ت��ل��ك  ي��رف��ق  واأن 
خم�س�سات  م��ل��ح��ق  م���ع  امل���دق���ق���ة 
املوؤ�س�سة واأوقافها ال�سرعية املرفق 
اأنها  ومبثابة  املوؤ�س�سة  مر�سوم  مع 
ج���زء ال ي��ت��ج��زاأ م��ن��ه وذل���ك خالل 
مدة اأق�ساها اأربعة اأ�سهر من تاريخ 

جمل�س االأمناء باإ�سدار قرار اداري 
خطي با�سم وبالنيابة عن جمل�س 
ق�����رار جمل�س  ي��ت�����س��م��ن  االأم����ن����اء 
االأم����ن����اء ب���اإن�������س���اء م���رك���ز اأوق�����اف 
التنظيمي  الهيكل  �سمن  عجمان 
اخت�سا�ساته  وحت��دي��د  للموؤ�س�سة 
تنظم  التي  التف�سيلية  واالأح��ك��ام 
ت�سريف  واإج���������������راءات  و�����س����ائ����ل 
اخلا�سة  واملالية  االإداري��ة  ال�سئون 
واالأحكام  عجمان  اأوق����اف  مب��رك��ز 
التن�سيق  ت����واف����ر  ت�����س��م��ن  ال���ت���ي 
امل��الئ��م يف ك��اف��ة االأوق�����ات م��ا بني 
العام  وامل����دي����ر  االأم����ن����اء  جم��ل�����س 
اإدارة  وجلنة  جهة  م��ن  للموؤ�س�سة 
اأوق���اف عجمان م��ن اجلهة  م��رك��ز 
اأوقاف  اإدارة مركز  االآخرى واإلزام 
اإىل  ت��ق��اري��ر دوري���ة  ب��رف��ع  عجمان 
�سوؤون  كافة  ب�ساأن  االأمناء  جمل�س 
االأوقاف التابعة للمركز وامل�ساريع 
بتنفيذها  ق����ام  ال���ت���ي  وال����ربام����ج 
التقرير  يغطيها  التي  املدة  خالل 
املعني وبحيث تكون تلك التقارير 
الدورية م�سحوبة بكافة املعلومات 
املالية وخالفها ح�سبما  والبيانات 
للموؤ�س�سة  العام  املدير  قد يطلبها 

ال��ع��ائ��دة ل�����س��ن��دوق وق���ف عجمان 
للموؤ�س�سة  ال���راه���ن���ة  وب��ح��ال��ت��ه��ا 
وم���واف���ق���ة ���س��م��وه ع��ل��ى امل�����ربرات 
الوجيهة التي ا�ستندت عليها تلك 

التو�سيات والقرارات.
ي��اأت��ي ه���ذا امل��ر���س��وم ال���ذي ت�سمن 
موؤ�س�سة  الأهداف  حتقيقا  مواد   9
حميد بن را�سد النعيمي اخلريية 
االأوقاف  دعم  عليها  توجب  والتي 
اأ�سحابها عن  التي عجز  اخلريية 
تطويرها  يف  واال�ستمرار  تكملتها 
املقا�سد  حتقيق  بغية  و�سيانتها 
ال�����س��رع��ي��ة م���ن ت��ل��ك االأوق�������اف يف 

خدمة جمتمع االمارة.
امل����ر�����س����وم االأم���������ريي بعد  ون���������س 
التعريفات على حل �سندوق وقف 
ع��ج��م��ان اع��ت��ب��ارا م��ن ت��اري��خ نفاذ 
وتزول  تلغى  اأن  على  املر�سوم  ه��ذا 
يف  وت����وؤول  االع��ت��ب��اري��ة  �سخ�سيته 
بن  حميد  ملوؤ�س�سة  نف�سه  التاريخ 
را����س���د اخل���ريي���ة ك���اف���ة االأ����س���ول 
واحل���ق���وق اأي����ا ك���ان ن��وع��ه��ا وكافة 
اخل�����س��وم واالل����ت����زام����ات اأي�����ا كان 
ح�سبما  لل�سندوق  العائدة  نوعها 
ت��اري��خ نفاذ  ي��ك��ون عليه احل���ال يف 

التابعة  االأوق�������اف  ن���ظ���ارة  مب���ه���ام 
ل���ل���م���رك���ز وحت�������س���ي���ل االإي����������رادات 
تلك  وح�����ف�����ظ  م���ن���ه���ا  ال�����ع�����ائ�����دة 
م�سرفية  ح�����س��اب��ات  يف  االإي������رادات 
ويف  ماأمونة  ب�سورة  ت�سغيلها  يتم 
من  املمنوحة  ال�سالحيات  ح��دود 
اإدارة مركز  جمل�س االأمناء للجنة 
اأو  ل��واح��د  امل��م��ن��وح��ة  اأو  االأوق�����اف 
اأك�����رث م���ن اأع�����س��ائ��ه��ا ب��ح�����س��ب ما 
االأم��ن��اء مالئما  ي���راه جمل�س  ق��د 
ك���اف���ة االأوق��������ات على  وال���ع���م���ل يف 
للمركز  التابعة  االأوق����اف  �سيانة 
والتو�سيات  امل��ق��رح��ات  وت��ق��دمي 
ملجل�س االأمناء لزيادتها وتطويرها 
ل�سمان ا�ستمرارها وزيادة عائداتها 
وحتقيق املقا�سد ال�سرعية املبتغاة 
التقارير  ورف������ع  واإع����������داد  م��ن��ه��ا 
الدورية ملجل�س االإدارة على النحو 
اأخرى  مهام  ب��اأي  والقيام  املطلوب 
املوؤ�س�سة  راعي  بها  يكلفها  ح�سبما 
العام  املدير  اأو  االأم��ن��اء  اأو جمل�س 

للموؤ�س�سة.
العالقات  تنظيم  امل��ر���س��وم  ح��دد  و 
ب����ني امل���وؤ����س�������س���ة وم����رك����ز اأوق�������اف 
عجمان ون�س على اأن يقوم رئي�س 

نفاذ هذا املر�سوم.
ودع����ا امل��ر���س��وم االأم�����ريي جمل�س 
االأم������ن������اء م���وؤ����س�������س���ة ح���م���ي���د بن 
اإ���س��دار قرار  اإىل  را���س��د اخل��ريي��ة 
مركز  ان�����س��اء  مبوجبه  يتم  خطي 
متخ�س�س جديد يف املوؤ�س�سة با�سم 
اأوق������اف ع��ج��م��ان« يتوىل  »م���رك���ز 
م�سوؤولية  املوؤ�س�سة  ع��ن  بالنيابة 
االإ�سراف املبا�سر على كافة اأوقاف 
ال�سندوق  وال����ت����زام����ات  وح���ق���وق 
اأحكام  مب��وج��ب  للموؤ�س�سة  االآي��ل��ة 
مزاولة  تتم  وبحيث  املر�سوم  ه��ذا 
وتاأديته  ون�ساطاته  امل��رك��ز  اع��م��ال 
مظلة  حت��ت  اإل��ي��ه  امل�سندة  للمهام 
اأو  كليا  ا�سرافها  وحت��ت  املوؤ�س�سة 
جزئيا بح�سب ما قد يراه جمل�س 

االأمناء منا�سبا.
ك��م��ا دع���ا امل��ر���س��وم رئ��ي�����س جمل�س 
بناء  ي�سدر  اأن  اإىل  املوؤ�س�سة  اأمناء 
االأمناء  جمل�س  م��ن  تو�سية  على 
اإداري��اً خطيا ي�سكل مبوجبه  قراراً 
اأوق��اف عجمان  جلنة الإدارة مركز 
اأع�ساء  وثالثة  رئي�س  من  تتكون 
من ذوي اخلربة والدراية الوا�سعة 
يف �سئون االأوقاف اخلريية تخت�س 

اإدارة  م���ن وق���ت الآخ����ر م���ن جل��ن��ة 
مركز اوقاف عجمان.

واأج����از امل��ر���س��وم االأم����ريي لرئي�س 
يقوم من وقت  اأن  االأمناء  جمل�س 
الآخر من تلقاء نف�سه ح�سب ما قد 
يراه مالئما اأو بناء على تو�سيات 
ب���اإ����س���دار لوائح  جم��ل�����س االأم���ن���اء 
اأو  دائ��م��ة  ق�����رارات  اأي  اأو  داخ��ل��ي��ة 
مطلوبة  تكون  قد  ح�سبما  موؤقتة 
واملالية  االإداري���ة  ال�سوؤون  لتنظيم 

واملحا�سبية ملركز اأوقاف عجمان.
واألغى املر�سوم االأمريي اعتبارا من 
القرارات  املر�سوم  هذا  نفاذ  تاريخ 
االأم��ريي��ة » ال��ق��رار االأم���ريي رقم 
�سندوق  باإن�ساء   1996 ل�سنة   1
وق���ف ع��ج��م��ان وال���ق���رار امل��ع��دل له 
والقرار   ..  2000 ل�سنة   1 رق��م 
 2013 10 ل�سنة  االأم���ريي رق��م 
ب���������س����اأن ت���ع���ي���ني جم���ل�������س اأم����ن����اء 

�سندوق وقف عجمان« .
وي��ع��م��ل ب��ه��ذا امل��ر���س��وم م��ن تاريخ 
اجلريدة  يف  وين�سر  عليه  التوقيع 
على  وتعميمه  ل��الإم��ارة  الر�سمية 
اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ه ك��اف��ة لتنفيذ 

اأحكامه كل فيما يخ�سها.

مزارعهم، ودعتهم اإىل م�ساركتهم 
الهادفة  البلدية  جلهود  الفعالة 

املعايري اخلا�سة بجمالية  اأف�سل 
املدن، وجعل مدينة اأبوظبي بيئة 

الغري  املظاهر  كافة  مكافحة  اإىل 
احل�سارية والع�سوائية، وتكري�س 

•• اأبوظبي-الفجر:

البلدية  ال�����س��وؤون  دائ����رة  اأط��ل��ق��ت 
اأب����وظ����ب����ي،  – ب���ل���دي���ة  وال����ن����ق����ل 
للحد  وتثقيفية  ت��وع��وي��ة  حملة 
لرمي  ال�����س��ل��ب��ي��ة  امل���ظ���اه���ر  م����ن 
خملفات املزارع يف االأماكن الغري 
توعية  وب��ه��دف  ل��ه��ا،  املخ�س�سة 
التخل�س  بطرق  امل���زارع  اأ�سحاب 
م���ن امل��خ��ل��ف��ات ال���زراع���ي���ة، وعدم 
يوؤثر  ع�����س��وائ��ي  ب�����س��ك��ل  اإل��ق��ائ��ه��ا 
�سلباً على البيئة ب�سكل عام، وعلى 
ب�سكل  ل���الأف���راد  ال��ع��ام��ة  ال�سحة 

خا�س.
تطبيق  اأن حملة  البلدية  واأك��دت 
امل���زارع،  يف  املدينة  مظهر  ق��ان��ون 
ت����اأت����ي ت���ط���ب���ي���ق���اً ل�����روؤي�����ة دائ������رة 
ال�سوؤون البلدية والنقل – بلدية 
بيئة  خلق  اإىل  الهادفة  اأبوظبي، 

و  ال�سحة  م��ع��اي��ري  فيها  ت��ت��واف��ر 
ال�����س��الم��ة.  ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ذاته 
العزب  ال��ب��ل��دي��ة مب���الك  اأه���اب���ت 
واملزارع  اأهمية االلتزام بالقانون 
ا�ستخدامات  واللوائح التي تنظم 
ال��ع��زب وامل���زارع ، م��وؤك��دة اأن هذه 
املرافق هي م�سوؤوليتهم بالدرجة 
االأوىل، وتعك�س مدى م�ساهمتهم 
واملظهر  البيئة  على  احل��ف��اظ  يف 
احل���������س����اري ال�����ع�����ام واالل������ت������زام 
عليها  ن�س  التي  باال�ستخدامات 
وامل�������زارع منوهة  ال���ع���زب  ق���ان���ون 
لال�ستخدام  ال�����س��روط  اأه���م  اإىل 
ومنها  امل����راف����ق  ل���ه���ذه  ال�����س��ل��ي��م 
احل�سر:  ال  امل���ث���ال  ���س��ب��ي��ل  ع��ل��ى 
التجارية  امل�����س��اري��ع  اإق��ام��ة  حظر 
كافة  يف  احل������ي������واين  ل����الإن����ت����اج 
الربية  ع���زب  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء  ال��ع��زب 
املزرعة  اأو  العزبة  ا�ستخدام  ،منع 

اأعلى  وتطبيق  ح�����س��اري��ة،  عي�س 
م��ع��اي��ري ال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة يف 

مدينة اأبوظبي.
كما اأ�سارت بلدية مدينة اأبوظبي 
اإىل  ا�ستناداً  تاأتي  احلملة  اأن  اإىل 
قانون مظهر املدينة رقم 2 لعام 
اأي  ع��ل��ى  يحظر  ال���ذي   ،2012
�سخ�س طبيعي اأو اعتباري القيام 
اأو  االخ���الل  �ساأنه  م��ن  ب���اأي عمل 
االإ�سرار باملظهر العام اأو ال�سحة 

العامة يف اإمارة اأبوظبي.
نظمتها  ال���ت���ي  احل��م��ل��ة  وخ�����الل 
بلدية مدينة اأبوظبي، واجلوالت 
التي قام بها مفت�سو البلدية على 
حترير28  مت  ال��رح��ب��ة،  م�����زارع 
اإخ����ط����اراً ب��ح��ق اأ���س��ح��اب امل�����زارع، 
ال���ت���زام���ه���م برمي  ل���ع���دم  وذل������ك 
املخ�س�سة،  اأماكنها  يف  املخلفات 
ور�سد هذه املخلفات خارج حدود 

ل��غ��ري االأغ���را����س امل��رخ�����س��ة ل��ه��ا ، 
ي��ح��ظ��ر ع��ل��ى م�����س��ت��اأج��ري العزب 
زراع��ة اأي نوع من اأن��واع النباتات 
يف ج��م��ي��ع ف���ئ���ات ال���ع���زب م���ا عدا 
يحظر   ، وال�سمر  وال�سدر  الغاف 
الرعي  ع����زب  م�����س��ت��اأج��ري  ع��ل��ى 
اإقامة االأ�سيجة  والعزب املو�سمية 
والدائمة وكافة اأنواع احلظائر اأو 
مرافق  اأي  اأو  اال�سراحات  اإن�ساء 
للعاملني  ثابت  �سكن  اأو  خدمية 
فيها . كما نوهت البلدية بتجنب 
البيئة  ت�سر  مب��خ��ال��ف��ات  ال��ق��ي��ام 
وامل����ظ����ه����ر ال����ع����ام وم���ن���ه���ا :ع����دم 
رم���ي  امل��خ��ل��ف��ات يف امل��ن��اط��ق غري 
اأ�سكالها،  بجميع  لها  املخ�س�سة 
املزرعة  اأو  العزبة  ا�ستخدام  ع��دم 
لها  املخ�س�سة  االأغ���را����س  ل��غ��ري 
،ع�����دم ح����رق امل��خ��ل��ف��ات داخ�����ل او 

خارج املزرعة اأو العزبة.

�سرطة دبي تلقي �لقب�س على ع�سابة �ملقنعني يف �أقل من 48 �ساعة
•• دبي-وام:

اأ�ساد �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�سرطة دبي 
االإدارة  يف  اجلنائية  املباحث  ب���اإدارة  امل��ي��داين  العمل  عمل  بفريق 
يف  املتهمني  مالحقة  يف  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  للتحريات  ال��ع��ام��ة 
منطقة  يف  امل��ج��وه��رات  حم��الت  اأح��د  على  امل�سلح  ال�سطو  ق�سية 
اأقل  القب�س على منفذي اجلرمية يف  القى  الذي  العاملية  املدينة 

من 48 �ساعة من تلقي البالغ وا�ستعادة املجوهرات امل�سروقة.
واملباحث  للتحريات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ج��اه��زي��ة  اأن  �سعادته  واأك���د 
جميع  م��ع  للتعامل  م��ق��درة  متنحها  امليدانية  وفرقها  اجلنائية 
االحداث يف جميع االأوقات بدقة متناهية وحرفية عالية ومتكن 
او  العبث  نف�سه  ل��ه  ت�سول  م��ن  ك��ل  على  القب�س  م��ن  العمل  ف��رق 

االخالل باالأمن.
التقنيات  وتعزيز  االأمنية  االإج���راءات  ت�سديد  �سرورة  على  و�سدد 
قيمتها مببالغ �سخمة مبا  تقدر  التي  املن�ساآت  لدى  االح��رازي��ة 
يتنا�سب م��ع ه���ذه امل��ب��ال��غ و����س���رورة و���س��ع م��ع��اي��ري م��ل��زم��ة لهذه 
االإج��راءات مبا يتنا�سب مع القيمة املالية لهذه املن�ساآت .. موؤكدا 

التاأمينية  واالإج���راءات  االأمنية  التجهيزات  تكون  اأن  انه ال يجوز 
مليون  ال�ستني  تفوق  مقتنيات  م��ن  يحتويه  م��ا  قيمة  تبلغ  ملحل 
القدرة  م��ن  امل��ج��وه��رات مم��ا ي�سعف  م��ع قيمة  تتنا�سب  دره��م ال 
التاأمينية لهذه املن�ساآت وت�سهل على �سعاف النفو�س تنفيذ عملية 
ي�ساعف اجلهد  ال��ذي  االأم��ر  وي�سر  �سهولة  بكل  والهرب  ال�سرقة 
يف  ومرتكبيها  ال�سرقات  ه��ذه  عن  للك�سف  االأمنية  االأج��ه��زة  على 
باتباع  املمكن جتنب ح��دوث ه��ذه اجلرائم  ك��ان من  ال��ذي  الوقت 
اإج�����راءات اأم��ن��ي��ة وجت��ه��ي��زات تقنية م��ت��ط��ورة مت��ن��ع ت��ع��ر���س هذه 

املن�سات لل�سرقة.
م�ساعد  املن�سوري  اإبراهيم  خليل  خبري  اللواء  اأو�سح  جانبه  من 
اأن تفا�سيل حادثة ال�سطو  القائد العام ل�سوؤون البحث واجلنائي 
على احدى حمالت املجوهرات يف منطقة اخت�سا�س مركز �سرطة 
الرا�سدية تعود اإىل ورود بالغ اىل اإدارة مركز القيادة وال�سيطرة يف 
االإدارة العامة للعمليات يوم االربعاء املا�سي يف حوايل ال�ساعة 10 
�سباحا يفيد عن وقوع جرمية �سطو م�سلح على حمل للمجوهرات 
منظمة  اإج��رام��ي��ة  ع�سابة  ق��ب��ل  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة  امل��دي��ن��ة  منطقة  يف 
يرتدون اقنعة قاموا بر�س املوظفني يف املحل مبادة حارقة »الفلفل 

تقدر  ذهبية  م�سوغات  و�سرقة  املياه  دورة  يف  وحجزهم  االحمر« 
بالفرار جلهة جمهولة  وم��ن ثم الذوا  دره��م  3 ماليني  بحوايل 
وجلاأ كل واحد من اأفراد الع�سابة اإىل االختباء يف مواقع خمتلفة 

لت�سليل عمليات البحث والتحري بعد اأن تقا�سموا امل�سروقات.
واأك����د ال���ل���واء خ��ل��ي��ل امل��ن�����س��وري اأن االأ���س��ل��وب ال����ذي ا���س��ت��خ��دم يف 
من  منفذيها  ب��اأن  يوحي  اجلرمية  الرتكاب  والتنفيذ  التخطيط 
ويدل  اجل��رائ��م  تلك  مثل  يف  املتخ�س�سة  االإج��رام��ي��ة  الع�سابات 
اأ�سلوبهم االإجرامي على احرافية عالية يف هذا املجال وذلك من 
خالل الكيفية التي مت فيها التخطيط الرتكاب اجلرمية واختيار 
املوقع والوقت والطريقة التي مت بها اقتحام املحل وما تبعه من 
اإخفاء تام للوجوه كي ال يتم الك�سف عن هويتهم مما يوحى باأنهم 

قد قاموا بدرا�سة املوقع جيدا قبل تنفيذ اجلرمية.
وقال اأن االإدارة العامة للتحريات فور تلقيها البالغ �سكلت فريق 
عمل وحددت االخت�سا�سات لكل عنا�سرها ح�سب اخلطة التي مت 
منافذ  جميع  على  اجلنائية  املباحث  دوري���ات  توزيع  ومت  و�سعها 
هروب  فر�س  جميع  الإغ���الق  امل�سروقات  على  والتعميم  ال��دول��ة 

املتهمني اأو تهريب امل�سروقات خارج الدولة.

ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ري مت��ك��ن فريق  ان���ه مب��وا���س��ل��ة عملية  واأ����س���اف 
خم�سة  ع��دده��م  البالغ  املقنعني  ه��وي��ة  ع��ن  الك�سف  م��ن  التحري 
اأحد  يف  يختبئون  منهم  ثالثة  االآ�سيوية  اجلن�سية  من  اأ�سخا�س 
واث��ن��ان يختبئان يف منطقة  ال��ع��ني  امل��ن��اط��ق احل���دودي���ة مب��دي��ن��ة 
�ساعة  حت��دي��د  وب��ع��د  اب��وظ��ب��ي  ام���ارة  اخت�سا�س  �سمن  ال��روي�����س 
يف  مواقعهم  يف  عليهم  القب�س  واإل��ق��اء  مداهمتهم  مت��ت  ال�سفر 
امل�سروقة  املجوهرات  وبحوزتهم  فعل  رد  الي  جتنبا  الوقت  نف�س 
واالأدوات امل�ستخدمة يف عملية ال�سطو واإف�ساد خمططهم يف عملية 
الهروب باملجوهرات امل�سروقة.. م�سريا اىل ان �سرطة دبي ال تاألو 
جهدا يف توجيه �سربات قوية لتلك الع�سابات االإجرامية الدخيلة 

على جمتمعنا.
القائد  ال�سكر ل�سعادة  املن�سوري جزيل  اللواء خبري خليل  وتقدم 
العام ل�سرطة دبي تقديرا لتوجيهه بتكرمي فرق العمل ملا بذلوه 
التق�سى  عملية  يف  جديدة  اأ�ساليب  وابتكار  واإخ��ال���س  تفان  من 
عمل  لفرق  امليدانية  متابعته  ان  اىل  م�سريا  املتهمني..  و�سبط 
االإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية وتوجيهاته قد رفعت 

من روحهم املعنوية.

ور�سة عمل بعنو�ن  »�لالئحة �لفنية �للز�مية لعد�د�ت �لجرة «  يف مو��سالت عجمان
•• عجمان : الفجر

العامة  املوا�سالت  نظمت موؤ�س�سة 
هيئة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ع��ج��م��ان  يف 
واملقايي�س  للموا�سفات  االإم����ارات 
ور�سة عمل بعنوان » النظام الوطني 
للقيا�س والالئحة الفنية االإلزامية 
ل��ع��دادات االج��رة » بح�سور املدير 
امل�ساريع  تطوير  لقطاع  التنفيذي 
املركز  مدير  امل�ساندة،  واخل��دم��ات 
مقر  يف  االمتياز،  و�سركات  الفني، 

ب���اجل���رف. رح��ب��ت ر�سا  امل��وؤ���س�����س��ة 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال�سام�سي  خلف 
لقطاع تطوير امل�ساريع واخلدمات 
م��وؤك��دة على  باحل�سور  امل�����س��ان��دة  
العمل  ور�س  تبني  املوؤ�س�سة يف  دور 
املتنوعة التي تعزز تنمية القدرات 
ال��ب�����س��ري��ة وت���ب���ادل اخل�����ربات من 
اف��اق ج��دي��دة للتفكري  خ��الل فتح 
التى  ت���ط���وي���ر خ���دم���ات���ه���ا  و����س���ب���ل 
ي�سقل  مم�����ا  ل���ل���ج���م���ه���ور  ت����ق����دم 
وال�سريع  ال��ه��ادف  التوا�سل  فكرة 

ور�سة  وت����ن����اول����ت  امل���ج���ت���م���ع.  م����ع 
الوطني  ال��ن��ظ��ام  ع��ن  ن��ب��ذة  العمل 
بالالئحة  وت���ع���ري���ف  ل���ل���ق���ي���ا����س، 
االأجرة  لعدادات  االإلزامية  الفنية 
اخلا�سة  ال���دول���ي���ة  امل���وا����س���ف���ة  و 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ة  ع���ن  ال�������س���ادرة 
باالآلية  التعريف  مت  كما  للقيا�س، 
الذي  الفح�س  الفنية لعمل جهاز 
افتتحته املوؤ�س�سة يف ال�سهر املا�سي 
لعدادات  ال��ف��ن��ي  الفح�س  مب��رك��ز 
م���رك���ب���ات االأج�������رة وال������ذي يعترب 

االأول من نوعه على م�ستوى دولة 
التعاون  جمل�س  ودول  االم�����ارات 
الور�سة  ن���ه���اي���ة  ويف  اخل���ل���ي���ج���ي. 
اال�ستف�سارات  اهم  ناق�س احل�سور 
تنفيذ  يف  ل���ل���ب���دء  امل����ق����رح����ات  و 
اعرب  كما  ال�سركات  مع  الفح�س 
امل�������س���ارك���ون ع���ن ام��ت��ن��ان��ه��م ب���دور 
موؤ�س�سة املوا�سالت العامة يف طرح 
التى  املثمرة  املناق�سات  ه��ذه  مثل 
و�سقل  ق��درات��ه��م  تنمية  يف  ت�سهم 

املعرفة. 



االثنني   17   يوليو    2017  م   -   العـدد  12072  
Monday  17   July   2017  -  Issue No   12072

04

اأخبـار الإمـارات
د�ئرة �خلدمات �مل�ساندة يف “�أبوظبي لالإعالم” حت�سل على �ست �سهاد�ت �عتماد دويل

•• اأبوظبي-وام: 

�ست  على  لالإعالم  اأبوظبي  �سركة  يف  امل�ساندة  اخلدمات  دائ��رة  ح�سلت 
�سهادات اعتماد دويل عن نظام االإدارة املتكامل الذي مت اعتماده وتطبيق 

اآخر مراحله خالل الربع االأول من العام اجلاري.
وال�سالمة  والبيئة  اإدارة اجلودة  اأنظمة   .. املتكامل  االإدارة  وي�سم نظام 
وذلك  املتعاملني  و�سكاوى  واالبتكار  املخاطر  واإدارات  املهنية  وال�سحة 

وفقا لتقييم �سركة “اإ�س. جي. اإ�س. جالف ليميتد”.
ويعد هذا االعتماد الدويل اأحد االإجنازات الهامة على م�ستوى ال�سركة 
املتقدمة  االإدارة  اأنظمة  بتطوير  لالإعالم  اأبوظبي  التزام  يعك�س  حيث 
وذلك  املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق  العاملية  املعايري  اأع��ل��ى  م��ع  وال��ت��واف��ق 

لالرتقاء  ال�ساعية  اال�سراتيجية  وتوجهاتها  ور�سالتها  لروؤيتها  دعما 
امل�ستويات  الأع��ل��ى  واخل��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  مب�ستوى 
والعمليات  للخدمات  املوؤ�س�سي  التميز  لتحقيق  �سعيا  وكذلك  العاملية 
االإدارة  ن��ظ��ام  اإن�����س��اء  مت  حيث  الداخلية  وال��ك��ف��اءات  ال��ق��درات  وتطوير 
املتكامل يف دائرة اخلدمات امل�ساندة بجهود داخلية ووفقا ال�سراتيجية 

التطوير املعتمدة.
وح�سل نظام االإدارة املتكامل على �سهادات االعتماد الدولية نهاية الربع 
اآيزو  اإدارة اجل��ودة على �سهادة  االأول من العام اجل��اري حيث حاز نظام 
اآيزو  اإدارة البيئة على �سهادة  حاز نظام  بينما   ISO 9001:2015
اإدارة ال�سحة املهنية وال�سالمة على  ونظام   ISO 14001:2015
العمالء  �سكاوى  اإدارة  ونظام   OHSAS 18001:2007 �سهادة 

على  املخاطر  اإدارة  ونظام   ISO 10002:2014 اآي��زو  �سهادة  على 
�سهادة اآيزو ISO 31000:2009 “ ونظام اإدارة االبتكار على �سهادة 

.  1:2013-CEN/TS 16555
واأ�ساد �سعادة الدكتور علي بن متيم مدير عام اأبوظبي لالإعالم باجلهود 
االعتماد  �سهادات  على  للح�سول  امل�ساندة  اخلدمات  دائ��رة  بذلتها  التي 

الدويل املرموقة.
وقال اإن هذا االعتماد العاملي يعد دليال جليا على اجلهود التي يبذلها 
االبتكار  وروح  االل��ت��زام  بقيم  تت�سم  وال��ت��ي  ل��الإع��الم  اأب��وظ��ب��ي  موظفو 
االأ�سا�سية  القيم  �سياق  يف  اخل��دم��ات  ومتيز  ج��ودة  مب�ستوى  لالرتقاء 
لل�سركة االأمر الذي يحافظ على مكانتها يف �سدارة �سناعة االإعالم يف 
املنطقة وي�سهم يف تقدمي خدمات اإعالمية رفيعة.. ف�سال عن الت�سجيع 

ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة ب���ذل اجل��ه��ود وا���س��ت��م��رار ال��ع��م��ل اجل����اد ب��ه��دف تطوير 
اخلدمات وحتقيق اإجنازات اأكرب يف امل�ستقبل.

من جانبه توجه الدكتور هالل �سعيد الدرعي املدير التنفيذي لدائرة 
رعايته  على  متيم  بن  علي  الدكتور  ل�سعادة  بال�سكر  امل�ساندة  اخلدمات 

ودعمه مل�سروع تطوير اأنظمة االإدارة املتكاملة يف الدائرة.
اخلدمات  دائ���رة  يف  املتكامل  االإدارة  نظام  تطبيق  م�سروع  اأن  واأ���س��اف 
حقق   - لالإعالم  الأبوظبي  العليا  االإدارة  من  وا�سع  وبدعم   - امل�ساندة 
الفرق  ج��ه��ود  اإىل  ا�ستنادا  وج��ي��زة  ف��رة  خ��الل  املن�سودة  االأه����داف  ك��ل 
كاأول موؤ�س�سة  اأبوظبي لالإعالم  الذي يربز  االأمر  الداخلية  واخل��ربات 
ب�سكل  اإدارة واحد  اعتماد عاملية يف نظام  اإعالمية حت�سل على �سهادات 

متكامل و�سامل .

ر��سد �لنعيمي يوجه مبعاجلة �لأ�سر�ر �لناجمة عن �سوء �لأحو�ل �جلوية مبنطقة �ملنامة

تفعيل ال�سراكة يف دمج ومتكني اأ�سحاب الهمم

 وزيرة �لدولة ل�سوؤون �لتعليم �لعام ت�ستقبل وفد جمعية �لإمار�ت ملتالزمة د�ون

•• عجمان-وام :

ب����ن حميد  ال�������س���ي���خ را�����س����د  وج�����ه 
البلدية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
اجلهات  ب��ع��ج��م��ان  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
باتخاذ  املنامة  مبنطقة  املخت�سة 
ملعاجلة  ال�����الزم�����ة  االإج��������������راءات 
�سوء  ع��ن  الناجمة  االأ���س��رار  كافة 
االأح������وال اجل���وي���ة ب��االأم�����س التي 
التي  االأمطار  �سقوط  اأ�سفرت عن 
اأح��دث��ت اأ����س���رارا م��ادي��ة يف بع�س 

االأماكن.
ج���اء ذل���ك خ���الل ج��ول��ة ميدانية 
الرحمن  ع���ب���د  ����س���ع���ادة  ب���ه���ا  ق�����ام 
دائرة  ع��ام  مدير  النعيمي  حممد 

على مدار العام للتعامل مع �ستى 
ب�سرية  ب����ك����وادر  ال��ط��ق�����س  اأن�������واع 

موؤهلة.
معظم  اأن  اىل  ال�����س��وي��ح��ي  واأ����س���ار 
باالأحوال  تتاأثر  مل  املنامة  اأح��ي��اء 
لتوافر  نتيجة  واالأم��ط��ار  اجل��وي��ة 
والطرق  امل��م��ت��ازة  التحتية  البنية 
اأعلى املعايري العاملية  امل�سيدة وفق 
االأمطار  ت�سريف  �سبكات  ووج��ود 
احلاالت  اأن  مو�سحا  وامل�����س��خ��ات 
ب�سكل  معها  تعاملنا  وردت��ن��ا  ال��ت��ي 
ف����وري و���س��ن��وا���س��ل اإ����س���الح كافة 
القليلة  ال�ساعات  خ��الل  اال���س��رار 
امل��ق��ب��ل��ة ح��ي��ث وزع���ن���ا امل���ه���ام على 
تكفلت  ال���ت���ي  امل��خ��ت�����س��ة  اجل���ه���ات 

االأحوال ال�سائدة يف منطقة املنامة 
االأ�سرار  واالإط��الع عن قرب على 

املادية والتوجيه باإ�سالحها فورا.
العاملة  الطوارئ  فرق  اأن  واأو�سح 
على  ج��ه��دا  ت��دخ��ر  مل  املنطقة  يف 
مدار �ساعات اليوم ال�سابق لتقدمي 
للمنتاأثرين  مبا�سرة  امل�ساعدة  يد 
اأوال باأول  اأحوال الطق�س  ومتابعة 
للمناطق  ف�����ورا  ال���ع���ون  وت���ق���دمي 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �سحة  امل��ت�����س��ررة 
الدور  مثمنا  االأف������راد..  و���س��الم��ة 
الطواقم  ب���ه  ق��ام��ت  ال����ذي  ال���ه���ام 
ا�ستجابتها  و����س���رع���ة  ال���ع���ام���ل���ة 
وجاهزيتها  احل������االت  ك���اف���ة  م���ع 

الدائمة.

املناطق  على  والتخطيط  البلدية 
املهند�س  الدكتور  يرافقه  املتاأثرة 
حم��م��د اأح��م��د ب��ن ع��م��ري املهريي 
تطوير  ل��ق��ط��اع  التنفيذي  امل��دي��ر 
عبداهلل  وحم��م��د  التحتية  البنية 
املنامة  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  ال�����س��وي��ح��ي 
واملهند�س عبداهلل حممد املرزوقي 
والبنية  ال����ط����رق  اإدارة  م����دي����ر 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ب���ال���وك���ال���ة وع������دد من 

امل�سوؤولني بالدائرة.
البلدية  دائ�����رة  ع���ام  م��دي��ر  واأك�����د 
التفقدية  اجلولة  اأن  والتخطيط 
جاءت بتوجيهات من ال�سيخ را�سد 
الدائرة  رئي�س  النعيمي  بن حميد 
على  االطمئنان  على  منه  حر�سا 

اجلولة  خ����الل  ���س��ع��ادت��ه  وت��ف��ق��د 
املنامة  منطقة  يف  ال�سد  م�����س��روع 
ل��الط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى ح���ال���ة جتميع 
املطلوب  بال�سكل  االأم���ط���ار  م��ي��اه 
ال�سكنية  االأح���ي���اء  يف  جت���ول  ك��م��ا 
حالة  ع���ل���ى  م��ط��ل��ع��ا  وال�����������س�����وارع 
ال��ط��رق واالأب��ن��ي��ة وامل��راف��ق العامة 
وت��اأك��د من  ال�سكان  اأح���وال  وتفقد 
االأحوال  �سوء  من  ت�سررهم  ع��دم 
ليلة  املنطقة  ���س��ادت  التي  اجل��وي��ة 

ام�س االول.
قدمه  تف�سيلي  ل�����س��رح  وا���س��ت��م��ع 
مدير  ال�سويحي  ع��ب��داهلل  حممد 
مكتب املنامة حول خطة الطوارئ 
التي ي�سعها املكتب التابع للدائرة 

•• دبي-الفجر:

ملتالزمة  االإم�����ارات  جمعية  اأث��ن��ت 
بها  تقوم  التي  اجل��ه��ود  على  داون 
وزارة الربية والتعليم واهتمامها 
الطلبة  م����ن  ال���ه���م���م  ب���اأ����س���ح���اب 
يف  دجمهم  على  الكبري  وحر�سها 
الدولة  يف  ال��ع��ام  التعليم  م��دار���س 
والنظم  امل��ن��اه��ج  اأف�����س��ل  وت���وف���ري 
الداعمة  ال���رب���وي���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

لالرتقاء مبهاراتهم وقدراتهم.
معايل  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
وزيرة  امل��ه��ريي  �سامل  بنت  جميلة 
ال��ع��ام يف  ل�����س��وؤون التعليم  ال��دول��ة 

الكامنة  ق��درات��ه��م  وحت��ري��ر  داون، 
ومت��ك��ي��ن��ه��م ودجم���ه���م ع��ل��ى كافة 
خدمات  خ�����الل  م����ن  امل�������س���ت���وي���ات 
نوعية مميزة مبعايري جودة عالية 

امل�ستوى.
وعملها من خالل مركز التطوير 
وت��ع��ل��ي��م ودم����ج ذوي  ت��اأه��ي��ل  اإىل  
الدعم  وت���ق���دمي  داون  م��ت��الزم��ة 
االأ���س��ري والركيز على  واالإر���س��اد 

التدخل املبكر.  
وقد ح�سر اللقاء كل من االأ�ستاذة 
مديرة  امل��ري  �سامل  ابراهيم  ن��ورة 
وزارة  يف  اخل��ا���س��ة  ال��رب��ي��ة  اإدارة 
ال����رب����ي����ة وال���ت���ع���ل���ي���م وك�������ل من 

مت���ت م��ن��اق�����س��ت��ه��ا ب��اإ���س��ه��اب وك���ان 
االإج���ت���م���اع مب��ث��اب��ة ج��ل�����س��ة ع�سف 
اأف�سل  اإىل  الو�سول  بهدف  ذهني 
لتطوير  واالإج������������راءات  احل����ل����ول 

عملية الدمج.
�سامل  بنت  جميلة  معايل  ورح��ب��ت 
من  املقدمة  باملقرحات  امل��ه��ريي 
وا�ستمعت  اجل��م��ع��ي��ة  وف�����د  ق���ب���ل 
واأوع�����زت   ، امل��الح��ظ��ات  ك��اف��ة  اإىل 
باتخاذ  اخل��ا���س��ة  ال��رب��ي��ة  الإدارة 
االإج��راءات التي من �ساأنها تي�سري 
اأ�سحاب  م���ن  ال��ط��ل��ب��ة  دم���ج  ���س��ب��ل 
العام من خالل  التعليم  الهمم يف 
�سل�سلة من االإج��راءات على راأ�سها 

وفد  ب��دب��ي  ال����وزارة  مبقر  مكتبها 
ملتالزمة  االإم�����ارات  جمعية  اإدارة 
مع  ال���ت���ع���اون  ���س��ب��ل  ل��ب��ح��ث  داون 
اجل��م��ع��ي��ة ب��خ�����س��و���س دم����ج ذوي 
متالزمة داون يف مدار�س التعليم 

العام.
ال���دك���ت���ورة م��ن��ال جعرور  وع����ربت 
نائب رئي�س جمل�س االإدارة رئي�س 
داون  مركز تطوير ذوي متالزمة 
ملعايل  وت���ق���دي���ره���ا  ���س��ك��ره��ا  ع����ن 
اللقاء  اأن  اإىل  م�����س��رية  ال����وزي����رة 
والتحديات  الق�سايا  اإىل  ت��ط��رق 
الهمم  اأ�سحاب  دم��ج  ت��واج��ه  التي 
والتي  داون  م��ت��الزم��ة  ذوي  م���ن 

اخلا�س  التقييم  عملية  ت��ط��وي��ر 
بهم.

تاأهيل  اأه���م���ي���ة  ال���ل���ق���اء  ون���اق�������س 
واإع��داد املزيد من املدار�س الإجناح 
املعلمني  وت��اأه��ي��ل  ال��دم��ج،  عملية 
يف امل���دار����س ال���داجم���ة م��ن خالل 
تقدمها  التي  التدريبية  ال��ربام��ج 
يف  اجلمعية  وم�ساركة  اجلمعية. 
ب���رام���ج ال��ت��وع��ي��ة امل��در���س��ي��ة حول 
اأ����س���ح���اب ال���ه���م���م وخ���ا����س���ة ذوي 

متالزمة داون.
جمعية  ج��ه��ود  على  اللقاء  واأث��ن��ى 
االإم��ارات ملتالزمة داون يف حتقيق 
متالزمة  ل������ذوي  اأف�������س���ل  ح���ي���اة 

ختام  يف  ب��ع��ج��م��ان  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
ال���دائ���رة  اأن  ال��ت��ف��ق��دي��ة  اجل���ول���ة 

باإجنازها يف اأ�سرع وقت ممكن.
البلدية  دائ�����رة  ع���ام  م��دي��ر  واأك�����د 

العمل  ����س���ري  ك���ث���ب  ع����ن  ���س��ت��ت��اب��ع 
الإ�سالح كافة االأ�سرار.

داون،  مل��ت��الزم��ة  االإم����ارات  جمعية 
وال�����ربوف�����ي�����������س�����ورة امي���������ان ج����اد 
للجمعية  ال���رب���وي���ة  امل�����س��ت�����س��ارة 

نا�سر  اآل  ع���ب���داهلل  ن��ا���س��ر  ن�����وال 
وعائ�سة  دروي�������س  ح�سني  وع��ال��ي��ة 
اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��وات  ال���درب���ي 

مركز  م����دي����ر  ك���ن���ع���ان  و����س���ل���م���ى 
التطوير واالأ�ستاذ حممود عطوان 

التنفيذي االإداري باجلمعية.

حم�اكم دب��ي �لثانية عامليا على م�ستوى �ملحاكم يف جمال �حللول �لتقنية يف 2017
•• دبي –الفجر:

املرتبة  ع��ل��ى  دب����ي  ح�����ازت حم���اك���م 
اأف�سل  ق���ائ���م���ة  ����س���م���ن  ال���ث���ان���ي���ة 
م�ستوى  ع����ل����ى  حم����اك����م  ع���������س����رة 
 TOP( ال���ع���امل وف�����ازت ب��ج��ائ��زة
جمال  يف   )10 COURTS
العمل  يف  التقنية  احل��ل��ول  تطبيق 
ت����ق����ام على  وال�����ت�����ي  ال���ق�������س���ائ���ي، 
الثامن  ال�����س��ن��وي  امل���وؤمت���ر  ه��ام�����س 
املحاكم  الإدارة  ال��دول��ي��ة  للجمعية 
)IACA( بالتعاون مع اجلمعية 
املحاكم  الإدارة  االأمريكية  الوطنية 
ال���ع���ا����س���م���ة  يف   )NACM(
املتحدة  ب�����ال�����والي�����ات  وا����س���ن���ط���ن 

االمريكية.
ون���ي���اب���ة ع���ن ����س���ع���ادة ط���ار����س عيد 
حماكم  ع������ام  م����دي����ر  امل���ن�������س���وري 
ت�����س��ل��م ����س���ع���ادة ال���ق���ا����س���ي حممد 
املحكمة  رئي�س  ال�سبو�سي  م��ب��ارك 
التجارية االبتدائية اجلائزة �سمن 
الدويل الإدارة  املوؤمتر  م�ساركته يف 
�سعادة  ب��ح�����س��ور  وذل�����ك  امل���ح���اك���م 
املفو�س  ال���وزي���ر  ال�����س��ام�����س��ي  ع��م��ر 
الدبلوما�سية  البعثة  رئي�س  نائب 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف 
امل�ستوى من  رفيعة  وف��ود  وح�سور 
روؤ�ساء املحاكم واالأجهزة الق�سائية 
ووزارات العدل واإدارات املحاكم من 

املفيدة،  امل��ع��ل��وم��ات  م���ن  وغ���ريه���ا 
)الت�سميم،  امل�����س��ت��خ��دم  وواج���ه���ة 
املن�سة،  ���س��ف��ح��ات  ب���ني  وال��ت��ن��ق��ل 
و�سرعة  اال����س���ت���خ���دام،  و����س���ه���ول���ة 
املن�سة  توافق  وم��دى  اال�ستجابة(، 
الهواتف  ط��ري��ق  ع��ن  لال�ستخدام 
الذكية، و�سهولة الو�سول للخدمة 
�سعادة  اأ�سار  حيث  توفرها.  وم��دى 
عام  مدير  املن�سوري  عيد  ط��ار���س 
حماكم دبي باأن تكرمي حماكم دبي 
ياأتي اإعرافاً باجنازاتها وابتكاراتها 
يف تي�سري التقا�سي وتقدمي خدمات 

خمتلف بلدان العامل.
واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن����ه يف ك��ل عام 
حماكم  ع�سرة  اأف�����س��ل  ت��ك��رمي  يتم 
اإمكانية  حت�سني  يف  �ساهمت  ب��ارزة 
ال��و���س��ول اإىل ال��ق�����س��اء م��ن خالل 
تطبيق التكنولوجيا، ويتم التقييم 
القدرات  التالية،  للمعايري  وف��ق��اً 
االلكرونية  للمن�سات  التفاعلية 
)الدفع  ت�����س��م��ل  وال���ت���ي  ل��ل��م��ح��اك��م 
االإي��داع االإلكروين،  االإل��ك��روين، 
الذكية(،  ال��ن��م��اذج  اال����س���راك���ات، 
العامة  ال�سجالت  اإىل  وال��و���س��ول 

با�ستخدام  امل�ستوى  ق�سائية عالية 
تتمثل  وال��ت��ي  احل��دي��ث��ة،  التقنيات 
من  وباقة  الدعوى  ملف  اأمتتة  يف 
والذكية  االل��ك��رون��ي��ة  اخل���دم���ات 
اأطراف  املتعاملني من  لكافة فئات 
الدعوى واملحامني واخلرباء، وقد 
االلكرونية  اخل���دم���ات  ع���دد  ب��ل��غ 
والذكية التي تقدمها حماكم دبي 
ن�سبة  وبلغت  خدمة   480 ح��وايل 
باأن  وا�ساف    .92% ا�ستخدامها 
التحول  عملية  ت��ويل  دب��ي  حماكم 
تداأب  حيث  بالغاً  اأهتماماً  ال��ذك��ي 
خالل الفرة القادمة على تطبيق 
للتحول  الطموحة  ا�سراتيجيتها 
مركزها  ع��ل��ى  للمحافظة  ال��ذك��ي 
ك�����واح�����دة م����ن امل���ح���اك���م ال����رائ����دة 
امل��ت��م��ي��زة ع��امل��ي��اً يف جم���ال ت�سخري 
لتحقيق  التقنيات احلديثة  اأح��دث 
والدقة  ب��ال�����س��رع��ة  ت��ت�����س��م  ع���دال���ة 
امل��ج��ت��م��ع��ني املحلي  ب��ث��ق��ة  وحت��ظ��ى 
والدويل. واأفاد ال�سيد عبدالرحيم 
تقنية  اإدارة  م����دي����ر  امل���������س����رب 
امل��ع��ل��وم��ات اأن ت��ك��رمي حم��اك��م دبي 
ياأتي نظري  اجلهود  اجلائزة  بهذه 
ت��ب��ذل��ه��ا حماكم  ال���ت���ي  امل�����س��ت��م��رة 
على  والتحديث  التطوير  يف  دب��ي 
والذكية  االل��ك��رون��ي��ة  اخل���دم���ات 
لها  املتعاملني  تبني  م��ن  وال��ت��اأك��د 

وا�ستخدامها.

ا�ستهدفت موظفي اجلهات احلكومية بالدولة 

�لأر�سيف �لوطني يختتم دورة تدريبية يف “متطلبات �لأر�سفة �لإلكرتونية يف �جلهات �حلكومية” 
•• ابوظبي-الفجر:

ال��وط��ن��ي لدولة  االأر����س���ي���ف  ن��ظ��م 
مبقره  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
“متطلبات  ع���ن  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 
اجلهات  يف  االإلكرونية  االأر�سفة 
ال����دورة  ه���ذه  احلكومية” وت���اأت���ي 
التي  الفنية  للمهارات  ا�ستكمااًل 
تقت�سيها عملية تنظيم االأر�سيفات 
االأ�ساليب  اأف�سل  وف��ق  احلكومية 

واملعايري املثلى املتبعة عاملياً.
�����س����م����ت ال���������������دورة ال����ت����دري����ب����ي����ة 
املتخ�س�سة م�ساركني من اأكرث من 
وتناولت  حكومية،  جهة  ع�سرين 
حتديد  اأب������رزه������ا:  حم�������اور  ع������دة 
االإلكرونية،  االأر���س��ف��ة  متطلبات 
ال�سوئي،  امل�����س��ح  اإج�����راء  وك��ي��ف��ي��ة 
وحت����دي����د م���وا����س���ف���ات االأج����ه����زة 
االأر�سفة  يف  امل�ستخدمة  والربامج 
وال���و����س���ع احلايل  االإل���ك���رون���ي���ة، 
وامل�ستقبلي لالأنظمة االإلكرونية. 
واأ����س���ه���ب االأر����س���ي���ف ال���وط���ن���ي يف 
االأر�سفة  ال��ع��م��ل يف  ط��ري��ق��ة  ���س��رح 
املوا�سفات  واأه������م  االإل���ك���رون���ي���ة 
القيا�سية فيها، ودور هذه االأر�سفة 
يف ت��و���س��ي��ع احل��ي��ز امل���ك���اين يف ظل 
الوثائق  حلجم  امل�سطرد  التزايد 
ت�سنيفها  ���س��ه��ول��ة  ويف  ال���ورق���ي���ة 
عليها  واملحافظة  اإليها  والو�سول 
تاأكيد  ال��ت��ل��ف وال�����س��ي��اع م���ع  م���ن 
باالأر�سيف  االح����ت����ف����اظ  اأه���م���ي���ة 

الورقي.
وعن برنامج االأر�سفة االإلكرونية 
عّرفْت الدورة التدريبية مبنظومة 
التي  االإل��ك��رون��ي��ة  ال��وث��ائ��ق  اإدارة 

ال���ق���رار  وال��ب��اح��ث��ني مب���ا يتوافق 
الوثائق  اإدارة  نظام  متطلبات  مع 

اجلارية والو�سيطة.
وب��ي��ن��ت ال�������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة دور 
ال�سليمة  االإل��ك��رون��ي��ة  االأر���س��ف��ة 
والدقة  اجل��ودة  فيها  ُتراعى  التي 
واملطابقة يف الو�سول اإىل احلكومة 
اإليها  تتطلع  ال��ت��ي  االإل��ك��رون��ي��ة 

الوطني،  االأر����س���ي���ف  ب��ه��ا  ي��ت��م��ت��ع 
وم��������راح��������ل حت������وي������ل ال����وث����ي����ق����ة 
ب����دءاً  اإل���ك���رون���ي���ة؛  اإىل  ال���ورق���ي���ة 
ي�سمله  وم���ا  ���س��وئ��ي��اً،  بت�سويرها 
م��ن حت�����س��ريات، وال��ت��دق��ي��ق على 
ج�������ودة ال�����������س�����ورة، وال���ف���ه���ر����س���ة، 
البيانات، وحفظها  على  والتدقيق 
ملتخذي  واإت���اح���ت���ه���ا  اإل���ك���رون���ي���اً، 

اإ�سراتيجيتها  ���س��م��ن  االإم������ارات 
مت  ال����دورة  خ��ت��ام  ويف  امل�ستقبلية. 
توزيع �سهادات امل�ساركة على جميع 
والتي قّدمها  الدورة  امل�ساركني يف 
القائمني  اإىل  ال��وط��ن��ي  االأر���س��ي��ف 
على م�سروع االأر�سفة االإلكرونية 
ب���دول���ة  يف اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة 

االإمارات العربية املتحدة. 

فقدان جواز �سفرت
ا�سناكيك   / امل��دع��و  ف��ق��د 
اثيوبيا   ، اي��رب��ي�����س��ا  ب��ول��و 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3663617( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/4414189

فقدان جواز �سفرت
م���اه���د   / امل������دع������و  ف����ق����د 
باك�ستان   ، ���س��اب��زال  ع��ل��ي 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1799662( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/4414189

فقدان جواز �سفرت
جينت   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اثيوبيا   ، ع��ب��ريه   مو�سى 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3417568( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/4414189

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /ك����ف����ني 
اوغ�����ن�����دا   ، ن����ان����ي����وجن����و 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
  )1421380( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 
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العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03547/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02549/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : افر توك للتجارة العامة - �س ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �سهيل علي ح�سني بهزاد 
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- اخالء املاأجور
2- الزام املدعي عليه 17500 درهم القيمة االيجارية لفرة من 2016/6/25 
االخالء  وحتى   2017/3/25 م��ن  اع��ت��ب��ارا  ي�ستجد  وم��ا   2017/1/19 حتى 
الفعلي بواقع 35000 درهم �سنويا ، وت�سليم براءة الذمة من هيئة الكهرباء 

واملايه للفواتري امل�ستحقة على املاأجور حتى االخالء الفعلي  
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
     اإعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/05177/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : بريجيتا للكهروميكانيكية - �س ذ م م
مبا اأن املدعي : �سركة دانية لالدارة واال�ست�سارات العقارية - ذ م م

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/05177/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
بالتايل

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد االجرة للماجور للفرة من 2016/11/2 
وحتى 2017/5/2 فر�سد بذمته مبلغ 85500 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره 

بال�سداد او االخالء يف 2017/2/27 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �سيك مببلغ )خم�سة وثمانون الف وخم�سمائة 
�سداد مقابلة برغم  ايجارية وتبني عدم وج��ود ر�سيد له وميتنع عن  دره��م( كقيمة 

اخطاره بتاريخ 2017/2/27 وميتنع عن ال�سداد 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  الثالثاء   ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
بالدائرة  ال��راب��ع��ة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام���ام  2.30م  ال�ساعة   2017/7/18
اأمر  االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر.  فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

زار فخامة الرئي�س اإدري�س ديبي رئي�س جمهورية ت�ساد م�ساء اأم�س االأول واحة الكرامة 
اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  روؤية �ساحب  الذي يج�سد  الوطني واحل�ساري  املعلم 
ميادين  يف  االأب���رار  الوطن  �سهداء  ت�سحيات  لتخليد  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 

الواجب والعمل الوطني واالإن�ساين.
الدكتور  معايل   .. الكرامة  واح��ة  اإىل  و�سوله  ل��دى  الت�سادي  الرئي�س  ا�ستقبال  يف  ك��ان 
عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية. وبداأ فخامته الزيارة 
باملرور يف ميدان الفخر ثم ا�ستعر�س مرا�سم حر�س ال�سرف ليقوم بعدها بو�سع اإكليل 
من الزهور اأمام ن�سب ال�سهيد الذي يتكون من 31 لوحاً من األواح االأملنيوم ال�سخمة 
التي ي�ستند كل منها على االآخر كرمز للوحدة والتكاتف بني القيادة وال�سعب واجلنود 

البوا�سل والقوة وال�سجاعة التي حتلى بها �سهداء االإمارات واأبطالها يف �سبيل الدفاع عن 
الوطن و�سون عزته وكرامته.

�سرح  اإىل  ا�ستمع خاللها  الواحة  اأرج��اء  يف  ديبي  اإدري�س  للرئي�س  جولة  الزيارة  وتخلل 
حول اأبرز معاملها اإىل جانب زيارة جناح ال�سرف الذي يت�سمن اأكرث من 2800 لوح من 

االأملنيوم يحتوي بع�سها على اأ�سماء �سهداء الوطن واآيات من القراآن الكرمي.
اأعرب فيها عن تقديره  ال�سرف  الزيارة كلمة يف �سجل  الت�سادي يف ختام  الرئي�س  ودون 

للت�سحيات التي قدمها اأبناء االإمارات يف الدفاع عن دولتهم.
م�سكوكة  الت�سادي  للرئي�س  النعيمي  بلحيف  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  وق��دم 
اأ�سر ال�سهداء يف  تذكارية اأ�سدرها م�سرف االإمارات املركزي بالتعاون مع مكتب �سوؤون 
ديوان ويل عهد اأبوظبي تخليداً ليوم ال�سهيد وتعبرياً عن الفخر واالعتزاز بت�سحيات 

�سهداء الوطن.

اأطلقت موقعا اإلكرتونيًا جديدًا

وكالة �لإمار�ت للف�ساء حتتفي بالذكرى �ل�سنوية �لثالثة على تاأ�سي�سها
حممد نا�سر االأحبابي :ثالث �سنوات نه�ست بالقطاع الف�سائي على امل�ستوى الوطني وت�سكيل مالحمه
اأحمد الفال�سي: اإجنازات الوكالة حتققت ب�سواعد اإماراتية اأرادت اأن يكون للدولة �ساأن كبري بني نظرائها
عبداهلل االأ�سرم : اإ�سدار الطابع اخلا�ص بوكالة االإمارات للف�ساء اإميانا بتوثيق هذه الذكرى يف ذاكرة الوطن

احمد ال�سام�سي: اعتز بالدور الذي قامت به “الرثيا” يف تطوير البنية التحتية للقطاع الف�سائي بالدولة
•• تغطية:  رم�صان عطا

للف�ساء  االإم��������ارات  وك���ال���ة  اح��ت��ف��ت 
ام�س بالذكرى ال�سنوية الثالثة على 
ان��ط��الق��ت��ه��ا، وذل����ك يف ح��ف��ل ر�سمي 
ج����رى ت��ن��ظ��ي��م��ه ب���اأب���وظ���ب���ي، وال����ذي 
���س��ل��ط��ت م����ن خ���الل���ه ال�������س���وء على 
والنجاحات  االإجن��������ازات  جم��م��وع��ة 
منذ  ال��وك��ال��ة  حققتها  التي  الكبرية 
عام 2014 يف اإطار مهمتها املتمثلة 
قطاع  اأن�����س��ط��ة  وق����ي����ادة  ت��ن��ظ��ي��م  يف 

الف�ساء على م�ستوى الدولة. 
واأق���ي���م احل��ف��ل حت���ت رع���اي���ة معايل 
بالهول  ع����ب����داهلل  اأح����م����د  ال���دك���ت���ور 
التعليم  ل�سوؤون  دولة  وزير  الفال�سي 
وكالة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ع��ايل 
اأع�ساء  بح�سور  للف�ساء،  االإم����ارات 
و�سعادة  ال����وك����ال����ة،  اإدارة  جم��ل�����س 
نا�سر  حم���م���د  امل���ه���ن���د����س  ال���دك���ت���ور 
االأح��ب��اب��ي م��دي��ر ع���ام ال��وك��ال��ة، اإىل 
جانب عدد من املوظفني وامل�سوؤولني 
املعنية  واالأط�����������راف  احل���ك���وم���ي���ني، 
لقطاع  واملُ�سغلة  العاملة  وال�سركات 
الف�ساء الوطني، ف�ساًل عن ال�سركاء 

املحليني والعامليني. 
عبداهلل  اأحمد  الدكتور  معايل  وق��ال 
بالهول الفال�سي، اأن وكالة االإمارات 
وكالة  اأك��رب  اليوم  اأ�سبحت  للف�ساء 
ف�سائية ت�سرف على برنامج ف�سائي 
م�ستوى  ع���ل���ى  وم����ت����ط����ور  ح����دي����ث 
ب�سواعد  حت��ق��ق  م���ا  وه����و  امل��ن��ط��ق��ة، 
يكون  اأن  اأرادت  اإم���ارات���ي���ة  واأي�������ادي 
من  نظرائها  بني  كبري  �ساأن  للدولة 
غمار  تخو�س  التي  املتقدمة  ال��دول 

الف�ساء وحتدياته.
اأن الوكالة و�سلت  اإىل  واأ�سار معاليه 
ال���ع���دي���د من  اإىل  ان��ط��الق��ت��ه��ا  م��ن��ذ 
التي حتققت  واالإجن���ازات  النجاحات 
ر�سمت  وا�سحة  ومنهجية  اأط��ر  وف��ق 
الر�سيدة،  ال���ق���ي���ادة  روؤي������ة  م��ع��امل��ه��ا 
اليوم  بف�سلها  الوكالة  تربع  حيث 
الوكاالت  اأه����م  ب��ني  ب����ارزة  م��ك��ان��ة  يف 
باحرام  وحتظى  العاملية،  الف�سائية 
والهيئات  املنظمات  خمتلف  وتقدير 
الف�ساء  بقطاع  ال�سلة  ذات  الدولية 

االإقليمي والعاملي.
ون�����وه م��ع��ال��ي��ه مب���ا اأ���س��ب��ح��ت عليه 
عاملياً،  به  يحتذى  مثال  من  الوكالة 
وم��ع��ي��اراً ل��ل��دول ال�����س��اع��ي��ة الإط���الق 
ووكاالت  وم��ب��ادرات  وم�ساريع  برامج 
ترجمة  ويف  ط����م����وح����ة،  ف�������س���ائ���ي���ة 
واخلطط  واال�سراتيجيات  ال���روؤى 
احلكومية لت�سكيل منظومة متكاملة 
يقدم  حيوي  قطاع  تطوير  يف  ُت�سهم 
م�ساهمة بارزة اإىل خمتلف القطاعات 

احليوية االأخرى يف الدولة.
تقف  الوكالة  اأن  على  معاليه  و�سدد 
ال���ي���وم ع��ل��ى اأع���ت���اب م��رح��ل��ة جديدة 
ت��دف��ع خم��ت��ل��ف امل�����س��اري��ع وامل���ب���ادرات 
الوطني  الف�سائي  الربنامج  �سمن 
الطموحة،  اأه����داف����ه����ا  ن���ح���و  ق����دم����اً 
م�سرياً اإىل اأنها تتطلب تعاون جميع 
العاملني �سمن الوكالة ب�سكل خا�س 
وال��ق��ط��اع ع��ل��ى م�����س��ت��وًى اأو����س���ع، اإىل 
املقدرات احلالية وتلك  جانب تعزيز 
القطاع،  مي��ل��ك��ه��ا  ال��ت��ي  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
���س��واء ك���ان ذل���ك م��ن ح��ي��ث االرتقاء 
والتطوير  االأبحاث  مراكز  مب�ستوى 
بالعامل  املت�سلة  تلك  اأو  الف�سائي، 
الكوادر  ت��اأه��ي��ل  خ��الل  م��ن  الب�سري 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة لرفد 

قادرون  وامل��ب��ادرات مبن هم  امل�ساريع 
على اإجناحها.

طابع تذكاري خا�ص 
اإط���الق ط��اب��ع بريدي  و�سهد احل��ف��ل 
ت����ذك����اري خ���ا����س مب��ن��ا���س��ب��ة ذك����رى 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع جمموعة  ال��ت��اأ���س��ي�����س 
ال�سوء  ي�سلط  االإم���ارات، حيث  بريد 
الفرة  الوكالة خالل  اإجن��ازات  على 
امل��ا���س��ي��ة. و ي���ت���األ���ف ال���ط���اب���ع ال���ذي 
دراه��م من خلفية   3 �سيتوفر مببلغ 
للف�ساء  ت����رم����ز  م���ب���ت���ك���رة  ������س�����وداء 
املريخ  ك��وك��ب  ت�سم  ك��م��ا  اخل���ارج���ي، 
مهمته  �سيبداأ  ال��ذي  االأم���ل  وم�سبار 
يف  اإطالقه  عند  الكوكب  ال�ستك�ساف 

العام 2020.
الدكتور  ����س���ع���ادة  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
االأحبابي  ن��ا���س��ر  حم��م��د  امل��ه��ن��د���س 
الطابع  اإن  ال����وك����ال����ة:  ع�����ام  م���دي���ر 
ي��ه��دف اإىل اإب����راز اأه��م��ي��ة االإجن����ازات 
ال��ت��ي حققتها  امل��ت��م��ي��زة  وال��ن��ج��اح��ات 
وم�سرية  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا  م��ن��ذ  ال���وك���ال���ة 
ال��ت��األ��ق امل��وؤ���س�����س��ي ال��ت��ي مت��ت��ع��ت بها 
من  الق�سرية  ال�سنوات  ه��ذه  خ��الل 
ع��م��ره��ا، وه���و م�����س��در ف��خ��ر جلميع 
امل��وظ��ف��ني وامل��ه��ن��د���س��ني ال��ع��ام��ل��ني يف 
االإجنازات  ه��ذه  يخلد  كونه  الوكالة 

التي لعبوا دوراً كبرياً فيها. 
يدل  الطابع  اأن  اإىل  االأحبابي  واأ�سار 
التي  ال��دول��ة  وج��ه��ود  على طموحات 
كوكب  ال�ستك�ساف  ال��وك��ال��ة  ت��ق��وده��ا 
للمرحلة  ي��ع��د ع��ن��وان��اً  ال���ذي  امل��ري��خ 
الف�سائي  اال���س��ت��ك�����س��اف  م��ن  امل��ق��ب��ل��ة 
ب�سورة  ي��ت��ج��ل��ى  م���ا  وه����و  ل���ل���دول���ة، 
الطموحة  امل�������س���اري���ع  يف  وا����س���ح���ة 
الكوكب  ا���س��ت��ك�����س��اف  اإىل  ال���رام���ي���ة 
ال��دول��ة مثل  اأطلقتها  ال��ت��ي  االأح��م��ر 
م�����س��روع��ي »م�����س��ب��ار االأم�������ل« ال���ذي 
الغالف  تال�سي  اأ���س��ب��اب  يف  �سيبحث 
 »2117 و«امل���ري���خ  للكوكب  اجل���وي 
م�ستوطنة  اأول  ب��ن��اء  يت�سمن  ال���ذي 

على �سطحه بعد مائة عام. 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  واأ�ساف 
�سعادة  ب���ال���وك���ال���ة  االإم���������ارات  ب���ري���د 
عبداهلل حممد االأ�سرم، باأن جمموعة 
اإ�سدار  على  درج���ت  االإم�����ارات  ب��ري��د 
طوابع بريد تذكارية لتاأريخ املنا�سبات 
هذا  �سمنها  من  الهامة،  واالأح���داث 
بالذكرى  ي��ح��ت��ف��ي  ال������ذي  ال���ط���اب���ع 
ل��ت��اأ���س��ي�����س وكالة  ال��ث��ال��ث��ة  ال�����س��ن��وي��ة 
�سيتوفر  اأن��ه  االإم���ارات للف�ساء حيث 
االإم�����ارات يف  ب��ري��د  يف جميع مكاتب 
دراه����م مع   3 بقيمة  واح����د  اإ����س���دار 

مغلف اليوم االأول لالإ�سدار. 
املجموعة  دور  ب���اأن  االأ���س��رم  واأو���س��ح 
املنا�سبات  ت��اأري��خ  يف  وط��ن��ي  ك��واج��ب 
الوطنية من  الذاكرة  واحلفاظ على 
خالل اإ�سدار الطوابع التذكارية التي 
جاءت �سمن �سراكة ا�سراتيجية مع 
جميع الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية 
الربيد  طابع  ميثل  حيث  واخلا�سة، 
هاما،  تاريخيا  وثيقة وطنية مرجعا 
وياأتي اإ�سدار الطابع اخلا�س بوكالة 
االإمارات للف�ساء اإميانا بتوثيق هذه 
ال��ذك��رى يف ذاك���رة ال��وط��ن مل��ا و�سلت 
ه��ام يف جمال  له دولتنا يف لعب دور 

الف�ساء.
موقع اإلكرتوين جديد

الوكالة  اإط��الق  اأي�ساً  احلفل  و�سهد 
والذي  اجلديد،  االإلكروين  ملوقعها 
ويت�سمن  ح����دي����ث  ب�������س���ك���ل  ����س���م���م 
ليعك�س  ع�����س��ري��ة،  تفاعلية  ت��ق��ن��ي��ات 

من  ر�سالتها  ويو�سح  الوكالة  هوية 
ميكن  التي  املتنوعة  اأق�سامه  خ��الل 
مع  مت��ا���س��ي��اً  ���س��ه��ل،  ب�سكل  ت�سفحها 
اإليها  امل��ك��ان��ة امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي و���س��ل��ت 
عملها  م��ن  املقبلة  واملرحلة  الوكالة 

و�سمعتها العاملية بني نظرياتها. 
ال����دك����ت����ور حممد  �����س����ع����ادة  واأ�������س������ار 
كان  اجلديد  املوقع  اأن  اإىل  االأحبابي 
�سرورة يف هذا الوقت الهام من عمر 
التو�سع  اإىل  بالنظر  وذل��ك  الوكالة، 
امللمو�س يف اخلدمات واملبادرات التي 
االأن�سطة  حيث  م��ن  ���س��واء  تقدمها، 
على  ال��ق��ط��اع  تنظيم  اأو  الف�سائية، 
ال�سعيد  على  اأو  ال��وط��ن��ي،  امل�ستوى 
التعليمي، حيث يوؤكد هذا املوقع على 
انتقال الوكالة من مرحلة التاأ�سي�س 
را�سخة  وك��ال��ة  اإىل  ال��دع��ائ��م  وو���س��ع 
تقود برامج ف�سائية وطنية طموحة 
وتتمتع مبكانة مرموقة على امل�ستوى 

الدويل. 
وي��ق��دم امل��وق��ع ال��ذي ج��رى ت�سميمه 
وفق  واالإجنليزية  العربية  باللغتني 
االت�ساالت  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة  م��ع��اي��ري 
ل���ل���ت���ع���رف على  ل��ل��ج��م��ه��ور  ف���ر����س���ة 
م�ساريع ومبادرات وخدمات الوكالة، 
والتي تتنوع بني م�ساريع اال�ستك�ساف 
واالأقمار  الفلكي  والر�سد  الف�سائي 
االأن�سطة  تراخي�س  اإىل  ال�سناعية 
ال���ف�������س���ائ���ي���ة وت�������س���ج���ي���ل االأج���������س����ام 

الف�سائية. 
ويوفر املوقع لزواره اإمكانية االطالع 
على جهود الوكالة على �سعيد العلوم 
والتطوير،  واالأبحاث  والتكنولوجيا 
وعلى �سعيد و�سع االإطار التنظيمي 
خالل  من  والوطني  الف�ساء  لقطاع 
ال�سيا�سة  توفري معلومات كاملة عن 
واال�سراتيجية الوطنية للقطاع، اإىل 
والت�سريعات  الف�ساء  ق��ان��ون  ج��ان��ب 

الف�سائية امل�ستقبلية. 
ال�سوء  اأي�ساً  املوقع اجلديد  وي�سلط 
التعليمية  ال����وك����ال����ة  ج����ه����ود  ع���ل���ى 
ت��ن��ظ��م��ه��ا يف هذا  ال���ت���ي  وامل�����س��اب��ق��ات 
االإطار اإىل جانب املبادرات واخلدمات 
ي��ت��ي��ح فر�سة  ت���وف���ره���ا، ح��ي��ث  ال���ت���ي 
للمدار�س،  ال��زي��ارات  طلبات  ت��ق��دمي 
والتدريب،  الدرا�سية  للمنح  والتقدم 

اإىل جانب فر�س العمل. 
الأهدافها  الوكالة  حتقيق  �سبيل  ويف 
مطابقة  يف  املتمثلة  اال�سراتيجية 
ج��م��ي��ع خ���دم���ات���ه���ا مل���ع���اي���ري اجل�����ودة 
عملت  العاملية،  وال�سفافية  والكفاءة 
بخدمات  املوقع  تعزيز  على  الوكالة 
ت�سمل  والتي  االإلكرونية،  امل�ساركة 
العليا  االإدارة  مع  مبا�سرة  التوا�سل 
وامل�ساركة يف ا�ستطالعات الراأي التي 

اإىل  دوري،  ب�سكل  الوكالة  �ستجريها 
ج��ان��ب ال��رب��ط م��ع و���س��ائ��ل التوا�سل 

االجتماعي اخلا�سة بالوكالة. 
وي�������س���م امل����وق����ع م�����رك�����زاً اإع���الم���ي���اً 
جدول  على  يحتوي  حيث  متكاماًل، 
لل�سور  ���س��ام��ل��ة  وم��ك��ت��ب��ة  للفعاليات 
وال����ف����ي����دي����و وال�����ع�����رو������س امل�������س���ورة 
اإىل  املفتوحة،  والبيانات  واملطبوعة 
ج���ان���ب ت����وف����ريه ل���و����س���ائ���ل االإع������الم 
املختلفة فر�سة التوا�سل مع الفريق 
االإعالمي للوكالة، وحتميل احلقيبة 
ا�ستعرا�س  ع��ن  ف�����س��اًل  االإع��الم��ي��ة، 
اآخ���ر االأخ���ب���ار وم��ق��االت ال����راأي التي 
تن�سرها االإدارة العليا واملهند�سني يف 

الوكالة. 
اإجنازات وطنية وعاملية

اإجنازات  على  ال�سوء  احلفل  و�سلط 
اأبرزها  ع����دة،  جم����االت  يف  ال���وك���ال���ة 
الف�ساء  اأ�سا�سات متينة لقطاع  و�سع 
املكانة  ع��ل��ى  واحل�������س���ول  ال���وط���ن���ي، 
م�ستوى  ع��ل��ى  واالع������راف  ال��ع��امل��ي��ة 
العامل، اإىل جانب امل�ساهمات العلمية 
الب�سرية،  اإىل  قدمتها  التي  الفلكية 
الب�سرية  املهارات  تطوير  عن  ف�ساًل 
القطاع،  ���س��ت��ق��ود  ال��ت��ي  املتخ�س�سة 
وت��ن��ظ��ي��م ف��ع��ال��ي��ات م��رم��وق��ة �سمن 

الدولة اأو متثيلها يف اخلارج. 
وك���ان���ت ال���وك���ال���ة ق���د جن��ح��ت خالل 
ال�سنوات الثالث املا�سية يف النهو�س 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ال��ف�����س��ائ��ي  ب��ال��ق��ط��اع 
واأط���ره  م��الحم��ه  وت�سكيل  ال��وط��ن��ي 
ذلك  وي��ربز  والقانونية،  الت�سريعية 
الوطنية  ال�سيا�سة  اإ�سدار  من خالل 
ل��ق��ط��اع ال��ف�����س��اء يف دول����ة االإم�����ارات 
التي و�سعتها، وذلك بعدما اعتمدها 
ب��رئ��ا���س��ة �ساحب  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، 

يف �سهر �سبتمرب من العام 2016. 
وي��اأت��ي ه��ذا االإجن���از يف اأع��ق��اب جناح 
الوكالة يف �سهر مايو 2015 باإطالق 
جاءت  ال��ت��ي  اال�سراتيجية  خطتها 
لتن�سجم مع روؤية االإمارات 2021، 
االإم������ارات  ت���ك���ون  اأن  اإىل  وال���ه���ادف���ة 
واحدة من اأف�سل دول العامل بحلول 

يومها الوطني اخلم�سني. 
اأما على �سعيد تعزيز املكانة العاملية 
على  احل�����س��ول  ال��وك��ال��ة يف  فنجحت 
الهيئات  خم��ت��ل��ف  م����ن  االع��������راف 
وامل���ن���ظ���م���ات ال����دول����ي����ة وال�����وك�����االت 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ف�����س��ائ��ي��ة 
و�سل  حيث  العربي،  وال��ع��امل  العامل 
وقعتها  التي  التفاهم  م��ذك��رات  ع��دد 
ال��وك��ال��ة م��ع ه���ذه اجل��ه��ات اإىل 16 

م���ذك���رة ه��ام��ة ت�����س��م��ل ك��اف��ة نواحي 
ال���ت���ع���اون يف جم�����االت ع����دة اأب���رزه���ا 
والتبادل  ال��ف�����س��ائ��ي  اال���س��ت��ك�����س��اف 
امل��ع��ريف، وذل���ك م��ع وك����االت الف�ساء 
والرو�سية  وال��ف��رن�����س��ي��ة  االأم��ري��ك��ي��ة 
واالإيطالية  وال�سينية  واجل��زائ��ري��ة 
والكورية  وال��ربي��ط��ان��ي��ة  وال��ي��اب��ان��ي��ة 

اجلنوبية وغريها. 
وباالإ�سافة اإىل ذلك، ح�سلت الوكالة 
العاملية  املنظمات  اأه��م  ع�سوية  على 
���س��م��ن ق��ط��اع ال��ف�����س��اء ال��ع��امل��ي، كان 
اآخ���ره���ا ع�����س��وي��ة »االحت������اد ال����دويل 
ح�سلت  ال��ت��ي  الف�سائية«  للمالحة 
ولت�ساف  املا�سي،  �سبتمرب  يف  عليها 
اإىل القائمة البارزة من املنظمات التي 
نالت ع�سويتها مثل اللجنة الدولية 
وجمموعة  ال���ف�������س���اء،  ال���س��ت��ك�����س��اف 
التن�سيق الدويل ال�ستك�ساف الف�ساء 
الأنظمة  الدولية  واللجنة  اخلارجي، 
االأقمار  با�ستخدام  العاملية  امل��الح��ة 
مراقبة  وجم���م���وع���ة  ال�������س���ن���اع���ي���ة، 

االأر�س وغريها. 
الوكالة  ا�ست�سافت  ذات��ه،  االإط��ار  ويف 
العاملي  ال��ف�����س��اء  م���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات 
اأقيم  ال�����ذي  ال���ع���ام اجل������اري،  ب���داي���ة 
ب��اأب��وظ��ب��ي بهدف  على م��دى ي��وم��ني 
وا�سراتيجيات  ���س��ي��ا���س��ات  حت���دي���د 
الف�ساء  ق���ط���اع  مت���وي���ل  وم�������س���ادر 
جمموعة  فيه  ���س��ارك  حيث  ال��ع��امل��ي، 
بارزة من امل�ساركني واملتحدثني، من 
بينهم روؤ�ساء وكاالت الف�ساء العاملية 
�سركاٍت  م����ن  ت��ن��ف��ي��ذي��ني  وم���������دراء 
والطريان  الف�ساء  جم��ال  يف  رائ���دة 
والوزارات احلكومية وكبار الباحثني 
واالأكادمييني، والذي اأكدوا جميعهم 
على املكانة البارزة التي و�سلت اإليها 

الدولة يف جمال الف�ساء. 
ومن بني اأبرز اإجنازات املوؤمتر جمع 
قادة الوكاالت والهيئات العربية حتت 
املوؤمتر على دور  اأكد  اإذ  �سقف واحد، 
املقدرات  تطوير  يف  ال��ري��ادي  الدولة 
ال��ف�����س��ائ��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة و���س��ع��ي��ه��ا نحو 
واإبراز  العرب  االأج���داد  اأجم��اد  احياء 
الراث العريق للمنطقة العربية يف 

جماالت الف�ساء والنجوم والعلوم.
وم���ث���ل���ت ال���وك���ال���ة ال����دول����ة يف اأه����م 
ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل���ع���ار����س وامل����وؤمت����رات 
لعر�س  بالقطاع  ال�سلة  ذات  العاملية 
جناحها  ق�س�س  وم�����س��ارك��ة  روؤي��ت��ه��ا 
وت��ب��ادل اخل����ربات م��ع ���س��ن��اع القرار 
العامليني، منها اجتماعات جلنة االأمم 
املتحدة ال�ستخدام الف�ساء اخلارجي 
واملعر�س  ال�����س��ل��م��ي��ة،  االأغ����را�����س  يف 
واملوؤمتر ال�سنوي لالأقمار ال�سناعية، 
ال����دويل   2015 م��اك�����س  وم��ع��ر���س 

العا�سمة  يف  وال���ف�������س���اء  ل���ل���ط���ريان 
باري�س  ومعر�س  مو�سكو،  الرو�سية 
للف�ساء،  اليابان  واأ�سبوع  للطريان، 
ل��ل��ط��ريان، ومنتدى  دب���ي  وم��ع��ر���س 
يف  االأول«  امل��ع��ريف  العلمي  »االب��ت��ك��ار 

اأبوظبي.
ومن بني اأبرز املبادرات العلمية التي 
ج��ذب��ت اه��ت��م��ام ال���ع���امل وع�����ززت من 
مكانة الدولة كجزء فاعل يف منظومة 
الف�ساء العاملية، كانت تنظيم الوكالة 
حلملة علمية م�سركة لر�سد دخول 
ج�����س��م م���ن ال��ف�����س��اء اخل���ارج���ي اىل 
االأر�����س����ي يف �سهر  ال���غ���الف اجل�����وي 
مركز  مع  بالتعاون   2015 نوفمرب 
والتي  االإم�����ارات�����ي،  ال�����دويل  ال��ف��ل��ك 
كانت من الفر�س النادرة التي يكون 
العلماء فيها على علم م�سبق مبوعد 
ب�سكل  ف�سائي  ج�سم  �سقوط  ومكان 
دقيق، ما اأتاح للعامل درا�سته لتطوير 
وحت�سني اأدوات التنبوؤ باالأج�سام التي 
االأج�سام  ت��دور حول االر���س ودرا�سة 
الكويكبات  االأر���س مثل  القريبة من 
اال�سطناعية  االأق��م��ار  اأو  النيازك  اأو 

واأجزاوؤها املتهاوية.
وجن��ح��ت ال��وك��ال��ة اأي�����س��اً يف اإط���الق 
ال�سهب  ل���ر����س���د  االإم����������ارات  ���س��ب��ك��ة 
الفلك  مركز  مع  بالتعاون  والنيازك 
تتكون  ح��ي��ث  اأب���وظ���ب���ي،  يف  ال�����دويل 
خمتلفة  حمطات  ثالث  من  ال�سبكة 
م���وزع���ة يف اأرج�������اء دول�����ة االإم�������ارات 
�سماء  يف  الفلكية  الظواهر  لت�سجيل 
ال�سبكة يف  اأه��م��ي��ة  وت��ك��م��ن  ال���دول���ة. 
جديدة  فلكية  ع��ل��وم��اً  ت��ط��رح  ك��ون��ه��ا 
نظراً العتمادها على ال�سماء املحلية 
الف�ساء  وعلوم  الفلك  للتوعية حول 
النا�س،  ح���ي���اة  يف  وا���س��ت��خ��دام��ات��ه��ا 
ملراقبة  ال��رائ��دة  امل�ساريع  جانب  اإىل 
ال�����س��ه��ب واالأج���������س����ام ال���ق���ري���ب���ة من 
قطاع  مب�ستوى  واالرت���ق���اء  االأر�����س، 

الف�ساء يف اجلامعات االإماراتية. 
وعلى �سعيد التعليم متكنت الوكالة 
ال����ت����ع����اون م����ع خمتلف  م����ن خ�����الل 
والعاملية  امل��ح��ل��ي��ة  امل��ع��ن��ي��ة  االأط�����راف 
ب���االرت���ق���اء مب�����س��ت��وى ت��ع��ل��ي��م امل����واد 
املناهج  مراجعة  خ��الل  م��ن  العلمية 
ودرا�سة جدوى املناهج املتعلقة بالعلوم 
والريا�سيات،  والهند�سة  والتقنية 
وم����ن خ����الل اإط�����الق جم��م��وع��ة من 
اأهمها  والف�سائية،  البحثية  امل��راك��ز 
وتكنولوجيا  ل��ع��ل��وم  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 
ال����ف���������س����اء ال��������ذي ج�������رى اإط����الق����ه 
لتنظيم  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون 
تطوير  ب�سندوق  ممثلة  االت�ساالت 
املعلومات،  وتقنية  االت�ساالت  قطاع 
املتحدة،  العربية  االإم���ارات  وجامعة 
حيث �سي�سهم املركز االأول من نوعه 
على م�ستوى املنطقة يف دعم اخلطط 
ل��ل��دول��ة يف جماالت  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

وعلوم وتكنولوجيا الف�ساء.
الوكالة  وق���ع���ت  ذات������ه،  االإط�������ار  ويف 
جامعات  ثماين  مع  تفاهم  م��ذك��رات 
رائدة يف الدولة، وذلك لتحديد اأطر 
التعاون يف جماالت التعليم والبحوث 
والتطبيقات  وال��ت��ق��ن��ي��ات  وال���ع���ل���وم 
الف�سائية، بهدف دعم قطاع الف�ساء 
ال��وط��ن��ي، ك��م��ا وف���رت جم��م��وع��ة من 
املنح الدرا�سية البتعاث جمموعة من 
الطالب املتميزين يف بعثات خارجية 
وحملية، اإىل جانب خميمات �سيفية 
ال��ط��ل��ب��ة يف جمال  ل��ت��ن��م��ي��ة م���ع���ارف 
املقدرات  لتنمية  وب��رام��ج  ال��ف�����س��اء، 

بالتعاون مع اأهم ال�سركاء العامليني. 
ون���ظ���م���ت ال���وك���ال���ة م�����س��اب��ق��ات على 
حتفيز  اإىل  تهدف  الوطني  امل�ستوى 
وت�����س��ج��ي��ع ال���ط���الب يف ال���دول���ة على 
دخ��������ول امل������ج������االت ال���ف�������س���ائ���ي���ة يف 
م�سابقات  م��ث��ل  وذل�����ك  امل�����س��ت��ق��ب��ل، 
و«مركبتي  ال��ف�����س��اء«  يف  »اجل��ي��ن��ات 
�سارك  والالتي  وغريها،  الف�سائية« 
املتفوقني  ال��ط��الب  م��ن  نخبة  فيها 
وا�سلت  ك��م��ا  ال��ع��ل��م��ي��ة،  امل���ج���االت  يف 
الوعي  م�����س��ت��وى  رف����ع  يف  ج���ه���وده���ا 
اهتمام  وزي������ادة  وع��ل��وم��ه  ب��ال��ف�����س��اء 
الف�سائية  ب��ال��ن�����س��اط��ات  امل��ج��ت��م��ع 
فعاليات  تنظيم  خ��الل  م��ن  ل��ل��دول��ة 
ال�سم�سية،  امل��ج��وع��ة  ك��واك��ب  مل��راق��ب��ة 
منها لر�سد كوكبي امل�سري وعطارد 
تقابل كوكب  لر�سد ظاهرة  واأخ��رى 
املريخ مع االأر�س على خٍط م�ستقيم، 
ح��ي��ث ح��ر���س��ت ال���وك���ال���ة ف��ي��ه��ا على 
جمع خمت�سني وحما�سرين يف علوم 

الفلك وا�ستك�ساف الف�ساء. 
�سهادات على النجاح

�����س. ه���������اروارد، املدير  ق����ال روب������رت 
يف  مارتن  لوكهيد  ل�سركة  التنفيذي 
بالنيابة  املتحدة:  العربية  االإم���ارات 
اأه���ن���ئ وكالة  ع���ن ل��وك��ه��ي��د م���ارت���ن، 
الثالثة  بالذكرى  للف�ساء  االإم���ارات 
الوكالة  ال��ت��زام  اإن  تاأ�سي�سها.  ع��ل��ى 
الف�ساء  جم��ال  يف  ال��دويل  بالتعاون 
يعك�س  الب�سري  امل���ال  راأ����س  وتنمية 
روؤي�������ة االإم�����������ارات ال���ت���ق���دم���ي���ة نحو 
قطاع  بتطوير  والتزامها  امل�ستقبل 
ال�سرق  منطقة  يف  احليوي  الف�ساء 

االأو�سط وخارجها.
هواري  ميكائيل  اأ���س��ار  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
اأفريقيا  اإي��رب��ا���س يف  ���س��رك��ة  رئ��ي�����س 
تاأ�سي�س  اأن  اإىل  االأو����س���ط،  وال�����س��رق 
قبل ثالثة  للف�ساء  االإم���ارات  وكالة 
اأع�����اوم ك���ان مب��ث��اب��ة دل��ي��ل ع��ل��ى روح 
الدولة  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي  ال����ري����ادة 
�سناعة  م��ع��امل  بت�سكيل  وال��ت��زام��ه��ا 
الوكالة  �سهدت  اإذ  العاملية،  الطريان 
يف وقت ق�سري جناحات ع��دة، تتنوع 
بني التفاعل مع ال�سباب يف املبادرات 
ورعاية  ودع��م  امل�ستقبلية  الف�سائية 
االبتكارية  ال��ف�����س��ائ��ي��ة  ال����ربام����ج 
ال�ستك�ساف  االإم�����ارات  م�����س��روع  مثل 
اإعجابه  اأب����دى ه����واري  امل���ري���خ. ك��م��ا 
الوكالة،  امل�ستقبلية  ب��ال��ط��م��وح��ات 
م��ع��رب��اً ع���ن ت��ط��ل��ع »اإي���رب���ا����س« اإىل 
ا�ستكمال العمل والتعاون مع الوكالة 
�سمن  �سريكاً  و  لها  داع��م��ا  بو�سفها 

القطاع.
الرئي�س  ال�����س��ام�����س��ي  اأح��م��د  وت��وج��ه 
�سركة  يف  ب����ال����وك����ال����ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
اإدارة  اإىل  ل���الت�������س���االت  »ال�����رثي�����ا« 
وموظفيها  للف�ساء  االإم��ارات  وكالة 
ال�سنوية  الذكرى  مبنا�سبة  بالتهنئة 
اإىل  م�سرياً  التاأ�سي�س،  على  الثالثة 
الوكالة  لعبته  ال��ذي  القيادي  ال��دور 
املكانة  االإقليمي وعلى  امل�ستوى  على 
اإليها  و�سلت  التي  املتميزة  وال�سمعة 
العاملي.  ال��ف�����س��اء  جم��ت��م��ع  ���س��م��ن 
واأعرب ال�سام�سي عن اعتزازه بالدور 
ال���رثي���ا يف تطوير  ب���ه  ال����ذي ق��ام��ت 

الف�سائي  للقطاع  التحتية  البنية 
بالدولة.  

الرثيا  ���س��رك��ة  اأن  ال�����س��ام�����س��ي  واأك����د 
رائ�����دة يف جم���ال خدمات  ب��و���س��ف��ه��ا 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال�����س��ن��اع��ي��ة  االأق����م����ار 
هذه  يف  االب��ت��ك��ار  �ستوا�سل  ال��دول��ة، 
القيادة  ل���روؤي���ة  حت��ق��ي��ق��اً  اخل���دم���ات 
بتطوير  امل�������س���اه���م���ة  يف  ال���ر����س���ي���دة 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ال��ف�����س��اء  تكنولوجيا 
اإىل  الدويل خدمة للب�سرية، م�سرياً 
التعاون مع  ال�سركة مبوا�سلة  رغبة 
وكالة االإم��ارات للف�ساء يف عدد من 
الربامج والفعاليات، اإىل جانب دعم 
اإىل رفع م�ستوى  الرامية  م�ساريعها 
االأن�سطة  يف  وااله����ت����م����ام  ال����وع����ي 
الدولية،  ال�سراكات  وبناء  الف�سائية 
ف�����س��اًل ع���ن ت��ع��زي��ز اإرث ال���دول���ة يف 

االبتكار الف�سائي. 
الرئي�س  امل�����ه�����ريي  م���ن���ى  وق�����ال�����ت 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���الأ����س���ول ال��ب�����س��ري��ة يف 
ال�سنوات  م����دى  ع��ل��ى  ����س���ات:  ال���ي���اه 
وكالة  اأ���س��ه��م��ت  امل���ا����س���ي���ة،  ال���ث���الث 
دف����ع قطاع  ل��ل��ف�����س��اء يف  االإم���������ارات 
فر�ساً  واأت��اح��ت  ال��دول��ة،  يف  الف�ساء 
الب�سرية من خالل  االأ�سول  لتنمية 
االإماراتية  امل���واه���ب  يف  اال���س��ت��ث��م��ار 
والتكنولوجيا  ب��ال��ع��ل��وم  وااله��ت��م��ام 

والهند�سة.
واأ����س���اف���ت: ن��ه��ن��ئ وك���ال���ة االإم������ارات 
للف�ساء على حتقيقها هذه االإجنازات 
الزمنية  الفرة  تلك  خ��الل  الهامة 
موا�سلة  اإىل  نتطلع  كما  الق�سرية، 
وكالة  م���ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً  ال��ع��م��ل 
طموحات  لبلوغ  للف�ساء،  االإم����ارات 
ال��ف�����س��اء، وتعزيز  ال��دول��ة يف جم��ال 
االإ�����س����ه����ام����ات ال���ب���ن���اءة يف جم����االت 

االبتكار والبحث العلمي.
ال�سيباين،  حمد  يو�سف  �سعادة  وهناأ 
م��دي��ر ع��ام »م��رك��ز حممد ب��ن را�سد 
للف�ساء  االإم�����ارات  وك��ال��ة  للف�ساء« 
بالذكرى ال�سنوية الثالثة لتاأ�سي�سها، 
ع���ل���ى جميع  ب���اإجن���ازات���ه���ا  م�������س���ي���داً 
اإذ قدمت �سورة نا�سعة عن  عد،  ال�سُ
جميع  يف  االإم���ارات���ي  الف�ساء  ق��ط��اع 
والدولية  والعربية  املحلية  املحافل 
والعاملية. واأ�ساد ال�سيباين باخلطوات 
البناءة التي اتخذتها الوكالة الزدهار 
من  وذلك  االإماراتي،  الف�ساء  قطاع 
مع  اأبرمتها  التي  االتفاقيات  خ��الل 
واإطالقها  العاملية،  الف�ساء  وك��االت 
م�ستدامة  ا�سراتيجية  ف�ساء  خطة 
القطاع  تنمية  احتياجات  اىل  تطلع 
اىل  باالإ�سافة  وامل�ستقبلية،  احلالية 
ح�سرها  ي�سعب  وب��رام��ج  م���ب���ادرات 
وتاأ�سي�س  ك��وادر وطنية  اإع��داد  تدعم 
الف�ساء  علماء  م��ن  امل�ستقبل  جليل 

االإماراتيني. 
واأثنى ال�سيباين على العالقة الوثيقة 
التي تربط “مركز حممد بن را�سد 
للف�ساء” بالوكالة، م�سرياً اىل “اننا 
امل�سرك  نقف بفخر واعتزاز لعملنا 
اول مهمة ف�سائية عربية  اإجن��از  يف 
اخلارجي،  الف�ساء  اىل  واإ���س��الم��ي��ة 
املريخ  ال�ستك�ساف  االإم���ارات  م�سروع 

- “م�سبار االأمل”.

�لرئي�س �لت�سادي يزور و�حة �لكر�مة يف �أبوظبي 
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العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

الغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم :CN 1063188 باال�سم التجاري �سركة �سبورت�س 
غالريي لتجارة املعدات الريا�سية ذ.م.م بالغاء طلب 

تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بوابة وزير �ستان لتجارة 

 CN 1547110:خردة وخملفات املباين رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سليمان علي حممد املعمري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد �سليمان علي حممد املعمري

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ديك�سي لتجارة الورق 

CN 1138828:وخدمات الطباعة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عمر مطاوع %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف هيثم رفيق عمر مطاوع

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
او دعوى بعد  الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق  االعالن واال فان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

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

الين رخ�سة رقم:CN 1997573 قد تقدموا الينا بطلب
null*null تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 10*1 اىل

 تعديل ا�سم جتاري من/مطعم �ساندويت�س الين
SANDWICH LINE RESTAURANT

اىل/ غريك دونر
GREEK DONER

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جولدن �سوبرمي للنقليات وال�سيانة العامة 
 CN 2127112:ملالكها خالد احمد خما�سن - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/خالد احمد �سامل خما�سن من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ خالد احمد �سامل خما�سن من 100% اىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد احمد �سامل خما�سن %50

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.3*0.4 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ملالكها خالد احمد  العامة  وال�سيانة  للنقليات  �سوبرمي  ا�سم جتاري من/جولدن   تعديل 
خما�سن - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 GOLDEN SUPREME TRANSPORTING AND GENERAL MAINTENANCE -

OWEND BY KHALID AHMED MAKHASHEN SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اىل/ جولدن �سوبرمي للنقليات وال�سيانةالعامة ذ.م.م

GOLDEN SUPREME TRANSPORTING & GENERAL MAINTENANCE LLC
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اوليف للطباعة 

رخ�سة رقم:CN 1309095 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عنود �سامل �سعيد حلوكة املظاوي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم نا�سر �سعيد املر العامري
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/اوليف للطباعة
OLIVE TYPING

اىل/ ا�ستوديو يونيك للطباعة
UNIQUE STUDIO & TYPPING

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

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

رخ�سة رقم:CN 1031080 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 9.50*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/مطعم راندل 
RAANDHAL RESTAURANT

اىل/ مطعم �سيلي �سوي�س
CHILLY CHOICE RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

اإعــــــــــالن
العامة  لل�سيانة  املرزوقي  عبداملجيد  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واعمال الري رخ�سة رقم:CN 1058591 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 4*2

 تعديل ا�سم جتاري من/عبداملجيد املرزوقي لل�سيانة العامة واعمال الري

ABDUL MAJEED AL MARZOQY GENERAL MAINTENANCE & IRRIGATION WORKS

اىل/ عبداملجيد املرزوقي لل�سيانة واملقاوالت العامة

ABDUL MAJEED AL MARZOQY GENERAL MAINTENANCE & CONTRACTING

تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب معدات واجهزة االمن واملراقبة و�سيانتها )4321009(

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاوالت ان�ساء ابراج االر�سال الال�سلكي وا�سالحها )4220103(

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/التعاون العمال االملنيوم 

والزجاج رخ�سة رقم:CN 1545471 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل حممد احمد باكيلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد احمد حممد

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مو�ستانغ لل�سفر

 رخ�سة رقم:CN 2242636 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد عو�س بدر جعفر الكثريي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلطان حممد عبيد علي بن ثالث

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فن �سبي�س 
 CN 1371041-1:لتجارة الهدايا - فرع 1 رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���س��الت )ق���ط���اع النقل 

بطلب  تقدم  قد  للحدائق  لين  /جرين  بان  البحري( 

ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��را���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.

 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ض والت�سجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
 Abu Dhabi - UAE              204348                  2 - فالح               

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سياتل الدولية للمقاوالت العامة ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1033214 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد احمد حممد عبدالرحيم الفهيم من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد احمد حممد عبدالرحيم الفهيم من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سالح �سفيق اجلميل

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.60*0.20
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

 تعديل ا�سم جتاري من/�سياتل الدولية للمقاوالت العامة ذ.م.م
SEATTLE INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/�سياتل الدولية للمقاوالت العامة
 SEATTLE INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ ور�سة املثلث للحدادة

رخ�سة رقم:CN 1043919 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/ور�سة املثلث للحدادة
TRIDENT BLACKSMITH WORKSHOP

اىل/ املثلث العمال لركيب االبواب والنوافذ
TRIDENT DOORS AND WINDOWS INSTALLATION WORKS

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي م�سفح ال�سناعية م/14 ق/45 املالك/
حممد بن بطي حممد خلفان القبي�سي اىل ابوظبي امل�سفح م 38 59403 

59403 �سامل هالل غامن هالل واخرين
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان  االقت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

فاز للتكنولوجيا- ذ م م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف تاريخ 
 1709005290 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2017/07/13
يعلن امل�سفي/ مكتب عوده و�سركاه - حما�سبون قانونيون عن 

حل وت�سفية �سركة:
فاز للتكنولوجيا - ذ م م

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي  لديه  من  فعلى 
امل�سفى املعني هاتف رقم 026274001 فاك�س 026274002 �س 
املزروعي  خلف  عتيق  بناية  خليفة  �سارع  ابوظبي   30489 ب 
الطابق  8 مكتب رقم 811 واح�سار امل�ستندات الثبوتية وذلك 

خالل مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

�إع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17
غرفة  اأبوظبي-بوحدة  الق�ساء  بدائرة  العدل  الكاتب  يعلن  بهذا 
امل�سجلة  للدواجن(  )املرابع  موؤ�س�سة  ال�سادة  باأن  ابوظبي  جتارة 
بدائرة التنمية االقت�سادية برقم )CN -1367263( وعنوانها، 
مدينة العني-العجبان قد تقدموا اإلينا بطلب ت�سديق عقد رهن 
جتاري ل�سالح ال�سادة/ م�سرف الهالل وذلك مقابل رهن: معدات 
ومكائن بقيمة 29.050.000.00 )ت�سعة وع�سرون مليونا وخم�سون 

األف درهم ( .
ل�سنة 2013   4 رقم  القانون  14 من  املادة  5 من  للفقرة  واعمااًل 
ب�ساأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، فاإنه مبرور اأربعة ع�سر يوماً 
على االأقل من تاريخ ن�سر هذا االعالن فاإن الكاتب العدل �سيقوم 

بتوثيق هذا العقد بناًء على طلب اأ�سحاب ال�ساأن.
الكاتب العدل

�إعالن رهن جتاري

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17
بهذا يعلن الكاتب العدل بدائرة الق�ساء اأبوظبي-بوحدة غرفة 
لالبقار(  متمكن  )مزارع  موؤ�س�سة  ال�سادة  باأن  ابوظبي  جتارة 
 )CN-2176557( امل�سجلة بدائرة التنمية االقت�سادية برقم
وعنوانها، مدينة العني-العجبان قد تقدموا اإلينا بطلب ت�سديق 
عقد رهن جتاري ل�سالح ال�سادة/ م�سرف الهالل وذلك مقابل 
رهن: معدات ومكائن بقيمة 21.460.500.00 )واحد وع�سرون 

مليونا واأربعمائة و�ستون األفا وخم�سمائة درهم(
ل�سنة 2013   4 رقم  القانون  14 من  املادة  5 من  للفقرة  واعمااًل 
ب�ساأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، فاإنه مبرور اأربعة ع�سر يوماً 
على االأقل من تاريخ ن�سر هذا االعالن فاإن الكاتب العدل �سيقوم 

بتوثيق هذا العقد بناًء على طلب اأ�سحاب ال�ساأن.
الكاتب العدل

�إعالن رهن جتاري
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

بهذا يعلن الكاتب العدل بدائرة الق�ساء اأبوظبي-بوحدة غرفة 
جتارة ابوظبي باأن ال�سادة )م�سنع متمكن لالألبان ذ م م( امل�سجلة 
العني- وعنوانها، مدينة   )2098( برقم  ال�سناعة  تنمية  مبكتب 

جتاري  رهن  عقد  ت�سديق  بطلب  اإلينا  تقدموا  قد  العجبان 
معدات  رهن:  مقابل  وذلك  الهالل  م�سرف  ال�سادة/  ل�سالح 
ومكائن بقيمة 76.766.900.00 )�ستة و�سبعون مليونا و�سبعمائة 

و�ستة و�ستون األفا وت�سعمائة درهم(
ل�سنة 2013   4 رقم  القانون  14 من  املادة  5 من  للفقرة  واعمااًل 
ب�ساأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، فاإنه مبرور اأربعة ع�سر يوماً 
على االأقل من تاريخ ن�سر هذا االعالن فاإن الكاتب العدل �سيقوم 

بتوثيق هذا العقد بناًء على طلب اأ�سحاب ال�ساأن.
الكاتب العدل

�إعالن رهن جتاري
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

اإعــــــــــالن
اال�سراقة  ال�س�����ادة/مركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2341867:الذهبية لتجميل ال�سيدات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد ح�سن حممد ح�سن املعمري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل خالد �سليمان را�سد املربوعي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حمالت االطالل للتحف 

االأ�سل وفروعه رخ�سة رقم:CN 1110715 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة موزه �سعيد جمعه الكعبي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف �سهيل جمعه را�سد �سلطان الرا�سدي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف بوزهاكارا عبدالرزاق

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

مت��ك��ن��ت ال��ق��ي��ادة ���س��رط��ة راأ�����س اخليمة 
ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق م��ع ب��ل��دي��ة راأ����س 
ال��ع��ام��ة، من  ال�����س��ح��ة  اإدارة   - اخل��ي��م��ة 
اللحوم  وب��ي��ع  لت�سنيع  م�سنع  �سبط 

املنتهية ال�سالحية .
وتعود تفا�سيل الق�سية بح�سب العميد 
اإدارة  م���دي���ر  م��ن��خ�����س  ع���ل���ي  ع����ب����داهلل 
ورد  باأنه  اجلنائية،  واملباحث  التحريات 
بالغ من مفت�سي ق�سم الرقابة الغذائية 
ي��ف��ي��د بوجود  راأ�������س اخل��ي��م��ة  ب��ب��ل��دي��ة 
وت�سنيع  ب��ب��ي��ع  ي���ق���وم  ل��ل��ح��وم  م�����س��ن��ع 
اللحوم املنتهية ال�سالحية، و التالعب 
يف تواريخ انتهاء ال�سالحية من خالل 
وع��ل��ب طبع  اأك��ي��ا���س  املنتجات يف  و���س��ع 
للعمل  ج��دي��دة،  ان��ت��ه��اء  ت��واري��خ  عليها 

على الغ�س الإعادة بيعها. 
ف��ري��ق عمل  ت�سكيل  ذل��ك مت  ���س��وء  ويف 
و  املنظمة  اجل��رائ��م  ق�سم  م��ن  م�سرك 
مفت�سي ال�سحة و االنتقال ملقر امل�سنع، 
من  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  �سبط  بالفعل  ومت 
االأكيا�س  و  ال�سالحية،  املنتهية  اللحوم 
و العلب املطبوعة عليها تواريخ االنتهاء 
جمموعة  تعبئة  مت  وال��ت��ي  اجل���دي���دة، 

وذلك  فيها،  املنتهية  اللحوم  كبرية من 
للبدء يف عملية بيعها، ولكن وهلل احلمد 
امل��ن��ت��ج��ات ق��ب��ل البدء  ك��اف��ة  مت ���س��ب��ط 
اإدارة  م��دي��ر  واأ����س���اف  ال��ب��ي��ع.    بعملية 
مت  ب��اأن��ه  اجلنائية  واملباحث  التحريات 
من  وه��م  امل�سنع  عن  امل�سوؤولني  �سبط 
التحقيق  اإج��راء  و  االآ�سيوية،  اجلن�سية 
املبدئي معم والذي اأقروا فيه بقيامهم 
بت�سنيع وبيع حلوم منتهية ال�سالحية، 
للجهات  اإح���ال���ت���ه���م  ذل�����ك  ب���ع���د  ل��ي��ت��م 

االإج�����راءات  ب��اق��ي  ال�ستكمال  املخت�سة 
جزائهم  ول��ي��ن��ال��وا  بحقهم  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
العادل بح�سب قانون الغ�س التجاري و 

التدلي�س يف املعامالت التجارية.   
ال��ع��م��ي��د ع���ب���داهلل منخ�س  اأ�����س����اد  وق����د 
ب��ال��ت��ع��اون ال��ك��ب��ري ال����ذي ت��ب��دي��ه بلدية 
العامة  ال�سحة  اإدارة   – اخليمة  راأ����س 
م���ع ���س��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة يف خمتلف  
ال��غ�����س التجاري  ال��ت��ي مت�����س  ال��ق�����س��اي��ا 
واأي�ساً  التجارية،  املعامالت  انتهاك  و 

�سالمة  و  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  مت�����س  ال��ت��ي 
مفت�سي  يقظة  على  وك��ذل��ك  االأغ��ذي��ة، 
ق�سم الرقابة الغذائية وعملهم الدوؤوب 
وال�سالمة  بال�سحة  امل�سرين  ل�سبط 
اجلرائم  تلك  مرتكبي  لينال  ال��ع��ام��ة، 
اجل�����زاء ال����ع����ادل، داع���ي���اً ج��م��ي��ع اأف�����راد 
واالإبالغ  التعاون  ���س��رورة  اإىل  املجتمع 
عن اأية جتاوزات اأو اأمور قد تثري ال�سك 
اأمن  على  للحفاظ  معاً  للعمل  والريبة 

وا�ستقرار املجتمع.   

 •• ال�صارقة –الفجر:

مببادرة من جمل�س �ساحية اخلالدية 
ال�سواحي  ����س���وؤون  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع 
ح�سر   ال�سارقة  حكومة  يف  وال��ق��رى 
القا�سمي  �سلطان  ب��ن  م��اج��د  ال�سيخ 
مدير دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى 
اأم�����س ب�ساحية اخل��ال��دي��ة يف  م�����س��اء 
مدينة ال�سارقة  حفل تكرمي الطلبة 
ال���ث���اين ع�سر  ال�����س��ف  امل��ت��ف��وق��ني يف 
للعام  ال�ساحي   اأه��ايل  على م�ستوى 

الدرا�سي 2016 _ 2017م.
ح�سر احلفل  �سعيد هالل ال�سويدي 
اخلالدية  ���س��اح��ي��ة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
رئي�س  ن��ائ��ب  امل���ري  �سعيد  خ��ل��ف��ان  و 
املجل�س واملتفوقني يف الثانوية العامة 
اخلالدية  �ساحية  اأه���ايل  اأب��ن��اء  م��ن 
واأعيان  الطلبة  م��دار���س  وم�����س��وؤويل 
الطلبة  اأم�����ور  واأول����ي����اء  ال�����س��اح��ي��ة، 
وعدد  املجل�س  واأع�ساء  واأ�سدقائهم 

من موظفي الدائرة واملجل�س.
ويف بداية احلفل تعرف ال�سيخ ماجد 

م�سرية  ع��ل��ى  ال��ق��ا���س��م��ي  �سلطان  ب��ن 
خالل  املكرمون  حققها  التي  النجاح 
العام الدار�سي وتبادل معهم احلديث 
حول تطلعاتهم الطموحة يف موا�سلة 

تعليمهم العايل.

�سلطان  ب���ن  م���اج���د  ال�����س��ي��خ  واأ�����س����اد 
واأدائهم  ال��ط��الب  بتفاين  القا�سمي 
املتميز الذي تكلل بتفوقهم يف نهاية 
املدر�سي..  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  م�����س��واره��م 
من  ال���وط���ن  اأب���ن���اء  اأن  اإىل  م�����س��رياً 

ال��ع��ام��ة ميثلون  ال��ث��ان��وي��ة  خ��ري��ج��ي 
م�سدر فخر وتقدير من قبل وطنهم 

والقيادة الر�سيدة واأ�سرهم.
للدعم  امتنانه وتقديره  واأع��رب عن 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  امل��ت��وا���س��ل 

رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
على  وح��ر���س��ه  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة 
االرتقاء بالتعليم يف الدولة باعتباره 
الر�سيدة  حكومتنا  اأول���وي���ات  �سمن 
ال�سمو  يوليه �ساحب  واأ�ساد مبا  كما 

حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
ل��الحت��اد ح��اك��م ال�����س��ارق��ة _حفظه 
ورعاية  اه��ت��م��ام  م��ن   _ ورع����اه  اهلل 
وحر�س  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  بالتعليم 

ال��ط��ل��ب��ة من  ي���ك���ون  اأن  ���س��م��وه ع��ل��ى 
ال��ذك��ور واالن����اث يف ���س��دارة التعليم 
ومن املتميزين ودعا الطلبة املكرمني 
اجلامعي  ت��ع��ل��ي��م��ه��م  م��وا���س��ل��ة  اإىل 
تطلبها  التي  التخ�س�سات  واخ��ت��ي��ار 

االمارات يف الفرة املقبلة .
بعد ذلك قام ال�سيخ ماجد القا�سمي 
ال�����س��وي��دي وامل�����ري بتكرمي  ي��راف��ق��ه 
الطلبة خريجي الثانوية العامة من 

اأبناءاأهايل �ساحية اخلالدية .

ماجد �لقا�سمي يكرم متفوقي �لثانوية �لعامة من �أبناء �ساحية �خلالدية  

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

اختتمت دائرة حماكم راأ�س اخليمة م�ساركتها املتميزة يف املوؤمتر الق�سائي 
الدويل يف عا�سمة الواليات املتحدة االأمريكية وا�سنطن والذي انعقد بني 
التا�سع والرابع ع�سر من �سهر يوليو احلايل بعنوان التميز الق�سائي على 
مع  بالتعاون  املحاكم  الإدارة  الدولية  اجلمعية  نظمته  وال��ذي  عاملي  نطاق 
اأحمد  امل�ست�سار  �سعادة  وقال  االأمريكية.  املحاكم  الإدارة  الوطنية  الرابطة 
راأ�س  حم��اك��م  دائ���رة  م�ساركة  اأن  املحاكم  دائ���رة  رئي�س  اخل��اط��ري  حممد 
الذي  الكبري  النجاح  ورق��ة عمل متحورت حول  اخليمة متثلت يف تقدمي 
اأطلقها �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود  حققته حمكمة اليوم الواحد والتي 
القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة رئي�س جمل�س الق�ساء يف االإمارة يف مطلع 
العام اجلاري حيث ا�ستعر�ست ورقة العمل حماور عديدة تعلقت بالفروق 
ت�ساركها االخت�سا�س  التي  التقليدية  الواحد واملحاكم  اليوم  بني حمكمة 

النوعي والقيمي ومن اأهمها اخت�سار الوقت واجلهد على كافة االأطراف 
حتى  الدعوى  ت�سجيل  اإج��راءات  تتطلب  اإذ  الق�سائي  العمل  يف  وال�سركاء 
اأم��ام هذه املحكمة  9 خطوات بينما  التقليدية  اأم��ام املحكمة  الف�سل فيها 
احلكم  اأن  م��ن  احل�سور  اأده�����س  عما  ف�سال  فقط  واح���دة  خطوة  املبتكرة 
حكمها  ويختم  الدعوى  فيه  ت�سجل  ال��ذي  التاريخ  ذات  يف  ي�سدر  النهائي 
بخامت ال�سيغة التنفيذية واأن املحكمة طوال ال�ستة اأ�سهر املا�سية مل تاأجل 
اأن  كما   420 تزيد على  التي  ال��دع��اوى  ب��ني  م��ن  فيها  �سجلت  دع��وى  اأي 
االأحكام حظيت بر�سا املتقا�سني التام وقناعتهم باإ�سابتها كبد احلقيقة كما 

مت ا�ستعرا�س اآلية عملها وتوزيع املهام على فريق العمل املعاون للقا�سي.
املطروحة  املو�سوعات  واأه��م��ي��ة  امل��وؤمت��ر  تنظيم  بح�سن  اخل��اط��ري  واأ���س��اد 
وعالقتها بالعمل الق�سائي ومتتع امل�ساركني بخربات عاملية يف اإدارة الق�ساء. 
واأ�ساف قائال اإن م�ساركة األف �سخ�سية ق�سائية واإدارية يف املوؤمتر ميثلون 
لال�ستفادة من هذه اخلربات  ذهبية  فر�سة  �سكل  العامل  حول  دولة   80

بامل�ستوى احل�ساري  لتعريف احلا�سرين  الرائدة كما كان فر�سة  العاملية 
�ساحب  بقيادة  املتحدة  العربية  االم��ارات  دول��ة  اإليه  و�سلت  ال��ذي  املتقدم 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل الذي جعل االمارات قبلة 

للمطورين وامل�ستثمرين والباحثني عن العي�س الكرمي.
واختتم اخلاطري ت�سريحه برفع اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير اإىل �ساحب 

راأ�س  االأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو  بن �سقر  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  العهد  ويل  القا�سمي  �سعود  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  واإىل  اخليمة 
ا�سراتيجية  وتبنيهما  ورج��ال��ه  للق�ساء  دعمهما  على  الق�ساء  جمل�س 
ال�سفافية  م��ن  رف��ي��ع  م�ستوى  لبلوغ  وتاأهيله  الق�ساء  لتطوير  وا���س��ح��ة 

وحتقيق العدالة الناجزة بكل حياد واأمانة.

حماكم ر�أ�س �خليمة ت�سارك يف موؤمتر و��سنطن �لق�سائي �لدويل 

م�سنع حلوم منتهية �ل�سالحية بر�أ�س �خليمة 

�سفري �لدولة يلتقي وزيرة �لعمل 
و�لرعاية �لجتماعية يف كاز�خ�ستان

رئي�س �سري�ليون يت�سلم �أور�ق �عتماد �سفري �لدولة غري �ملقيم

•• اأ�صتانا -وام: 

اجلابر  �سلطان  بن  اأحمد  حممد  الدكتور  �سعادة  التقى 
�سفري الدولة لدى كازاخ�ستان معايل تامارا ديو�سينوفا 
جمهورية  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال���رع���اي���ة  ال��ع��م��ل  وزي������رة 
كازاخ�ستان . جرى خالل اللقاء بحث �سبل دعم وتعزيز 
عالقات التعاون بني دولة االإمارات وجمهورية كازاخ�ستان 
ارتياحهما  ع��ن  وع���رب اجل��ان��ب��ان  امل���ج���االت.  يف خم��ت��ل��ف 
ال�سديقني  البلدين  القائم بني  الثنائي  التعاون  مل�ستوى 

م�سريين اإىل رغبة الطرفني يف تطوير التعاون يف �ستى 
املجاالت والقطاعات ذات االأولوية. واأعربت معايل وزيرة 
العمل والرعاية االجتماعية يف جمهورية كازاخ�ستان عن 
تقوم  ال��ذي  وال��دور  الثنائية  العالقات  مل�ستوى  تقديرها 
الثنائية  العالقات  لتعزيز  اأ�ستانا  يف  ال��دول��ة  �سفارة  ب��ه 
�سعادة  عرب  جانبه  من  البلدين.  يف  املعنية  اجلهات  بني 
�سفري الدولة عن �سكره وتقديره ملعايل الوزيرة. م�سريا 
االرتقاء  اأج��ل  م��ن  ممكن  جهد  ك��ل  لبذل  ا�ستعداده  اإىل 

بالعالقات الثنائية بني البلدين اإىل م�ستويات اأعلى.

•• فريتاون-وام:

ت�����س��ل��م ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س ارن�����س��ت ب����اي ك���وروم���ا رئي�س 
�سامل  حممد  �سعادة  اعتماد  اأوراق  �سرياليون  جمهورية 
ال�سنغال �سفريا  الدولة لدى جمهورية  الرا�سدي �سفري 
يف  وذل��ك  �سرياليون  جمهورية  ل��دى  للدولة  مقيم  غري 

الق�سر الرئا�سي يف العا�سمة فريتاون.
رئي�س  اإىل   - ال��ل��ق��اء  خ����الل   - ال�����س��ف��ري  ���س��ع��ادة  ون���ق���ل 
جمهورية �سرياليون حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�ساحب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 

ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة. واأ�ساد 
الرئي�س ارن�ست باي كوروما بالعالقات الثنائية املتميزة 
ال�سفري  ���س��ع��ادة  ال��ب��ل��دي��ن. وح��م��ل فخامته  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
اأطيب حتياته اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  نهيان  اآل 
اآل نهيان  مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
.. متمنيا لدولة االإمارات و�سعبها دوام الرقي واالإزدهار.

ومت��ن��ى ل�����س��ع��ادة ال�����س��ف��ري ال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح يف مهمته 
الدبلوما�سية لدى جمهورية �سرياليون . من جانبه اأكد 
اأنه �سيبذل ق�سارى جهده من  الرا�سدي  ال�سفري  �سعادة 

اأجل تعزيز عالقات ال�سداقة والتعاون بني البلدين.

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1052  جتاري كلي               
���س ذ  م م 2-حم��م��د ر�سا علي  ال��غ��رب للتجارة العامة -  امل��دع��ي عليه / 1-م��رج��ان  اىل 
يادكاري 3- اأمري قربان كاظمي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك �سادرات ايران 
- الفرع الرئي�سي وميثله : ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره  )1658063 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية االتفاقية بواقع 17% من 
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/8/7  
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اأيام  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1878  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- كون�سوليدايتد انرنا�سيونال للمقاوالت - �س ذ م م 2-عمرو ار 
عمرو - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير كون�سوليدايتد انرنا�سيونال للمقاوالت 
- �س ذ م م  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ مدار االإمارات ملواد البناء - �س ذ 
م م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %12 وال��ف��ائ��دة   املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   36.530(
املطالبة   وحتى ال�سداد التام والتعوي�س مببلغ وقدره )1000 درهم(   وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/7/24  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/279  مدين  جزئي              
ع��ب��داهلل - جمهول حمل  ن�سيب  ع��ب��داهلل  عبدالعزيز   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ �سركة التاأمني العربية - �س ل م  وميثله : �سمري حليم 
كنعان   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره 138.914 درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة 
 Ch2.D.17 يوم االربعاء  املوافق  2017/7/19  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
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 فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

 اعادة اعالن بالن�سر 
 يف  الدعوى 2017/4705  عمايل جزئي 

���س��والر منطقة ح��رة - ذ م م   جمهول حمل  ب��ي ت��ي ال  امل��دع��ى عليه/1-  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ج��اك��وب    اليزابيث  املدعي/رين�سي  اأن  االق��ام��ة مب��ا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )49294 درهم( وتذكرة عوده 
الثالثاء   يوم  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف.   والر�سوم  دره��م(   2500( مببلغ 
فاأنت  لذا    Ch1.A.5  : بالقاعة  �سباحا    8.30 ال�ساعة   2017/8/8 املوافق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
حم����م����د  / امل������������دع������������و   ف��������ق��������د 
  ، �������س������م������ري حم��������م��������د ط���������اه���������ر
MUHAMMAD SAMEER 
MUHAMMAD TAHIR"
 باك�ستان  اجلن�سية - جواز �سفره
يجده م��ن   )5228381(  رق��م 
 ع��ل��ي��ه االت�������س���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم

050/8240393 

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل��دع��و / ار����س���اد علي 
خا�سخيلي،  ف���ري���د  غ�����الم 
جواز   - اجلن�سية  باك�ستان 
�سفره رقم )1812351( 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������س����ال 

 055/4414189

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / �سيد الرحمن 
بنغالدي�س   ، اله�سم   اب��و 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )5086520AF( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/9901989

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /�����س����اف����ر 
الهند    ، ك����������وردارام  م�����ال 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )4153028( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/6424040

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / حممد رحمن 
باك�ستان   ، ج����ول  رح���ي���م 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )9153761( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/4049400

فقدان جواز �سفرت
ف������������ق������������د امل������������������دع������������������و / 
 ج��ي�����س��و���س��ا اأب��������اال م�������اري ،
JESUSA ABALA MARI"

جواز   - اجلن�سية  الفلبني   
�سفره رقم )9855839( 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������س����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 056/3028782

فقدان جواز �سفرت
روب������ي������ن������ه   / امل����������دع����������و  ف�������ق�������د 
 ��������س�������اه�������ني حم�������م�������د ط��������اه��������ر ، 
 ROBINA SHAHEEN
MUHAMMAD TAHIR

باك�ستان  اجلن�سية - جواز �سفره 
يجده  م��ن   )5412622( رق��م 
ع��ل��ي��ه االت�������س���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 050/8240393

فقدان جواز �سفرت
ع����������زه   / امل��������������دع��������������و  ف����������ق����������د 
 ف�������اط�������م�������ة  حم������م������د ط�������اه�������ر ، 
IZZA FATIMA MUHAMMAD TAHIR

باك�ستان  اجلن�سية - جواز �سفره 
يجده  م��ن   )8453801( رق��م 
ع��ل��ي��ه االت�������س���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 050/8240393
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العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سما ال�سام للنجارة امل�سلحة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1061185 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.60*0.40 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/�سما ال�سام للنجارة امل�سلحة ذ.م.م
SAMA ALSHAM SHUTTERING CARPENTRY LLC

اىل/�سما ال�سام العمال التكييف والتربيد ذ.م.م ذ.م.م
SAMA ALSHAM FOR AIR CONDITION & REFRIGERATION LLC

تعديل عنوان/Building Owner Name من مكتب رقم:H-22 قطعة رقم:110 
اىل مكتب رقم:5 - قطعة رقم:33

Shop من - اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان
تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة اجهزة التكييف املركزي )4329902(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال النجاره امل�سلحة )4390004(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املدر�سة احلمدانية الكربى 

اخلا�سة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1003437 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

مبارك عبيد خليفة �سيف اخلييلي من 50% اىل %37.5
تعديل ن�سب ال�سركاء

�سيف عبيد خليفة �سيف اخلييلي من 50% اىل %37.5
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة اروى حممد امني �سراج %25
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان  االقت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املدينة ال�سغرية للهواتف 

املتحركة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1117999 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء

حممد معني الدين حممد ا�سكندر مياه من 49% اىل %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد حم�سن الدين حممد �سكندر %24

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17

اإعــــــــــالن
املعدات  لتجارة  ال�س�����ادة/الكونية  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطبية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1132547 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سانتي موراليداران نايار كماالديفي موراليداران نايار %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف راجا �سيخارو جيوثي با�سو

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

منوذج اإعالن بالن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : موؤ�س�سة ال�سنارة التجارية

sijada طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :�سجادة 

املودعة بالرقم :275956     بتاريخ : 2017/07/05
با�س������م :موؤ�س�سة ال�سنارة التجارية

وعنوانه:االمارات العني �س.ب: 1669 هاتف: 0506422228 فاك�س: 037550033 
�سندوق الربيد: 166 امييل: saifma@yahoo.com العني

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30 االرز. 
يف  واح��د  رق��م  وي��وج��د  ل�سنبلتني  ر�سم  ا�سفلها  يوجد  �سجادة  العالمة  العالمة:و�سف  و�سف 

 .sijada املنت�سف
اال�س��راطات :

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

منوذج اإعالن بالن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : حممد نا�سر املن�سوري

the way training institute: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :270918     بتاريخ : 2017/04/05
با�س������م :حممد نا�سر املن�سوري

وعنوانه:العني هاتف: 0555102099 �سندوق الربيد: 62026 
امييل: a.kader@mtmkn.ae العني

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 خدمات التدريب. 
و�سف العالمة:مربع و�سكل طريق �سكة حديد. 

اال�س��راطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

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

 عبداهلل العو�سي حمامون وم�ست�سارون قانونيون
The Cartel: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :259575     بتاريخ : 2016/09/06
با�س������م :كارتل بوتيك لت�سميم االزياء ذ.م.م

وعنوانه:بردبي راأ�س اخلور ال�سناعية 2 مكتب 109 ملك عبداهلل احمد حممد املزروعي هاتف: 
4424874 �سندوق الربيد: 392829 امييل: s.almasri@abdullaalawadi.com دبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 املالب�س االحذية واغطية الراأ�س. 
و�سف العالمة: 

اال�س��راطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

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

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

املودعة بالرقم : 100936   
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه : وان جون�سون اأند  جون�سون بالزا ،  نيو برنزويك ، نيو جري�سي ،
08933 7001- الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 2009/7/29 وامل�سجلة حتت الرقم : 95984 
�سورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية   
احلماية يف: 2017/10/08 وحتى تاريخ: 2027/10/08.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

EAT 34018

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

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

املودعة بالرقم : 100935   
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه : وان جون�سون اأند  جون�سون بالزا ،  نيو برنزويك ، نيو جري�سي ،
 08933 7001- الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 2010/1/4 وامل�سجلة حتت الرقم : 99084 
�سورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/10/08 وحتى تاريخ: 2027/10/08.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

EAT 34019

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

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

املودعة بالرقم : 100930   
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه : وان جون�سون اأند  جون�سون بالزا ،  نيو برنزويك ، نيو جري�سي ،
 08933 7001- الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 2010/1/4 وامل�سجلة حتت الرقم : 99087 
�سورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/10/08 وحتى تاريخ: 2027/10/08.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

EAT 34093

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

 بن�سر التعديالت املو�سحه اأدناه عن العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 227010         بتاريخ : 2015/02/12

امل�سجلة بالرقم : 227010         بتاريخ : 2015/06/02
باإ�سم املالك: ذا �سمايلي كومباين

 ا�س. بيه. اآر. ال.
وعنوانه : ريو دي تروا اربري�س ، 16 بي ، 1180 بروك�سل ، بلجيكا.

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 151
بتاريخ :2015/04/01

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 29
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:

تعديل املنتجات اإيل: 
اللحوم واالأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد ، خال�سات اللحم ، فواكه حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة 
البي�س   ، بال�سكر  مطبوخة  وف��واك��ه  ومربيات  )جيلي(  ه��الم   ، ومطهوة  وجمففة  حمفوظة  خ�سروات   ،

واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

EAT 85048

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

دايودبوتا انرنا�سيونال

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 099218

با�س��م: ماربلاليف، انك

وعنوانه: 300 نور�ستار كورت، �سانفورد، فلوريدا 32771، الواليات املتحدة االمريكية

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف :   2017/08/23 وحتى تاريخ : 2027/08/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

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

املجموعة القانونية حمامون وم�ست�سارون قانونيون  
باإ�سم:  �س. مي�سوا كيميكالز اميتد 

وعنوانة:  كا�سويل روود، براكميلز اند�سريال اي�ستيت، نورثامبتون، نورثانت�س، ان ان 
74 بي دبليو، اإنكلرا، اململكة املتحدة.  

بتاريخ:   2011/03/09 وامل�سجلة حتت الرقم: 098084   
 بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم:  098084  
�سورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف : 30 / 07 / 2017           وحتى تاريخ :  30 / 07 / 2027 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

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

املجموعة القانونية حمامون وم�ست�سارون قانونيون  
باإ�سم:  �س. مي�سوا كيميكالز اميتد 

وعنوانة:  كا�سويل روود، براكميلز اند�سريال اي�ستيت، نورثامبتون، نورثانت�س، ان ان 
74 بي دبليو، اإنكلرا، اململكة املتحدة.  

بتاريخ:   2011/03/09 وامل�سجلة حتت الرقم: 098085   
 بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم:  098085  
�سورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف : 30 / 07 / 2017           وحتى تاريخ :  30 / 07 / 2027 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

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

املجموعة القانونية حمامون وم�ست�سارون قانونيون  
باإ�سم:  �س. مي�سوا كيميكالز اميتد 

وعنوانة:  كا�سويل روود، براكميلز اند�سريال اي�ستيت، نورثامبتون، نورثانت�س، ان ان 
74 بي دبليو، اإنكلرا، اململكة املتحدة.  

بتاريخ:   2009/12/13 وامل�سجلة حتت الرقم: 098086   
 بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم:  098086  
�سورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف : 30 / 07 / 2017           وحتى تاريخ :  30 / 07 / 2027

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

 يف الدعوى رقم  2017/746  تنفيذ عمايل 
 اىل املنفذ �سده/1- الفريد لنقل الركاب بال�سيارات الفخمه - �س ذ م م  
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ زاهد �سرفراز عبد اخلالق  
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وق��دره )14063( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   1186 مبلغ  اىل  باال�سافة 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

 يف الدعوى رقم 2017/1943  تنفيذ جتاري  
االقامة  نذير ح�سني - جمهول حمل  اأحمد  املنفذ �سده/1- منظور  اىل 
: هاين رجب  ا�سماعيل وميثله  بن  اإدري�س  التنفيذ/حممد  ان طالب  مبا 
مو�سى عبداهلل اجل�سمي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3960( درهم اىل طالب التنفيذ او 
اإدارة �سركة )رويف  خزينة املحكمة - ثانيا : احلكم بعزل املدعي عليه من 
التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  ليمتد(  ج��اردن��ز  روز 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1733  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- خلف �سغري خدية القبي�سي جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�سركة علي بن �سامل للمقاوالت - ذ م م وميثله : 
احمد مهري خمي�س عبيد بن م�سحار  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )499758( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1124  تنفيذ عمايل 
 اىل املنفذ �سده/1- ايه اف ار ام انرنا�سيونال للتجارة العامة - �س ذ م م   
احمد  املحمدي  علي  وائ��ل  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
الب�سيوين   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )19401( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
باال�سافة اىل مبلغ 1499 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1890  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- يف اي بي �سوبر ماركت - �س ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد علي بهادور خان  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )12814(
مبلغ 1083 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4690  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1- مينات للخدمات الفنية - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / زي�سان علي �سفاقت حممود  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )11416 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
 )MB171277971AE/2017( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى  )درهم
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق 2017/7/19 ال�ساعة 08.30 �سباحا  مبكتب 
القا�سي 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 ، وامرت 

املحكمة بتق�سري مدة االعالن .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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••كيب تاون-وام:

اجتمع �سعادة حم�س �سعيد الهاملي �سفري الدولة لدى 
ونائب  ال�سعودية  و�سفري  اأفريقيا  جنوب  جمهورية 
ال�سفري امل�سري مع معايل جوزيف م�سوانغانيي وزير 

املوا�سالت يف جمهورية جنوب اأفريقيا.
مت خالل اللقاء مناق�سة املوا�سيع ذات االهتمام امل�سرك 
واإحاطة معاليه بالتعاميم واالإج��راءات التي اتخذتها 
الدول االأربع “ دولة االإمارات العربية املتحدة واململكة 
العربية ال�سعودية ومملكة البحرين وجمهورية م�سر 

العربية “ يف ما يخ�س عبور اأجوائها.
وجاء القرار بعد اأن ثبت لدى حكومات الدول االأربع 
وممولة  راعية  قطر  دول��ة  اأن  موثوقة  معلومات  من 
وا�ستقرار  اأم��ن  زعزعة  على  تعمل  اإرهابية  جلماعات 
ال�سيادية  الدول وانطالقا من ممار�سة حقوقها  هذه 
القومي  الأمنها  وحماية  ال��دويل  القانون  كفلها  التي 
م��ن خم��اط��ر االإره�����اب وال��ت��ط��رف ف��ق��د ق���ررت الدول 
مع  والقن�سلية  الدبلوما�سية  العالقات  قطع  االأرب���ع 
املنافذ الربية والبحرية واجلوية  دولة قطر واإغالق 

االإقليمية  واالأج����واء  االأرا���س��ي  يف  العبور  ومنع  كافة 
للدول ومنع الطائرات القطرية من دخول اأجوائها اأو 

الهبوط يف مطاراتها.

بتاأمني عبور  القيام  الوزير على  ال�سفراء ملعايل  واأكد 
الطائرات االأجنبية من واإىل دولة قطر.

اإح��اط��ت��ه��م ل��ل��وزي��ر اجلنوب  وا���س��ر���س��د ال�����س��ف��راء يف 

اأفريقي بالقرارات الدولية اخلا�سة مبكافحة االإرهاب 
 2309 رقم  االأم��ن  جمل�س  بقرار  واملتعلقة  ومتويله 
جل�سته  يف  االأم��ن  جمل�س  اتخذه  ال��ذي   2016 لعام 
 2016 �سبتمرب   22 ب��ت��اري��خ  امل��ع��ق��ودة   7775 رق��م 
ال���دول مب��ا يف  واأك���د فيه جمل�س االأم���ن �سيادة جميع 
اإقليمها  يعلو  ال��ذي  املجال اجل��وي  �سيادتها على  ذلك 
مليثاق  وفقا  ال�سيا�سي  وا�ستقاللها  اأرا�سيها  و�سالمة 
االأمم املتحدة . كما اأورد جمل�س االأمن يف القرار امل�سار 
اإليه اأعاله “اإذ يعرب اأي�سا عن القلق من اأن الطريان 
املدين قد ي�ستخدم كو�سيلة لنقل املقاتلني االإرهابيني 

االأجانب«.
الدوحة  حتركات  بعد  الدبلوما�سية  التحركات  وتاأتي 
بحجة  �سكوى  وت��ق��دمي  امل��دين  ال��ط��ريان  اإىل منظمة 
م��ق��اط��ع��ة ال����دول االأرب�����ع ل��ل��ط��ريان ال��ق��ط��ري وحظر 

طريانها يف اأجوائها.
م�سوانغانيي  جوزيف  معايل  اأك��د  االجتماع  نهاية  ويف 
اإيجاد حل  اأمله يف  .. معربا عن  اأهمية هذا االجتماع 
لهذه االأزم���ة .. م��وؤك��دا ���س��رورة االإب��ق��اء على توا�سل 

حول تطورات االأزمة.

•• دبي –الفجر:

مت��ّك��ن��ت م���وا����س���الت االإم��������ارات من 
خ���الل م��ع��ه��د م��وا���س��الت االإم�����ارات 
لل�سياقة من تاأهيل 1،770 متدرباً 
ا�ستفادوا  القيادة  رخ�س  ال�ستخراج 
من 114 األف �ساعة تدريبية وذلك 
منذ افتتاح املعهد يف نوفمرب من عام 

.2016
مدير  عبدالرحمن  عبداهلل  وك�سف 
لل�سياقة،  االإمارات  معهد موا�سالت 
املعهد ج��اء ثمرة اجلهود  ب��اأن جن��اح 
ال����دوؤوب����ة وامل���ب���ذول���ة م���ن ق��ب��ل فرق 
العمل باملوؤ�س�سة، حيث ر�ّسخ بت�سييده 
املرورية  ال�سالمة  معايري  وتد�سينه 
بها موا�سالت  تتمتع  التي  واخل��ربة 
االإم������ارات، االأم����ر ال���ذي جت�����ّس��د من 

خالل املعهد الذي يعترب اأحد بيوت 
التدريب  املعتمدة يف جم��ال  اخل��ربة 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال�سائقني،  وت��اأه��ي��ل 
ر�سمياً  اف��ت��ت��اح��ه  وم��ن��ذ  ق���ام  امل��ع��ه��د 
املا�سي  ال���ع���ام  م���ن  ن��وف��م��رب  م��ط��ل��ع 
 1،770 وت��اأه��ي��ل  ب��اإع��داد   2016
متدرب للح�سول على رخ�س القيادة 

بواقع 114 األف �ساعة تدريبية.
املعهد  اأن  ع��ب��دال��رح��م��ن  واأو�����س����ح 
ح���ري�������س ع���ل���ى حت���ق���ي���ق االأه��������داف 
الرامية اإىل تعزيز م�ستوى اخلدمات 
املقدمة مبا يتوافق مع اأعلى معايري 
اإ�����س����اف����ة اإىل  االأم��������ن وال�������س���الم���ة، 
ال�سائقني  واح���راف���ي���ة  ك���ف���اءة  رف���ع 
تقدمي  يف  ينعك�س  مب��ا  وت��اأه��ي��ل��ه��م، 
املمار�سات  وتطبيق  اخلدمات  اأف�سل 
املتوافقة مع املعايري والنظم العاملية 

يف تعليم القيادة.
توفري  ج��ان��ب  اإىل  اأن����ه  اإىل  واأ�����س����ار 
خدمات التدريب على ال�سياقة؛ فاإن 
ي��ق��دم ح��زم��ة م���ن اخلدمات  امل��ع��ه��د 
امل�ستمر  املهني  كالتدريب  االأخ����رى 
التخ�س�سات  خمتلف  ي�سمل  ال���ذي 

اال�ستثمارّية لفئة ال�سائقني وم�سريف 
ال���ن���ق���ل وال���������س����الم����ة مب���وا����س���الت 
خدمة  اإىل  اإ�����س����اف����ة  االإم���������������ارات، 
التدريب  وخ��دم��ات  ال��ن��ظ��ر،  فح�س 
ال���وق���اي���ة  ال��ت��خ�����س�����س��ي يف جم������ال 
املرورية  وال�����س��الم��ة  احل�����وادث  م���ن 
وال�سالمة املهنّية وخدمة املتعاملني 
وذل���������ك م������ن خ��������الل حم���ا����س���ري���ن 
ومعتمدين،  م���وؤه���ل���ني  وم����درب����ني 
م���وا����س���الت  م���ع���ه���د  اأن  م���و����س���ح���اً 
 13،762 ق��دم  لل�سياقة  االإم����ارات 
خ��دم��ة م��ت��ن��ّوع��ة م��ع ن��ه��اي��ة الن�سف 

االأول من العام احلايل.
واأف��������اد ع����ب����داهلل ع���ب���دال���رح���م���ن اأن 
جميع  ي�سمل  اأ���س��ط��واًل  ي�سم  املعهد 
اأ�سناف املركبات املخ�س�سة للتدريب 
حركة  بناقل  خفيفة  مركبات  منها 

خفيفة  وم���رك���ب���ات  اأوت���وم���ات���ي���ك���ي، 
بناقل حركة عادي، كما ميتلك اأي�ساً 
ث��ق��ي��ل��ة، وح���اف���الت ثقيلة،  م��رك��ب��ات 
ورافعات  ح��دي��ث��ة،  ن���اري���ة  ودراج������ات 
اإىل  اإ�سافة  وثقيلة،  خفيفة  �سوكية 
االحتياجات  ذوي  لتعليم  م��رك��ب��ات 
املعهد  امتالك  اإىل  ة، م�سرياً  اخلا�سّ
ال���ت���دري���ب احل���دي���ث���ة التي  مل���رك���ب���ات 
تتميز بكونها �سديقة للبيئة وتعمل 
ب��ال��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي، ك��م��ا اإن��ه��ا م���زودة 
تعلم  على  الطالب  ت�ساعد  بو�سائل 
اجلانبية  امل���راي���ا  وت�����س��م��ل  ال�����س��ي��اق��ة 

االإ�سافية داخلياً وخارجياً.
موا�سالت  م��ع��ه��د  م���دي���ر  واأو�����س����ح 
املوؤ�س�سة  اأن  ل��ل�����س��ي��اق��ة  االإم���������ارات 
اأ�س�ست يف املعهد بيئة تدريب داخلية 
يف  ت�سهم  ومنظمة  مميزة  وخارجية 

فئاتهم  مبختلف  امل��ت��درب��ني  اإك�����س��اب 
خمتلف  خ��الل  من  متنوعة  مهارات 
االأ�ساليب النظرية والعملية، منّوهاً 
باالهتمام اخلا�س الذي اأواله املعهد 
لهن،  املمنوحة  واالم��ت��ي��ازات  للن�ساء 
الثقافية  القيم  مراعاة  يف  واملتمثلة 
واخل�����س��و���س��ي��ة ال���ت���ام���ة، ح��ي��ث يتم 

تدريبهن يف �ساالت خم�س�سة للن�ساء 
م��ن ق��ب��ل م��درب��ات م���وؤه���الت، وذلك 
لتوفري بيئة تدريبية تتمتع باأق�سى 

م�ستويات الراحة واخل�سو�سية. 
االإمارات  موا�سالت  معهد  اأن  يذكر 
جغرافياً  م��وق��ع��اً  ي��ح��ت��ل  ل��ل�����س��ي��اق��ة 
حيث  لن�ساطاته،  بالن�سبة  متميزاً 

يقع يف منطقة ور�سان الثالثة باإمارة 
دبي خلف م�ستل بلدية دبى  البعيدة 
وجتارياً  �سكانياً  املكتظة  املناطق  عن 
ت�سريع  يف  ي�����س��اع��د  ال�����ذي  االأم������ر   ،
القيادة  مل��ه��ارات  امل��ت��دّرب��ني  اك��ت�����س��اب 
لديهم  الثقة  وت��ع��زي��ز  االح��راف��ي��ة، 

للح�سول على رخ�سة القيادة.

•• عجمان-الفجر:

طرق  م�سروع  تنفيذ  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  با�سرت 
تخدم  والتي  عجمان،  باإمارة   2 الرقايب  جممع  يف  داخلية 

احلديثة للمواطنني. النموذجية  امل�ساكن  من   306
وزارة  الطرق يف  اإدارة  اأحمد احلمادي مدير  املهند�س  واأك��د 
تطوير البنية التحتية، اأنه من املتوقع االنتهاء من امل�سروع 
الذي ت�سل تكلفته التقديرية اإىل 13 مليون درهم، خالل 

الربع الثالث من العام املقبل 2018.
واأ�سار احلمادي اإىل اأن ال��وزارة ت�سعى من خالل عملها اإىل 

تخدم  حديثة  ط��رق  ب�سبكة  ال��دول��ة  مناطق  خمتلف  رب��ط 
العربية  االم����ارات  دول���ة  ت�سهده  ال���ذي  اخل�����س��ري  ال��ت��ط��ور 
ال�ساملة  التنمية  حتقيق  يف  ي�ساهم  ال���ذي  االم���ر  امل��ت��ح��دة، 

وال�سعادة للمواطنني واملقيمني على ار�س االمارات.
 ولفت اإىل اأن نهج ال��وزارة قائم على تنفيذ م�ساريع البنية 
اخل�سراء،  واالب��ن��ي��ة  اال���س��ت��دام��ة  م��ن��ظ��وم��ة  وف���ق  التحتية 
حماورها  وبجميع  للدولة  التنموية  املنظومة  مع  لتتطابق 
ت�ستند على  ال��ت��ي  وال��ب��ي��ئ��ي��ة،  واالق��ت�����س��ادي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
املتجددة،  والطاقة  امل�ستدامة  اخل�سراء  االبنية  منظومة 
اأف�سل  وتطبيق  مواكبة  على  تعمل  ال���وزارة  اأن  اإىل  م�سريا 

املمار�سات العاملية يف جماالت تنفيذ م�ساريع الطرق بهدف 
ذات  التنموية  املنظومة  يف  وحقيقية  نوعية  نقلة  اإح���داث 

العالقة بعمل الوزارة.
يذكر اأن جممع الرقايب 2 الذي ي�سرف برنامج ال�سيخ زايد 
على  بناوؤه  مت  م�ساكن،   306 ي�سم  تنفيذه  على  لالإ�سكان 
م�ساحة تقدر ب�502 مر مربع، وتبلغ كلفته 350 مليون 

درهم.
اأبوظبي  جمل�س  م��ن  ل��وؤل��وؤت��ني  تقييم  على  املجمع  وح�سل 
برنامج  معايري  العمراين، ال�ستيفائه متطلبات  للتخطيط 

»ا�ستدامة« للتقييم بدرجات اللوؤلوؤ ملرحلة الت�سميم.

بتكلفة 13 مليون درهم واالنتهاء الربع الثالث من العام املقبل

وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية تبا�سر تنفيذ طرق د�خلية مبجمع �لرقايب 2

�سفري� �لإمار�ت و�ل�سعودية ونائب �ل�سفري �مل�سري يلتقون وزير �ملو��سالت يف جنوب �أفريقيا

114 �ألف �ساعة تدريبية قدمها معهد مو��سالت �لإمار�ت لل�سياقة 
يف �لن�سف �لأول من 2017

»�لأوقاف و�سوؤون �لق�سر« تتكفل ب�سيانة منزل »حريق �لورقاء« 
•• دبي-وام:

االأ�سرة  الق�سر بدبي ب�سيانة كاملة ملنزل  االأوق��اف و�سوؤون  تكفلت موؤ�س�سة 
املواطنة املت�سررة من احلريق الذي وقع يف منطقة الورقاء بدبي خالل �سهر 
اأبريل املا�سي ونتج عنه وفاة طفلة تبلغ من العمر خم�سة اأعوام وذلك بقيمة 
380 األف درهم يف وقفة اإن�سانية توؤكد روح الت�سامن املجتمعي والعطاء يف 
عام اخلري. كان احلريق قد اأتي ما يقارب 70 باملائة من منزل العائلة واأدى 
اإىل اإ�سابة عدد من اأفرادها وت�سبب يف العديد من ال�سعوبات املعي�سية نتيجة 
االأوق��اف و�سوؤون  املنزل ما دفع موؤ�س�سة  االإقامة يف  العائلة على  عدم قدرة 
الق�سر اإىل القيام بهذه اخلطوة للتخفيف عنها وت�سهيل حياتها وذلك �سمن 
مبادرة “�سريك اخلري” التي تعد جزءاً من مبادرات املوؤ�س�سة يف عام اخلري.  

وقال �سعادة طيب عبدالرحمن الري�س االأمني العام ملوؤ�س�سة االأوقاف و�سوؤون 
اإننا تاأثرنا كثريا بال�سرر الذي تعر�ست له هذه العائلة املواطنة  الق�سر : 
نتيجة احلريق الذي وقع يف منزلهم واأدى اإىل جانب اخل�سائر الب�سرية اإىل 
تدمري اجلزء االأكرب من املنزل فقررنا املبادرة اإىل م�ساعدة العائلة من خالل 
�سيانة املنزل بالكامل وذلك متا�سياً مع مبادرات املوؤ�س�سة يف عام اخلري.  من 
جانبه اأكد اأحمد اأبو �سهاب مدير اإدارة تنمية الوقف اأن املوؤ�س�سة تعمل ب�سكل 
مع  املتما�سية  واملجتمعية  اخلريية  براجمها  وتو�سيع  تطوير  على  م�ستمر 
�سروط الوقف ومبا ي�سهم يف التخفيف عن النا�س وتوفري احتياجاتهم ويف 
اأف��راد املجتمع وير�سي قيم املحبة  الوقت نف�سه يزيد من قوة الروابط بني 
 380 البالغة  ال�سيانة  تكلفة  اأن  اإىل  ..م�سريا  بينهم  واال�ستقرار  وال�سالم 

األف درهم �سيتم تخ�سي�سها من امل�سرف الوقفي “الرب والتقوى«.

•• بروك�صل -وام: 

ندوة  بروك�سل  يف  الثالثاء  غ��د  بعد  واال�ست�سارات  للبحوث  تريندز  مركز  ينظم 
 - الندوة  ي�سارك يف  عليها.  وتاأثريها  باأوروبا  اخلليجية وعالقتها  االأزم��ة  بعنوان 
وهي اأول حدث من نوعه ت�سهده عا�سمة االحتاد االأوروب��ي منذ تفجر االأزمة مع 
قطر - خرباء خمت�سون يف االأمن ومكافحة التطرف واالإرهاب هم روبرتا بونازي 
رئي�س وموؤ�س�س املوؤ�س�سة االأوروبية للدميقراطية وريت�سارد بورت�سل مدير االأبحاث 
والتوا�سل يف مركز تريندز للبحوث واال�ست�سارات و اأوليفر غويتا املدير التنفيذي 
وموؤ�س�س �سركة غلوبال �ستارت املخت�سة يف حتليل املخاطر اجليو�سيا�سية واالأمنية. 
ومن املقرر اأن ي�سارك اأي�سا جون دويغ ع�سو املوؤ�س�سة االأوروبية للدميقراطية الذي 
�سيتحدث عن و�سع الالجئني يف اأوروبا وتاأثري املنافذ االإعالمية التي تروج للتطرف 
مثل �سبكة اجلزيرة القطرية. وتعليقا على هذا احلدث قال الدكتور اأحمد الهاملي 
موؤ�س�س ورئي�س مركز تريندز للبحوث واال�ست�سارات : نحر�س على تنظيم مثل هذا 
اأن امل�سلحة تقت�سي  اآن االأوان كي تدرك جميع الدول  باأنه  الفعاليات الأننا نوؤمن 
اأمن  والتطرف  ل��الإره��اب  ودعمها  تاأييدها  يهدد  التي  قطر  على  القوي  ال�سغط 
اأوروبا والواليات املتحدة وال�سرق االأو�سط.. موؤكد اأنه ال ميكن ال�سماح للحكومات 
املتطرفة واالإره��اب كما  االأيدولوجيا  املبا�سر والعلني يف دعم  �سلوكها  باأن توا�سل 
يتعني ال�سغط على هذه احلكومات كي تغري هذا ال�سلوك. و اأ�ساف : �سوف نركز 
على ق�سايا التعاون بني الدول يف التعامل مع االإرهاب و�سجل قطر ال�سيء يف هذا 
املجال ل�سرح الكثري من احلقائق التي تبدو غائبة ب�ساأن ال�سلوك القطري يف �سياق 
االأزمة الراهنة. و نوه الهاملي اإىل اأنه يف هذا ال�سدد اأعد املركز تقريرين يت�سمنان 
حقائق دامغة ال ميكنها اإنكارها توثق دعم احلكومة القطرية للتطرف واملتطرفني 
واالإرهابيني دعما مبا�سرا اأو غري مبا�سر.. و�سنك�سف باالأدلة واالأ�سماء واحلقائق ما 

تنكره احلكومة القطرية ب�ساأن عالقتها بدعم ومتويل االإرهاب والتطرف.

•• دبي -وام: 

ام�س  مو�سعا  اجتماعا  االم����ارات  علماء  جمل�س  عقد 
مع ممثلي ع��دد من اجلهات االحت��ادي��ة يف ال��دول��ة مت 
وتبادل اخلربات  امل�سرك  التعاون  اأوجه  خالله بحث 

االأكادميية واملهنية .
جماالت  يف  التعاون  ج�سور  م��د  اإىل  االجتماع  يهدف 
الفكر والعلم واملعرفة وربط خمرجات البحث العلمي 
والتقني بالواقع اخلدمي للدولة بقطاعاتها املختلفة 
ا�سراتيجيات  على  املعنية  اجلهات  اط��الع  جانب  اإىل 
من  جيل  ب��ن��اء  اإىل  ال��ه��ادف��ة  االإم�����ارات  علماء  جمل�س 
ع��ل��م��اء امل�����س��ت��ق��ب��ل م���ن خ����الل رب����ط ال��ب��ح��ث العلمي 
للدولة  واالأك��ادمي��ي��ة  العلمية  ال��ف��ك��ري��ة  واالإم��ك��ان��ات 

وخمتلف القطاعات احلكومية .
املثلى  العلمية  امل��م��ار���س��ات  ع��ن  مل��ح��ة  االج��ت��م��اع  وق���دم 
املبادرات  واالإط��ار العام ل�سيا�سة دمج وربط خمرجات 
العلمية والتقنية املختلفة على م�ستوى الدولة وتعزيز 
والعلمية  االأك��ادمي��ي��ة  االأو���س��اط  ب��ني  االت�سال  ق��ن��وات 

وباقي اجلهات احلكومية.
املناخي  التغري  وزارات  ع��ن  ممثلون  االجتماع  ح�سر 
والبيئة و املوارد الب�سرية والتوطني و �سوؤون الرئا�سة 
و الربية والتعليم وال�سحة ووقاية املجتمع وبرنامج 
ال�����س��ي��خ زاي���د ل��ال���س��ك��ان وال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة للموارد 
الب�سرية احلكومية و�سندوق تطوير قطاع االت�ساالت 
وجامعة  للف�ساء  االإم���ارات  ووكالة  املعلومات  وتقنية 
زايد وكليات التقنية العليا وجامعة االإمارات وموؤ�س�سة 

اجلليلة واملجل�س االحتادي للركيبة ال�سكانية والهيئة 
وهيئة  ال��ط��اق��ة  ووزارة  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��رق��اب��ة  االحت���ادي���ة 
ال��ط��ريان امل���دين وامل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الأر���س��اد اجلوية 
والزالزل. وقالت �سعادة �سارة االأمريي رئي�سة جمل�س 
علماء االمارات يف كلمتها االفتتاحية اإنه يف اإطار روؤية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
ا�سراتيجية  ت��ط��وي��ر  اإىل  املجل�س  يف  ن�سعى  اهلل” 
ممنهجة متثل �سراكة عملية لربط خمرجات البحث 
و�سوال  واملوؤ�س�سي  احلكومي  بالعمل  والتقني  العلمي 
التنمية  لعملية  كرافد  العلمي  البحث  دور  تعزيز  اإىل 
امل�ستدامة  التنمية  وم�سرية  واالجتماعية  االقت�سادية 
:” ي�سعدنا  واأ���س��اف��ت  االم����ارات.  دول��ة  ت�سهدها  التي 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  ال��ت��ع��اون 
التي  الفكرية  واالجن�����ازات  العلمية  اجل��ه��ود  مل��واءم��ة 
ال��ق��درة على  تتنا�سب  االم���ارات حيث  دول��ة  بها  تزخر 
توليف اجلهود العلمية خللق املزيد من فر�س االبتكار 
القدرة على حتقيق  ب�سكل مطر مع  املجاالت  �ستى  يف 

االرتباط املوؤ�س�سي الوثيق بني القطاعات املختلفة.
ي�سكل  العلمية  البحوث  يف  اال�ستثمار  اأن  واأو���س��ح��ت 
التطور  عجلة  ودف��ع  املجتمع  تنمية  يف  اأ�سا�سية  ركيزة 
والتقدم اإىل االأمام وهو الو�سيلة املثلى لتنمية املجتمع 
امل�ستوى  اإىل  ال���ط���رق  اأن�����س��ب  اخ��ت��ي��ار  اإىل  وال�����س��ب��ي��ل 
التي  والعوائق  ال�سعوبات  وتذليل  املتقدم  احل�ساري 
اإىل  ..م�����س��رية  املجتمعية  التنمية  م�سرية  ت��واج��ه  ق��د 
اأهمية عملية التكامل وت�سافر اجلهود بني املوؤ�س�سات 

ال�سراكة  مبداأ  وحتقيق  احلكومية  واجلهات  البحثية 
بني القطاعات املختلفة لتطوير ودعم البحث العلمي.
و ا�ستعر�ست مهام جمل�س علماء االمارات التي ت�سمل 
والبحث  االبتكار  على  بيئة حمفزة  تهيئة  على  العمل 
الدرا�سات  وت�سجيع  العلمية  امل�سورة  وتقدمي  العلمي 
املجاالت  والتخ�س�سية يف خمتلف  املتقدمة  واالأبحاث 
املوؤ�س�سات  ب��ني  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  وحتفيز  العلمية 
واخلا�س  احلكومي  القطاعني  يف  والبحثية  العلمية 
املحلية  اجل��ه��ات  م��ع  اال�سراتيجية  ال�سراكات  وب��ن��اء 
املعرفة  ل��ت��ب��ادل  امل���ج���ال  ذات  يف  ال��ع��ام��ل��ة  وال���دول���ي���ة 
واخلربات. و قدمت �سرحا حول اأهم مبادرات املجل�س 
على النطاق العلمي واالأكادميي ويف مقدمتها املبادرة 
الرائدة “جممع حممد بن را�سد للعلماء” الذي يعد 
من�سة مثالية جتمع نخبة من اأبرز العقول واملفكرين 
يف  املجل�س  م��ه��ام  اإىل  ت��ط��رق��ت  و   . امل��ج��االت  �ستى  يف 
ت�سب  التي  واالأن�سطة  واالأح����داث  الفعاليات  اعتماد 
وتخدم  والتقنية  العلمية  ال��دول��ة  اأه���داف  حتقيق  يف 
من�سة  باإعطائهم  ال��دول��ة  داخ���ل  والباحثني  العلماء 
ل��ت��ب��ادل اخل�����ربات وامل��ع��رف��ة م���ع اأك���ادمي���ي���ني وخ���رباء 

وعلماء من داخل وخارج الدولة.
و تبادل امل�ساركون خالل االجتماع االآراء واالقراحات 
واالبتكار  ال��ت��ط��وي��ر  م�����س��رية  م��وا���س��ل��ة  ط����رق  ح����ول 
العلمي  امل�ستقبل و�سمان اجلودة والبحث  وا�ست�سراف 
والبنية  الب�سرية  امل����وارد  ق���درات  وتنمية  وال��ت��ط��وي��ر 
والف�ساء  والتكنولوجيا  وال�سحة  وال��ن��ق��ل  التحتية 

والبيئة العلمية.

» اأخبار ال�ساعة : 
�ملعركة �سد �لإرهاب مل تنته بعد

•• اأبوظبي -وام: 

اأن هزمية تنظيم داع�س يف املو�سل  اأنه على الرغم من  اأخبار ال�ساعة  اأكدت ن�سرة 
التطرف  وتنظيمات  لقوى  قا�سمة  �سربة  �سكال  فيها  املزعومة  خالفته  واإن��ه��اء 
واالإرهاب يف املنطقة التي كانت تراهن على �سمود داع�س ومتدد دولته اإال اأن املعركة 
�سد االإرهاب مل تنته بعد الأن قوى التطرف واالإرهاب التي ت�سعر مبرارة الهزمية 
االآن ت�سعى اإىل تعوي�س خ�سائرها واإي�سال ر�سالة باأنها ال تزال موجودة وقادرة على 

الفعل واحلركة.
“ م��رك��ز االإم�������ارات ل��ل��درا���س��ات والبحوث  وق���ال���ت ال��ن�����س��رة - ال��ت��ي ت�����س��در ع���ن 
االإ�سراتيجية “ يف افتتاحيتها حتت عنوان “ املعركة �سد االإرهاب م�ستمرة” اإنه 
نتيجة لهذه الهزمية تاأتي عملياتها االإرهابية اجلبانة يف بع�س الدول وكان اآخرها 

الهجومان االإرهابيان اللذان وقعا يف م�سر اأول من اأم�س االول.
واأ�سافت اإن اإدانة دولة االإمارات العربية املتحدة لهذه الهجمات االإرهابية ورف�سها 
املبدئي والدائم جلميع اأ�سكال العنف واالإرهاب وتاأكيدها دعمها القوي جلمهورية 
اجلرائم  ه��ذه  مواجهة  يف  جانبها  اإىل  الثابت  ووقوفها  ال�سقيقة  العربية  م�سر 
من  تنال  لن  اجلبانة  االإرهابية  االأع��م��ال  ه��ذه  مثل  اأن  على  وت�سديدها  اخلطرية 
الذي  ل��الإره��اب  ح�سم  بكل  الت�سدي  موا�سلة  على  واإ���س��راره  م�سر  �سعب  عزمية 
ال وطن له وال دين وال اأخ��الق.. اأم��ور تعرب عن موقف االإم��ارات الثابت من هذه 
الق�سية والذي يقوم على رف�س االإرهاب بكل �سوره واأ�سكاله واأيا كانت القوى التي 
باأهمية تعزيز  به واالإمي��ان  امل�ستهدفة  اأو اجلهات  به ومتار�سه وت�سجع عليه  تقوم 
االأ�سباب  العاملي القوي والفاعل يف مواجهته والت�سدي له والق�ساء على  التعاون 
واملجتمعات  ال��دول  اأم��ن  تهدد  التي  االأخ��ط��ار  اأك��رب  باعتباره من  اإليه  ت��وؤدي  التي 
وتنال من اال�ستقرار العاملي وت�سيء اإىل العالقة بني اأ�سحاب الديانات والثقافات 

واحل�سارات املختلفة.
واأو�سحت اأن هذا يوؤكد يف الوقت ذاته اأي�سا دعم االإم��ارات الثابت مل�سر والوقوف 
املعركة  االنت�سار يف  على  وم�ساعدتها  واالإره��اب  التطرف  معها يف مواجهة خطر 
وعدم  الفو�سى  ن�سر  اإىل  ت�سعى  ال��ت��ي  وال��ظ��الم  ال�سر  ق��وى  �سد  تخو�سها  ال��ت��ي 

اال�ستقرار.
اإىل  فقط  لي�س  يحتاج  االإره���اب  �سد  املعركة  االنت�سار يف  اأن  اإىل  الن�سرة  واأ���س��ارت 
اإج��راءات ملمو�سة �سد  اإىل اتخاذ  اأي�سا  توحيد اجلهود االإقليمية والدولية واإمنا 
االأط��راف التي تدعم التطرف واالإره��اب �سواء من خالل توفري االإي��واء للعنا�سر 
املتطرفة واالإرهابية اأو من خالل تقدمي التمويل املايل اأو من خالل اإتاحة املن�سات 
االإعالمية والدعائية التي حتر�س على خطاب الكراهية الأن العقبة الرئي�سية التي 
تواجه احلرب العاملية �سد االإرهاب تكمن باالأ�سا�س يف عدم التزام بع�س االأطراف 
واالإرهاب  التطرف  لقوى  الداعمة  مواقفها  واال�ستمرار يف  عليه  االتفاق  يتم  مبا 
من اأجل حتقيق اأهداف �سيا�سية مرحلية من دون تقدير لعواقب ذلك على االأمن 

واال�ستقرار على ال�سعيدين االإقليمي والدويل.
و لفتت اإىل اأن احلاجة ما�سة االآن واأكرث من اأي وقت م�سى اإىل التحرك لتجفيف 
التطرف  ق��وى  حما�سرة  اأج��ل  م��ن  واالإع��الم��ي��ة  والفكرية  املالية  االإره���اب  منابع 
يف  واال�ستقرار  االأم��ن  اأ�س�س  زعزعة  اإىل  الرامية  حماوالتها  واإجها�س  واالإره���اب 
املنطقة والعامل خا�سة اأن جتربة ال�سنوات املا�سية يف احلرب العاملية �سد االإرهاب 
اأثبتت اأن مثل هذه احلرب تت�سم بتعقيد كبري واأنها حرب النف�س الطويل واحلرب 
التي ال يكون خو�سها من خالل اأجهزة االأمن فقط واإمنا عرب روؤية �ساملة تتالزم 
منها  خمتلفة  جهات  فيها  وت�سرك  االأمنية  املواجهة  مع  الفكرية  املواجهة  فيها 

املوؤ�س�سات الدينية والفكرية والتعليمية واالإعالمية وغريها.
واأكدت الن�سرة يف ختام افتتاحيتها اأن دولة االإمارات العربية املتحدة تقدم جتربة 
ف��ري��دة يف م��واج��ه��ة ال��ت��ط��رف واالإره�����اب مي��ك��ن اال���س��ت��ف��ادة منها يف امل��ع��رك��ة التي 
يخو�سها العامل �سد االإرهاب خا�سة اأنها جتربة تت�سم بال�سمول وال تقت�سر على 

جانب دون اآخر.

مركز تريندز ينظم ندوة حول دعم 
قطر لالإرهاب يف بروك�سل غد�

جمل�س علماء �لمار�ت يبحث �آفاق �لتعاون مع ممثلي عدد من �جلهات �لحتادية
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��سرت�ليا: حماكمة غيابية للجناة يف �إ�سقاط �لطائرة �ملاليزية

ماكرون يرف�س �نتقاد�ت رئي�س �لأركان
وقال ماكرون لل�سحيفة اإن دو فيلييه ال يزال يتمتع “بثقته الكاملة” �سريطة 
اأن يعرف رئي�س االأرك��ان ت�سل�سل القيادة وكيف تعمل.وكتب دو فيلييه يف ر�سالة 
ن�سرت على ح�سابه على في�سبوك يوم اجلمعة لي�س هناك من ي�ستحق اأن نتبعه 
اآخر من�سور لدو فيلييه على في�سبوك عبارة عن  االأع��ني.وك��ان  ونحن مغم�سي 
خطاب مفتوح اإىل املجندين اجلدد يف اجلي�س مل يتطرق فيه لذكر ماكرون. لكن 
�سابقة  اأنه ي�ستهدف ت�سريحات  الفرن�سية ف�سرت اخلطاب على  االإع��الم  و�سائل 
للرئي�س.ومن املقرر اأن يجتمع ماكرون مع دو فيلييه يوم اجلمعة وفقا جلدول 
لعام  ال��دف��اع  ميزانية  الفرن�سية  احلكومة  للرئي�س.وقل�ست  الر�سمي  االأع��م��ال 
العجز  بتعهدات قطعتها بخف�س  الوفاء  باري�س من  تتمكن  اأن  2017 ل�سمان 
يف امليزانية الأقل من ثالثة يف املئة من الدخل القومي وهو امل�ستوى الذي حدده 

االحتاد االأوروبي.

•• باري�ض-رويرتز:

ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  عن  االأح��د  اأم�س  اأ�سبوعية  �سحيفة  نقلت 
قوله اإنه لي�س اأمام رئي�س االأركان �سوى املوافقة على ما يقول وذلك بعد اأن انتقد 

رئي�س االأركان خف�س االإنفاق الدفاعي يف ميزانية هذا العام.
وقال ماكرون، الذي ي�سغل اأي�سا من�سب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة بو�سفه 
رئي�سا للبالد، ل�سحيفة لو جورنال دو دميون�س اإذا وقع خالف بني رئي�س اأركان 

اجلي�س والرئي�س.. يذهب رئي�س االأركان.
العلنية من قبل  املعار�سة  يتهاون مع  اأن��ه لن  ي��وم اخلمي�س  ذك��ر  وك��ان ماكرون 
اجلي�س بعد اأن تردد اأن اجلرال بيري دو فيلييه اأبلغ جلنة برملانية باأنه لن ي�سمح 

للحكومة باأن “تعبث معه” فيما يتعلق بخف�س االإنفاق م�ستخدما لفظا نابيا.

يونكر يدعو تركيا لحرت�م �لدميوقر�طية 
•• برلني-اأ ف ب:

ح�س رئي�س املفو�سية االأوروبية ام�س االحد تركيا على احرام القيم الدميوقراطية اذا 
اأرادت ان تن�سم اىل االحتاد االأوروبي، وذلك غداة ت�سريحات حادة للرئي�س الركي بحق 
االنقالبيني.وكتب جان كلود يونكر يف مقال ن�سرته �سحيفة بيلد االملانية بعد عام من 
حماولة االنقالب فان يد اوروبا تبقى ممدودة، يف وقت ال تزال مفاو�سات ان�سمام تركيا 
اىل االحتاد االأوروب��ي متوقفة منذ اعوام.وا�ساف يونكر انه يف املقابل ال بد لركيا من 
ان تثبت بو�سوح عزمها على ان تكون اوروبية وان حترم يف �سكل حا�سم القيم االأوروبية 

االأ�سا�سية.والدوائر التابعة ليونكر مكلفة اجراء مفاو�سات االن�سمام مع تركيا.
“احتادا حلقوق االن�سان وحرية ال�سحافة ودولة القانون ال ين�سجم مثال مع  وتابع ان 
ا�سارة  يف  اليهم،  اتهام”  توجيه  دون  من  ا�سهر  ط��وال  ل�سحافيني  االن��ف��رادي  االعتقال 

خ�سو�سا اىل ال�سحايف االملاين الركي دنيز يوجيل الذي تتهمه انقرة بدعم االرهاب.

تر�مب يعود ملتاعبه يف 
و��سنطن بعد زيارته باري�س

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

االأ�سبوع، بعد ق�سائه  نهاية  دونالد ترامب يف عطلة  االأمريكي  الرئي�س  يعود 
يومني احتفاليني يف باري�س، اىل دوامة ق�سية التدخل الرو�سي يف االإنتخابات 

الرئا�سية االأمريكية، التي تنّغ�س عهده منذ و�سوله اىل البيت االأبي�س.
دونالد  االأمريكي  نظريه  ماكرون  اميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  ا�ستقبل  فقد 
ترامب اخلمي�س واجلمعة، وا�ست�سافه خالل احتفاالت اليوم الوطني الفرن�سي 
يف 14 يوليو.وبعدما اتاح لنف�سه 30 �ساعة من الراحة يف مدينة النور، بعيدا 
من م�ستنقع وا�سنطن، غّرد امللياردير على ح�سابه اخلا�س على موقع “توير” 

مرفقا التغريدة  فقال “�سكرا فرن�سا”، 
من  مقتطفات  يظهر  فيديو  مبقطع 
زي����ارت����ه م���ع زوج���ت���ه م��ي��الن��ي��ا. وح���ّل 
ماأدبة  على  �سيفا  االأم��ريك��ي  الثنائي 
وزوجته  ال��ف��رن�����س��ي  ال��رئ��ي�����س  ع�����س��اء 

بريجيت يف برج ايفل.
“ي�سرفني  توير  ترامب عرب  واأ�ساف 
هذا  يف  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  اأم���ث���ل  اأن 
اأهنئ  يوليو.   14 الرائع  االإ�ستعرا�س 
معربا  ماكرون”،  امي��ان��وي��ل  الرئي�س 
احتفاالت  بعظمة  ال�سديد  اعجابه  عن 
الفرن�سي.ون�سرت  ال���وط���ن���ي  ال��ع��ي��د 
ونيويورك  بو�ست  وا�سنطن  �سحيفتا 

واأخرى  ال�سانزيليزيه  الع�سكري يف  االإ�ستعرا�س  �سور  اأكرب  واحدة من  تاميز 
جت��م��ع م��اك��رون وت��رام��ب ق��ي جم��م��ع ان��ف��ال��ي��د يف ب��اري�����س.وف��ي��م��ا ك���ان ترامب 
ي�ستمتع بعطلته يف باري�س بعيدا عن العا�سفة التي ت�سرب وا�سنطن، تركزت 
املفر�س  التواطوؤ  اطار ف�سيحة  البكر يف  االأ�سبوع اال�سواء على جنله  طوال 
�سهر  اي�سا  الق�سية  وت��ه��دد  االإن��ت��خ��اب��ي��ة.  وال���ده  حملة  وف��ري��ق  مو�سكو  ب��ني 
الرئي�س جاريد كو�سر امل�ست�سار االول يف البيت االأبي�س. اآخر ف�سول الق�سية 
تاأكيد من �سخ�سية رو�سية امريكية نافذة لو�سائل اإعالم اأمريكية اجلمعة انها 
�ساركت يف لقاء يف يونيو 2016 جمع جنل ترامب و�سهره مبحامية رو�سية، 
حينها  يف  الدميوقراطية  املر�سحة  حت��رج  معلومات  متلك  اأنها  يعتقدان  كانا 
االأحد  االأمريكية  للمحطات  ال�سباحية  ال��ربام��ج  كلينتون.وع�سية  هيالري 
والذي �سيتحدث خاللها حمامي ترامب جاي �سيكولو، غّرد الرئي�س االأمريكي 

ال�سبت اأن “البور�سة �سجلت رقما قيا�سيا جديدا  رغم اخلدعة الرو�سية«.
يف موازاة ذلك، اأعلن تعيني مدع عام فدرايل �سابق م�ست�سارا قانونيا خا�سا يف 

البيت االأبي�س.

•• �صيدين-رويرتز:

اأم�س  بي�سوب  ج��ويل  اال�سرالية  اخلارجية  وزي���رة  قالت 
اإ�سقاط طائرة اخلطوط  امل�سوؤولني عن  اإن اجلناة  االأح��د 
اجلوية املاليزية )اإم.اإت�س17( يف يوليو متوز 2014 قد 
الطائرة،  منت  على  كانوا  من  غيابيا.ومعظم  يحاكمون 
كان  ولكن  كانوا هولنديني   ،777 بوينج  وهي من ط��راز 
ا�سراليا.  38 بينهم  اأخ���رى  دول��ة   17 م��ن  رك��اب  هناك 
اإىل   2015 الهولندية تو�سلت يف  ال�سالمة  وكانت هيئة 
ال�سنع من طراز  رو�سي  ب�ساروخ  الطائرة  اإ�سقاط  اأنه مت 
انف�ساليني  ل�سيطرة  اخلا�سع  اأوك��ران��ي��ا  �سرق  ف��وق  ب��وك 
هولندا  قالت  حزيران  يونيو  اأواخ��ر  لرو�سيا.ويف  موالني 
حمكمة  اأم����ام  ���س��ي��ح��اك��م��ون  الق�سية  يف  ب��ه��م  امل�ستبه  اإن 
يتم  اإنه  بي�سوب  الهولندي.وقالت  للقانون  ووفقا  حملية 

اإتباع كل طريق قانوين ممكن وحثت رو�سيا على االإذعان 
لقرار جمل�س االأمن رقم 2166 الذي �ساغته ا�سراليا.

واأ�سافت لهيئة االإذاعة والتلفزيون اال�سرالية “اإنه يدعو 
عن  امل�سوؤولني  مثول  ل�سمان  التعاون  اإىل  ال��دول  جميع 
غيابيا«.ومل  حماكمة  جت��ري  ق��د  ال��ع��دال��ة...  اأم���ام  القتل 
املتحدثة  من  التفا�سيل  من  مزيد  على  احل�سول  يت�سن 
اإ�سقاط  با�سم وزارة اخلارجية.وتنفي مو�سكو �سلوعها يف 
الطائرة اأو ا�ستخدام اأحد �سواريخها يف ذلك.وياأتي قرار 
يف  رو���س��ي��ا  عرقلتها  حم����اوالت،  بعد  ه��ول��ن��دا  يف  املحاكمة 
الق�سية.ومل  يف  للنظر  دولية  حمكمة  لت�سكيل   ،2015
يت�سح اإىل اأي مدى ميكن اأن تتعاون مو�سكو مع حمكمة 
هولندية اإذا اأعلن االدعاء اأ�سماء م�ستبه بهم رو�س اأو طلب 
اإبداء  م��ن  اأي���ام  بعد  بي�سوب  ت�سريحات  معلومات.وتاأتي 

ماليزيا اأملها يف حتديد امل�ستبه بهم بنهاية العام.

التي  الق�سايا  ملحاولة حتديد نقاط االتفاق واالختالف على جمموعة من 
مت االتفاق عليها خالل حمادثات جرت يوم 19 يونيو حزيران. وم�ساء يوم 
اخلمي�س املقبل من املقرر اأن يعقد ديفيز وبارنييه موؤمترا �سحفيا م�سركا 

لالإعالن عما مت االتفاق عليه.
اخلروج  ات��ف��اق  يف  لت�سويتها  اجلانبان  ي�سعى  التي  الق�سايا  اأب���رز  ب��ني  وم��ن 
حقوق املغربني وحجم دين بريطانيا ملوازنة االحتاد االأوروبي وكيفية اإدارة 
بارنييه  اأيرلندا. ويقول  احلدود بني بريطانيا واالحت��اد خا�سة احلدود مع 
الطرفان  ليتمكن  االأول  ت�سرين  اأكتوبر  بحلول  ذلك  من  االنتهاء  يجب  اإنه 
من الت�سديق عليه قبل مغادرة بريطانيا يف مار�س اآذار 2019.وقال بارنييه 
ي��وم االأرب��ع��اء ال��وق��ت مي�سي مظهرا درج���ة م��ن ن��ف��اد ال�سرب جت��اه ال���وزراء 
الربيطانيني الذين يوا�سلون جتاهل مطالب االحتاد باالتفاق اأوال من حيث 
املبداأ على اأن لندن �ستكون مدينة للتكتل مببلغ كبري- رمبا بع�سرات املليارات 

من اليورو- لتغطية التزاماتها القائمة.
وقال م�سوؤول كبري باالحتاد االأوروبي “اأول اختبار جاد للمفاو�سات �سيكون 
اإقامة  يف  حا�سمة  املقبلة  االأ�سابيع  و�ستكون  الفواتري”  دف��ع  على  اتفاقهم 
اأنه  امل�سوؤولني احلكوميني الذين �سيتعاملون مع ما يعتقد  روابط بني كبار 

اأعقد اتفاق دبلوما�سي يف الع�سر احلديث.
من جهته اأكد وزير املالية الربيطاين فيليب هاموند اأم�س اأن بالده �ستتحمل 
م�سوؤولية االأم��وال التي تدين بها لالحتاد االأوروب��ي بعد خروجها منه، مع 
“بي بي  ب�ساأن بريك�ست.وقال هاموند ل�سبكة  باأن احلكومة منق�سمة  اقراره 
�سي” االإخبارية “نحن بلد يفي دائما بالتزاماته. اإذا كان هناك اأي مبلغ علينا 
واأ�ساف  دفعه وقد مت حتديده والتدقيق فيه، فبالتاأكيد �سنتعامل مع ذلك”. 
اأدىل  ت�سريحات  هاموند  لديونها.وجتاهل  ظهرها  تدير  دول��ة  ل�سنا  نحن 
باإمكان م�سوؤويل االحتاد  اإن  بها وزير اخلارجية بوري�س جون�سون قال فيها 
االأوروبي اأن يحلموا باحل�سول على االأموال التي يطالب بها التكتل كفاتورة 

خلروج لندن منه وتقدر مبا يقارب مئة مليار يورو )112 مليار دوالر(.
وو�سف هذا الرقم الذي اأكده م�سوؤولون يف االحتاد االأوروبي لوكالة فران�س 

بر�س رغم عدم االإعالن عنه ر�سميا ب�ال�سخيف .
واأكد اأن التو�سل اإىل ت�سوية مالية �سيت�سدر جدول اأعمال مفاو�سات بريك�ست 
مقر  حيث  بروك�سل  يف  االثنني  اليوم  و�ست�ستاأنف  املا�سي  ال�سهر  ب��داأت  التي 
ب�ساأن  اتفاق  اإىل  التو�سل  و�سك  على  اأن احلكومة  االأوروبي.واأ�ساف  االحتاد 
ترتيبات املرحلة االنتقالية عندما تخرج بريطانيا من االحتاد االأوروبي، وهي 

هاموند يوؤكد التزام لندن ماليًا بعد خروجها

�لحتاد �لأوروبي ياأمل يف حمادثات خروج �سريعة لربيطانيا 
•• عوا�صم-وكاالت:

ي��اأم��ل م�����س��وؤول��ون اأوروب���ي���ون يف اأن 
تظهر احلكومة الربيطانية حر�سا 
التفاق  التو�سل  �سرعة  على  اأك���رب 
ل���ل���خ���روج م���ن االحت������اد االأوروب�������ي 
ي�������س���ل م���ف���او����س���وه���ا اإىل  ع���ن���دم���ا 
ال���ي���وم االث���ن���ني حل�سور  ب��روك�����س��ل 
ب�ساأن  كاملة  حم��ادث��ات  ج��ول��ة  اأول 

اخلروج.
ب����ارن����ي����ي����ه كبري  م���ي�������س���ي���ل  وق���������ال 
م��ف��او���س��ي االحت�����اد االأوروب�������ي يوم 
“العمل ال�ساق يبداأ االآن”  االأربعاء 
مكررا لهجة حتذيرية من اأن لندن 
مل تقدم بعد مقرحات مف�سلة عن 
العديد من الق�سايا يف حني مل يعد 

متبقيا �سوى عام واحد للتفاو�س.
وبعد مرور عام على اال�ستفتاء على 
االن�����س��ح��اب م��ن االحت����اد االأوروب����ي 
مازالت رئي�سة الوزراء ترييزا ماي 
ت���واج���ه م��ه��م��ة م��ع��ق��دة ت��ت��م��ث��ل يف 
نوع  على  الداخل  يف  توافق  حتقيق 
ات��ف��اق اخل���روج ال���ذي ت��رغ��ب لندن 
�سعوبة  وتزايدت  اإليه.  التو�سل  يف 
الأغلبيتها  بخ�سارتها  امل��ه��م��ة  ه���ذه 

الربملانية ال�سهر املا�سي.
ومن املقرر اأن يجتمع ديفيد ديفيز 
وزي���ر ���س��وؤون اخل����روج م��ن االحتاد 
االأوروب������ي م��ع ب��ارن��ي��ي��ه وه���و وزير 
املفو�سية  م��ق��ر  يف  ���س��اب��ق  ف��رن�����س��ي 
�سباح   9:15 ال�����س��اع��ة  االأوروب���ي���ة 
بتوقيت جرينت�س(  اليوم )0715 

قبل بدء املفاو�سات ر�سميا.
و�سيعمل فريقيهما على مدى االأيام 
االأربعة املقبلة يف جمموعات اأ�سغر 

مرحلة قد ت�ستمر اأعواما عدة .
انق�سامات  ب���وج���ود  ك���ذل���ك  واأق������ر 
ي�سملها  اأخ��رى  عنا�سر  بخ�سو�س 
ال�سحف  تناقلت  بعدما  بريك�ست، 
املحلية خالل عطلة نهاية االأ�سبوع 
ت�سريبات تفيد بوجود نزاعات داخل 
معلومات  ذل���ك  يف  مب��ا  احل��ك��وم��ة، 
القطاع  م��وظ��ف��ي  ب���روات���ب  ت��ت��ع��ل��ق 

العام.
ويف هذا ال�سياق قال هاموند بع�س 
غري  اأ�سخا�س  عن  �سادرة  ال�سجة 
حاولت  التي  باالجندة  م�سرورين 
القليلة  االأ�����س����اب����ي����ع  م������دى  ع���ل���ى 
ل�سمان  ق���دم���ا  دف���ع���ه���ا  امل���ا����س���ي���ة، 
حماية  على  يركز  بريك�ست  حتقيق 

اقت�سادنا .
املحافظني  ح�����زب  خ�������س���ارة  وم���ن���ذ 
احل��اك��م يف ان��ت��خ��اب��ات ال��ث��ام��ن من 
كان  ال��ت��ي  املطلقة  الغالبية  يونيو 
اأ�سبح  ال�����ربمل�����ان،  يف  ب���ه���ا  ي��ت��م��ت��ع 
هاموند اأكرث و�سوحا ب�ساأن احلاجة 
بالده  ع��الق��ات  على  املحافظة  اإىل 

االقت�سادية باالحتاد االأوروبي.
وق����ب����ل االن�����ت�����خ�����اب�����ات، اأو�����س����ح����ت 
ت��ريي��زا م��اي مرارا  ال���وزراء  رئي�سة 
من  احل���د  يف  تتمثل  اأول��وي��ت��ه��ا  اأن 
الهجرة، وهي م�ساألة كانت يف �سلب 
اال�ستفتاء الذي جرى العام املا�سي 

واأف�سى اإىل بريك�ست.
وتعمل ماي جاهدة من اأجل تعزيز 
تلقتها  التي  ال�سفعة  منذ  �سلطتها 

يف االنتخابات، 
يف وقت اأ�سارت تقارير اإعالمية اإىل 
ي�سعون  ال�سيا�سيني  خ�سومها  اأن 

اإىل ا�ستبدالها.

•• �صيدين-اأ ف ب:

املحيط  ا�سرالية يف  اأمريكيني من مراكز لالجئني يف جزر  مل�سوؤولني  املفاجئ  الرحيل  اث��ار 
الهادئ خماوف لدى طالبي اللجوء من عدم تنفيذ اتفاق يق�سي باإعادة ا�سكانهم يف الواليات 
املتحدة، ح�سب ما اأعلنت منظمة حقوقية ام�س االأحد.وتر�سل كانبريا طالبي اللجوء الذين 
بابوازيا-غينيا  يف  مانو�س  بجزيرة  لالجئني  ملراكز  ال��ق��وارب  عرب  اإليها  الو�سول  يحاولون 

اجلديدة وجزيرة ناورو ال�سغرية يف املحيط الهادئ.
وينقل الالجئون الذين يتم اعرا�س زوارقهم وغالبيتهم من افغان�ستان و�سريالنكا وال�سرق 
االن�سان  حقوق  عن  الدفاع  منظمات  حمددة.وهاجمت  غري  ملدد  املخيمات  هذه  اىل  االو�سط 
ب�سدة طريقة تعاطي ال�سلطات اال�سرالية مع الالجئني وظروف اقامتهم يف هذه املخيمات.
وعقدت كانبريا ووا�سنطن اتفاقا يف نوفمرب الفائت ين�س على ان ت�ستقبل الواليات املتحدة 
عددا مل يحدد من اأ�سل 1600 مهاجر حتتجزهم اأ�سراليا يف مراكز الالجئني يف املحيط 
دونالد  االمريكي  الرئي�س  هاجم  اأن  بعد  االتفاق  ترتيبات  ح��ول  اث��ريت  �سكوكا  الهادئ.لكن 
ترامب رئي�س الوزراء اال�سرايل مالكومل تورنبول خالل مكاملة هاتفية مطلع العام اجلاري 
يف  م�سوؤولون  تنفيذه.وكان  يف  امل�سي  على  الحقا  يوافق  اأن  قبل  غبي،  باأنه  االت��ف��اق  وا�سفا 

هذه  من  كجزء  ن��اورو  يف  اللجوء  طالبي  الأو�ساع  تقييما  يجرون  االمريكية  الداخلية  وزارة 
الرتيبات حني غادروا اجلزيرة اجلمعة وال�سبت فجاأة، ح�سب ما اأو�سح ايان رينتول الناطق 
با�سم “حتالف العمل من اجل الالجئني«.واأفاد رينتول وكالة فران�س بر�س اأن م�سوؤويل وزارة 
الداخلية مل يعطوا اأي اإ�سارة لالجئني على عودتهم جمددا .واأو�سح اأن نحو 200 الجئ يف 
اآخ��رون يف جزيرة مانو�س   70 الطبي، فيما خ�سع  للك�سف  اج��روا مقابالت وخ�سعوا  ن��اورو 

الجراءات مماثلة.واأ�ساف اأن النا�س بات لديهم �سكوك اكرب باأنه لي�س هناك اتفاق.
لكن وزيرة اخلارجية اال�سرالية جويل بي�سوب عربت عن ثقتها بعدم الغاء االتفاق، م�سرية 
اإىل اأن االأمر يتقدم كما نتوقع.وقالت بي�سوب لالإذاعة اال�سرالية تلقينا تطمينات من الرئي�س 

ترامب ونائب الرئي�س مايك بن�س واآخرين باأنه �سيتم االلتزام باالتفاق.
ناورو،  وام���راة وطفال يف  800 رج��ل يف مانو�س و370 رج��ال  اأك��رث من  ا�سراليا  وحتتجز 
يف  خ�سو�سا  �سعب  الفائت.والو�سع  مايو   31 يف  اال�سرالية  الهجرة  وزارة  اأرق���ام  بح�سب 
مانو�س، حيث من املقرر اإغالق املركز بعد ما ق�ست املحكمة العليا يف بابوازيا-غينيا اجلديدة 
بير  اال�سرايل  الهجرة  وزير  قانوين.وقال  امرا غري  يعد  احتجاز الجئني يف اجلزيرة  باأن 
الواليات  مثل  اأخ��رى  دول  اىل  بل  نقلهم ال�سراليا  يتم  لن  مانو�س  الالجئني يف  اإن  دوت��ون 

املتحدة وكمبوديا، اأو قد ي�ستقرون نهائيا يف بابوازيا-غينيا اجلديدة.

لجئو ��سرت�ليا يخ�سون �لغاء �تفاق نقلهم لأمريكا

.2016
خوليو  ال�����ربمل�����ان  رئ���ي�������س  وق������ال 
�سي�سكل  اال�ستفتاء  ان  بورغي�س 
عالمة فارقة يف هذا الكفاح الإعادة 

الدميوقراطية اىل فنزويال .
اعرب االمني العام لالأمم املتحدة 
انطونيو غوتريي�س عن قلقه من 
ال��و���س��ع. وق����ال اجل��م��ع��ة يف بيان 
حوار  الج����راء  ملحة  احل��اج��ة  اإن 
احلكومة  ب��ني  فنزويال  يف  وطني 

واملعار�سة.
ويف الوقت نف�سه، ن�سرت مفو�سية 
اأرقاما  ل��الج��ئ��ني  امل��ت��ح��دة  االمم 
قدمها  ال��ت��ي  ال��ل��ج��وء  ع��ن طلبات 
ف���ن���زوي���ل���ي���ون. ف���ق���د ت�����زاي�����دت يف 
الف   52 وبلغت  املا�سية  االأ�سهر 
اي ما  ي��ن��اي��ر،  م��ن��ذ  ط��ل��ب م�سجل 
يفوق �سعف عدد الطلبات املقدمة 

العام املا�سي.
و������س�����ت�����ك�����ون م����ه����م����ة اجل���م���ع���ي���ة 
الرئي�س  ي��ري��د  ال��ت��ي  التاأ�سي�سية 
و�سينتخب  ان�������س���اءه���ا  م���������ادورو 
اع�ساوؤها ال 545 يف 30 يوليو، 
به حاليا  املعمول  الد�ستور  تعديل 
ال�سيا�سي  اال����س���ت���ق���رار  ل�����س��م��ان 
كما  ل���ف���ن���زوي���ال،  واالق����ت���������س����ادي 

يقول.

•• كراكا�ض-اأ ف ب:

الت�سويت  اأم�س  الفنزويليون  ب��داأ 
���س��ع��ب��ي رمزي  ا���س��ت��ف��ت��اء  اط����ار  يف 
م�سروع  �سان  يف  املعار�سة  جتريه 
ان�ساء  م���ادورو  نيكوال�س  الرئي�س 
جمعية تاأ�سي�سية بعد ثالثة ا�سهر 
من تظاهرات عنيفة، وفق ما اعلن 

املنظمون.
كان  ال��ت�����س��وي��ت  ي���ب���داأ  ان  وق���ب���ل 
�سكلوا  ق���د  االأ���س��خ��ا���س  ع�����س��رات 
����س���ف���وف���ا ام�������ام م���ك���ات���ب ع�����دة يف 
م��را���س��ل��ي وكالة  وف����ق  ك���راك���ا����س، 

فران�س بر�س يف املكان.
ويهدف اال�ستفتاء الذي يقدم على 
انه ع�سيان مدين و�سيجري بدون 
التعبري  اىل  ال�����س��ل��ط��ات،  م��واف��ق��ة 
ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ني مل�سروع  ع��ن رف�����س 
ح�سبما  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة،  اجل��م��ع��ي��ة 
حتالف  يف  املمثلة  املعار�سة  تقول 
“طاولة الوحدة الدميوقراطية«.

ن�سبة  ت�سجيل  يف  املعار�سة  وتاأمل 
م�ساركة كبرية يف هذا االقراع.

ما�سادو  ك���وري���ن���ا  م���اري���ا  وق���ال���ت 
لوكالة  امل���ع���ار����س���ة  يف  ال���ق���ي���ادي���ة 
ال�سبت  االأول  ام�س  بر�س  فران�س 
ان كل �سيء جاهز. غدا االحد لن 

مليون   19 ا����س���ل  م����ن  ���س��خ�����س 
ن��اخ��ب م�����س��ت��ع��دون ل��ل��ت�����س��وي��ت يف 

هذا اال�ستفتاء.
ت�سافيز  لتيار  املعار�سون  ويرف�س 
تاأ�سي�سية  ج��م��ع��ي��ة  ان�����س��اء  خ��ط��ة 
و�سيلة لاللتفاف  ذل��ك  وي��رون يف 
التي  ال���وط���ن���ي���ة  اجل��م��ع��ي��ة  ع���ل���ى 
منذ  اغلبية  املعار�سة  فيها  ت�سكل 

اجلمعية  ب��رف�����س  ال��ب��الد  تكتفي 
تفوي�سا  �ستمنح  ب��ل  التاأ�سي�سية 
النظام  يف  ب��ت��غ��ي��ري  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 
الديكتاتوري  احل���ك���م  وب����خ����روج 
وحدة  بحكومة  ان��ت��ق��ال  وت��د���س��ني 

وطنية.
الراأي  ا�ستطالعات  معهد  ويفيد 
�سبعني  ح����واىل  ان  دات��ان��االي��ز���س 

يعار�سون  الفنزويليني  من  باملئة 
وثمانني  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
لبلد  م���ادورو  ادارة  يدينون  باملئة 
اكرث  منذ  وي�سهد  جزئيا  م�سلول 
م��ن ث��الث��ة ا���س��ه��ر ت��ظ��اه��رات قتل 

فيها 95 �سخ�سا.
نف�سه  امل��ع��ه��د  ت���ق���دي���رات  وت�����س��ري 
ماليني   10،5 ح�����واىل  ان  اىل 

��ستفتاء للمعار�سة �لفنزويلية �سد جمعية مادورو 
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عربي ودويل

قتل ثالثة �سجناء واأ�سيب رابع بعدما فروا مع ع�سرة اآخرين من �سجن 
يف مركز لل�سرطة يف جزيرة يف جنوب الفيليبني معقل املتمردين ح�سب 
ما اأعلنت ال�سرطة ام�س االحد.واالأربعة كانوا �سمن 14 م�سجونا فروا 
من �سجن يف مركز لل�سرطة يف مدينة جولو التي ت�سهد حربا، بح�سب 
تخطف  التي  �سياف  اأب��و  جلماعة  معقال  جولو  جزيرة  ال�سلطات.وتعد 
باجلماعة،  �سلة  على  الفارين  ال�سجناء  وبع�س  فديات،  لطلب  رهائن 
ح�سب ما قال قائد ال�سرطة املحلية املفت�س ماريو باياكان.وقال املفت�س 
باياكان اإن ال�سجناء “حطموا ق�سبان ال�سجن وقفزوا من الطابق الثاين 
قتلوا  وال�سجناء  ردت  قواتنا  امل��ج��اورة.  البلدية  قاعة  بناية  �سطح  اإىل 
واأ�سيبوا يف عمليات تعقب عنيفة”. وتابع اإن “بع�س ال�سجناء على �سلة 
بجماعة اأبو �سياف«.واأ�سار املفت�س اإىل توقيف ال�سجني اجلريح فيما ال 
 32 ي�سم  ال�سجن  الباقني.وكان  الع�سرة  ال�سجناء  القوات تطارد  تزال 
املفت�س.وت�سهد  بح�سب  خم���درات،  بق�سايا  متهمون  معظمهم  �سجينا 
الفيليبني با�ستمرار هروب �سجناء من �سجونها املكتظة والتي ال حتظى 
بحماية منا�سبة.ففي يناير الفائت، فر اأكرث من 150 �سجينا من �سجن 
يف جنوب الفيليبني هاجمه ع�سرات امل�سلحني اال�سالميني لتحرير رفاق 
لهم، ما اعترب احلادث االأ�سواأ يف تاريخ البالد.ويف مايو الفائت، هاجم 
م�سلحون يرفعون رايات تنظيم داع�س االإرهابي ال�سوداء مدينة مراوي 
يف جنوب البالد وحرروا نحو 100 �سجني من �سجنني يف املدينة ذات 
الغالبية امل�سلمة. وي�سن اجلي�س الفيليبيني على املدينة حملة ع�سكرية 
تدعمها الواليات املتحدة ت�ستخدم فيها ال�سربات اجلوية للق�ساء على 

املتمردين.
والقتال  االأح��د  ال��ف��رار  ح��ادث  اأن ال �سلة بني  باياكان  املفت�س  واأو���س��ح 
الدائر يف مراوي، والذي ا�سفر عن مقتل اأكرث من 500 �سخ�س حتى 

االآن.

قال زعيم اجلمهوريني يف جمل�س ال�سيوخ االأمريكي ال�سناتور ميت�س 
قانون  الإلغاء  ت�سريع  على  الت�سويت  �سيوؤجل  املجل�س  اإن  ماكونيل 
جراحة  من  مكني  ج��ون  ال�سناتور  يتعافى  حتى  ال�سحية  الرعاية 
خ�سع لها.ويلقي غياب مكني �سكوكا على ما اإذا كان جمل�س ال�سيوخ 

ي�ستطيع اإقرار الت�سريع الإلغاء القانون.
فاإن  ج���ون،  فيه  يتعافى  ال���ذي  ال��وق��ت  “يف  ب��ي��ان  ماكونيل يف  وق���ال 
جمل�س ال�سيوخ �سيوا�سل العمل على البنود الت�سريعية... و�سريجئ 

النظر يف قانون الرعاية االأف�سل«.
ال�سناتور االأمريكي جون مكني يف  ياأتي االإع��الن بعدما قال مكتب 
بيان يوم ال�سبت اإنه �سيمكث يف اأريزونا هذا االأ�سبوع للتعايف بعدما 
خ�سع الإجراء جراحي الإزالة جتلط دموي حجمه خم�سة �سنتيمرات 
ال�سحية  الرعاية  قانون  وا�ستبدال  اإلغاء  الي�سرى.وكان  عينه  فوق 
الوعود الكربى يف  اأح��د  اأوب��ام��ا  ب��اراك  ال�سابق  الرئي�س  ال��ذي وقعه 

حملة الرئي�س دونالد ترامب واجلمهوريني يف الكوجنر�س.
اأعلنا بالفعل معار�ستهما للت�سريع املنقح  لكن ع�سوين جمهوريني 

الذي ك�سف النقاب عنه يوم اخلمي�س.

اأكد املناف�س اليميني الو�سطي للم�ست�سارة االأملانية انغيال مريكل يف 
انتخابات اأيلول �سبتمرب املقبل االأحد اأن اأملانيا يجب اأن تكون ملزمة 
قانونا اال�ستثمار يف البنى التحتية.وقال مر�سح احلزب اال�سراكي 
الدميوقراطي مارتن �سولتز خالل جتمع انتخابي اأقيم يف العا�سمة 
برلني اإن على بالده ا�ستخدام اأموالها لتح�سني البنى التحتية بناء 
على قواعد اإلزامية تن�س على ذلك.اإال اأن �سولتز مل يدع اإىل الغاء 
ال�سقف املفرو�س على الديون والذي اأدخلته حكومة مريكل املحافظة 
على الد�ستور االأملاين عام 2009، والذي ي�سع قيودا قانونية على 
املا�سية،  االأع��وام  واملناطقية.وخالل  االحتادية  امليزانيات  يف  العجز 
ديونها  م�ستويات  من  وخففت  ميزانياتها  يف  فائ�سا  برلني  حققت 
االأملاين  العام  االإنفاق  �سويبله.ويعد  فولفغانغ  املالية  وزي��ر  عهد  يف 
م�ساألة مهمة حمليا ويف اخلارج. ودعا ال�سركاء التجاريون احلكومة 
الناجت  ال�سخم  التجاري  الفائ�س  لتخفيف  ا�ستثماراتها  زي��ادة  اإىل 

عن جتاوز �سادراتها للواردات.

عوا�صم

مانيال

وا�شنطن

برلني

�إير�ن ت�سجن �أمريكيًا 10 
�أعو�م بتهمة �لت�سلل

•• طهران-اأ ف ب:

اعلن املتحدث با�سم الق�ساء االإيراين غالم ح�سني حم�سني ايجائي اأم�س 
ان حكما بال�سجن ع�سرة اعوام �سدر بحق مواطن امريكي متهم بالت�سلل.

وقال حم�سني ايجائي يف موؤمتر �سحايف نقل التلفزيون الر�سمي وقائعه ان 
“امريكيا يحمل اي�سا جن�سية اخرى غري ايرانية مت ك�سف هويته وتوقيفه 
بال�سجن  وحكم  ت�سلل  مهمة  يف  اآتيا  ك��ان  اال�ستخبارات  اجهزة  جانب  من 

ع�سرة اعوام«.
ومل يو�سح تاريخ توقيف االأمريكي او هويته، م�سيفا ان هذا ال�سخ�س كان 

يوجهه االمريكيون مبا�سرة يف مهمته من دون ان يحدد طبيعة املهمة.
انه  ا�ستاأنف احلكم بحقه الفتا اىل  االأمريكي  ان  االي��راين  امل�سوؤول  وتابع 
مواطنني  على  احلكم.وحكم  تاأكيد  يتم  ان  ما  اإ�سافية  بتفا�سيل  �سيديل 
ايرانيني امريكيني هما رجل االعمال �سياماك منازي ووالده حممد باقر 
منازي يف اكتوبر 2016 مع اربعة ا�سخا�س اخرين بال�سجن ع�سرة اعوام 
بتهمة التج�س�س حل�ساب وا�سنطن.والبت الواليات املتحدة مرارا باالفراج 
عن رجل االعمال ووالده.كذلك، تطالب وا�سنطن بان تتعاون طهران معها 
يف ق�سية روبرت ليفن�سون، العن�سر ال�سابق يف مكتب التحقيقات الفدرايل 
الق�سية  ه��ذه  وتتزامن   .2007 اي��ران منذ  وال��ذي فقد يف  اآي(  بي  )اف 
اجلديدة مع ت�ساعد التوتر مع ايران يف �سوء مواقف الرئي�س االمريكي 
ايران والواليات  املناه�سة لطهران. وال تقيم  دونالد ترامب والكونغر�س 

املتحدة عالقات دبلوما�سية منذ 1980.

قائد �سابق يف �سرطة االحتالل يتهم ال�ساباك باالإخفاق

�ل�سحافة �لإ�سر�ئيلية: �لبيت �لأبي�س يدعم قر�ر �إغالق �حلرم �لقد�سي

مايك بن�س.. �لرئي�س �ملقبل للوليات �ملتحدة؟ 

�لف قتيل ح�سيلة �لنز�ع �ل�سوري   330

�لربملان �لعربي يطالب جمل�س �لأمن و�لربملاين �لدويل باإد�نة �لنتهاكات �لإ�سر�ئيلية بحق �لفل�سطينيني
ال�سعب الفل�سطيني ومقد�ساته.

واأدان - يف الربقيتني - اإغالق قوات االحتالل االإ�سرائيلي للم�سجد 
االأق�سى ومنع �سالة اجلمعة فيه يوم 15 يوليو اجلاري واإعالنه 

منطقة ع�سكرية مغلقة.
اإ�سرائيل  ب��اح��ت��الل  املتعلقة  ال��دول��ي��ة  ال���ق���رارات  بتطبيق  وط��ال��ب 
لالأرا�سي الفل�سطينية االأمر الذي من �ساأنه حتقيق ال�سالم واالأمن 
يف منطقة ال�سرق االأو�سط وح�سول ال�سعب الفل�سطيني على حقوقه 
امل�سلوبة واإقامة دولته امل�ستقلة على حدود عام 1967 وعا�سمتها 

مدينة القد�س ال�سرقية وفقا لقرارات ال�سرعية الدولية.
ب��ه��ا قوات  ال��ت��ي ت��ق��وم  وح���ذر ال�سلمي م��ن امل��خ��ط��ط��ات اخل��ط��رية 
يف  وامل�سيحية  االإ�سالمية  املقد�سات  �سد  االإ�سرائيلية  االح��ت��الل 

وحماولة  القد�س  مدينة  يف  خا�سة  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي 
عملية  وت��ق��وي�����س  وامل���ك���اين  ال���زم���اين  التق�سيم  �سيا�سية  تطبيق 

ال�سالم.
واأعرب عن قلق الربملان العربي ال�سديد ال�ستمرار دولة االحتالل 
االإ�سرائيلي اإغالق امل�سجد االأق�سى ومنع امل�سلني من الو�سول اإليه 

وال�سالة فيه .
انتهاكا �سارخا للقوانني الدولية التي متنع  اأن ذلك ميثل  موؤكدا 
ال�سعائر  واح���رام  االأق�سى  بامل�سجد  امل�سا�س  من  االح��ت��الل  دول��ة 
التعبدية للم�سلمني.واأكد ال�سلمي اأن هذه االإجراءات غري امل�سبوقة 
التي اتخذتها دولة االحتالل االإ�سرائيلي حركت م�ساعر اأكرث من 

مليار ون�سف املليار من امل�سلمني حول العامل.

•• القاهرة-وام: 

العربي  ال��ربمل��ان  رئي�س  ال�سلمي  فهم  ب��ن  م�سعل  ال��دك��ت��ور  ط��ال��ب 
بتحمل م�سوؤولياتهما  الدوليني  الربملاين  االأمن واالحت��اد  جمل�س 
واتخاذ اإجراءات فورية تدين ما تقوم به دولة االحتالل “ اإ�سرائيل 

“ من جرائم وانتهاكات يومية بحق ال�سعب الفل�سطيني.
اإىل  اأر�سلهما  برقيتني عاجلتني  - يف  العربي  الربملان  رئي�س  واأك��د 
امل��ت��ح��دة و���س��اب��ر �سودري  اأم���ني ع���ام االأمم  اأن��ط��ون��ي��و غ��وت��ريي�����س 
ال��ف��وري على  ال���دويل - ���س��رورة العمل  ال��ربمل��اين  رئي�س االحت���اد 
اإلغاء االإجراءات االإ�سرائيلية باإغالق امل�سجد االأق�سى املبارك اأمام 
امل�سلني ومنع قوات االحتالل من ارتكاب املزيد من اجلرائم بحق 

�لعثور على �سحافية �أمريكية
 خطفت يف �لكونغو 

•• بونيا-اأ ف ب:

�سرق  ب�سمال  ايتوري  اأم�س يف  الكونغويل عرث  ان اجلي�س  كبري  اإقليمي  م�سوؤول  اعلن 
جمهورية الكونغو الدميوقراطية على �سحافية امريكية كان خطفها م�سلحون ال�سبت، 
موؤكدا انها بخري.وقال با�سيفيك كيتا نائب حاكم مقاطعة ايتوري لوكالة فران�س بر�س 
“عرث جنود يف القوات امل�سلحة الكونغولية على ال�سحافية االمريكية ليزا دوبوي ليل 

ال�سبت االحد قرابة ال�ساعة 3،00 )1،00 ت غ( وهي بخري«.
وا�ساف ان اجلنود عرثوا اي�سا على احد ع�سر حار�سا يعملون يف حديقة للحيوانات يف 

املنطقة نف�سها كان فقد االت�سال بهم منذ اجلمعة املا�سية .

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

قبل �سنة بال�سبط، عرف ا�سم حاكم والية انديانا مايك 
بن�س يف جميع انحاء العامل، بف�سل دونالد ترامب الذي 
بن�س  وك�سب  ال��رئ��ي�����س.  ن��ائ��ب  ملن�سب  مر�سحا  اخ��ت��اره 
الرهان اذ ا�سبح يف يناير الفائت نائب الرئي�س الثامن 

واالربعني للواليات املتحدة.
الذي  ال��وج��ه  ذو  اخلم�سيني،  ه��ذا  يعد  ال�سفة،  ب��ه��ذه 
راأ�سه،  ال�سعر االأبي�س  انفعاالته، ويك�سو  ي�سعب �سبط 
الرئا�سة، �سواء باعتباره  الراهن اىل  الوقت  االقرب يف 
للرئي�س،  املبكرة  اال�ستقالة  ح��ال  يف  التلقائي  البديل 
 ،2024 او   2020 يف  الطبيعي  اخللف  باعتباره  او 
لوالية  الرئا�سة  من�سب  �سغل  يف  ترامب  لرغبة  طبقا 
ال��رئ��ي�����س دونالد  ع���ن  ي��ف�����س��ل��ه  ���س��يء  او والي���ت���ني.ك���ل 
املحافظني،  املت�سددين  امل�سيحيني  اأح��د  فهو  ت��رام��ب: 
اي�سا  وهو  العقائدية؛  باملدار�س  ترامب  ي�ستهر  فيما 
باندفاعه  املعروف  رئي�سه  من  وان�سباطا  �سالبة  اكرث 

وي�سعب التكهن بردود فعله.
وث��ب��ات �سخ�سيته جعال منه واح���دا من  ال��رزان��ة  ه��ذه 
النواب  ك��ث��ريا  وي��ح��رم��ه  وا���س��ن��ط��ن،  �سخ�سيات  اب���رز 
اجلمهوريون الذين اوقعتهم �سيا�سة ترامب يف حرية. 
ف������ك������ل ا������س�����ب�����وع 
يقوم  ت����ق����ري����ب����ا، 
م��������اي��������ك ب����ن���������س 
ال������ذي ات���خ���ذ له 
جمل�س  يف  مكتبا 
بجولة  ال����ن����واب، 
م�����ك�����وك�����ي�����ة ب���ني 
االبي�س  ال��ب��ي��ت 
وال�����ك�����ون�����غ�����ر������س 
النواب  ل��ط��م��اأن��ة 
يجدون  ال����ذي����ن 

�سعوبة يف فهم �سيا�سة ال�سلطة التنفيذية.
الأمريكا  اال�سيويني  احللفاء  اي�سا  ط��م��اأن  اب��ري��ل،  ويف 

خالل جولة طويلة.
ي�سعى  ال�سحي،  النظام  ال���س��الح  اال�سا�سي  امل��ل��ف  ويف 

جاهدا حل�سد معار�سي االكرثية.
“هو  بن�س  مايك  ان  بي�ست”  “دايلي  �سحيفة  وكتبت 

مبثابة مطرقة لتك�سري اجلليد يف احلاالت الطارئة«.
مانغر،  مايكل  ق��ال  بر�س،  فران�س  لوكالة  ت�سريح  ويف 
تكون  “ان  دي���وك  جامعة  يف  ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم  ا���س��ت��اذ 
ما  على  �سيء  ك��ل  هنا،  ان��ا  وجهك  يوحي  وان  حا�سرا، 

يرام هذه هي مهمة بن�س«.
وكرر بن�س اخريا القول “ان اكون نائبا للرئي�س دونالد 

ترامب، هذا اكرب �سرف يف حياتي«.
ي��ب��دي والء  ال���ذي  ع��ام��ا(  م��اي��ك بن�س )58  ي��ع��د  ومل 
مطلقا للرجل الذي اخرجه من الظل، ياأبه لالأقاويل.

امل��ق��رب��ني منه جلنة عمل  م��ن  اث��ن��ان  �سكل  م��اي��و،  ففي 
ويجمع  تاميز.  نيويورك  �سحيفة  ذك��رت  كما  �سيا�سي، 
العاملون فيها املال وميكن ان تكون مفيدة جدا لتمويل 

تر�سيح حمتمل.
الع�ساء  اىل  دع��وات  بتوجيه  اي�سا  الرئي�س  نائب  وب��داأ 
املانحني  ك���ب���ار  اىل  ب��وا���س��ن��ط��ن،  ال���رح���ب  م�����س��ك��ن��ه  يف 
اجلمهوريني. وميكن ان تكون هذه اللقاءات مفيدة يف 

الوقت املنا�سب.
اع�ساء  ب��ني  ت��واط��وؤ حمتمل  ح��ول  التحقيقات  وت���وؤدي 
ال�سلطة  من فريق حملة دونالد ترامب ومقربني من 
ال��رو���س��ي��ة خ���الل احل��م��ل��ة ال��رئ��ا���س��ي��ة االم��ريك��ي��ة، اىل 
ا���س��ع��اف ال��رئ��ي�����س االم���ريك���ي، وال ت����ردد ح��ف��ن��ة من 

الدميوقراطيني يف الدعوة اىل اقالته.
ل���ك���ن ه�����ذا االح���ت���م���ال ال ي������زال ب���ع���ي���دا ج������دا، م����ا دام 
اجل��م��ه��وري��ون يف ه��ذه املرحلة م��وال��ني ل��رام��ب. لكن 
ال�����س��ح��ب ال��رو���س��ي��ة ال ت��ت��ب��دد، وي��ت��خ��وف ك��ث��ريون من 

خال�سات حتقيقات املدعي اخلا�س روبرت مولر.

•• بريوت-اأ ف ب:

330 الف �سخ�س بينهم نحو مئة الف  قتل اكرث من 
م��دين، خ��الل اك��رث م��ن �ست �سنوات م��ن ال��ن��زاع الذي 
املر�سد  اورده���ا  ج��دي��دة  ح�سيلة  وف��ق  ���س��وري��ا،  ت�سهده 

ال�سوري حلقوق االن�سان اأم�س.
وقال مدير املر�سد رامي عبد الرحمن لوكالة فران�س 
 331،765 ت��وث��ي��ق مقتل  م��ن  امل��ر���س��د  ب��ر���س مت��ك��ن 
99617 مدنياً  ال�سورية، بينهم  االأر���س  �سخ�س على 
 15 2011 حتى  15 م��ار���س  امل��م��ت��دة م��ن  ال��ف��رة  يف 

يوليو. 
طفاًل   18،243“ امل��دن��ي��ني  القتلى  ب��ني  ان  واأو����س���ح 

و11،427 امراأة«.
وكانت احل�سيلة االخرية للمر�سد يف 13 مار�س اأفادت 
مبقتل اأكرث من 320 األف �سخ�س بينهم اأكرث من 96 

الف مدين.

النظام  ق��وات  من   116،774 مقتل  املر�سد  واح�سى 
 61،808 بينهم  ل��ه��ا،  امل��وال��ني  وامل�سلحني  ال�����س��وري 
جنود �سوريني و1480 عن�سراً من حزب اهلل اللبناين. 
الف�سائل  مقاتلي  م��ن  ال��ف��اً   57 نحو  قتل  امل��ق��اب��ل،  يف 
الدميوقراطية  �سوريا  وق���وات  واال�سالمية  املعار�سة 
وتخو�س  اأبرز مكوناتها  الكردية  الوحدات  ت�سكل  التي 

مواجهات �سد اجلهاديني.
كما قتل اكرث من 58 الفاً من مقاتلي جبهة فتح ال�سام 
)الن�سرة �سابقاً( وتنظيم الدولة االإ�سالمية ومقاتلني 

اجانب من جمموعات اخرى.
ب����داأ  ن����زاع����ا   2011 م����ار�����س  م���ن���ذ  ����س���وري���ا  وت�������س���ه���د 
ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  نظام  �سد  �سلمية  باحتجاجات 
اىل  ت�سببت  دامية  ح��رب  اىل  ما حت��ول  �سرعان  اال�سد، 
البنى  يف  هائل  بدمار  القتلى  من  الكبري  العدد  جانب 
التحتية وبنزوح وت�سريد اأكرث من ن�سف ال�سكان داخل 

�سوريا وخارجها.

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

ك����ت����ب����ت ال���������س����ح����ي����ف����ة ه����ارت���������س 
االأبي�س  ال��ب��ي��ت  ان  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
�سجب ، العملية يف احلرم القد�سي 
ودعم قرار ا�سرائيل اغالق احلرم 
ب�سكل موؤقت. وجاء يف بيان ن�سره 
االبي�س،  ال��ب��ي��ت  ب��ل�����س��ان  ال��ن��اط��ق 
املدينة  ���س��ب��اي�����س��ر: حت��ول��ت  ���س��ون 
مدينة   – ال����ق����د�����س  امل����ق����د�����س����ة، 
ل����الإره����اب  ح��ل��ب��ة  اىل  ال���������س����الم- 
نحن  م�سيفاً.....  زعمه  حد  على 
ن�سلي من اجل عائالت ال�سحايا. 
ب�سدة  ت�سجب  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 

الهجوم االرهابي.
ان��ه يجب  ال��ب��ي��ان، اي�سا،  وج��اء يف 
االره����اب،  م��ع  ب��ت��ات��ا  الت�سامح  ع��د 
التي  ك���ت���ل���ك  ال���ع���م���ل���ي���ات،  وه�������ذه 
ح����دث����ت ت���ت���ع���ار����س م����ع اجل���ه���ود 
امل�����ب�����ذول�����ة ل���ت���ح���ق���ي���ق ال���������س����الم. 
باأقوى  ذل��ك  �سجب  علينا  “يجب 
االرهاب  التعابري، واالنت�سار على 

واجتثاثه«. 
اجرب  الهجوم  ان  البيان  وا���س��اف 
اال�سرائيلية على اغالق  احلكومة 
من  موؤقت  ب�سكل  ال�سريف  احل��رم 
اج���ل اج����راء حت��ق��ي��ق. ل��ق��د وعدت 
ا�سرائيل باأنها ال تنوي ابدا تغيري 
املقد�س،  املكان  يف  الراهن  الو�سع 
وه����و ق�����رار ت���رح���ب ب���ه ال���والي���ات 
املتحدة. ندعو كل القادة واملوؤمنني 

اىل اظهار التفهم.
هاآرت�س  تن�سر  نف�سه  ال�����س��ي��اق  يف 
نواب  ان  منف�سل،  خ��رب  اط����ار  يف 
يتمكنوا من  امل�سركة مل  القائمة 
ب��ي��ان م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه ب�ساأن  ���س��ي��اغ��ة 
اجلمعة  ي��وم  وقعت  التي  العملية 
القد�سي، ولذلك ن�سروا  يف احلرم 
بيانات منفردة  . ومتحور اخلالف 
مدى  ح��ول  القائمة  مركبات  ب��ني 
ال�سجب للعملية وطريقة �سياغته. 
العرب  ال�سبان  النواب  بع�س  ودعا 
فيما  ال��ع��ن��ف،  ع���ن  االم���ت���ن���اع  اىل 
اك���ت���ف���ى اخ��������رون ب������االإع������راب عن 
وقال  ال�سالح.  رف�سهم ال�ستخدام 
كتلة  من  جبارين،  يو�سف  النائب 
امل�سركة،  ال��ق��ائ��م��ة  يف  اجل��ب��ه��ة 
ا�سرائيل  يف  العربي  اجلمهور  ان 
ت��ب��ن��ى م��ن��ذ ق���ي���ام ال����دول����ة طريق 

ال��ن�����س��ال ال�����س��ي��ا���س��ي ال��ق��ائ��م على 
طرق الن�سال اجلماهريي واملدين 
ولي�س العنف. نحن نتم�سك بهذه 
ا�ستخدام  اأي  ون���ع���ار����س  ال���ط���رق 
ن�سالنا.  يف  وال���ع���ن���ف  ل���ل�������س���الح 
ال�سبان  ك��ل  ن��دع��و  ف��اإن��ن��ا  ول��ذل��ك 
الطابع  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال����ع����رب 
لن�سالنا،  – ال�سعبي  اجلماهريي 

ومنع اأي م�س بطريقنا.
الطيبي  اح���م���د  ال���ن���ائ���ب���ان  وق�����ال 
العربية  م���ن  ال�����س��ع��دي،  وا���س��ام��ة 
ال���ق���ي���ادة  م����وق����ف  ان  ل���ل���ت���غ���ي���ري، 
ال�سالح  ب��اأن  دائما  اعترب  العربية 
اجلماهري  لن�سال  اداة  لي�س  ه��و 
“ن�سالنا  ا���س��رائ��ي��ل.  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
عنيفا  ولي�س  وجماهريي  �سيا�سي 
ن���رف�������س كل  ن���ح���ن  م�����س��ل��ح��ا،  وال 
االماكن  العنف وخا�سة يف  ا�سكال 
امل��ق��د���س��ة«.وا���س��اف ال��ب��ي��ان: ندعو 
���س��ب��اب��ن��ا يف امل��ج��ت��م��ع ال���ع���رب���ي يف 
ا�ستخدام  ع�����دم  اىل  ا����س���رائ���ي���ل 
العمل  ه��ذا  وارت��ك��اب مثل  ال�سالح 
الأن ن�سالنا هو ن�سال غري عنيف 
و�سد االحتالل و�سد التمييز بحق 
ا�سرائيل.  يف  العربية  اجل��م��اه��ري 
وموقفنا  االأرواح،  �سقوط  يوؤ�سفنا 
الدماء  �سفك  وق��ف  ان��ه يجب  ه��و 

لكي ال تفقد العائالت اوالدها.
االحتالل،  “ا�ستمرار  باأن  وا�سافا 

االق�سى  امل�سجد  اح��ت��الل  خا�سة 
واالماكن املقد�سة هو اأ�سا�س ال�سر 
ك��ل��ه، وي��ج��ب ان��ه��اء االح��ت��الل من 
كل  م��ن  الب�سر  ح��ي��اة  حماية  اج��ل 
ابواب  بفتح  وط��ال��ب��ا  االطراف”. 
امل�سلني،  ام����ام  االق�����س��ى  امل�����س��ج��د 
“نتنياهو ون��واب اليمني  ان  وق��اال 
ي�����س��ت��غ��ل��ون م���ا ح���دث ل�����س��ن حملة 
العربي  ع��ل��ى اجل��م��ه��ور  حت��ري�����س 
رغم  خ���ا����س���ة،  ال���ف���ح���م  وام  ك���ك���ل 
ال��ع��رب��ي الذي  م���وق���ف اجل��م��ه��ور 

ن�سرته جلنة املتابعة العليا«.
وعبد  م�سعود غنامي  النواب  وقال 
ال��ك��رمي احل����اج ي��ح��ي��ى وط��ل��ب ابو 
عرار، من القائمة العربية املوحدة 
يتعار�س  ال�����س��الح  “ا�ستخدام  ان 
�سد  امل�����س��روع  ن�سالنا  ط��ري��ق  م��ع 
التمييز  و����س���ي���ا����س���ة  االح�����ت�����الل 
واالق�ساء التي متار�سها احلكومة 
االق�سى  امل�����س��ج��د  اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة. 
ه���ي مناطق  ال�����س��رق��ي��ة  وال��ق��د���س 
اال�سرائيلية  واحل��ك��وم��ة  حم��ت��ل��ة 
هي امل�سوؤولة عن الو�سع امل�سحون 
الثالثة  وا�ساف  والتوتر هناك”. 
مكان  ه��و  االق�����س��ى  “امل�سجد  ب���اأن 
وعلى  ف��ق��ط،  للم�سلمني  م��ق��د���س 
ا����س���رائ���ي���ل اح��������رام ذل�����ك وع����دم 
وامل�ستوطنني  ل��ل��ي��ه��ود  ال�����س��م��اح 
واملحر�سني التب�سرييني بالدخول 

واكدوا انه  اليه وامل�س بقد�سيته”. 
احلرم،  اىل  ال�����س��الح  ادخ���ال  مينع 
امل�����س��ج��د االق�سى  ب��ف��ت��ح  وط��ال��ب��وا 

امام امل�سلني امل�سلمني عاجال.
ع���ي�������س���اوي فريج  ال���ن���ائ���ب  ون�������س���ر 
م����ريت���������س ب����ي����ان����ا ج�������اء ف����ي����ه ان 
قتلوا  ا���س��رائ��ي��ل��ي��ني  “مواطنني 
ابواب  على  ا�سرائيليني  �سرطيني 
ت��وج��د طريقة  م��ك��ان م��ق��د���س. ال 
ال��ف��ظ��ي��ع او حتى  ال��ع��م��ل  ل��و���س��ف 
حم���اول���ة ت��ف��ه��م��ه. اخ��ت��ي��ار طريق 
وخوف.  �سر  كله  عمل  ه��و  العنف 
ا�سرائيل  يف  عربي  كمجتمع  علينا 
من  خرجوا  الذين  للنا�س  التنكر 
الكراهية  اع���م���ت  ال���ذي���ن  ب��ي��ن��ن��ا، 
لقتل  اختيارهم  ح��د  اىل  عيونهم 
دول���ت���ه���م«.ون�������س���رت جلنة  اب����ن����اء 
ب��ي��ان��ا ج���اء ف��ي��ه ان  امل��ت��اب��ع��ة العليا 
“ن�سال اجلمهور العربي منذ 69 
�سنة هو ن�سال �سعبي م�سروع وكل 
الن�سال ال ميثل  ه��ذا  ع��ن  خ���روج 
م�����س��ال��ح اجل��م��ه��ور ال��ع��رب��ي، وهو 
العربي  اجل��م��ه��ور  ي��رف�����س��ه  ع��م��ل 
“من  ال��ب��ي��ان  وح����ذر  وي�سجبه”. 
ا�ستغالل احلادث من قبل حكومة 
�سد  الت�سعيد  اج��ل  م��ن  نتنياهو 
����س���واء بهدم  ال���ع���رب���ي،  اجل���م���ه���ور 

البيوت او �سن القوانني.
وه����اج����م رئ���ي�������س جم���ل�������س دال���ي���ة 

وكتب  البيان  حلبي  رفيق  الكرمل 
انه  الفي�سبوك  يف  �سفحته  ع��ل��ى 
يخجل بالرد على العملية. وح�سب 
املتابعة  جلنة  امتنعت  فقد  اقواله 
ا�ستغالل  ���س��د  علنا  اخل����روج  ع��ن 
املتزمت.  للقتل  الدينية  االم��اك��ن 
وقال ان البيان الذي ن�سرته جلنة 
الغام�سة  املتابعة يعج بال�سياغات 
وا�سحة  ر���س��ال��ة  على  ينطوي  وال 
حلبي  ودع��ا  العنف.  ممار�سة  �سد 
اعقاب  يف  ال��ت��ع��م��ي��م  جت���ن���ب  اىل 
ت��وج��د حرب  ان��ه ال  العملية واك���د 

بني الدروز وامل�سلمني.
ال�سابق  ال�سرطة  قائد  وق��ال  ه��ذا 
ميخائيل،  �سلومي  ���س��اي،  ل��واء  يف 
الذي قاد قوات الوحدات اخلا�سة 
خالل عملية “عودوا ايها االخوة” 
يف 2014، ان ال�ساباك ال يتحمل 
االخفاق  ع���ن  ال��ع��ام��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 
بالعملية  �سمح  الذي  اال�ستخباري 
وراء  وي�ستر  القد�سي،  احل��رم  يف 
االنتقاد،  كل  تتلقى  التي  ال�سرطة 
ك��م��ا ح����دث ب��ع��د اخ���ت���ط���اف وقتل 
الفتية الثالثة يف �سيف 2014. 

ل�سحيفة  ق�����ال�����ه  م������ا  وح���������س����ب 
العملية  م��ي��زات  ف���ان  “هاآرت�س” 
قبل  م��ن  منظم  اع���داد  اىل  ت�سري 
املخربني وانهم تلقوا م�ساعدة قبل 
يتلقوا  ان  يفر�س  وك��ان  العملية 

م�ساعدة بعد العملية اي�سا. 
ت�سل  ال  ك���ه���ذا  ح����دث  وا�����س����اف: 
يعترب  ال�ساباك  ا�ستخبارات  اليه 
انه  ي�سعرون  ال�ساباك  يف  اخفاقا. 
من املريح اكرث توجيه االنتقاد اىل 
االنتقاد من  تواجه  التي  ال�سرطة 
كل جانب الأنها �سمحت للمخربني 

باالقراب من احلرم.
دون  م�����ن  “حتى  ان������ه  وا������س�����اف 
م��ع��رف��ة ت��ف��ا���س��ي��ل ال��ت��ح��ق��ي��ق كله، 
ف����ان ك���ل م���ن ي���ع���رف ه����ذا العامل 
يعرف ان احلديث لي�س عن ثالثة 
���س��ب��ان ج��ل�����س��وا يف م��ط��ع��م وق����رروا 
احلديث  عملية.  لتنفيذ  اخل���روج 
ه��ن��ا ع��ن ث��الث��ة ���س��ب��ان، مواطنني 
ال�سالح  على  ح�سلوا  ا�سرائيليني، 
وادخلوا  متهيدية  بجولة  وق��ام��وا 
ال�����س��الح اىل احل����رم. ه���ذه عملية 
ق���ب���ل و�سول  م��ن��ع��ه��ا  ك�����ان مي���ك���ن 

املخربني اىل القد�س«. 
وقال انه اذا مل تتو�سل ا�ستخبارات 
ال�����س��اب��اك ال��ي��ه��م م��ن ق��ب��ل فيجب 

ال�سوؤال ما الذي حدث.
ويعترب ميخائيل احد قادة الوحدة 

اخلا�سة البارزين منذ اقامتها. 
عمليات  ج�����رت  ف����رت����ه  وخ�������الل 
للوحدة،  ج��دي��دة  ق����درات  عك�ست 
كان ابرزها اغتيال مروان قوا�سمة 
من  النا�سطني  عي�سة،  اب��و  وعامر 
اختطاف  عن  وامل�سوؤولني  حما�س 

وقتل الفتية الثالثة. 
وح�سب اأقواله: يف حينه، اأي�سا كان 
من املريح لل�ساباك اتهام ال�سرطة 
فقط الأن بدالة ال�سرطة مل تعمل 
حمادثة  ان  ���س��ك  ال  ي���ج���ب.  ك��م��ا 
لكن  خ��ط��ريا،  خطاأ  كانت  البدالة 
املحادثة  ب������اأن  ن���ت���ذك���ر  ان  ي���ج���ب 
جل�س  ان  بعد  البدالة  اىل  و�سلت 
مل  املخربني.  �سيارة  داخ��ل  الفتية 
و�سع  اىل  و�سلنا  ك��ي��ف  اح���د  ي��ق��ل 
قبل  اختطاف ثالثة من  فيه  يتم 
والذي  اخلليل  يف  حما�س  تنظيم 
وقام  للعملية  ا�سهر  ط��وال  ا�ستعد 
بدوريات يف املنطقة وو�سل ب�سيارة 

واأعد منازل لالختباء فيها. 
بعد  حتولت  ال�سرطة  ان  وا���س��اف 
العملية اىل كي�س لكمات، لكن من 
اال�ستخبارات  اح�سار  عليه  يجب 

واالإحباط هو جهاز ال�ساباك.



االثنني   17   يوليو    2017  م   -   العـدد  12072  
Monday  17   July   2017  -  Issue No   1207212

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 15489 
 با�سم  �سري�س براندز ، ال ال �سي . 

وعنوانه  3333 بيفرييل رود ، هوفمان ا�ستيت�س ،  الينويز  60179 ، الواليات 
املتحدة االأمريكية .

وامل�سجلة حتت رقم  : )   34261  (                    بتاريخ  :    2002/10/28
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2016/3/27    وحتى تاريخ :  2026/3/27
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2014/7/21   املودعة حتت رقم  214769 
رقم وبلد االولوية  942ر680ر1   كندا 

تاريخ اإيداع االأولوية 2014/6/12  
 با�سم بارامونت هولدينج جروب اإنك. 

وعنوانه  10  فور �سيزونز بلي�س ، �سويت 601 ،  تورونتو ، اأونتاريو ، كندا ، اإم 9 بي    6 ات�س 7  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات .
 الواقعة بالفئة : 43 

باحلروف  ك��ت��ب��ت     PARAMOUNT BUTCHER SHOP ال��ع��ب��ارة   : ال��ع��الم��ة  و���س��ف 
الالتينية.

اال�س��راطات :  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2015/1/11   املودعة حتت رقم  224908 
رقم وبلد االولوية جيه  1417008 تي  �سنغافورة

 تاريخ اإيداع االأولوية 2014/10/23 
 با�سم يو اإ�س جي بورال بلدينج برودكت�س بي تي ئي . ليميتد 

 وعنوانه  8 بوون الي واي رقم 8 14 - 08 @ تريدهوب 21 ، �سنغافورة 609964 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

�سفائح �سقوف معدنية ؛ األواح معدنية لبناء ال�سقوف اأو الإن�ساء ال�سقوف ؛ اأطر معدنية  لبناء ال�سقوف اأو 
اإن�ساء ال�سقوف م�سكلة على هيئة  �سبكة  ق�سبان  ؛ مواد  الإن�ساء ال�سقوف ؛ مواد معدنية الإ�ستخدامها يف 
اأو  للبناء  ؛ قوالب معدنية  االإن�ساء  اأو  للبناء  ؛ م�سالك معدنية  االإن�ساء  اأو  للبناء  األ��واح  �سكل  معدنية على 
؛   لها  التابعة  واللوازم  واالأج��زاء  بناء معدنية  األ��واح  ؛  التقوية  لتو�سيل ق�سبان  ؛ �سفائح معدنية  االإن�ساء 

قنوات مك�سوة معدنية ؛ مواد معدنية للبناء اأو االإن�ساء .
 الواقعة بالفئة : 6 

باللون  عري�س  بخط  الكبرية  الالتينية  ب��احل��روف  كتبت   USG BORAL و�سف العالمة : العبارة 
واالأخ�سر  االأ�سفر  باللون  متقابلني  اأفقيني  م�ستطيلني  ل�سكلني هند�سيني  ر�سم  ي�سارها  وعلى  الر�سا�سي 

بطريقة مميزة .
 اال�س��راطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2015/1/11   املودعة حتت رقم  224909 

رقم وبلد االولوية جيه  1417008 تي �سنغافورة
 تاريخ اإيداع االأولوية 2014/10/23 

 با�سم يو اإ�س جي بورال بلدينج برودكت�س بي تي ئي . ليميتد 
 وعنوانه  8 بوون الي واي رقم 8 14 - 08 @ تريدهوب 21 ، �سنغافورة 609964 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ا�سمنتي ؛ جب�س مكّل�س ؛ ج�س مكّل�س ؛ ج�س لل�سب ؛ طالءات   بناء غري معدنية ؛ جب�س ؛ جب�س  م��واد 
تراكيب   ، ا�سمنت   ، ؛ مالط  االإ�سمنت  األ��واح من  ؛  ؛ ج�س قولبة  ؛ ج�س فخاري  االإ�سمنت  ا�سا�سها  حائط 
ج�س الإ�ستخدامها  يف البناء  مللء ال�سقوق ، مركبات تو�سيل ، اأ�سرطة تو�سيل للتقوية ، بالط واألواح �سقوف 
�سوتية ،  األواح حائط ، األواح حائط من اجلب�س ، األواح �سقوف ، الواح م�سنوعة من اللب ، األواح ذات بطانة 
جب�سية ، ورق مقوى مبطن ، مواد التغليف  الوقائية ، مركبات لرميم )ت�سوية ( فجوات االأر�سيات ، ا�سمنت 
تثبيت ) اإرتكاز ( ، حواجز جدارية  م�سنوعة من مواد غري معدنية ، طبقات حتتية لالأر�سيات م�سنوعة من 

مواد غري معدنية ، اأر�سيات ثانوية ، األواح تغطية  من مواد غري معدنية الإ�ستخدامها يف البناء .
 الواقعة بالفئة : 19 

باللون  عري�س  بخط  الكبرية  الالتينية  ب��احل��روف  كتبت   USG BORAL و�سف العالمة : العبارة 
واالأخ�سر  االأ�سفر  باللون  متقابلني  اأفقيني  م�ستطيلني  ل�سكلني هند�سيني  ر�سم  ي�سارها  وعلى  الر�سا�سي 

بطريقة مميزة .
 اال�س��راطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2005/7/23   املودعة حتت رقم  71618     
رقم وبلد االولوية 482  339  3  05   فرن�سا

  تاريخ اإيداع االأولوية 2005/1/26 
 با�سم كينزو ا�س ايه 

وعنوانه  1 ، رو دو بونت نيوف � 75001 باري�س ، فرن�سا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�سابون ؛ العطور ؛ الكولونيا وماء الزينة ؛ منتجات التجميل ؛ املكياج ؛ الزيوت االأ�سا�سية لال�ستعماالت 
ال�سخ�سية ؛ ال�سائل احلليبي ؛ املرطبات ؛  الكرميات ؛ امل�ستحلبات ؛ اجلل للوجه واجل�سم ؛ مزيالت الرائحة 

الكريهة لال�ستعمال ال�سخ�سي .
 الواقعة بالفئة : 3 

و�سف العالمة : الكلمة KENZOAMOUR كتبت باحلروف الالتينية .
 اال�س��راطات :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 12055 

 با�سم  جيورلني �سو�سيتيه انونيم 

وعنوانه  68 افينو دي ت�سامب ايليزية  75008  باري�س ، فرن�سا 

وامل�سجلة حتت رقم  : )   13247  (                    بتاريخ  :    1998/1/7

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2015/8/14    وحتى تاريخ :  2025/8/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 79097 

 با�سم هامياركت ماغازينز ليمتد 

وعنوانه  174 هامر�سميث رود ، لندن دبليو 6   7 جيه بي ، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم  : )    78598  (                    بتاريخ  :    2007/1/8

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2016/3/28    وحتى تاريخ :  2026/3/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 91208 

 با�سم  نينتندو كو.، ليميتد 

وعنوانه  1-11 ، هوكوتاتي � �سو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �سي ، كيوتو ، 

اليابان 

وامل�سجلة حتت رقم  : )       (                    بتاريخ  :    2010/3/9   

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2017/3/1  وحتى تاريخ :     2027/3/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 29190 

 با�سم  جرال بي�سكت�س بيلجي  . 

وعنوانه  دى بيوكيالير � بارينالن 1 ، بي � 2200 هريينتال�س ، بلجيكا 

وامل�سجلة حتت رقم  : )                (                    بتاريخ  :    2015/1/5

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2008/12/1    وحتى تاريخ :  2018/12/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 29191 

 با�سم  جرال بي�سكت�س بيلجي  . 

وعنوانه  دى بيوكيالير � بارينالن 1 ، بي � 2200 هريينتال�س ، بلجيكا 

وامل�سجلة حتت رقم  : )                (                    بتاريخ  :    2015/1/5

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2008/12/1    وحتى تاريخ :  2018/12/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 65394 

 با�سم  بايوفارما 

وعنوانه  50 ، رو كارنوت ، 92284 �سوري�سني�س �سيديك�س ، فرن�سا     

وامل�سجلة حتت رقم  : )      55111        (                    بتاريخ  :    2005/9/10

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2014/12/1    وحتى تاريخ :  2024/12/1    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 68566 

 با�سم  زوي�سيل كري�ستاجلال�س ايه جي 

وعنوانه  دكتور �سكوت �سريت -35 94227  زوي�سيل ، اأملانيا

وامل�سجلة حتت رقم  : )   60087    (                    بتاريخ  : 2006/5/7

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2015/4/6    وحتى تاريخ :  2025/4/6

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 94079 

 با�سم  مايوي جيم ، انك 

وعنوانه  1 الوها لني ، بيوريا  ، اللينوي 61615 ، الواليات املتحدة االأمريكية 

وامل�سجلة حتت رقم  : )   89053   (                    بتاريخ  :    2008/6/2

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2017/5/3  وحتى تاريخ :     2027/5/3

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 94080 

 با�سم  مايوي جيم ، انك 

وعنوانه  1 الوها لني ، بيوريا  ، اللينوي 61615 ، الواليات املتحدة االأمريكية 

وامل�سجلة حتت رقم  : )   106469   (                    بتاريخ  :    2010/7/29

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2017/5/3  وحتى تاريخ :     2027/5/3

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 95022 

 با�سم   �سيجنا انتلكت�سوال بروبريتي ، انك        

وعنوانه  590  نامانز رود، كالميونت ،  والية ديالوير19703، الواليات املتحدة 

االأمريكية  

وامل�سجلة حتت رقم  : )  96923   (                    بتاريخ  :    2009/9/28

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2017/5/23  وحتى تاريخ :     2027/5/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 97592 

 با�سم  با�ساباه�سي كام �سانايي يف تيكاريت ايه.ا�س. 

وعنوانه  اي�س كوليلريي، كويل 3  كات 8 ، 4. ليفينت ، ا�سطنبول  ، تركيا .

وامل�سجلة حتت رقم  : )  95060   (                    بتاريخ  :    2009/5/24

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2017/7/18  وحتى تاريخ :     2027/7/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

جتديد عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  49038 

 تاريخ االإيداع 2002/8/24 
 رقم الت�سجيل 39442 

 تاريخ الت�سجيل 2003/5/8 
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

ا�سم ال�سركة ئي تي ا�س زيللي )�سو�سيتي انونيم(
اإدخال ال�سعار 

 
 العنوان 24 ، افينيو جواني�س ما�سيت  69009 ليون � فرن�سا 

 *  اال�سراطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2012/8/24 

 رقم االإي�سال  
تاريخ االإي�سال 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
تاراكاند اتيل كوجنو حممد حممد �سافعي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 258762             بتاريخ : 2016/8/23  
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: تاراكاند اتيل كوجنو حممد حممد �سافعي
وعنوانه: �س. ب:  62738، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املطاعم، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات توفري االأطعمة و امل�سروبات، املقاهي الكافترييات.

الواق�عة بالفئة: 43
و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية "Masalawok" كتبت ب�سكل مميز باللون االأحمر املحدد 
باللون الرمادي و فوقها اإطار هند�سي مميز باللون االأحمر بداخله احلروف الالتينية MW كتبت ب�سكل 
W باللون االأ�سفر و جميعهم  M باللون االأحمر و احلرف الالتيني  مميز حيث كتب احلرف الالتيني 

ب�سكل مميز كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
. اال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072  

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم 268068        بتاريخ :2017/2/12    
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: م�ساريع حميد وكمار )�س.ذ.م.م(
وعنوانه: �س  ب: 50092 دبي، االمارات. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 اللحوم و االأ�سماك و حلوم الدو اجن و ال�سيد، خال�سات اللحم يف الفئة 29

الواق�عة بالفئة: 29
"Amar" كتبت ب�سكل مميز باللون االأبي�س املحدد باللون  و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية 
باللون  عري�سني  خطني  بني  الكل  و  االأزرق  باللون  مميز  ب�سكل  كتبت   HK’s الكلمة  فوقها  و  االأ���س��ود، 
االأحمر، و يليها من اليمني الكلمة "عمار" كتبت ب�سكل مميز باللون االأبي�س املحدد باللون االأ�سود، و فوقها 
الكلمة HK’s كتبت ب�سكل مميز باللون االأزرق و الكل بني خطني عري�سني باللون االأحمر، و جميعهم على 

خلفية مربعة ال�سكل باللون الرمادي كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072

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

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

املودعة بالرقم :  97556   
باإ�سم : كارلتون �سبورت�س كومبني ليمتد 

وعنوانه : جرينفيل كورت، بريتويل رود، برينهام ، بكنجهم�ساير ا�س ال 1 8 دي اف، 
اململكة املتحدة.

بتاريخ : 2009/4/21 وامل�سجلة حتت الرقم : 94488 
�سورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف : 2017/07/18   وحتى تاريخ : 2027/07/18  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  17  يوليو 2017 العدد 12072
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عربي ودويل

م�سالة اأخالقية
اأ�ستاذ  ويتينغ،  األيك�س  وح�سب     
ال����ق����ان����ون يف ج���ام���ع���ة ه�����ارف�����ارد، 
اأنه  اجلنائية،  امل�سائل  يف  واخلبري 
من ال�سابق الأوانه يف هذه املرحلة 
اجلنائية  امل�سوؤولية  ع��ن  احل��دي��ث 

للرئي�س:
  »اإن املعلومات املتوفرة ت�سري اإىل 
وجود رغبة من جانب مقربني من 
ترامب يف احل�سول على معلومات 
م��ن م�����س��ادر رو���س��ي��ة، م��ع ادراكهم 
ب��اأن ذلك جزء من خطط مو�سكو 
االنتخابات.  ع��ل��ى  �سلبا  ل��ل��ت��اأث��ري 
ت�سكل يف حد  فاإنها ال  ذل��ك،  وم��ع 

ذاتها دليال على التواطوؤ«.
اأي  اي�����س��ا  ي��وج��د     ح��ت��ى االآن، ال 
دليل مادي يربط مبا�سرة الرئي�س 
�سحيفة  وح�سب  االج��ت��م��اع.  بهذا 
لي�س  التواطوؤ  نعت  ف��ان  اتلنتيك، 
القانوين  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  م��الئ��م��ا 
اإج�������راءات ع����زل �سد  ل��ل�����س��روع يف 
رئ��ي�����س ال����دول����ة. وه�����ذا االإج������راء 
لل�سلطة  ي�������س���م���ح  ال����د�����س����ت����وري 
امل�سوؤولني  ب��ت��ن��ح��ي��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
عند  االأمريكية  باحلكومة  الكبار 
جرائم  اأو  ال���ر����س���وة،  اأو  اخل��ي��ان��ة 

وجنح اأخرى.
    مل ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق ه���ذا االج����راء 
للواليات  رئ��ي�����س  اأي  ع��ل��ى  ب��ن��ج��اح 
وبيل  جون�سون،  ف��اأن��درو  املتحدة. 
النواب،  جمل�س  ادانهما  كلينتون، 
ول��ك��ن ب��ّراأه��م��ا يف االخ���ري جمل�س 
لريت�سارد  بالن�سبة  اأم���ا  ال�����س��ي��وخ. 
ن��ي��ك�����س��ون، ف���ق���د ا���س��ت��ب��ق ال���ق���رار 
ف�سيحة  ب��ع��د  ا�ستقالته  ب��ت��ق��دمي 

ووترغيت.

التطبيق،  ان��ه يف  غ��ري  ال��ع��ق��ارات. 
ذلك  اأن  وي��ت��ي��ن��غ،  األ��ي��ك�����س  ي��ق��ول 
يبدو �سعبا يف غياب االإجماع حول 

اإدانته. 
القانون  رج���ال  بع�س  وي���در����س     
اأخ����رى الت��ه��ام��ه، خا�سة  م��داخ��ل 
ولكن  “االحتيال”.  ب���واب���ة  ع���رب 
ي��وج��د دل��ي��ل ر�سمي  اي�����س��ا، ال  هنا 
دون���ال���د  م����ن  امل���ق���رب���ني  اأن  ع���ل���ى 
ترامب اقرحوا قر�سنة الر�سائل 
وبريد  مل��ن��اف�����س��ت��ه  االإل���ك���رون���ي���ة 
الدميقراطية.  الوطنية  اللجنة 
وال اأحد قادر على حتديد التاأثري 
ب�ساأن  الرو�سي  للتدخل  احلقيقي 
وهذا  اجلمهوري.  املر�سح  انتخاب 
ي���ف���ر����س، ي���وا����س���ل وي��ت��ي��ن��غ، عدم 
مت�سرعة،  ا�ستنتاجات  ال�سقوط يف 
خ�سو�سا ان حتقيق وزارة العدل ال 

يزال م�ستمرا.
حتقيق  اىل  اآخ���������رون  وي����دع����و     
ي�ساعد  اأن  مي��ك��ن  وا����س���ع  ب���رمل���اين 
جمل�س  يدر�سها  ب��ن��ود  �سياغة  يف 
ال��ن��واب وجم��ل�����س ال�����س��ي��وخ. ولكن 
على  اجلمهوريني  ل�سيطرة  نظرا 
ال��ك��ون��غ��ر���س، ف����اإن اف���ق م��ث��ل هذا 
االإج�������راء ال ي���ب���دو و���س��ي��ك��ا.  “ان 
يتم  �سيا�سي  ب��ع��م��ل  يتعلق  االم����ر 
يف الكونغر�س، وهذا االأخ��ري حتت 
وبالتايل  اجل��م��ه��وري��ني،  ���س��ي��ط��رة 
ل���ن ي���ح���دث يف ظ���ل غ���ي���اب حجج 
ملمو�سة واأدلة دامغة ر�سمية غري 
حا�سما  ي���ق���ول  ل��ل��دح�����س،  ق��اب��ل��ة 
اأن هذا  يعني  القانون.. مبا  ا�ستاذ 

االإجراء لن يكون غدا.
-------------------------

عن �سليت الفرن�سية

ترتبط  للمعلومات  هامة  مل�سادر 
ب�����االأم�����ن اخل�����ارج�����ي وال����داخ����ل����ي 

للواليات املتحدة.
   من جهة اخرى، يوا�سل الرئي�س 
االأمريكي، با�سرخاء كبري، اخللط 
وم�ساحله  ال����دول����ة  �����س����وؤون  ب���ني 
ق��ط��ع عالقته  ف��ب��ع��دم  اخل���ا����س���ة. 
كلّيا مبنظمة ترامب، فانه ينتهك 
اأع�ساء  على  يحظر  د�ستوريا  بندا 
رواتب  تلقي  ال��ف��ي��درال��ي��ة  االإدارة 
م��ن اأم�����وال اأج��ن��ب��ي��ة. ول��ئ��ن حّول 
واالإدارة  م�ساحله  على  ال�سيطرة 
فاإنه  ورثته،  اإىل  ل�سركته  اليومية 

مع ذلك يبقى امل�ستفيد االأول.
   وقد تقدمت مقاطعة كولومبيا 
ق�سائية،  ب��دع��وى  املا�سي  ال�سهر 
بتقاطع  ت�����رام�����ب  ف���ي���ه���ا  ت���ت���ه���م 
ال�سخ�سية  م�ساحله  مع  عالقاته 
له،  امل��م��ن��وح��ة  للثقة  وا���س��ت��غ��الل��ه 
التي  الد�ستور  لن�سو�س  وخ��رق��ه 

    يف امل���ق���اب���ل، مي���ك���ن ال���ن���ظ���ر يف 
ح�سب  خمتلفة،  بطريقة  امل�ساألة 
ال��ق��ان��ون. و���س��ي��ك��ون املطلوب  اه���ل 
اعتبار  ك���ان مي��ك��ن  اإذا  م��ا  حت��دي��د 
الرو�س  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
اىل فريق ترامب، ترّبعا للحملة. 
اإىل  ت�����س��ت��ن��د  ال���ت���ربع���ات  ان  ع��ل��م��ا 
القانون االنتخابي االأمريكي الذي 
امل�ساهمة  اأج��ن��ب��ي  اأي  على  يحظر 
يف  مبا�سر  غ��ري  اأو  مبا�سر  ب�سكل 
اأو  ال��ت��ربع  طريق  ع��ن  االنتخابات 

اأي اأ�سياء اأخرى ذات قيمة.
   واإذا ما �سعى املحيطون برامب 
اأو  امل�������س���اه���م���ات  ه������ذه  م���ث���ل  اىل 
يكون  اأن  باالإمكان  فاإنه  �سجعوها، 
حمّل دعوى جنائية، يرى ويتينغ. 
احلالية  املعلومات  فان  ذلك،  ومع 
وا�سح.  ب�سكل  باحل�سم  ت�سمح  ال 
القانوين،  اجل���ان���ب  وراء  م���ا  ويف 
يرى اخلبري االأمريكي من جانبه، 

يطرح  ت���رام���ب  ف��ري��ق  م��وق��ف  اأن 
م�سكلة االأخالق والنزاهة:

االجتماع  اأن  الكثريون  »يعتقد     
ال��رو���س��ي��ة وفريق  امل��ح��ام��ي��ة  ب���ني 
حملة ترامب قد يكون من تدبري 
ان  اال  الرو�سية،  املخابرات  اأجهزة 
هوؤالء اثبتوا انهم هواة، ويفتقرون 

للحكمة بقبولهم اللقاء«.

احتماالت اأخرى
   ت�سرفات �سيئة متنوعة لدونالد 
البيت  يف  تن�سيبه  م��ن��ذ  ت���رام���ب، 
يف  لرو�سيا  مفيدة  كانت  االأبي�س، 
حني تلقت العالقات الدبلوما�سية 
التاريخيني  احل��ل��ف��اء  ب��ع�����س  م���ع 
ل���ل���والي���ات امل���ت���ح���دة، ����س���رب���ة. يف 
ي��ردد يف مترير  املا�سي، مل  مايو 
معلومات �سرية اىل مو�سكو، وهذا 
العام  القائد  من  الطائ�س  املوقف 
االمريكيني  يت�سبب يف خ�سارة  قد 

حتقيق برملاين
   م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ن��ظ��ري��ة، يزيد 
من  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  ك�سفته  م���ا 
الإمرباطور  حمتمل  ات��ه��ام  خطر 

اإىل  ن����رى  اأن  وي��ب��ق��ى  ال�����������������دويل. 
مقاطعة  خل��ط��وة  ميكن  م��دى  اأي 
احتمال  اإىل  ت����وؤدي  ان  كولومبيا 

عزله.

من�سبه.  ا���س��ت��غ��الل  م���ن  مت��ن��ع��ه 
وح�سب ال�سحافة االأمريكية، فان 
ب���اتت  االأج��ن��ب��ي��ة  ال����دول  بع������س 
ت����رامب  ف��ن��دق  اىل  ميلها  ت��ب��دي 

ترامب االبن.. خرج لل�سيد فتّم ا�سطياده

جاريد كو�سر.. خدمة �سهري ولو يف رو�سيا

امل�سالة الرو�سية �سوكة يف حلق ترامب

األيك�س ويتينغ، اأ�ستاذ القانون يف جامعة هارفارد

•• بكني-اأ ف ب:

اخلمي�س  ت��ويف  ال��ذي  �سياوبو  ليو  ال�سيني  املن�سق  ا�سدقاء  م��ن  ع��دد  اك��د 
االت�سال  من  يتمكنوا  مل  الأنهم  بالقلق  ي�سعرون  انهم  اأم�س  بال�سرطان، 

باأرملته.
وقال هوؤالء املقربون من ال�ساعرة ليو �سيا ان اخبارها قطعت منذ وفاة اول 
حائز على جائزة نوبل لل�سالم وهو معتقل، منذ وفاة داعية ال�سلم االملاين 
كارل فون او�سيت�سكي يف 1938.وكان االحتاد االأوروبي والواليات املتحدة 
ال�سلطات  البالد.ون�سرت  مبغادرة  ت�سياوبو  لليو  ال�سماح  اىل  ال�سني  دعوا 

ال�سبت �سورا تظهر فيها ارملته خالل جنازته وعند نرث رماده يف البحر.
وقال هو جيا النا�سط املقيم يف بكني والقريب من ليو �سياو “نحن قلقون 

•• بروك�صل-رويرتز:

بوزيري  االأطل�سي  �سمال  حللف  العام  االأم��ني  �ستولتنربج  ين�س  ات�سل 
خارجية تركيا واأملانيا االأ�سبوع املا�سي حلثهما على حل اخلالفات ب�ساأن 
اأو�سع  تاأتي �سمن خالف  والتي  تركيا  لقاعدتني جويتني يف  ال��زي��ارات 

بني البلدين.
اإنهم  تركيا  تقول  ال��ذي��ن  اللجوء  طالبي  ت�سليم  رف�ست  اأملانيا  وك��ان��ت 

�سالعون يف حماولة االنقالب العام املا�سي.
اأنقرة  وترف�س  اأمل��اين  تركي  ب��االإف��راج عن �سحفي  برلني  كما تطالب   
جويتني  ق��اع��دت��ني  يف  االأمل����ان  اجل��ن��ود  ب��زي��ارة  اأمل���ان  لربملانيني  ال�سماح 

بركيا.

�سعيفة  تبدو  انها  ال�سلطات  ن�سرتها  التي  اجل��ن��ازة  �سور  يف  راأي��ن��ا  ج��دا. 
ومتاأثرة. تبدو اتع�س ان�سان يف العامل«. 

وا�ساف “اذا ا�ستطعت روؤيتها ميكنني موا�ساتها«.
بتكتم  �سياوبو يف مرا�سم جرت  ليو  ال�سبت جثمان  اأحرقت  ال�سني  وكانت 

بعيدا عن و�سائل االعالم لكن بح�سور زوجته. وقد نرث رماده يف البحر.
واثارت ظروف وفاة املعار�س انتقادات دول عدة طالبت بكني بتمكينه من 
تلقي العالج يف اخلارج.واعلنت ال�سني انها احتجت على هذا املوقف لدى 

فرن�سا واملانيا واالمم املتحدة.
يكن  مل  دفنه  خ��الل  حتى  بر�س  لفران�س  جيا  هو  ال�سيني  النا�سط  وق��ال 
ح��را، وه��ذا االم��ر ين�سحب االن على زوجته التي �ستظل تعي�س حمرومة 

من احلرية .

االأطل�سي  �سمال  حللف  جوية  مراقبة  بعثة  يف  االأمل��ان  اجلنود  وي�سارك 
نقل  اأنقرة وجرى  250 كيلومرا جنوبي  بعد  الواقعة على  يف قونية 
القوات االأملانية املتمركزة يف القاعدة اجلوية الثانية يف اإجنريليك اإىل 

االأردن.
اخلارجية  ب��وزي��ر  ات�سل  �ستولتنربج  اإن  االأطل�سي  �سمال  حلف  وق���ال 
ت�ساوو�س  مولود  الركي  اخلارجية  ووزي��ر  جابرييل  زيجمار  االأمل���اين 

اأوغلو يوم اجلمعة كي يطلب منهما ت�سوية اخلالفات.
وقال متحدث با�سم احللف “ناأمل اأن تتمكن اأملانيا وتركيا من التو�سل 

ملوعد للزيارة يرت�سيه الطرفان«.
وتتبع القوات امل�سلحة االأملانية الربملان وتقول برلني اإنه يجب اأن يتمكن 

النواب من زيارة اجلنود.

�ستولتنربج يت�سل بوزيري خارجية تركيا و�أملانيا �أ�سدقاء �أرملة ليو �سياوبو قلقون لتعذر �لت�سال بها 

- ل ت�سكل �ملعلومات �ملتوفرة يف حد ذ�تها 
دليال على �لتو�طوؤ

- من �ل�سابق لأو�نه يف هذه �ملرحلة �حلديث 
عن �مل�سوؤولية �جلنائية للرئي�س

- ما ور�ء �جلانب �لقانوين يطرح موقف فريق تر�مب 
من �ملبادرة �لرو�سية م�سكلة �لأخالق و�لنز�هة

- يدر�س بع�س رجال �لقانون مد�خل �أخرى 
لتهامه وحتديد� عرب بو�بة  "�لحتيال"

بعيدا عن ال�سيا�سة.. واأقرب اىل القانون:

�لوليات �ملتحدة: هل حقا ميكن �تهام تر�مب ر�سميا...؟
•• الفجر - خرية ال�صيباين

فعل  ردود  رو�سيا غيت  ملف  االأخرية يف  التطورات  اثارت 
ال�سيا�سي  امل�ستقبل  حول  اال�ستفهام  نقاط  وزادت  كثرية، 

للرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب، حجما.

من  املقربة  فيزيلنيت�سكايا،  ناتاليا  الرو�سية،  باملحامية 
تلحق  قد  معلومات  من  بتمكينه  وعدته  التي  الكرملني، 
�سررا كبريا بهيالري كلينتون، وت�ساعد يف انتخاب والده.

باملر�سحة  الــ�ــســرر  اإحلــــاق  نــيــة  اأن  ــح،  ــس ــوا� ال ومـــن     
اجلنائية  امل�سوؤولية  حول  ت�ساوؤالت  تثري  الدميقراطية، 

دونالد  من  املقربني  امل�ست�سارين  دائــرة  تعدى  التطور     
خالل  بالرو�ص  ات�ساله  تاأكد  الذي  جنله  ليطال  ترامب، 
التقى  حيث  االمريكية  الرئا�سية  االنتخابات  حملة 
و�سهره  االبـــن،  تــرامــب  دونــالــد  للرئي�ص،  البكر  ــن  االب
جاريد كو�سرن، ومدير حملته االنتخابية بول مانافورت، 

دولة  مع  والتاآمر  بالتواطوؤ  واتهامه  االأمريكي،  للرئي�ص 
االنتخابية  العملية  على  الــتــاأثــري  اأجـــل  مــن  اأجنبية 
االأمريكية. ويف الوقت الذي يتحدث الدميقراطيون عن 
خيانة املع�سكر الرئا�سي، ينتظر اجلمهوريون اأدلة دامغة 

قانونيا لبلورة موقفهم.

- �سيطرة �جلمهوريني على �لكونغر�س تعيق �أي خطوة �سيا�سية لعزله يف غياب حجج ملمو�سة

املحامية ناتاليا.. 
الطعم الرو�سي
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احلدث الدويل املوؤثر يظل املنرب االأول للحوار بني احلكومات وقادة االأعمال

�أدي��بك 2017 م��لتقى عم��ال��قة �ل��نفط و�ل��غاز �ل��عامل��يني
•• اأبوظبي-الفجر:

عام  دورة  اأع��م��ال  املقبل  نوفمرب  اأب��وظ��ب��ي  االإم��ارات��ي��ة  العا�سمة  يف  تنطلق 
اأديبك حتت رعاية  اأبوظبي الدويل للبرول  2017 من معر�س وموؤمتر 
دولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  كرمية 
االإمارات العربية املتحدة، حفظه اهلل. وُينتظر اأن ين�سّب فيها الركيز على 
الفر�س املتاحة بني احلكومات واجلهات الرائدة يف عامل االأعمال، باالإ�سافة 
اإىل ا�ستقطاب اأعداد قيا�سية من اأوراق العمل املقدمة من قبل خرباء القطاع 

حول جمموعة وا�سعة من التحديات والتوجهات احلديثة.
وت�ست�سيف احلدث �سركة برول اأبوظبي الوطنية اأدنوك يف الفرة بني 13 
و16 نوفمرب 2017 يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، وذلك بدعم من 
وزارة الطاقة االإماراتية وغرفة اأبوظبي وهيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة، 
الفعاليات  اإح���دى  وُي��ع��ّد  الدولية  ال�ساحة  على  بالغة  باأهمية  يحظى  وه��و 

املوؤثرة يف اأ�سواق النفط والغاز. 
ومن املنتظر اأن يلتئم اأديبك 2017 حتت �سعار "بناء عالقات متينة لدفع 

عجلة النمو"، ُبغية موا�سلة دوره يف جمع وزراء الطاقة وكبار التنفيذيني 
من قطاع النفط والغاز حتت مظلته بو�سفه امللتقى االأبرز ل�سانعي القرار 
يف هذا القطاع. وُينتظر انعقاد 45 جل�سة وزارية وتنفيذية خالل احلدث، 
بعد اأن �سهدت دورة العام املا�سي انعقاد 25 جل�سة. مما ير�سخ موقع مدينة 

اأبوظبي الريادي �سمن قطاع النفط والغاز. 
اليا�سات  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ال�سام�سي،  خليفة  علي  ال�سيد  واأّك���د 
 ،2017 اأدي��ب��ك  وم��وؤمت��ر  معر�س  رئي�س  امل��ح��دودة،  البرولية  للعمليات 
يف  واالأمل���ع  لالأف�سل  دول��ي��اً  "ملتقًى  دائ��م��اً  تظّل  اأبوظبي  اأن  املنا�سبة،  بهذه 
قطاع الطاقة العاملي"، م�سرياً اإىل اأن اأديبك يقّدم هذا العام ت�سهيالت من 
�ساأنها تقدمي املزيد من فر�س التوا�سل بني الوزراء وامل�سوؤولني احلكوميني 
اأجل  اأخ��رى، من  ال�سركات من جهة  التنفيذيني يف ك��ربى  واأب��رز  من جهة 
الو�سول بالتعاون بني جميع االأطراف اإىل م�ستويات جديدة، وقال: ي�سّكل 
هذا احلدث ال�سنوي اأر�سية �سلبة تفتح املجال لو�سع ا�سراتيجيات الطاقة 
ي�سهد معر�س  اأن  املنظمون  ويتوقع  املعنيني.  بني  ب�ساأنها  واالتفاق  العاملية 
و2،200  اآالف موَفد   10 على  يزيد  ما  م�ساركة   2017 اأديبك  وموؤمتر 

زائ��ر من  األ��ف   100 م��ن  اأك��رث  ع��ن  جهة عار�سة و900 متحدث، ف�ساًل 
135 دولة، ما ُيهّيئه لت�سجيل مزيد من االأرقام القيا�سية املتعلقة بامل�ساركة 
الدولية، وجمع �سانعي القرار واخلرباء من اأنحاء العامل حتت �سقف واحد 

للت�سدي للق�سايا ال�ساخنة املحيطة مب�سهد قطاع الطاقة دائم التغرّي.
مهند�سي  م��ع جمعية  ب��ال��ت��ع��اون  اأدي��ب��ك  م��وؤمت��ر  ب��رن��ام��ج  تنظيم  وي��ج��ري 
البرول، وهو ُير�سي معياراً دولياً لتبادل اأف�سل املمار�سات وحتقيق التميز 
الت�سغيلي يف عامل الطاقة. وتخ�سع طلبات امل�ساركة باأوراق عمل متخ�س�سة 
الإدارة  املتخ�س�سة  اللجنة  ع��رب  تتم  �سارمة  تقييم  عملية  اإىل  امل��وؤمت��ر  يف 
برنامج املوؤمتر، التي تلّقت هذا العام اأكرث من 3،000 ورقة عمل مقرحة، 

اأكرث من ن�سفها ُقدمت من خارج دولة االإمارات.
املالحة  بينها  جم���االت  ع��دة  يف   2017 اأدي��ب��ك  م��وؤمت��ر  جل�سات  وتخت�س 
العام جل�سات يف  املوؤمتر هذا  البحري واالأم��ن، فيما يقّدم برنامج  واالإنتاج 
جمال تكرير النفط وتنقية الغاز ومعاجلته عاملياً، من �ساأنها تكوين منرب 
للنقا�س البّناء حول التو�سع والتنويع واالبتكار التقني واالأبحاث والتطوير 

يف هذا املجال.

من جانبه، اعترب كري�ستوفر َهد�سون، رئي�س قطاع الطاقة لدى "دي اإم جي 
للفعاليات"، اأن دفع عجلة النمو يف اأي قطاع �سناعي متقلب "ي�سّكل حتدياً 
واملوؤمتر  املعر�س  هو   ،2017 اأديبك  اأن  موؤكداً  االأحوال"،  اأف�سل  يف  حتى 
املزيد  واأنه يتطور ليجلب  العامل،  النفط والغاز يف  تاأثرياً يف قطاع  االأكرث 
من احل�سور الفاعل يف �سناعة القرار بهذا القطاع، والتحّول من امل�ساركة 
اإقامتها  نعتزم  التي  الن�سطة، وما اجلل�سات اجلديدة  امل�ساركة  اإىل  ال�سلبية 
لقادة االأعمال يف جمال تكرير النفط وتنقية الغاز ومعاجلته اإاّل دلياًل على 

نهجنا احلديث املواكب للتوجهات العاملية".
وت�ست�سيف دورة 2017 من احلدث، كما يف كل عام، جوائز اأديبك املرموقة 
التي حتتفي باالإجنازات يف قطاع الطاقة، كذلك ينعقد على هام�سه موؤمتر 
"املراأة يف قطاع الطاقة" الذي يوا�سل م�ساعيه الرامية اإىل التعريف مب�ساألة 
وال��غ��از، ف�ساًل عن  النفط  بقطاع  العمل  ال��ت��وازن بني اجلن�سني يف  حتقيق 
برنامج "�سباب اأديبك" التعليمي الرفيهي املكّر�س لت�سجيع الطلبة ال�سباب 
على االنخراط يف وظائف بقطاع الطاقة، وبرنامج موؤمتر كبار ال�سخ�سيات 

اخلا�س باأع�ساء نادي ال�سرق االأو�سط للبرول.

�أ�سماء  عن  �لأو�سط" تك�سف  �ل�سرق  "�سرينر 
�لفائزين بجائزة �لإجناز و�لبتكار لعام 2017

�ل�ساد�سة دورته  يف  عطايا  معر�س  ريع  درهم  مليون   8.5

•• االإمارات-الفجر:

ال�ساد�سة  بالدورة  موؤّخراً  واأفريقيا  االأو�سط  ال�سرق  �سرينر  �سركة  احتفت 
خالله  كّرمت  واالإبتكار" ال��ذي  لالإجناز  �سرينر  "جوائز  توزيع  حفل  من 
التكنولوجيا  تطبيق  على متّيزهم يف  املنطقة  اأنحاء  عمالئها من خمتلف 

احلديثة يف جمال الرعاية ال�سحية. 
للتكنولوجيا يف  املبتكر  االإ�ستخدام  لتكرمي جهود عمالئها يف  منها  و�سعياً 
اأ�سافت  املا�سية،  ع�سر  االإثني  االأ�سهر  م��دار  على  ال�سحية  الرعاية  قطاع 
"�سرينر" خم�س فئات جديدة ُتعنى بتجارب املر�سى وخدمات الدعم واإدارة 
خطوة  يف  امل�ستخدمني،  وجتربة  ال�سريرية  القرارات  ودع��م  ال�سكان  �سحة 
جودة  حت�سني  يف  للعمالء  الفاعلة  امل�ساهمة  على  ال�سوء  لت�سليط  نوعية 
اأف�سل  وحتقيق  ال�سحية  الرعاية  جم��ال  يف  املعلومات  تكنولوجيا  اأنظمة 

النتائج املرجوة للمر�سى. 
"�سرينر  ل�سركة  املنتدب  والع�سو  الرئي�س  نائب  بومريان�س،  مايكل  وق��ال 
اإىل  املرموقة  اجل��وائ��ز  ه��ذه  مننح  اأن  ي�سرنا  واأفريقيا":  االأو���س��ط  ال�سرق 
جلهودهم  مّناأ  تقديراً  االأو���س��ط  ال�سرق  اأنحاء  خمتلف  يف  الكرام  عمالئنا 
احلثيثة وتعاونهم مع مزودي الرعاية ال�سحية وفرق تكنولوجيا املعلومات 
من اأجل تقدمي جتربة عاملية امل�ستوى وخدمات �سحية متميزة ملجتمعاتهم 
ورفع م�ستوى قطاع الرعاية ال�سحية يف بلدانهم. وي�سرفنا باأن ن�ساهم يف 
اإبراز وا�ستعرا�س اإجنازاتهم يف جمال الرعاية ال�سحية متمنني لهم املزيد 

من التقدم والنجاح .
"جوائز �سرينر  والفائزين يف  املتاأّهلني  املر�سحني  اأ�سماء  االإع��الن عن  ومت 
لالإجناز واالإبتكار 2017" خالل حفل خا�س اأقيم بهذه املنا�سبة يف فندق 
"العنوان مر�سى دبي" على هام�س فعاليات "ملتقى �سرينر ال�سرق االأو�سط 
اخلم�سة  ال��ف��ئ��ات  م��ن  ف��ئ��ة  ل��ك��ل  اجل��م��ه��ور  ت�سويت  ب��ع��د  وذل���ك  للتعاون"، 
"�سحة"  ال�سحية  اأبوظبي للخدمات  �سركة  اجلديدة.  وتف�سياًل، ح�سلت 
ملبادرتها  ال��دع��م وذل��ك تقديراً  على ج��ائ��زة االإجن���از واالب��ت��ك��ار يف خ��دم��ات 
النوعية يف اإدارة املنافع ال�سيدالنية PBM من خالل ا�ستخدامها لنظام 
"ملّفي" املتطورCerner Millennium® الإدارة املنافع ال�سيدالنية 
من �سرينر الذي �ساهم يف تخفي�س املدة املطلوبة للح�سول على الت�ساريح 
امل�سبقة اإىل اأقل من 3 دقائق وذلك يف %92 من اإجمايل معامالت الهيئة. 
"�سحة"  ل��دى  ال�سيدالنية  املنافع  اإدارة  ق�سم  متّكن  ع��ن  ذل��ك  اأث��م��ر  وق��د 

اإىل ماليني  ت�سل  والتي  التاأمني  رف�س  الناجتة عن  التكاليف  توفري  من 
الدراهم �سنوياً مقارنًة بنتائج ال�سنة املا�سية.     

"�سحة  ال�سكان من ن�سيب  اإدارة �سّحة  وكانت جائزة االإجن��از واالإبتكار يف 
للخدمات العالجية اخلارجية" بالنظر اإىل جهودها ال�ساملة لتوفري اأف�سل 
توفري  يف  الربنامج  هذا  �ساعد  حيث  لالأطفال.  ال�سحية  الرعاية  خدمات 
كما  املنا�سب،  الوقت  يف  لالأطفال  واإعطائها  اأنواعها  مبختلف  التطعيمات 
�ساهم يف زيادة االإيرادات الإدارات االأدوية واخلدمات التمري�سية اعتباراً من 
ت�سرين االأول اأكتوبر 2016، وفيه ا�ستخدمت "�سحة للخدمات العالجية 
اخلارجية" طلبيات جممعة قائمة على االأدلة لنحو 90 يف املائة من زيارات 
ويفوق  التنظيمية  االأه����داف  يتجاوز  ن��وع��ي  اإجن���از  االأ���س��ح��اء يف  االأط��ف��ال 
اإىل احل�سول  ي��وؤدي  ال��ذي  االأم��ر  املائة،  70 يف  التي تبلغ  الدولية  املعايري 

على نتائج اأف�سل للمر�سى. 
العربية  االم���ارات  لدولة  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  ح�سلت  وب��دوره��ا 
تقديراً  ال�سريرية  القرارات  دعم  يف  واالإبتكار  االإجن��از  جائزة  على  املتحدة 
جلهودها يف جمال حت�سني مراقبة م�سادات امليكروبات من خالل التعزيز 
التقديرية  الزمنية  امل��دة  توفري  يف  �ساهم  مما  واحل��ل��ول  للواجهة  الكامل 
6000 دقيقة  2000 اختبار �سامل �سهرياً يف كل خمترب قرابة  الإج��راء 
عمل  ي��وم  اأو168  عمل  �ساعة   1200 ي��ع��ادل  م��ا  اأي  خمترب  لكل  �سهرياً 

�سنوياً. 
عليها  ح�سلت  فقد  امل�ستخدمني  جتربة  يف  واالإب��ت��ك��ار  االإجن���از  ج��ائ��زة  اأم��ا 
العتمادها  ال�سعودية  العربية  باململكة  �سعود  امللك  جلامعة  الطبية  املدينة 
تقنيات مبتكرة ومتقدمة يف عالج الف�سل الكلوي يف مراحله النهائية من 
خالل اأمتتة تدفق العمل يف وحدة الغ�سيل الكلوي مما منح االأطباء املزيد 
نتائج  وحت�سني  اجل���ودة  تعزيز  اأج��ل  م��ن  العمل  على  للركيز  ال��وق��ت  م��ن 

املر�سى خالل ال� 15000 جل�سة التي جترى �سنوياً.   
على  يقام  ب��ارزاً  �سنوياً  حدثاً  للتعاون  االأو�سط  ال�سرق  �سرينر  ملتقى  يعّد 
"�سرينر ال�سرق االأو�سط  اأيام بهدف تبادل املعرفة بني عمالء  مدار ثالثة 
واأفريقيا" من رّواد قطاع الرعاية ال�سحية واالأطباء وخمت�سي تكنولوجيا 
املعلومات. ويهدف احلدث اإىل ت�سليط ال�سوء على اأف�سل املمار�سات واأحدث 
املنطقة، وح�سره هذا  ال�سحية على م�ستوى  الرعاية  التطّورات يف جمال 
العام اأكرث من 250 من كبار ممّثلي املوؤ�ّس�سات وامل�ست�سفيات والوزارات ذات 

ال�سلة بقطاع الرعاية ال�سحية.

•• اأبوظبي-وام: 

حققت الدورة ال�ساد�سة ل� معر�س عطايا التي اختتمت فعالياتها موؤخرا مبقر 
اآيبيك اآرينا باأبوظبي اأعلى اإيراد للمعر�س منذ انطالقته قبل �ست �سنوات بلغ 
درهم مت تخ�سي�سها لدعم مر�سى الف�سل الكلوي من  األف  و500  8 ماليني 
خالل توفري احتياجات مراكز غ�سيل الكلى يف كل من م�سر وال�سومال وال�سودان 
وباك�ستان وجزر القمر. �سهد املعر�س - الذي يقام �سنويا حتت رعاية حرم �سمو 
ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة 
الهالل االأحمر االإماراتي �سمو ال�سيخة �سم�سة بنت حمدان بن حممد اآل نهيان 
م�ساعد �سمو رئي�س الهيئة لل�سوؤون الن�سائية رئي�س اللجنة العليا ملبادرة عطايا 
املبادرة من خالل دعمهم  الذين �ساهموا يف تعزيز  ال��زوار  اإقباال كبريا من   -
حيويا  اإن�سانيا  جم��اال  جديدة  دورة  كل  يف  عطايا  مبادرة  تتناول  لفعالياتها. 
االآخرى  االجتماعية  واخلدمات  والتعليم  كال�سحة  جوهرية  ق�سايا  وتتبنى 
ويف وقت ق�سري تو�سعت براجمها وم�ساريعها التنموية واالإن�سانية يف عدد من 
الدول. و اأكدت �سمو ال�سيخ �سم�سة بنت حمدان يف ت�سريح �سحفي اأن املعر�س 
حقق اأهدافه يف ت�سليط ال�سوء على اأو�ساع مر�سى الف�سل الكلوي ومعاناتهم 
ال�سحية والوقوف بجانبهم وم�ساندتهم من خالل امل�ساهمة يف توفري الرعاية 
على  احل�سول  كبرية يف  �سعوبات  يعانون  اأنهم  لهم خا�سة  الالزمة  ال�سحية 
اإن م�ستوى التجاوب مع  هذا النوع من اخلدمات الطبية ال�سرورية. و قالت 
مر�سى الكلى كان كبريا االأمر الذي يوؤكد حجم املعاناة التي يواجهونا ويج�سد 
مدى الت�سامن الذي يجدونه من اإخوانهم يف االإن�سانية .. م�سرية اإىل اأن هذه 
املبادرة التي انطلقت من اأر�س االإمارات من �ساأنها اأن حتدث نقلة نوعية وتوفر 
رعاية اأكرب للمر�سى يف الدول اخلم�س امل�ستهدفة من املبادرة. و تقدمت �سمو 
ال�سيخة �سم�سة بنت حمدان بال�سكر والتقدير لكل من �ساهم يف اإثراء مبادرة 

عطايا حتى اأ�سبحت يف فرة وجيزة جتمعا خرييا �سنويا تنعقد عليه االآمال 
البي�ساء  ال�سواعد  وتلتف حوله  االإن�ساين  العطاء  اأرحب من  الرتياد جماالت 
لتعزيز اأوجه الت�سامن مع الق�سايا االإن�سانية العاجلة وامللحة التي يطرحها 
اأن  موؤكدة  ل�سحاياها..  والتاأييد  الدعم  ويح�سد  لها  االنتباه  ويلفت  عطايا 
مبادرة عطايا تنظر يف التحديات االإن�سانية املاثلة خا�سة ال�سحية منها والتي 
�سبيل حتقيق حلمهم يف  وتقف حجر عرثة يف  الب�سر  تتعلق مب�سري ماليني 
عرب  عطايا  من�سة  خ��الل  م��ن  للمجتمع  وتقدمها  ال��ك��رمي  والعي�س  احل��ي��اة 
�سراكة ا�سراتيجية مع القوى اخلرية حمليا واإقليميا ودوليا الإيجاد احللول 
اأ�سادت م�ساعد �سمو رئي�س الهيئة لل�سوؤون الن�سائية مب�ستوى  الناجعة لها. و 
اأو خارجها معربة عن  الدولة  داخ��ل  �سواء من  العام  املعر�س هذا  امل�ساركة يف 
اأثروا الفعاليات واأظهروا قدرا كبريا من  تقديرها للعار�سني وال��زوار الذين 
لل�سركاء  اأي�سا  بال�سكر  وتقدمت  العليا  عطايا  معر�س  اأه��داف  مع  التجاوب 
واملتطوعات يف  املتطوعني  دور  والرعاة. وثمنت  ال��دورة  اال�سراتيجيني لهذه 
التنظيم واإخراج املعر�س ب�سورة ح�سارية تنا�سب احلدث وتليق مبكانة الدولة 
اللجنة  اأن  بالذكر  جدير  والدولية.  واالإقليمية  املحلية  االإن�سانية  املحافل  يف 
العليا ملبادرة عطايا كانت قد خ�س�ست ريع الدورة اخلام�سة من املعر�س العام 
املا�سي 2016 لدعم ق�سايا التعليم واإن�ساء �ست مدار�س يف اأرخبيل �سوقطري 
اليمني واأفغان�ستان وموريتانيا وم�سر والهند والفلبني ويجري العمل حاليا 
على قدم و�ساق يف تلك املدار�س وبلغت ن�سبة االإجناز يف مدر�سة موريتانيا 90 
باملائة   50 ال��ه��ن��د وم�����س��ر  ب��امل��ائ��ة ويف   60 ���س��وق��ط��ري وال��ف��ل��ب��ني  ب��امل��ائ��ة ويف 
ت�ساهم  اأن  املتوقع  وم��ن  باملائة   45 اأفغان�ستان  يف  االجن���از  ن�سبة  بلغت  فيما 
واملعرفة  العلم  ون�سر  ال��دول  تلك  التعليم يف  تعزيز م�سرية  املوؤ�س�سات يف  هذه 
القدرات  تتعزز  وبهما  واالإن�سانية  الب�سرية  التنمية  عوامل  اأه��م  باعتبارهما 

وتتح�سن املجتمعات من اجلهل واخلرافات واالأفكار الهدامة.

�أرباح م�سرف �ل�سارقة �لإ�سالمي تنمو 6.2 % يف �لن�سف �لأول من عام 2017
•• ال�صارقة-الفجر:

مليون   272.9 بلغت  �سافية  اأرب��اح��اً  االإ�سالمي  ال�سارقة  م�سرف  حقق 
درهم يف الن�سف االأول من عام 2017 مقارنة ب�257.0 مليون درهم عن 
نف�س الفرة من العام ال�سابق، بارتفاع قدره %6.2. كما ارتفع اإجمايل 
الربع  نهاية  دره��م يف  مليار   36.9 اإىل  لت�سل   10.0% بن�سبة  االأ�سول 
وو�سلت   ،2016 دي�سمرب  بنهاية  دره��م  مليار  ب�33.5  مقارنة  ال��ث��اين، 
من   22.8% ن�سبته  ما  لتمثل  دره��م  مليار   8.4 اإىل  ال�سائلة  االأ���س��ول 
و�سع  متانة  يعك�س  ما   ،2016 عام  نهاية  %23.4 يف  االأ�سول  اإجمايل 
ال�سيولة لدى امل�سرف وقوة مركزه املايل.  وبلغ �سايف متويالت العمالء 
19.0 مليار درهم يف نهاية الربع الثاين من العام اجلاري، وذلك بارتفاع 
كما   ،2016 ع��ام  بنهاية  مقارنة  دره���م  مليار   1.9 اأو   11.2% ق���دره 
ارتفعت اال�ستثمارات يف االأوراق املالية مبقدار %20.1 لت�سل اإىل مبلغ 
4.9 مليار درهم مقارنة مببلغ 4.1 مليار درهم بنهاية دي�سمرب 2016. 
وجنح م�سرف ال�سارقة االإ�سالمي يف جذب مقدار اأكرب من ودائع العمالء 
العمالء لي�سل  اإجمايل ودائ��ع  ارتفع  العام، حيث  الثاين من  الربع  خالل 
 3.8 مب��ق��دار  م��ا ميثل من���واً  وه��و  دره���م  22.1 مليار  وق���دره  اإىل مبلغ 
بنهاية  ب�18.3 مليار دره��م  %20.7 مقارنة  اأي ما يعادل  مليار دره��م، 
اأرب��اح امل�سرف، بلغ �سايف االإي��رادات الت�سغيلية  2016. وعلى �سعيد  عام 
مقارنة  اجل��اري  العام  من  االأول  الن�سف  بنهاية  درهم  مليون   480.1
ب�435.5 مليون درهم يف نف�س الفرة من عام 2016، وبارتفاع ن�سبته 
امل�ساهمني  ال�سنوي على متو�سط حقوق  العائد  وارتفع معدل   .10.2%
لي�سل اإىل %10.94 يف نهاية الربع الثاين مقارنة ب�%9.68 يف نهاية 
اإجمايل  متو�سط  على  ال�سنوي  العائد  معدل  وارت��ف��ع   ،2016 دي�سمرب 
يف  ب�1.46%  مقارنة  ال��ث��اين  ال��رب��ع  نهاية  يف   1.55% اإىل  امل��وج��ودات 

نهاية عام 2016.
ويتمتع م�سرف ال�سارقة االإ�سالمي بقاعدة راأ�سمال قوية، حيث بلغ اإجمايل 
حقوق امل�ساهمني يف نهاية الربع الثاين من العام احلايل 5.1 مليار درهم، 
والتي متثل %13.9 من اإجمايل موجودات امل�سرف، ون�سبة كفاية راأ�س 

املال بلغت 20.61%.

جمارك ميناء �سقر ي�ستقبل وفد� من 
�لهيئة �لحتادية للجمارك

•• راأ�ض اخليمة - الفجر

ا�ستقبل حممد �سعيد ال�سحي مدير جمرك ميناء �سقر وفدا من الهيئة االحتادية للجمارك �سم كل 
من متعب البناي مدير ادارة الرقابة والتفتي�س اجلمركية وال�سيد جابر عبداهلل االمريي مدير ق�سم 

متابعة ال�سالمة واالمن اجلمركي  ويو�سف را�سد العلي -مفت�س من الهيئة االحتادية للجمارك.
 ومت خالل الزيارة االطالع على اإجراءات التفتي�س اجلمركي املتبعة يف جمرك ميناء �سقر وخمتلف 
اأ�ساد الوفد بجهود دائرة  التفتي�س واملعدات واجهزة ك�سف احلاويات، حيث   امل�ستخدمة يف  االأجهزة 
عملية  يف  اجل��م��ارك  �سباط  يحتاجها  التي  االج��ه��زة  توفري  على  وحر�سها  اخليمة  راأ����س  ج��م��ارك 

التفتي�س وذلك ل�سمان عدم ت�سريب او تهريب املمنوعات.

كهرباء ومياه دبي تر�سي عقود توريد كابالت 
كهربائية ذ�ت جهد منخف�س باأطو�ل 1290 كيلومرت�

•• دبي-وام: 

جهد  ذات  كهربائية  كابالت  توريد  عقود  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأر���س��ت 
تقارب  وبتكلفة  كيلومرا   1290 باأطوال  املنزلية  للتو�سيالت  منخف�س 
95 مليون درهم على عدد من ال�سركات الوطنية. ي�ستمل العقد على توريد 
كابالت األومنيوم وكابالت نحا�سية تلزم لتو�سعات �سبكات توزيع الكهرباء يف 
مناطق دبي املختلفة بهدف تلبية النمو املتوا�سل يف الطلب على الكهرباء 
من خمتلف قطاعات امل�ستهلكني. وقال �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو 
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي اإن الهيئة مت�سي قدما 
التحتية  البنية  التطويرية احليوية ال�سيما يف جمال  تنفيذ م�ساريعها  يف 

حتقيقا للتنمية امل�ستدامة يف اإمارة دبي وال�سعادة لالأجيال املقبلة.
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املال والأعمال

ا�ستقبل 150 األف زائر خالل ال�سهر االأول

جناح دولة �لإمار�ت يف �إك�سبو  2017 �أ�ستانا ي�ستقطب �هتمامًا و��سعًا من �لزو�ر

ي���ت���ف���رد جناح  وامل���ن���ظ���م���ني، ح���ي���ث 
قبل  م������ن  ب���ت�������س���غ���ي���ل���ه  ال�������دول�������ة 
ين�سجم  ما  وه��و  �سباب  متطوعني 
مع  �سعي املجل�س الوطني لالإعالم 
لتعزيز العمل التطوعي وال�سراكة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال���ت���ع���اون م���ع جميع 
امل��وؤ���س�����س��ات خل��دم��ة ال���وط���ن، مبا 

وي���ع���د ج���ن���اح ال����دول����ة اأح�����د اأك���رث 
االأجنحة ات�ساعاً يف اإك�سبو 2017 
بخ�سائ�س  م������زّود   وه���و  اأ���س��ت��ان��ا، 
لتعزيز  متطورة  وتفاعلية  رقمية 
املعلومات  م����ع  ���س��ي��وف��ه  ت���ف���اع���ل 
وال��ب��ي��ان��ات امل��ع��رو���س��ة، وذل���ك من 
لتقدمي  افرا�سي  م�سيف  خ��الل 

يقام  ال���ذي  دب���ي،   2020 اإك�����س��ب��و 
العقول  "توا�سل  ����س���ع���ار:  حت���ت 
�ستكون  ح��ي��ث  امل�ستقبل"،  و���س��ن��ع 
فيها  ُينظم  التي  االأوىل  امل��رة  ه��ي 
املعر�س يف منطقة ال�سرق االأو�سط 
و�سي�سكل  اآ�سيا،  وجنوب  واأفريقيا 
واالبتكار  االإب���داع  لتحفيز  من�سة 

امل�ستويني املحلي والدويل. 
وي��ع��ك�����س حم���ت���وى اجل���ن���اح روؤي����ة 
واهتمامها  ال���ر����س���ي���دة  ال���ق���ي���ادة 
اأ�سا�سية  ث���روة  بو�سفه  ب��االإن�����س��ان 
التنمية  لتحقيق  ف��ّع��ال��ة  وط���اق���ة 
ال�����س��ام��ل��ة وامل�����س��ت��دام��ة ع��ل��ى كافة 

ال�سعد. 

"عام اخلري"  ي��ت��واف��ق م��ع م��ب��ادرة 
التي اأطلقها  �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

الدولة، حفظه اهلل.
ال�سباب  م�������س���ارك���ة  ت��ك��ت�����س��ب  ك���م���ا 
ظل  يف  خا�سة،  اأهمية  املتطوعني 
ال�ست�سافة  االإم��������ارات  ا���س��ت��ع��داد 

االإر�سادات، وجتارب ذاتية لالطالع 
ع���ل���ى خم���ت���ل���ف ج����وان����ب اجل����ن����اح، 
لرحلة  اإل���ك���رون���ي���ة  وم��ل��خ�����س��ات 

الزائر عند االنتهاء من اجلولة.
متطوعي  م�����س��ارك��ة  ن���ال���ت  وق����د   
مهمة  ي��ت��ول��ون  ال��ذي��ن  "تكاتف" 
ت�����س��غ��ي��ل اجل���ن���اح اإع����ج����اب ال�����زوار 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�سهد جناح دولة االإمارات يف اإك�سبو 
2017 اأ�ستانا الذي يتوىل املجل�س 
واإدارته  تنظيمه  لالإعالم  الوطني 
واالإ�سراف عليه اإقبااًل كبرياً، حيث 
يف  افتتاحه  منذ  اجلناح  ا�ستقطب 
ال���� 10 ي��ون��ي��و امل��ا���س��ي ن��خ��ب��ة من 
وعدداً  ال�سخ�سيات  وك��ب��ار  ال��ق��ادة 
ك���ب���رياً م���ن ال��������زوار، ل��ي�����س��ل عدد 
اجلناح  ا�ستقبلهم  الذين  ال�سيوف 
واجلن�سيات  االأع��م��ار  خمتلف  م��ن 

اإىل  150 األف زائر.
"طاقة  �سعار  حت��ت  املعر�س  يقام   
امل�ستقبل"، ويعد جناح الدولة فيه 
خاللها  م��ن  ميكن  مثالية  من�سة 
دولة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  اإىل  ال��ت��ع��رف 
االإم��ارات ل�سمان اأمن الطاقة عن 
طريق خلق مزيج متنوع من امل�سادر 
الهيدروكربونية  امل������وارد  ي�����س��م��ل 
ك��م��ا يعر�س  امل���ت���ج���ددة،  وال��ط��اق��ة 
جهود ومبادرات الدولة وم�ساريعها 
ال��ط��اق��ة على  ال����رائ����دة يف جم����ال 

العامل،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  وال���ت���ع���اون 
امل�����س��ارك��ة جتربة  و���س��ت��رثي ه����ذه 
املعار�س  اإدارة  يف  االإم����ارات  �سباب 
ال���ع���امل���ي���ة، ح��ي��ث م���ن امل���ت���وق���ع اأي 
دبي    2020 اإك�����س��ب��و  يف  ي�����س��ارك 
نحو 30 األف متطوع من خمتلف 

اجلن�سيات والثقافات.
هذا وي�ستمر اإك�سبو 2017 اأ�ستانا 
ومن   ،2017 �سبتمرب   10 لغاية 
املقرر اأن ي�سهد جناح دولة االإمارات 
احتفاالت باليوم الوطني - رمزياً - 
بتاريخ 6 �سبتمرب، ويعتزم املجل�س 
من  عدد  تنظيم  لالإعالم  الوطني 
الفعاليات التي تعك�س عمق انتماء 
لدولتهم،  االإم������ارات  اأب���ن���اء  ووالء 
وحا�سرها  مبا�سيها  واع��ت��زازه��م 
التي  النبيلة  وبقيمها  وم�ستقبلها 
تعد منوذجاً يف الت�سامح والتعاي�س، 
وتعرب عن فخرهم مبا حتقق من 
منجزات وطنية يف جميع املجاالت، 
الن�ساطات  م��ن  ع���دداً  ه��ذا  وي�سمل 
والعرو�س ال�سائقة اخلا�سة براث 

االإمارات وثقافتها. 

�لرئي�س �لت�سادي يزور غرفة �أبوظبي ويدعو �ىل �إقامة ��ستثمار�ت �إمار�تية يف بالده

جزيرة يا�س تد�سن 16 حمطة �سحن جديدة ل�سيار�ت "ت�سال"

•• ابوظبي-وام:

اإت���ن���و رئي�س  اإدري���������س دي���ب���ي  دع����ا 
امل�ستثمرين  ت�������س���اد  ج���م���ه���وري���ة 
اإىل اال���س��ت��ف��ادة من  االم��ارات��ي��ني 
الفر�س املتاحة يف بالده يف االإنتاج 
احل����ي����واين وال�����زراع�����ة وامل����ع����ادن 
وال�سناعات  ال�����س��ي��اح��ة  وق���ط���اع 

وقطاع الطاقة والنقل.
واب�����������دى ال����رئ����ي���������س ال����ت���������س����ادي 
ا���س��ت��ع��داد ب����الده ل��ت��وف��ري ك���ل ما 
اال�ستثمارات  اإجن�����اح  ���س��اأن��ه  م���ن 
اأن  اإىل  وم�������س���ريا  االإم����ارات����ي����ة.. 
امل��ن��اخ اال���س��ت��ث��م��اري مهياأ ج��دا يف 
خا�سة  اال�ستثمارات  ل��ه��ذه  ت�ساد 
واأنها تتمتع با�ستقرار يف جماالت 
تقدم  احلكومة  واأن  كافة  احل��ي��اة 
ت�سهيالت كبرية لتحفيز ال�سركات 
وامل�ستثمرين االأجانب لال�ستثمار 

اإماراتي  ا�ستثماري  تنظيم ملتقى 
�سبتمرب  ���س��ه��ر  خ�����الل  ت�������س���ادي 
�ستقوم  اأب��وظ��ب��ي ح��ي��ث  امل��ق��ب��ل يف 
امللتقى  بتنظيم  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة 
رجال  لتعريف  جهودها  اإط���ار  يف 
وال�سركات  وامل�ستثمرين  االأعمال 
االإم�������ارات�������ي�������ة مب�����ن�����اخ وف����ر�����س 
التي  وال��ت�����س��ه��ي��الت  اال���س��ت��ث��م��ار 
ت�ساد  يف  املعنية  اجل��ه��ات  توفرها 
االأجنبية  اال���س��ت��ث��م��ارات  حل��م��اي��ة 

ومنع االزدواج ال�سريبي.
الدعوة  الت�سادي  الرئي�س  ووج��ه 
اإدارة  واأع�����س��اء جم��ل�����س  ل��رئ��ي�����س 
ت�ساد  ل����زي����ارة  اأب����وظ����ب����ي  غ���رف���ة 
التعاون  جم���االت  تو�سيع  وب��ح��ث 
االق���ت�������س���ادي واال���س��ت��ث��م��اري مع 
وفعاليات  وم��وؤ���س�����س��ات  ���س��رك��ات 
اإقامة  ب���ه���دف  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع 
وتعزيز  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  امل�����س��اري��ع 

فيها.
�سعادة  م��ع  اجتماعه  خ��الل  وق��ال 
الكندي  م�سبح  الطاهر  الدكتور 
ال��ن��ائ��ب ال��ث��اين ل��رئ��ي�����س جمل�س 
و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  اإدارة 
اأبوظبي وعدد من كبار امل�سوؤولني 
مبناخ  تتميز  ت�ساد  اإن  الغرفة  يف 
االأيدي  وت��وف��ر  لال�ستثمار  جيد 
امل���وؤه���ل���ة وح���ري���ة تنقل  ال��ع��ام��ل��ة 
و�سهولة  واالأ���س��خ��ا���س  الب�سائع 
جانب  اىل  ال�������س���رك���ات  ت��اأ���س��ي�����س 
امل�ستثمرين  القوانني التي حتمي 
باالإ�سافة اإىل ال�سرائب املخف�سة 
وتقدم هذه اخلدمات والت�سهيالت 
لال�ستثمارات االأجنبية من خالل 
الوكالة  وه���ي  امل���وح���دة  ال��ن��اف��ذة 
الوطنية للم�ستثمرين وامل�سدرين 

يف جمهورية ت�ساد.
ومت خالل هذا اللقاء االتفاق على 

ت��واج��د ال�����س��رك��ات االإم���ارات���ي���ة يف 
اأ�سواق ت�ساد.

ال��دك��ت��ور الطاهر  ���س��ع��ادة  ورح���ب 
الرئي�س  بفخامة  الكندي  م�سبح 
االقت�سادي  وال����وف����د  ال��ت�����س��ادي 
الزيارة  ه���ذه  اأن  م���وؤك���دا  امل���راف���ق 
�ست�سهم يف تو�سيع جماالت التعاون 
االق��ت�����س��ادي واال���س��ت��ث��م��اري بني 
والت�سادية.  االإم��ارات��ي��ة  ال�سركات 
توؤكد مدى  الزيارة  اإن هذه  وقال 
رغبة البلدين ال�سديقني يف فتح 
االقت�سادي  للتعاون  جديدة  اآفاق 
واال�ستثماري وتعريف امل�ستثمرين 
ورج��������ال االأع������م������ال وال�������س���رك���ات 
ب�سورة  اال�ستثمار  وفر�س  مبناخ 
امل����ج����االت  ك����اف����ة  ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة يف 
على  التاأكيد  وكذلك  والقطاعات 
قانونية  ���س��م��ان��ات  وج���ود  اأه��م��ي��ة 
حلماية اال�ستثمارات االإماراتية يف 

ت�ساد ما ي�سجع وي�ساعد ال�سركات 
وامل�ستثمرين يف بالدنا على زيادة 
بيئة مميزة  وتوفري  ا�ستثماراتهم 
ل��ك��ي تنمو  ل���ه���ذه اال����س���ت���ث���م���ارات 
التنمية  عملية  دع���م  يف  وت�����س��ه��م 
ت�ساد.  يف  ال�����س��ام��ل��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
تويل  اأبوظبي  غرفة  اأن  واأ���س��اف 
االرتقاء  اأج��ل  من  كبريا  اهتماما 
االقت�سادي  ال���ت���ع���اون  ب��ع��الق��ات 
وال�سالت  ال�����رواب�����ط  وت���ر����س���ي���خ 
وف���ت���ح اآف������اق ج���دي���دة ب���ني رج���ال 
االأع���م���ال وال�����س��رك��ات يف ك���ل من 
ت�ساد..  وجمهورية  اأبوظبي  اإمارة 
م����وؤك����دا رغ���ب���ة رج������ال االأع����م����ال 
لال�ستثمار  االإماراتية  وال�سركات 
التي  القطاعات  يف  وخا�سة  فيها 

ذكرها الرئي�س الت�سادي.
من  ت��ت��ط��ل��ع  ال���غ���رف���ة  اأن  واأك�������د 
خالل تنظيم امللتقى اال�ستثماري 

•• اأبوظبي-وام:

 16 تركيب  يا�س  ج��زي��رة  اأعلنت 
ل�سيارات  ج��دي��دة  �سحن  حم��ط��ة 
مول  ي��ا���س  م��ن  ك��ل  يف  "ت�سال" 
يف  امل��ت��واج��دة  الرفيهية  وامل����دن 

اجلزيرة.
و���س��ت��ن�����س��م امل���ح���ط���ات اجل���دي���دة 
اأخرى  �سحن  حم��ط��ات  اأرب���ع  اإىل 
ومر�سيد�س  دبليو"  اأم  "بي  م��ن 
لل�سيارات  ����س���ح���ن  وحم���ط���ت���ي 
مواقع  يف  م��ت��وف��رة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
بذلك  لتكون  اجلزيرة  يف  حيوية 
يف  �سحن  حمطة   22 �سمت  ق��د 
خم�سة مواقع خمتلفة تهدف من 
خاللها اإىل �سمان اإمكانية تزويد 
بالطاقة  الكهربائية  ال�����س��ي��ارات 
التي حتتاجها خالل تواجدها يف 

اجلزيرة.
ال�سحن  ت��رك��ي��ب حم��ط��ات  وج����اء 
اجلديدة انعكا�سا للطلب املتزايد 
على هذه املحطات يف جزيرة يا�س 

دوما  تتطلع  ع��امل��ي��ة  مب�����س��ت��وي��ات 
ومتطلبات  احتياجات  تلبية  اإىل 
مع  متا�سيها  ع��ن  ف�سال  زواره����ا 
 2021 روؤي������ة دول�����ة االإم���������ارات 
بيئة  حت���ق���ي���ق  اإىل  ال�����رام�����ي�����ة 

م�ستدامة وبنية حتتية متكاملة.
وت�����خ�����دم حم�����ط�����ات " ت�������س���ال " 
الكهربائية  ال�����س��ي��ارات  اجل��دي��دة 
تتوفر  حيث  االن��ب��ع��اث��ات  ع��دمي��ة 
ل���ال����س���ت���خ���دام امل�����ج�����اين ل������زوار 
اجل����زي����رة خ�����الل ����س���اع���ات عمل 
امل���ع���امل امل���ت���واج���دة ف��ي��ه��ا وميكن 
الكهربائية  ال�سيارات  مل�ستخدمي 
غ�سون  يف  م���رك���ب���ات���ه���م  ����س���ح���ن 
الذي  االأم���ر  تقريبا  دقيقة   30
اال�ستمتاع  ف���ر����س���ة  مي���ن���ح���ه���م 
بوقتهم يف اجلزيرة باأريحية تامة 

مهما طالت مدة اإقامتهم فيها.
حمطات  ث�������الث  ت����رك����ي����ب  ومت 
���س��ح��ن يف امل����دن ال��رف��ي��ه��ي��ة غب 
ل�سيارات  حمطة  منها  اجل��زي��رة 
ت�سال ذات املوا�سفات االإماراتية/

ال �سيما بعد دخول �سيارات ت�سال 
الكهربائية اإىل ال�سوق االإماراتية 
ذلك  وياأتي  العام  ه��ذا  يف فرباير 
يف ال���وق���ت ال����ذي ت�����س��ت��ع��د ف��ي��ه " 
ت�سال" الإطالق واحدة من اأحدث 
�سياراتها من الفئة "3" يف يوليو 
والتي �ستكون الطراز الذي يتميز 

ب�سعره املنا�سب.
املدير  ي��ان��ي�����س  ج�������رياردو  وق�����ال 
جزيرة  وج��ه��ة  الإدارة  التنفيذي 
اإىل  ت��ت��ط��ل��ع  اجل����زي����رة  اإن  ي���ا����س 
���س��م��ان ح�����س��ول ك���ل زواره�����ا من 
خمتلف اأنحاء العامل على جتربة 
وا�سعة  جمموعة  عرب  ا�ستثنائية 
من االأن�سطة والفعاليات واملعامل 
الرفيهية املميزة التي حتت�سنها 

.
يا�س حتت�سن  اأن جزيرة  واأ�ساف 
ال���ي���وم اأك�����رب ع����دد م���ن حمطات 
الكهربائية  ال�������س���ي���ارات  ���س��ح��ن 
اأب��وظ��ب��ي االأم�����ر الذي  اإم�����ارة  يف 
ترفيهية  كوجهة  مكانتها  ي��ع��زز 

االأوروبية واأخرى ل�سيارات ت�سال 
ذات املوا�سفات االأمريكية وثالثة 
معايري  وف��ق  م�سنعة  �سيارة  الأي 

ال�سيارات الكهربائية االأوروبية.
املحطات  ه����ذه  ت��د���س��ني  وي����اأت����ي 
�سحن  حمطات   10 تركيب  بعد 
منها  �سبعة  م���ول  ي��ا���س  يف  ت�سال 
تتوافق مع جميع اأنواع ال�سيارات 

الكهربائية.
حمطتني  م������ول  ي����ا�����س  وي�������س���م 
ل�����س��ي��ارات م��ر���س��ي��د���س ب��ي كال�س 
وحمطتني  دراي�������ف  ال���ي���ك���ري���ك 
ل�سيارات "بي ام دبليو اآي" بنظام 
تتوفر  كما   Wallbox Pro
فندق  يف  ت�����س��ال  ���س��ح��ن  حم���ط���ة 
يا�س فاي�سروي واأخرى يف حمطة 

خدمة اأدنوك يف جزيرة يا�س.
وب��ذل��ك ت��ك��ون ج��زي��رة ي��ا���س على 
زوارها  ال�ستقبال  اال�ستعداد  اأمت 
الكهربائية  ال�سيارات  مقتني  من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات القادم  خ���الل م��و���س��م 
دخول  بفر�سة  زواره��ا  و�سيحظى 

من  ت�سال  �سيارة  على  ال�سحوبات 
الفئة "اأ�س" خالل مو�سم ال�سيف 
املليء باجلوائز والفعاليات �سمن 
يا�س"  "حالتها  ال�سنوية  احلملة 
والتي متتد طيلة مو�سم ال�سيف 

وت�ستمر حتى 9 �سبتمرب القادم.
ال�سيارات  �سحن  حم��ط��ات  وت��ع��د 
ل�سبكة  اإ�سافة  اأحدث  الكهربائية 
جزيرة  يف  ل��ل��زوار  املتوفرة  النقل 
اأطلقت  ق����د  ك���ان���ت  ح���ي���ث  ي���ا����س 
خالل مطلع العام اجلاري خدمة 
ال��ت��اك�����س��ي امل���ائ���ي ب��ال�����س��راك��ة مع 
البحري  للنقل  ج��ال��ب��وت  �سبكة 
وتوفري  النقل  بقطاع  ل��الرت��ق��اء 
خيارات جديدة ت�ساف اإىل خدمة 
املجانية  اك�سرب�س  يا�س  حافالت 
ل�����ل�����زوار وخ�����دم�����ات ال���ن���ق���ل عرب 
ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة م��ن خالل 
اأبوظبي  بنك  م��ن  �سري  "بايك 
ال���دراج���ات  ل��ت��اأج��ري  التجاري" 
�سركة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ه��وائ��ي��ة 

�سياكل.

�سبتمرب  ال��ت�����س��ادي يف  االإم���ارات���ي 
رج������ال  ت����ع����ري����ف  اإىل  ال�������ق�������ادم 
املناخ  ع��ل��ى  ب���اأب���وظ���ب���ي  االأع����م����ال 
املتاحة  وال���ف���ر����س  اال���س��ت��ث��م��اري 
ت�ساد  يف  ت���ف�������س���ي���ل���ي���ة  ب���������س����ورة 
املتعلقة  والت�سهيالت  واالإجراءات 

امل�ستثمرين  لت�سجيع  باال�ستثمار 
االإم���ارات���ي���ني ع��ل��ى ال���دخ���ول اإىل 
واإقامة  ت�سادواال�ستثمار  اأ���س��واق 
ح�سر  امل�������س���رك���ة.  امل�������س���روع���ات 
االج���ت���م���اع ����س���ع���ادة حم���م���د علي 
ال�������س���ام�������س���ي ����س���ف���ري ال�����دول�����ة يف 

الدكتور  و�سعادة  ت�ساد  جمهورية 
م��ب��ارك ال��ع��ام��ري ع�����س��و جمل�س 
حممد  و����س���ع���ادة  ال���غ���رف���ة  اإدارة 
الغرفة  ع��ام  املهريي مدير  ه��الل 
وعدد من رجال االأعمال يف اإمارة 

اأبوظبي.

وز�رة �ملالية توقع ب�سكل نهائي على �تفاقية 
جتنب �لزدو�ج �ل�سريبي مع �لكامريون

•• دبي-الفجر: 

اتفاقية  على  النهائي  التوقيع  عن  املالية  وزارة  اأعلنت 
الكامريون  جمهورية  م��ع  ال�سريبي  االزدواج  جتنب 
ام�س يف مقرها باإمارة دبي، والذي جاء يف اإطار توطيد 
العالقات التجارية واالقت�سادية الثنائية بني البلدين، 
واتفاقياتها  ال�����وزارة  ع��الق��ات  �سبكة  تو�سعة  وب��ه��دف 

ال�سريبية مع دول العامل. 
ووق���ع االتفاقية ع��ن اجل��ان��ب االإم���ارات���ي م��ع��ايل عبيد 
حميد ال��ط��اي��ر؛ وزي���ر ال��دول��ة ل��ل�����س��وؤون امل��ال��ي��ة، وعن 
جانب جمهورية الكامريون معايل عثمان االأمني، وزير 
املالية، وذلك بح�سور �سعادة خالد علي الب�ستاين؛ وكيل 
الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون العالقات املالية والدولية وعدد 

من امل�سوؤولني يف الوزارة. 
املحوري  ال��دور  الطاير على  و�سدد معايل عبيد حميد 
يف  ال�سريبي  االزدواج  جتنب  اتفاقيات  به  تقوم  ال��ذي 
العاملي،  االقت�سادي  االنفتاح  يدعم  قانوين  اإط��ار  خلق 

وح���ري���ة ان��ت��ق��ال ع���وام���ل االإن����ت����اج، ك��م��ا ي�����س��ج��ع حركة 
جاذبة  بيئة  خلق  يف  وي�سهم  للقارات،  العابرة  التجارة 
لال�ستثمارات اخلارجية وقال معاليه: حتقق اتفاقيات 
جتنب االزدواج ال�سريبي عوائد هامة لدولة االإمارات، 
ح��ي��ث ت�سمح ب��اإع��ف��اء ال��ن��اق��الت اجل��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة من 
املنبع  �سريبة  من  احلكومية  واال�ستثمارات  ال�سرائب، 
�سريبة  من  احلكومية  واال�ستثمارات  امل�سدر،  دول��ة  يف 
االأعباء  تخفي�س  ع��ن  ف�����س��اًل  ال��راأ���س��م��ال��ي��ة،  االأرب������اح 

ال�سريبية على ا�ستثمارات القطاع اخلا�س.
جتدر االإ�سارة اإىل اأن وزارة املالية كانت قد وقعت على 
ال�سريبي،  االزدواج  جتنب  حول  ثنائية  اتفاقية   173
وحماية وت�سجيع اال�ستثمار مع دول العامل، كما تلتزم 
االقت�سادية  ال�سفافية  معايري  اأعلى  بتطبيق  ال���وزارة 
تنفيذاً  وذلك  ال�سريبية،  لالأغرا�س  املعلومات  وتبادل 
لقرارات جمموعة ال� 20 وبنود اتفاقيات جتنب االزدواج 
ال�سريبي على الدخل املربمة مع الدول االأخرى والتي 
�سملت معظم �سركاء الدولة االقت�ساديني والتجاريني.

"�لد�ر �لعقارية " تو��سل �لتقدم يف تنفيذ م�ساريعها �لتطويرية �ملقرر ت�سليمها خالل 2017
•• اأبوظبي -وام:

" اأن�سام" خالل  م�سروع  بت�سليم  التزامها  العقارية  ال��دار  �سركة  اأك��دت 
ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ال��ع��ام 2017 وف��ق��ا ل��ل��ج��دول ال��زم��ن��ي امل��ح��دد لها.. 
م�سرية اإىل حتقيقها تقدما ملحوظا يف عدد من م�ساريعها التطويرية 

االأخرى.
�سققا  ي�سم  ال��ذي   - " اأن�سام"  االإن�سائية يف م�سروع  االأع��م��ال  و�سهدت 
الغربية  اجل��ه��ة  يف  ال��واق��ع��ة  االأن��دل�����س��ي  ال��ط��راز  ع��ل��ى  م�سممة  �سكنية 
من جزيرة يا�س - تقدما ملحوظا حيث مت االنتهاء من بناء الواجهات 
الربع احلايل  اأعمال الطرق واملناظر الطبيعية خالل  ا�ستكمال  و�سيتم 

من العام اجلاري.
وت�سري االأعمال االإن�سائية يف الوحدات ال�سكنية ح�سب اجلدول الزمني 

املخطط لها ليتم ت�سليمها بحلول نهاية العام 2017.
ب�سكل  مكتملة  ال�سكنية  غ��ري  واالأع��م��ال  التحتية  البنية  اأ�سبحت  وق��د 
ل�سركة  ال�سكنية  للفلل  م�سروع  اأول  يا�س"  "و�ست  م�سروع  يف  ملحوظ 
احلدائق  جتهيز  يف  التقدم  ع��ن  ف�سال  يا�س  ج��زي��رة  يف  العقارية  ال���دار 
وامل�سطحات اخل�سراء وباالإ�سافة الفتتاح مناذج الفلل ال�سكنية مت ت�سليم 
مدر�سة و�ست يا�س وامل�سجد ومركز جتزئة بجانب ا�ستكمال هياكل معظم 

الفلل.
ويف �ساطئ الراحة يخ�سع م�سروع الهديل ال�سكني - الذي بيعت وحداته 
والتاونهاو�س  ال�سقق  وح��دات  ي�سم  حيث  النهائية  للمراحل   - بالكامل 
والدوبلك�س ومت ا�ستكمال اأعمال امل�ساعد وت�سغيلها وقاربت االأعمال على 

الواجهات والت�ساميم الداخلية واأحوا�س ال�سباحة على االنتهاء.
اأول   - ال��رمي  يف جزيرة  الواقع  مريا  مل�سروع  االإن�سائية  االأعمال  وب�ساأن 

تقدما  �سهدت  فقد   - املتو�سط  ال��دخ��ل  ل��ذوي  ال�سكنية  ال���دار  م�ساريع 
الطابق  حتى  االأر���س��ي��ات  �سب  اأع��م��ال  م��ن  االن��ت��ه��اء  مت  حيث  م�ستمرا 
االنتهاء من  موؤخرا عن  ال��دار  �سركة  اإع��الن  بعد  ه��ذا  وياأتي  الع�سرين 
اإ�سافة  كيلومر   2.4 طولها  يبلغ  والتي  املغلقة  املائية  القناة  اأع��م��ال 
االإن�سائية  االأعمال  و�سارفت  الطبيعية  وامل�ساحات  الطرق  ت�سميم  اإىل 

ال�ساحلية حلديقة "رمي �سنرال بارك" على االنتهاء.
ومت االنتهاء من االأعمال املبكرة يف م�سروع "مايان" م�سروع �سكني فاخر 
وبداأت  يا�س  جزيرة  يف  البحرية  والواجهة  اجلولف  ملعب  على  واملطل 

�سركة غنتوت للمقاوالت العامة اأعمال البناء .
يف  االإن�سائية  االأع��م��ال  الرئي�سي  املقاول  ايكرز" ب��داأ  "يا�س  م�سروع  ويف 
وملعب  ال��ت��اون��ه��او���س  ووح���دات  والفلل  التحتية  البنية  لت�سمل  امل��وق��ع 

اجلولف والنادي وامل�سجد ومركز التجزئة.

ال�سكني  للم�سروع  االإن�سائية  االأع��م��ال  ا�ستكمال  �سيتم  اأخ��رى  جهة  من 
على  ال��واق��ع��ة  "الناريل"  ج��زي��رة  يف  ل��الإم��ارات��ي��ني  املخ�س�س  املتكامل 
العليا من جزيرة  الغربية  اجلهة  بالقرب من  للبطني  املجاور  ال�ساحل 

اأبوظبي خالل الربع الرابع من العام اجلاري.
ت�سليمه  واملتوقع   - خليفة  مدينة  يف  "املريف" ال�سكني  م�سروع  وي�سهد 
خالل الربع االأول من العام 2018 - تقدما ملحوظا حيث بداأت اأ�سغال 

البناء وا�ستكمال اأعمال احلفر ب�سكل كبري.
اأما يف مدينة العني ت�ستمر اأعمال التو�سعة يف اجليمي مول حيث �سارفت 
اأعمال ال�سقف يف قاعة الطعام واملبنى الرئي�سي على االنتهاء ومت حتقيق 
اجلنوبية  ال�����س��ي��ارات  وم��واق��ف  ال�سرقية  ال��واج��ه��ة  على  ملحوظ  ت��ق��دم 
ويجري حاليا جتديد املناطق العامة يف اجلناح الغربي وجممع التجزئة 

ال�سمايل.



االثنني   17   يوليو    2017  م   -   العـدد  12072  
Monday  17   July   2017  -  Issue No   1207216

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
الت�سديق  وطلبا   ، باك�ستان   : اجلن�سية   ، ال��غ��ف��ور  عبد  ���س��ه��زاد  ه���ارون  ال�سيد/ 
التك�سية  ملقاوالت  اخل��ور  رم��ال  التجاري  اال�سم  يف  )تنازل(  يت�سمن  حمرر  على 
واالر�سيات وال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية 
رقم 745634 ال�سادر بتاريخ 2016/9/21 دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان اىل 
ال�سيد/ار�سد اقبال حممد اقبال ، اجلن�سية : باك�ستان  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.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

 اعادة اعالن بالن�سر 
 يف  الدعوى 2017/37  تظلم �سرعي 

اىل املتظلم �سده / 1- �سم�س الن�ساء غالم معني الدين جمهول حمل االقامة 
مبا ان املتظلم/ هايدي فاروق حممود ال�سيد وميثله : حمدان حممد حمدان 
القرار  م��ن  تظلم  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�سام�سي  ع��ب��داهلل 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/313 تركات �سوؤون الق�سر والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/8/2  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
رقم )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 فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/284  تنفيذ عقاري   
م م  جمهول حمل االقامة مبا  ذ   - العقارية  للو�ساطة  املنفذ �سده/1- �سركة ميمون  اىل 
ان طالب التنفيذ/بدر عبداله بدري وميثله : �سمرية عبداهلل علي قرقا�س نعلنكم باحلكم 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/263 عقاري كلي يوم االثنني بتاريخ  2016/8/15  باعتباره 
�سندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )2533776( درهم والفائدة القانونية 
اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم  التنفيذ  ال�سداد وت�سليمه اىل طالب  بواقع 9% حتى متام 
ال��دع��وى ل��وج��ود �سرط  ال��دف��ع بعدم قبول  ت��اري��خ ن�سر ه��ذا االع���الن - اوال :- رف�س  م��ن 
عن  عليها  واملدعي  املدعي  بني  املربمة  وال�سراء  البيع  اتفاقيات  بف�سخ   : ثانيا   - التحكيم 
الوحدات العقارية ارقام 1001 و 1003 و 1311 مب�سروع �سامبيون تاور 4 الكائن مبدينة دبي 
الريا�سية. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1608   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- عادل خليفة احمد خلف العتيبة  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عبدالكرمي حممد املرزوقي 
وميثله : نبيه احمد بدر  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1994235( درهم اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : املنظر الب�سيط للتجارة العامة -  �ص ذ م م 
ال��ك��رمي والعلوم  ال��ق��راآن  ال��ن��ور لتحفيظ  ال��ع��ن��وان : حم��ل رق��م 9 - ملك وق��ف مدر�سة 
الرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل  نايف    - دي��رة   - ال�سرعية 
التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   69418  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  ال��ق��ي��د  رق���م    560458
ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�سادية 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/7/4  واملوثق لدى كاتب  املذكورة 
العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/7/4 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني �سكور بل�ص لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة 
 04-2973060 ه��ات��ف     - �سعيد  ب��ور   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را���س��د  ب��ن   حممد 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-2973071  : فاك�س 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/�سكور بل�ص لتدقيق احل�سابات 
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
- ديرة - بور �سعيد -  هاتف  2973060-04  فاك�س : 2973071-04 مبوجب هذا 
اأعاله  باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور  التنمية االقت�سادية بدبي  تعلن دائرة 
لت�سفية املنظر الب�سيط للتجارة العامة -  �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2017/7/4 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
2017/7/4  وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

   يف  الدعوى 2017/1296  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1-�سيفيلد �سيفيو ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
�سركة اوبتيمم فاوندي�سن - �س ذ م م وميثله : �سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي  
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره  قد 
)180.000 درهم( )مائة وثمانون الف درهم( وبرد ا�سل خطاب ال�سامن البنكي 
او الغائه بقيمة )670.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
 2017/7/17 امل��واف��ق   االثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  املطالبة.  تاريخ  من   %12
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 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
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1364  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�ستار لينك للرباميل املعدنية - ذ م م 2-�سونيل جاكدي�س �ساند خانا 3- 
كونال �سونيل �سونيل خنا 4-�ستارلينك اويلفيلد �سوباليز & �سريفي�سز - م د م �س جمهويل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ البنك العربي - �سركة م�ساهمة عامة وميثله : حبيب حممد 
املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد   - املال  �سريف عبداهلل 
درهم(  وق��دره )3159649.46  للمدعي  مبلغ  بان يدفعو  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�سامن 
تاريخ  من   %12 بواقع  التجارية  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها  رفع الدعوى وحتى ال�سداد 
جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/8/2  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 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
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                            اىل املدعي عليه : داميوند جوي�س للركيبات املعدنية - �س ذ م م    
نعلنكم باأن  املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/24 يف الدعاوى املذكورة ل�سالح املدعني بالزام 

املدعي عليها بان توؤدي :  

والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن - عند تنفيذ احلكم - ملتحقا بخدمة 
رب عمل اآخر والزمت الطرفني باملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعني من ن�سيبهم منها وامرت باملقا�سة 
يف اتعاب ، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سر  هذا االعالن
ق�سم الق�سايا العمالية

    

رقم الق�سية
5191/2017/13 
5193/2017/13
5194/2017/13
5713/2017/13

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
امانت علي حممد ح�سني 
زيكار اهلل حممد يون�س 

حممد اح�سان االهي منظور ح�سني 
ا�سف حممود فاروق احمد 

املبلغ املحكوم له   
16941 درهم  +  تذكرة العودة
16399 درهم  +  تذكرة العودة
15350 درهم  +  تذكرة العودة
13187 درهم  +  تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       اىل املدعي عليه/القطب ملقاوالت البناء - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/7/23 ال�ساعة 8:30  

م�ستندات  او  لديكم من مذكرات  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  او من ميثلكم  باحل�سور 
ويف  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  االقل  على  ايام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

حالة تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 4537/2017/13
 4538/2017/13
 4541/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 فيجني�س بيالي لك�سمي
ندمي عبا�س حممد عبا�س
جيهان زيب ب�سارت علي 

مبلغ املطالبة
8000 درهم  +  تذكرة العودة

13886 درهم  +  تذكرة العودة
17332 درهم  +  تذكرة العودة

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       اىل املدعي عليه/ داميوند جوي�س للركيبات املعدنية - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/7/24   ال�ساعة 15.00 

م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على االقل. باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حالة 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 6258/2017/13
5192/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
حممد فاروق كرم االهي 

حممد �سهزاد حممد اعظم 

مبلغ املطالبة
14169 درهم + تذكرة العودة 
13523 درهم + تذكرة العودة

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       اىل املدعي عليه/ اليدا جلوبال للمقاوالت والديكور الداخلي - �س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/7/19   ال�ساعة 8.30 

م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على االقل. باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حالة 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 5691/2017/13 
5697/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 هالل احمد فورموز علي 

مانيك ماتوبر عبدالبارك ما توبري 

مبلغ املطالبة
14070 درهم + تذكرة العودة 
16589 درهم + تذكرة العودة

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    
                       اىل املدعي عليه/ القطب ملقاوالت البناء - �س ذ م م   

نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�سة 2017/8/7   ال�ساعة 8.30 

م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على االقل. باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حالة 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 4543/2017/13 
4544/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 امري غول حممد غول 

ار�سد �سمان ما�سال خان 

مبلغ املطالبة
25174 درهم + تذكرة العودة 
25174 درهم + تذكرة العودة

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 مذكرة  اإعادة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       اىل املدعي عليه/ �سركة االحالم الذهبية لل�سياحة - �س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/7/24   ال�ساعة 8.30 

م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على االقل. باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حالة 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 3009/2017/13 
3008/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 �سيال ديونا�س لوريا 
انابيلي دوينا�س لوريا 

مبلغ املطالبة
37438 درهم + تذكرة العودة 
23234 درهم + تذكرة العودة

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
اإعالن جمموعه )بالن�سر( 

  اىل املنفذ �سدها: ريال هايت�س للمقاوالت - �س ذ م م 
مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�سحة بالك�سف ادناه، وذلك اللزامك ب�سداد املبالغ املو�سحه به 
خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ االج��راءات التنفيذية بحكم يف حال عدم 

االلتزام بالقرار املذكور 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ
2017/2101  تنفيذ عمايل
2017/2105  تنفيذ عمايل
2017/2104  تنفيذ عمايل
2017/2103  تنفيذ عمايل
2017/2106  تنفيذ عمايل
2017/2117  تنفيذ عمايل
2017/2107  تنفيذ عمايل
2017/2102  تنفيذ عمايل

م
1
2
3
4
5
6
7
8

اجلهة طالبة التنفيذ
 �ساه في�سل جالل �ساه 

نزار علي �سري زرين
نويد خان حميد جل 
فريوز �ساه رحمن اهلل 
حيدر زمان عبد الديان
مطهر �ساه �سابر �ساه 
منعم �ساه كامل �ساه 
ر�سيد كل زيارت كل 

ر�سم التنفيذ
900 درهم
 965 درهم
900 درهم
900 درهم
900 درهم
900 درهم
900 درهم
900 درهم

املبلغ املنفذ به
 8898 درهم

 10907 درهم
3600 درهم
8892 درهم
8891 درهم
3850 درهم
9779 درهم
4400 درهم

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
اعالن جمموعة  )بالن�سر(            

اىل املنفذ �سدها: وايددول لالن�ساءات - �س ذ م م  
مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�سحة بالك�سف ادناه، وذلك اللزامك 
ب�سداد املبالغ املو�سحه به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة 

�ستتخذ االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور 

رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ 
2017/1794 تنفيذ عمايل  
2017/1837 تنفيذ عمايل  
2017/1796 تنفيذ عمايل  
2017/1800 تنفيذ عمايل  

م
1
2
3
4

اجلهة طالبة التنفيذ   
 م�سطفى رجب عبدالباقي جحرود 

�سالح زيد ابو زيد عطا 
كري�سنان كوتي �سيفا�سانكارا بيالي 

�سوري�س كومار ثانكا نادار 

 ر�سم التنفيذ   
  2603 درهم  
4295 درهم  
2877 درهم  

1250 درهم

 املبلغ املنفذ به   
  34309 درهم 
 58486 درهم
 38229 درهم
 14996 درهم

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/664  جتاري كلي                              
ناجم  حممد  �سامل  بطي   -2 م  م  ذ   - دوكيومنت�س  ف�ستا  عليهما/1-  املدعي  اىل 
دبي  بنك  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  الكفيل  ب�سفته   - اجلنيبي 
ب��ان املحكمة  امل��ذك��ورة اع��اله وعليه نعلنكم  اق��ام الدعوى  التجاري - �س م ع  قد 
التايل : حكمت  التمهيدي  بتاريخ  2017/5/25 احلكم  املنعقدة  حكمت بجل�ستها 
املحكمة :- ومبثابة احل�سوري - وقبل الف�سل يف املو�سوع : بندب اخلبري امل�سريف 
املخت�س �ساحب الدور باجلدول خبريا يف هذه الدعوى تكون مهمته وفق منطوق 
احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة وقد با�سر اخلبري املنتدب املهمة واودع تقريره مبلف 
الدعوى.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االثنني  املوافق 2017/7/24  ال�ساعة 30 

 .Ch2.E.21 09 �سباحا يف القاعة :
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/767  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1-ن��ع��م��ت غ���الم حم�سني ب���ي���اوار  جم��ه��ول حمل 
 - التجارية  عبا�س حتاوي  /�سركة علي ح�سن  امل�ستاأنف  ان  االقامة مبا 
�س ذ م م   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/337 
جتاري جزئي بتاريخ 2017/4/18 وحددت لها جل�سه يوم االثنني  املوافق 
2017/8/14  ال�ساعة 10.30 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1815  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-ابراهيم عبيد علي بدر الظنحاين  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ بنك دبي اال�سالمي - �س م ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
امل��ط��ال��ب��ة  ب���ال���زام امل��دع��ي ع��ل��ي��ه ب���ان ي����وؤدي اىل ال��ب��ن��ك امل��دع��ي م��ب��ل��غ وق���دره 
 169.24.38 وقدرها  امل��وردة  غري  ال�سكر  كمية  يعادل  مبا  دره��م   423.115.96
كيلو جرام من ال�سكر والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�س  املوافق  2017/7/20  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2163  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-احمد ال�سعيد عبدالغفار احللوجي  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ مدار االإم��ارات ملواد البناء - �س ذ م م وميثله  : �سعيد مبارك 
عبيد احمد الزحمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   149066( وق��دره  مببلغ  عليها 
والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
االحد  املوافق  2017/7/23  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 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
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

اعالن حكم بالن�سر
 يف  الدعوى رقم 2017/581 احوال نف�ض م�سلمني 

اأن  �سردار علي جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه/1- حممد ح�سني خان  اىل 
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ع��امل   جعفر  اخ��ر  �سميم  امل��دع��ي/ 
عامل  جعفر  اخ��ر  �سميم  ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/7/3 بتاريخ 
عامل  جعفر  اخر  �سميم  املدعية  بتطليق   -1  : احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت 
على املدعي عليه حممد ح�سني خان طلقة بائنة لل�سرر وعليها اح�ساء عدتها من 
اآية  و  حممد  لولديها  املدعية  ح�سانة  2-اثبات  باتا  التطليق  حكم  �سريورة  تاريخ 
3- الزام املدعي عليه بامل�سروفات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2015/484 انابات جتارية      
مو�سوع الق�سية : انابة من حمكمة ابوظبي االبتدائية يف ملف رقم 2016/3106 

التجاري جزئي 
طالب االعالن : طالب التنفيذ : حممد اإح�سان احلايك 

املطلوب اعالنه : احلاجز ال�سابق / 1- كرم عي�سى ديب - جمهول حمل االقامة  
�سبق حجزه ل�ساحلكم  ال��ذي  العقار  بانه مت احلجز على  : - نعلنكم  االإع��الن  مو�سوع 
عقار رقم 1109 - ا�سم املبنى : ايليت ريزيدين�س رقم االر�س : 26 - والعقار رقم 2904 
- 4209 ا�سم املبنى : ب��رج االم��ريه - رق��م االر���س : 22 - مبنطقة مر�سى دب��ي يف امللف 
رقم 2014/489 نوعه تنفيذ عقار وا�سراك احلجز املاثل يف احلجز ال�سابق وفاء للمبلغ  

املطالب به يف التنفيذ وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2015/484 انابات جتارية      

مو�سوع الق�سية : انابة من حمكمة ابوظبي االبتدائية يف التنفيذ رقم 2015/1409  
 ت - جتر- م - ر - ت - اأظ    

طالب االعالن : طالب التنفيذ : حممد اإح�سان احلايك 
املطلوب اعالنه : احلاجز ال�سابق / 1- حممد قمرب عبداهلل مراد ال علي 

جمهول حمل االقامة  
�سبق حجزه ل�ساحلكم  ال��ذي  العقار  بانه مت احلجز على  : - نعلنكم  االإع��الن  مو�سوع 
عقار رقم 1109 - ا�سم املبنى : ايليت ريزيدين�س مبنطقة : مر�سى دبي - رقم االر�س 
26 - امللف رقم 2013/223 انابات جتارية - وا�سراك احلجز املاثل يف احلجز ال�سابق وفاء 

للمبلغ  املطالب به يف التنفيذ اعاله وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2015/484 انابات جتارية      

مو�سوع الق�سية : انابة من حمكمة ابوظبي االبتدائية يف التنفيذ رقم 2015/1409  
 ت - جتر- م - ر - ت - اأظ    

طالب االعالن : طالب التنفيذ : حممد اإح�سان احلايك 
املطلوب اعالنه : احلاجز ال�سابق / 1- الك�سندر ت�سرينوف - جمهول حمل االقامة  

مو�سوع االإعالن : - نعلنكم بانه مت احلجز على العقار الذي �سبق حجزه ل�ساحلكم عقار 
 : املبنى  ا�سم   -  4209-2904 : رقم  والعقار   - ريزيدين�س  ايليت   : املبنى  ا�سم   -  1109 رقم 
برج االمريه - مبنطقة : مر�سى دبي يف امللف رقم 2014/349 نوعه تنفيذ عقاري وا�سراك 
احلجز املاثل يف احلجز ال�سابق وفاء للمبلغ  املطالب به يف التنفيذ اعاله وذلك للعلم مبا 

جاء به ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

�سهدت بطولة كرة ال�سلة مناف�سات 
التي  ال���ث���اين  اأ���س��ب��وع��ه��ا  يف  ق���وي���ة 
تاون  اأب  م����ردف  ح��دي��ق��ة  يف  ت��ق��ام 
من  االأوىل  املرحلة  فعاليات  �سمن 
“مبادرة الروح االإيجابية”، املبادرة 
اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��رائ��دة  الريا�سية 
ال����ق����ي����ادة ال����ع����ام����ة ل�������س���رط���ة دب���ي 
بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�سي 
واملوؤ�س�سات  ال����دوائ����ر  م���ن  وع�����دد 
دبي،  اإم��ارة  احلكومية واخلا�سة يف 
حمدان  “مبادرة  اإط�����ار  يف  وت���ق���ام 
املجتمعية”  ل��ل��ري��ا���س��ة  حم��م��د  ب��ن 
بهدف حتفيز خمتلف فئات املجتمع 
الريا�سة  مم���ار����س���ة  ع��ل��ى  دب����ي  يف 
وال��ن�����س��اط ال��ب��دين ب��اع��ت��ب��اره��ا اأداة 
االإيجابية،  لل�سعادة والطاقة  مهمة 
وت�����س��ت��م��ر ال��ب��ط��ول��ة ح��ت��ى ي����وم 4 

اأغ�سط�س املقبل.
وح�سر فعاليات االأ�سبوع الثاين من 
بطولة ال�سلة العميد خالد عبداهلل 
املجتمع  اإ�سعاد  اإدارة  مدير  ال�سهال 
ب���ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة دب���ي، 
االأ�سبوع  م��ب��اري��ات  نتائج  واأ���س��ف��رت 
ال���ث���اين ع���ن ف����وز ف��ري��ق ب����اور على 
فريق هوبرز، كما فاز فريق هوجان 
على فريق اإمرييت�س، وتغلب فريق 
اإيليت�س على فريق هامرز، و�سهدت 

املباريات ح�سور جماهريي كبري.
وت�سدر فريق باور ترتيب املجموعة 
االأوىل بعدما فاز يف جميع املباريات 
فريق  ت��اله  نقاط   4 ر�سيد  وحقق 

ال��ث��اين بر�سيد  امل��رك��ز  ه��وج��ان يف 
اإيليت�س  4 نقاط، كما ت�سدر فريق 
يف  لفوزه  الثانية  املجموعة  ترتيب 
جميع م��ب��اري��ات��ه وح��ق��ق ر���س��ي��د 4 
املركز  يف  هوبرز  فريق  تاله  نقاط، 
��ا. ال���ث���اين ب��ر���س��ي��د 4 ن��ق��اط اأي�����سً

وتذيلت االأرب��ع ف��رق االأخ��رى وهي 
هامرز،  اإي،  اإي�����ه  ي���و  اإم���ريي���ت�������س، 
املجموعتني  ت��رت��ي��ب  ون��ي��م��ي�����س��ي��ز، 

بر�سيد نقطتني لكل فريق.
 21 املقبل  اجلمعة  ي��وم  وت�ستكمل 
ي��ول��ي��و م��ن��اف�����س��ات ال��ب��ط��ول��ة حيث 
وتنطلق  م����ب����اري����ات،   ث����الث  ت���ق���ام 

ال�ساد�سة  ال�ساعة  يف  االأوىل  املباراة 
هوجان  فريق  فيها  ويلتقي  م�ساء، 
مع فريق باور، تليها املباراة الثانية 
اإيليت�س مع  التي يلتقي فيها فريق 
الثالثة  امل��ب��اراة  ه��وب��رز، ويف  ف��ري��ق 
ي��ل��ت��ق��ي ف���ري���ق ه����ام����رز م����ع فريق 
الفريقني  وي���ت���اأه���ل  اإم���ريي���ت�������س، 
والثاين  االأول  باملركزين  الفائزين 
ن�سف  دور  اإىل  جم��م��وع��ة  ك��ل  م��ن 
النهائي الذي يقام يوم اجلمعة 28 

يوليو اجلاري.
ال�سلة  ك����رة  ب��ط��ول��ة  يف  وي�������س���ارك 
اإىل  ت��ق�����س��ي��م��ه��ا  ف�����رق مت  ث��م��ان��ي��ة 

الفريقني  وي���ت���اأه���ل  جم��م��وع��ت��ني 
والثاين  االأول  باملركزين  الفائزين 
النهائي، حيث  اإىل دور ن�سف  منها 
ك��ل جم��م��وع��ة مع  م��ت�����س��در  يلتقي 
�ساحب املركز الثاين من املجموعة 
الفائزان  يتاأهل  ثم  وم��ن  االأخ���رى، 

اإىل املباراة النهائية.
الكرة  ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات  و���س��ت��ق��ام 
االأوىل  امل���رح���ل���ة  ���س��م��ن  ال���ط���ائ���رة 
م��ن م��ب��ادرة ال����روح االإي��ج��اب��ي��ة يوم 
اجل��م��ع��ة 11 اأغ�����س��ط�����س امل��ق��ب��ل يف 
املرحلة  وت����ب����داأ  م�������ردف،  ح���دي���ق���ة 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن ف��ع��ال��ي��ات امل����ب����ادرة يف 

والتي  ال��ث��ان��ي��ة  املحي�سنة  منطقة 
�ستقام خالل الفرة من االول من 
�سبتمرب وحتى نهاية نوفمرب، فيما 
املبادرة يف  الثالثة من  املرحلة  تقام 
وتنطلق  االأوىل  ال��رب���س��اء  منطقة 
 28 حتى  وت�ستمر  دي�سمرب  ب��داي��ة 
بعدها  وت����ب����داأ   ،2018 ف����رباي����ر 
امل���رح���ل���ة ال���راب���ع���ة واالخ��������رية من 
ال�سناعية  القوز  املبادرة يف منطقة 
مار�س  م���ط���ل���ع  وت���ن���ط���ل���ق  االأوىل 
مايو  ن��ه��اي��ة  يف  وت��خ��ت��ت��م   2018
االأوىل  امل��رح��ل��ة  وك��ان��ت   .2018
يف منطقة  انطلقت  قد  املبادرة  من 

29 مايو املا�سي حيث  ي��وم  م��ردف 
كرة  خ��م��ا���س��ي��ات  ب��ط��ول��ة  تنظيم  مت 
ال�سلة  القدم وبطولة ثالثيات كرة 
يف حديقة اأب تاون وحديقة مردف 
بح�سور  ال���ف���ع���ال���ي���ت���ان  وح���ظ���ي���ت 
ح���ي���ث حر�س  ك���ب���ري،  ج���م���اه���ريي 
ومتابعة  احل�����س��ور  ع��ل��ى  اجل��م��ه��ور 
لال�ستمتاع  وال��ت��واج��د  امل��ن��اف�����س��ات، 
ب��االأن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ي��ة وامل���ب���ادرات 
الدوائر  ت��ق��ي��م��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة 
ا�ستمرت  كما  امل�ساركة،  واملوؤ�س�سات 
تدريبات  ت��ن��ظ��ي��م  يف  دب����ي  ���س��رط��ة 
والتي  القتالية  الفنون  يف  لل�سغار 

���س��ه��دت م�����س��ارك��ة ع����دد ك��ب��ري من 
وت�ستمر  وال���ن���ا����س���ئ���ني،  االأط�����ف�����ال 
حتى  م��ردف  منطقة  يف  الفعاليات 

املقبل. اأغ�سط�س   25
فعاليات  ودع��م  تنظيم  يف  وي�سارك 
م�����ب�����ادرة ال���������روح االإي����ج����اب����ي����ة كل 
م����ن ����س���رط���ة دب������ي، وجم���ل�������س دبي 
وبلدية  االأم��ني،  وخدمة  الريا�سي، 
وهيئة  بدبي،  ال�سحة  وهيئة  دب��ي، 
ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع، وم��وؤ���س�����س��ة دبي 
الطرق  وهيئة  االإ���س��ع��اف،  خلدمات 
املعرفة  دب��ي، هيئة  وامل��وا���س��الت يف 
دبي  موؤ�س�سة  الب�سرية،  والتنمية 

ل�سوؤون  الدائمة  اللجنة  ل��الإع��الم، 
العمال يف اإمارة دبي، دبي العقارية، 
ت��اون مردف،  اآب  العقارية،  االحت��اد 
وجمعية  ال��ع��رب��ي��ة،  االإذاع�����ة  �سبكة 

توعية ورعاية االأحداث.
الداعمة  اجل����ه����ات  ك���اف���ة  وت����ق����دم 
ل���ل���م���ب���ادرة خ����دم����ات م��ت��ن��وع��ة اإىل 
املبادرة  فعاليات  خالل  امل�ستفيدين 
التي يتم تنفيذها على اأربع مراحل 
خمتلفة ومتتد لعام كامل، وتت�سمن 
تنظيم مناف�سات ريا�سية يف مناطق 
�سهور  ف���رة  ط���وال  ب��دب��ي  خمتلفة 
والرب�ساء  م�����ردف  ه���ي  ال�����س��ي��ف، 
ال�سناعية  وال���ق���وز   2 وحم��ي�����س��ن��ة 
كل  يف  ف��ع��ال��ي��ات  ت��خ�����س��ي�����س  ومت   ،
القدم  كرة  اأ�سهر يف   3 ملدة  منطقة 
وال��ك��رة ال��ط��ائ��رة وال��ك��ري��ك��ت وكرة 
اأ���س��ح��اب الهمم  ال�����س��ل��ة وري��ا���س��ات 
توعوية  ح���م���الت  اىل  ب���االإ����س���اف���ة 

وتثقيفية ملختلف فئات املجتمع.
االإيجابية  ال����روح  م��ب��ادرة  وت��ه��دف 
اإىل تر�سيخ قيم الت�سامح والتعاي�س 
واحلوار بني اأفراد املجتمع واحرام 
االآخ���ري���ن وت��ق��ب��ل��ه��م م��ع ن��ب��ذ كافة 
اأ�سكال التطرف والكراهية والعنف 
اإىل  اإ���س��اف��ة  والتمييز،  والع�سبية 
واال�ستفادة  الريا�سية  الثقافة  ن�سر 
اجتماعية  ك�������اأداة  ال���ري���ا����س���ة  م���ن 
الفراغ مبا  اأوق��ات  فعالة ال�ستغالل 
يعود بالنفع على كل اأفراد املجتمع 

مبختلف فئاتهم واأعمارهم.

من��اف�س��ات ق��وي��ة يف بط��ول��ة �ل�سل��ة �سم��ن مب���ادرة �ل���روح �لإيج��ابي���ة

فتيات نادي �حلمرية يتفاعلن مع �لربنامج �لريا�سي »�آيروبيك« 
وميار�سن عدد� من �لريا�سات �ملختلفة 

»�ل�سباب و�لريا�سة« ت�سارك يف موؤمتر وزر�ء 
�لرتبية �لبدنية و�لريا�سية يف رو�سيا

�ساركت دولة االإمارات ممثلة يف الهيئة العامة لرعاية 
ال�سباب والريا�سة يف املوؤمتر الدويل ال�ساد�س للوزراء 
الذي  والريا�سية  البدنية  الربية  عن  وامل�سوؤولني 
عقد يف مدينة كازان الرو�سية يف الفرة من 13 اإىل 
املتحدة  االأمم  منظمة  ونظمته  احل��ايل  يوليو   15
وزارة  و  “يوني�سكو”  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��وم  ل��ل��رب��ي��ة 
الريا�سة الرو�سية حتت عنوان “الريا�سة بني النزاهة 
واال�ستدامة«. و�سارك عبدالعزيز علي احل�سان رئي�س 
بالهيئة  للجميع  والريا�سة  الريا�سية  االأندية  ق�سم 
ال��ذي �سم نحو مائة م�سارك من  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  يف 
احلكوميني  وغ��ري  احلكوميني  واخل���رباء  امل�سوؤولني 

تطوير  �سبل  بحثوا  الذين  العامل  دول  خمتلف  من 
للجميع  والريا�سة  البدنية  ال�ساملة للربية  الروؤى 
قيمة يف  اأعلى  اإىل  الريا�سة  م�ساهمة  م�ستوى  ورف��ع 
الريا�سة.  يف  ال��ن��زاه��ة  وح��م��اي��ة  امل�ستدامة  التنمية 
ا�ستعر�س  املوؤمتر  اأن  اإىل  واأ�سار عبدالعزيز احل�سان 
ال���ت���ط���ورات ال��ع��امل��ي��ة يف جم����ال ال��ري��ا���س��ة ون��ظ��ر يف 
الدولية  بال�سيا�سات  املتعلقة  اال�سراتيجية  الق�سايا 
اخلا�سة بالريا�سة بهدف و�سع ا�سراتيجية متكاملة 
فيما  والريا�سة  البدين  والن�ساط  البدنية  للربية 
من  ع��دد  تنفيذ  على  والعمل  الفاعلة  االأط���راف  بني 

املبادرات امل�سركة.

•• جنيف-وام:

حول  ي��ردد  ملا  دعمها  عن  االإن�سان  حلقوق  العربية  الفيدرالية  ع��ربت 
القدم فيفا  املقاطعة للدوحة بطلب لالحتاد الدويل لكرة  الدول  تقدم 
ل�سحب تنظيم كاأ�س العامل 2022 من قطر ب�سبب دعمها لالإرهاب. و 
طالبت الفيدرالية ال� فيفا باال�ستجابة ملطالب هذه الدول و�سحب تنظيم 
لالإرهاب  ومت��وي��ل قطر  دع��م  م��ن  ال��ع��امل  ت��اأك��د  اأن  بعد  للبطولة  قطر 

واالإرهابيني يف �سوريا وليبيا والعراق واليمن وم�سر.
كان جياين انفانتينو رئي�س االحتاد الدويل لكرة القدم فيفا قد �سرح باأن 
�ست دول عربية تقدمت بطلب اإىل ال�”فيفا” ل�سحب ا�ست�سافة مونديال 

راعية لالإرهاب وتخويل تنظيم هذا  “دولة  2022 من قطر ب�سفتها 
احلدث الريا�سي ال�سخم اإىل اأي دولة �ساحلة اأخرى غري قطر.

و اأ�سار انفانتينو خالل حديثه ملوقع  THE LOCAL ال�سوي�سري 
ن�سر يوم ال�سبت اإىل اأن كال من االحتادات ال�سعودية واليمنية واملوريتانية 
منح  يف  النظر  باإعادة  الفيفا  طالبت  وامل�سرية  والبحرينية  واالإماراتية 
الفيفا  لوائح  85 من  امل��ادة  اإط��ار  يف  وذل��ك  اإىل قطر  املونديال  تنظيم 

والتي توؤكد على اأن �سحب التنظيم ممكن يف حال وجود ظروف طارئة.
وقال رئي�س االحتاد الدويل لكرة القدم : لقد اأكدت هذه الدول اأنه اإذا 
عار�س الفيفا هذا الطلب �ستقدم الدول العربية مقرحا اآخر اإىل الدول 
االأع�ساء ليتم الت�سويت عليه ل�سحب اال�ست�سافة من قطر.. كما حذرت 

االأمنية  التداعيات  القدم من  لكرة  ال��دويل  االحت��اد  ب�سدة  ال��دول  ه��ذه 
قطر  اإىل  القادمني  وامل�سجعني  الالعبني  اأرواح  �ستهدد  التي  اخلطرية 
ب�سفتها معقاًل ح�سيناً لالإرهاب املتطرف. واأ�ساف انفانتينو : اأ�سعرتنا 
هذه الدول مبقاطعة هذه املباريات من جانب الدول العربية واالإ�سالمية 

اإذا مل يتم �سحبها من دولة قطر.
الدول  املوقف احلا�سم من  االإن�سان  العربية حلقوق  الفيدرالية  وثمنت 
العربية ال�ست التي ا�ستندت يف طلبها اإىل املادة رقم 85 من لوائح الفيفا 
حال  اآخ���رى  اإىل  وحتويلها  دول  م��ن  التنظيم  ملفات  �سحب  تتيح  التي 
اأن دع��م قطر لالإرهاب  ال��دول العربية  وج��ود ظ��روف طارئة واع��ت��ربت 
هو اأمر طارئ. واأعربت الفيدرالية العربية حلقوق االإن�سان - باعتبارها 

اإقامة  م��ن  الكبري  قلقها  ع��ن   - عربية  حقوقية  منظمات  الأه��م  ممثلة 
هذه البطولة بقطر ب�سبب االنتهاكات اجل�سيمة جتاه العمال االأجانب 
العاملني باملن�ساآت الريا�سية يف قطر وازدياد اأعداد حوادث املوت لهوؤالء 
العمال وعدم التزام قطر بتعهداتها الدولية بحماية العمال واملحافظة 
اإىل جانب خوفها على حقوق و�سالمة واأمن  عليهم من ح��وادث العمل 

اجلماهري وامل�سجعني الذين �سيذهبون اإىل قطر مل�ساهدة البطولة .
البطولة  م��ن  قطر  �ستحققه  ال��ذي  امل��ايل  امل���ردود  اأن  الفيدرالية  وراأت 
لهذه  اأن��ه  موؤكدة  العامل..  ب��دول  اإرهابية  جماعات  متويل  اإيل  �سيذهب 
االأ�سباب جمتمعة دعت االحتاد الدويل لكرة القدم ال�”فيفا” اإىل �سرعة 

ح�سم موقفه واإلغاء اإقامة البطولة بقطر.

�لفيدر�لية �لعربية حلقوق �لإن�سان تدعم مطالب �سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر

نادي  ملتقى  يف  امل�ساركات  تفاعلت 
احلمرية ال�سيفي يف دورته الثالثة 
الريا�سي  الربنامج  والع�سرين مع 
ال������ذي ح���م���ل ع����ن����وان االآي���روب���ي���ك 
�ساعات  ث��الث  م��دى  على  وتوا�سل 
ريا�سية  غ��اي��ات  ليحقق  متوا�سلة 
ال���ربن���ام���ج  . ومت����ي����ز  م����درو�����س����ة 
التي  املتنوعة  مبنا�سطه  الريا�سي 
ومنها  الريا�سات  من  ع��ددا  �سملت 
ريا�سة ال�سباحة وريا�سة التمارين 
ال��ه��وائ��ي��ة ب��ج��ان��ب ال��ت��دري��ب على 

اللياقة البدين .
الريا�سي  ال����ربن����ام����ج  وت�����الق�����ى 
اإدارة  روؤي����ة جمل�س  م��ع  احل��دي��ث  
الريا�سي  ال��ث��ق��ايف  ن���ادي احل��م��ري��ة 
ال�����س��ام�����س��ي لن�سر  ب��رئ��ا���س��ة ج��م��ع��ه 
الفتيات  ب���ني  ال��ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ة 
للمجتمع  ح��ي��اة  اأ���س��ل��وب  وج��ع��ل��ه��ا 
من خالل امل�سي القدم يف ترجمة 
ال�سارقة  جم��ل�����س  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
ال�سارقة  ب���ح���ك���وم���ة  ال����ري����ا�����س����ي 
بالدي  ل�سيف  ال��وط��ن��ي  وامل�����س��روع 
ال�سباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 

والريا�سة .
وحر�ست خبرية االآيروبيك املدربة 

ال�سباحة  �ساعات( والذي تنوع بني 
من  وغ��ريه��ا  الهوائية  وال��ت��م��اري��ن 
زكي  واأو�سحت  الريا�سة  االأن�سطة 
التنمية  ال��ربن��ام��ج  ال��ه��دف م��ن  اأن 
ع�سالت  جلميع  واملتزنة  ال�ساملة 
املتنا�سق  ال�سكل  يكون  مما  اجل�سم 
الوزن،  اإن��ق��ا���س  خ��الل  م��ن  للقوام 
اأ�سلوب  الريا�سة  مفهوم  واإ���س��ف��اء 
م�سيفًة  امل�����س��ارك��ات،  ل��ك��اف��ة  ح��ي��اة 
زيادة  اإيجابية يف  اآث��ار  للريا�سة  اإن 
ال�سعور  دون  ال��ت��ن��ف�����س��ي  اجل���ل���د 
الريا�سة،  مم��ار���س��ة  اأث��ن��اء  بالتعب 
ومفاهيم  قيم  امل�ساركات  واإك�����س��اب 
والتحمل  ال�����س��رب  م��ث��ل  اإي��ج��اب��ي��ة 

واالإيثار والتعاون.
على  ريا�سي  برنامج  زكي  يا�سمني 
رف���ع ت��ف��اع��ل امل�����س��ارك��ات م��ن خالل 
حت��ف��ي��زه��ن  ع��ل��ى ال��ل��ي��اق��ة البدنية 
الريا�سات  م����ن  ع�������ددا  وق����دم����ت 
و�سملت   ال���ت���دري���ب  ح�����س��ة  ���س��م��ن 
اأن�سطة ريا�سية متنوعة كالتمارين 
اللياقة  ومت�����اري�����ن  ال�������س���وي���دي���ة 
ال���ه���وائ���ي���ة وال�������س���ب���اح���ة واجل�����ري 
اك�ساب  اأث���ر كبري يف  م��ن  لها  ال��ت��ي 
اجل�سم الر�ساقة واللياقة املطلوبة، 
التمارين  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى  ع�����الوة 
ال��ري��ا���س��ي��ة ال��ت��ي مت��ك��ن م��ن زيادة 

الدم.   يف  املتوفر  االأوك�سجني  كمية 
واأف�����ادت امل���درب���ة ي��ا���س��م��ني زك���ي اأن 

امل�ساركات قد تفاعلن مع الربنامج 
 3( قرابة  اإ�ستمر  ال��ذي  الريا�سي 
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للريا�سات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  ي�ستعد 
بطولة  فعاليات  ال�ست�سافة  البحرية 
قبل  )اجلولة  املائية  للدراجات  العامل 
الفرة  خ��الل  �ستقام  التي  اخلتامية( 
باإ�سراف  املقبل  نوفمرب   25-23 م��ن 
البحرية  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال����دويل  االحت����اد 
)يو اأي ام( وتنظيم موؤ�س�سة )ات�س 2 اأو( 
من  مت�سابقا   60 من  اأك��رث  ومب�ساركة 
خمتلف اأنحاء العامل. وياأتي ا�ست�سافة 
�سمو  لتوجيهات  تنفيذا  الكبري  احلدث 
ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب��ن حم��م��د ب��ن را�سد 
اآل م��ك��ت��وم رئ��ي�����س ن����ادي دب����ي ال����دويل 
جمل�س  ومتابعة  البحرية  للريا�سات 
اإدارة النادي برئا�سة �سعادة احمد �سعيد 
للدور  ا���س��ت��م��راراً  امل��ه��ريي  م�سحار  ب��ن 
النادي  يلعبه  ال����ذي  وامل��ت��م��ي��ز  ال���رائ���د 
ك��وج��ه��ة اأوىل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة يف 

املنطقة العربية وال�سرق االأو�سط.

للريا�سات  ال�����دويل  دب����ي  ن����ادي  وي��ع��د 
االأح����داث  تنظيم  ال��رائ��د يف  ال��ب��ح��ري��ة 
الريا�سات  جم��ال  يف  والعاملية  الدولية 
ال��ب��ح��ري��ة ح��ي��ث ارت��ب��ط ب��ت��اري��خ حافل 
جمال  يف   1992 ع����ام  م��ن��ذ  وط���وي���ل 
ري��ا���س��ة ال�����زوارق ال�����س��ري��ع��ة وك����ان اأول 
ريا�سية  اأح��داث��ا  وا�ست�ساف  نظم  م��ن 
عام  عاملي  بتنظيم  املائية  ال��دراج��ات  يف 

ال�سياحي. بامليناء   1994

قبل  اجل��ول��ة  ت�سكل  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
اخلتامية من بطولة العامل للدراجات 
للطرق  م�����ف�����رق   2017 امل�����ائ�����ي�����ة 
يف  العاملية  االأل��ق��اب  على  للمتناف�سني 
االأخرية  املحطة  قبل  املختلفة  الفئات 
اأقيمت م��وؤخ��را ث��الث ج���والت يف  حيث 
املو�سم االأوروبي بني ايطاليا والربتغال 
فيما �ستكون االأنظار معلقة على املراحل 

احلا�سمة يف دولة االإمارات.

وت�ستقطب البطولة العاملية اإ�سافة اإىل 
جن���وم االإم������ارات اأب���ط���اال وب��ط��الت من 
وال�سويد  نيوزيلندا وفرن�سا وبريطانيا 
والنم�سا  واأملانيا  وال��دمن��ارك  وال��روي��ج 
ورو�سيا  واملجر   وايطاليا   وا���س��ت��ون��ي��ا 
ومقدونيا والت�سيك و�سلوفاكيا والتفيا 
وبلجيكا   و�سوي�سرا  وبولندا  وكرواتيا 
جنوم  ج��ان��ب  اإىل  وا�سبانيا  وال��ربت��غ��ال 
الكويت واملغرب. وقال احمد �سعيد بن 

اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  امل��ه��ريي  م�سحار 
البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دبي  ن��ادي 
ل���ه���ذا احل���دث  ال����ن����ادي  ا���س��ت�����س��اف��ة  اأن 
الكبري  ل��الإرث  وا�ستمرار  تاأكيد  العاملي 
اأ�سهر  النادي كواحد من  ال��ذي ميتلكه 
الريا�سات  يف  العاملية  ال��وج��ه��ات  واه���م 
ال��ب��ح��ري��ة م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س ال���ن���ادي عام 
1988 وبداية انطالقته العاملية بداية 
القا�سي  بها  ي�سهد  والتي  الت�سعينيات 

والداين حيث كان النادي ال�سباق دائما 
الكبرية  ال��ع��امل��ي��ة  ل���الأح���داث  للت�سدي 
واح����د امل��ن�����س��ات ال��روي��ج��ي��ة امل��ه��م��ة يف 
تلك الفرة وما يزال يلعب ذلك الدور 

املهم.
املائية  ال���دراج���ات  ري��ا���س��ة  اأن  واأو����س���ح 
البحرية  الريا�سات  باقي  من  كغريها 
عري�سة  ج��م��اه��ريي��ة  ق���اع���دة  مت��ت��ل��ك 
وت�ستهوي قطاع وا�سع من �سباب الدولة 

وهذا ما ظهر ب�سكل وا�سح يف امل�ساركة 
املتزايدة يف بطولة االإم��ارات للدراجات 
املائية االأمر الذي �سجع النادي لطلب 
ا�ست�سافة حدث اجلولة قبل اخلتامية 
باإ�سراف   2017 ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  م��ن 
وتنظيم  ام(  اأي  )ي���و  ال����دويل  االحت����اد 
من  النخبة  جتمع  حيث  اأو(   2 )ات�����س 
البطولة  اأن  ك��م��ا  ال��ع��امل��ي��ني  االأب���ط���ال 
ا�ستقطبت  املا�سية  املوا�سم  ويف  العاملية 

اهتمام عدد كبري من اأبناء الدولة مما 
لهم يف هذا  عاملي  متنف�س  وج��ود  يعني 
احلدث الكبري وال��ذي ي�سل اإم��ارة دبي 

للمرة االأوىل.
دبي  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  اأن  واأ����س���اف 
يتابع  البحرية ظل  للريا�سات  ال��دويل 
باإقامة  اخل���ا����س���ة  االإج�����������راءات  ك���اف���ة 
احلدث الكبري مع اجلهة املروجة حيث 
حتى  ل��ل��ح��دث  م��ب��ك��را  التجهيز  ���س��ي��ب��داأ 
الوجه  بامل�ستوى املطلوب ويظهر  يكون 
�سواطئها   و�سحر  دب��ي  الإم���ارة  اجلميل 
اأن النادي ورغم تنظيمه  الفاتنة مبينا 
الفعاليات  اأن  اإال  االأح��داث  للعديد من 
امل��رت��ق��ب��ة ���س��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة ح���دث عاملي 
اال�ستفادة  اإىل  اإ���س��اف��ة  م��ه��م  ت��روي��ج��ي 
الفنية الأبطال الدولة من هذا التجمع 
والذي ي�سم اأبطاال عامليني يف اأكرث من 

فئة واحدة.

ف���ازت ال���ع���داءة االإم��ارات��ي��ة ع��ل��ي��اء �سعيد 
 5000 ���س��ب��اق  ال��ذه��ب��ي��ة يف  ب��امل��ي��دال��ي��ة 
للبطولة  االفتتاحي  اليوم  مر جريا يف 
يف  حاليا  املقامة  القوى  الألعاب  العربية 

تون�س.
و اأه��دى احت��اد االم���ارات الأل��ع��اب القوى 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  اإىل  ال��ف��وز  ه���ذا 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  و����س���اح���ب  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  رعاه اهلل و�ساحب 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
لدعمهم  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
ال�سيخ  و���س��م��و  وال��ري��ا���س��ي��ني  ل��ل��ري��ا���س��ة 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل 
الريا�سي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
االماراتية.  االلعاب  الأم  ودعمه  لرعايته 

اإىل �سمو  اأه�����دى االحت�����اد االجن�����از  ك��م��ا 
م���ب���ارك رئي�سة  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�����س��ي��خ��ة 
االأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  االحت��اد 
املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة 

تقديرا  وال��ط��ف��ول��ة  ل���الأم���وم���ة  االأع���ل���ى 
االماراتية  امل���راأة  �سموها  لدعم  وتثمينا 
ب�سفة عامة والريا�سة االماراتية ب�سفة 
الكمايل  اأح��م��د  امل�ست�سار  اأك��د  و  خا�سة. 

ال����دويل  االحت������اد  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و 
اأن  القوى رئي�س احتاد االم��ارات  الألعاب 
هذه امليدالية الذهبية تعترب تاأكيدا على 
“ قبل انطالق بطولة  “ علياء  جاهزية 

العامل يف لندن يف اأغ�سط�س املقبل . وقال 
للم�ساركة  ج��اه��زي��ت��ه��ا  اأك����دت  ع��ل��ي��اء  اإن 
القوية يف �سباق ال� 10000 مر جريا 
اأغ�سط�س  يف  ل��ن��دن  يف  ال��ع��امل  وب��ط��ول��ة 

ملقبل  ا
. منوها اإىل اإعتزامها امل�ساركة يف بطولة 
اآ�سيا لل�ساالت يف تركمان�ستان يف الفرة 
من 20 اإىل 27 �سبتمرب املقبل يف �سباق 

3000 مر داخل ال�ساالت .. وعرب عن 
اأمله يف اأن يحقق كل من �سعود ومعيوف 
م��ن اأع�����س��اء ال��ب��ع��ث��ة االإم���ارات���ي���ة نتيجة 

طيبة يف �سباق 800 مر جريا.

علياء �سعيد تفوز بذهبية 5000 مرت جريا يف �لبطولة �لعربية لألعاب �لقوى بتون�س

عقد نادي تراث االإم��ارات اجتماعا ملناق�سة تاأ�سي�س جلنة 
يف  العربي  ال�سلوقي  وفعاليات  م�سابقات  ب�����س��وؤون  تهتم 

الدولة.
ح�سر االجتماع - الذي عقد يف املركز االإداري يف �سويحان 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي  اأح��م��د  �سنان  م��ن  ك��ل  �سعادة   -
لالأن�سطة والفعاليات يف النادي وعبداهلل حممد املحريبي 
ومن�سور  النادي  يف  امل�ساندة  للخدمات  التنفيذي  املدير 
�سلطان  ملركز  العام  املدير  نائب  املن�سوري  عمهي  �سعيد 

ال�سلوقي  �سباقات  جلنة  رئي�س  ال�ساعدي  وحمد  زايد  بن 
وع��دد من  الراثي  زاي��د  بن  �سلطان  العربي يف مهرجان 
االإدارات  الدولة وم��دراء  العربي يف  ال�سلوقي  كبار مالك 
على  العمل  املجتمعون  ون��اق�����س  ال��ن��ادي.  يف  وامل�����س��وؤول��ني 
بالن�سبة  الهامة  االأم��ور  ملناق�سة  ا�ست�سارية  جلنة  ت�سكيل 
لل�سلوقي العربي تعمل حتت مظلة نادي تراث االإمارات. 
عمل  م�ستقبال  يتطلبها  التي  االحتياجات  ناق�سوا  كما 
املركز  للجنة يف  م��ك��ت��ب  ت��وف��ري  م��ث��ل  امل��ق��رح��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

االإج����راءات  ملبا�سرة  �سويحان  يف  للنادي  التابع  االإداري 
م�سمار  وتوفري  العربي  ال�سلوقي  �سباقات  يف  والت�سجيل 
والت�سابق  التدريب  خالله  من  ميكن  بال�سباقات  خا�س 
اإ�سافة  ال�سباقات  لدعم  باللجنة  خا�س  �سندوق  واإن�ساء 
اإىل اعتماد العقوبات اخلا�سة ب�ساأن املن�سطات والتي تر�سخ 
ا�ستدامة  على  للحفاظ  والقوانني  ال�سروط  اأه��م  اإح��دى 
على اجلودة  للحفاظ  ا�ستخدامها  الريا�سة وجتنب  هذه 

والنوعية يف مثل هذه ال�سباقات.

اإن  ال��ك��ت��ال��ون��ي��ة،  دي��ب��ورت��ي��ف��و  م��ون��دو  ق��ال��ت �سحيفة 
النجم  ل�سم  خيايل  بعر�س  �سيتقدم  بر�سلونة  ن��ادي 
االإي��ط��ايل م��ارك��و ف��ريات��ي م��ن باري�س �سان جريمان 

الفرن�سي.
تنوي  ال��ب��الوغ��ران��ا  اإدارة  ف���اإن  ال�سحيفة،  وبح�سب 
اإدخال جنمها الكرواتي اإيفان راكيتيت�س، اإ�سافة اإىل 

العا�سمة  ن��ادي  اإدارة  الإقناع  ي��ورو،  مليون   65 مبلغ 
الفرن�سية باال�ستغناء عن فرياتي )24 عاماً(.

وكان �سان جريمان رف�س عدة عرو�س من بر�سلونة 
كنوع  فريقه  تدريبات  غاب عن  ال��ذي  ل�سم فرياتي، 
يعود ويعتذر  اأن  اإدارة فريقة، قبل  ال�سغط على  من 

لزمالئه وجماهري الفريق.

نادي تر�ث �لإمار�ت يبحث ت�سكيل جلنة 
لل�سلوقي �لعربي يف �لدولة

ع���ر�س خيال��ي من ب�ر�سلون��ة 
ل�س���م فري�ت���ي

النادي البحري ينظم اجلولة قبل اخلتامية 2017

مون�دي�ال �لدر�ج��ات �ملائي��ة يف دب��ي نوفمب���ر �ملقب���ل
بن م�سحار: حدث مرتقب يجمع نخبة اأبطال العامل

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1822  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- نور احلياة خلدمات االفراح - �س ذ م م   جمهول 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ وف���اء ط��وي��ل   ق��د اأق���ام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )21500( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   1705 مبلغ  اىل 
بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1820  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- نيوتن للكمبيوتر - �س ذ م م جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ فيكا�س كوتان تاراميل كري�سنان كانا ماداتيل  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )95900( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�سافة 
اىل مبلغ 4700 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2058  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- هرتكو للنقل الربي العام - جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ رودولفو اباكان ابوبو   قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)30384( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�سافة اىل 
مبلغ 2305 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2094  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  الفنية - �س  اأن��ور �ساديقو للخدمات  املنفذ �سده/1- حممد  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد رفيق عبدالرحمن   
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وق��دره )10910( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
باال�سافة اىل مبلغ 965 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 دعوى رقم 2017/2136 جزئي جتاري حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

ال�سيد/ �سلطان علي البلو�سي املدعي عليه 
االحتادية  ال�سارقة  "حمكمة  قبل  من  كخبري  انتدابنا  اىل  باال�سارة 
االبتدائية" يف الدعوى 2017/2136 املقامة �سدكم من املدعي بنك االحتاد 
الوطني  -  نود دعوتكم اىل اجتماع خربة ال�ساعة 12.30 الثانية ع�سرة 
والن�سف ظهر يوم االحد 2017/7/23 يف مكتبنا الكائن يف دبي ديرة  بور 
�سعيد بناية الوحدة الطابق 5 مكتب 504 )هاتف 042959958( لتزويدنا 

مبا لديكم من م�ستندات متعلقة بالدعوى اعاله. 
اخلبري امل�سريف   
جمال خليل يا�سني  

دعوة املدعي عليه 
لجتماع اخلربة 

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/536 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- واي��دوول لالن�ساءات - �س ذ م م - وميثلها املدير وال�سريك / احمد 
ال�سعيد عبدالغفار احللوجي -  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
لتجارة  النمر  �سركة  ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/4/19 بتاريخ  املنعقدة 
احلديد - ذ م م : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ اربعمائة وت�سعة وخم�سني 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دراه��م  وع�سرة  ومائتي  ال��ف 
احلا�سل يف 2017/2/14 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/189  عقاري كلي                 

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ���س��وب��وت ه��ول��دي��ن��غ مل��ت��د  جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان 
اأق���ام عليك  امل��دع��ي/ ع��ب��داهلل اح��دي وميثله : خالد كلندر ع��ب��داهلل ح�سني   ق��د 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ االتفاقية وبالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
588926.09 درهم وباال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ االيجار 
وامل�سروفات  بالر�سوم  والزامه  التام  ال�سداد  وحتى    2011/11/31 يف  عليه  املتفق 
واتعاب  املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2017/7/23  ال�ساعة 9.30 
�س بالقاعة Ch1.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 فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/66 بيع عقار مرهون    
ال�سام�سي  جمهول  �سالح حممد  �سعيد  م��رمي   / ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
 : املتحد وميثله  العربي  البنك  التنفيذ/   ان طالب  االقامة مبا  حمل 
ال�سويدي  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  حممد عي�سى �سلطان 
2016/11/30 اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )4970000( درهم 
خالل �سهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاله واإالبيع حمل العقار 
بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون االجراءات املدنية ) نوع 
العقار : ار�س - املنطقة : املزهر االوىل - رقم االر�س : 352 - امل�ساحة 

بالقدم املربع : 6.400.01(   
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

ج بلقب �سباق  هاميلتون يتوَّ
بريطانيا لفورمول 1

هاميلتون  لوي�س  الربيطاين  ج  ُت��وِّ
�سائق فريق مر�سيد�س بلقب �سباق 
ال���ك���ربى ام�س  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ج���ائ���زة 
م��ن��اف�����س��ات بطولة  ���س��م��ن  االأح������د 
�س�������يارات  ل�س����������باقات  ال���ع���امل 

فورموال 1.
وحقق هاميلتون الفوز الرابع على 
بريطانيا  جائزة  �سباق  يف  ال��ت��وايل 
�سباق  راب��ًع��ا يف  الكربى بعدما ح��ّل 
االأ�سبوع  ال��ك��ربى  النم�سا  ج��ائ��زة 
امل���ا����س���ي ويف امل���رك���ز اخل���ام�������س يف 
االأ�سبوع ال�سابق له يف �سباق جائزة 
اأول  ليحقق  الكربى،  اأذربيجان 

انت�سار له منذ �سباق كندا.
و�سعد هاميلتون اإىل من�سة 
�سيلفر�ستون  يف  التتويج 
 2008 اأع��������������������������وام 
و2015  و2014 
كما  و2016، 
مر�سيد�س  هيمن 
ال�سباق  ل��ق��ب  ع��ل��ى 
ال��������ربي��������ط��������اين يف 
اآخ��ر 5 اأع���وام حيث 
االأملاين  ال�سائق  ف��از 
روزبرغ  نيكو  املعتزل 
بلقب  ال��ل��ق��ب،  ح��ام��ل 

ال�سباق يف 2013.
فالتريي  الفنلندي  وح��ل 
يف  مر�سيد�س  �سائق  بوتا�س 
مواطنه  يليه  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
�سائق  راي�����ك�����ون�����ن  ك���ي���م���ي 
الثالث.  املركز  ف��رياري يف 
ال�سباق  ه��ام��ي��ل��ت��ون  وب������داأ 
االأول  االن�����ط�����الق  م���رك���ز  م����ن 
م�ساركاته  ت��اري��خ  يف   67 للمرة 
على  لي�سبح  لبطولة  ب�سباقات 
م���ن معادلة  واح�����د  ���س��ب��اق  ب��ع��د 
ال��رق��م ال��ق��ي��ا���س��ي امل�����س��ج��ل با�سم 
االأملاين مايكل �سوماخر اأ�سطورة 
���س��ب��اق��ات ����س���ي���ارات ف����ورم����وال 1 
االأول  امل��رك��ز  م��ن  انطلق  وال���ذي 
يف 68 �سباًقا على مدار م�سريته 

الريا�سية.

نائب رئي�س �لدولة ي�سهد تتويج فر�سان �لمار�ت �أبطال يف مهرجان حممد بن ر��سد للقدرة يف �إيطاليا 

مدرب  م��وري��ن��ي��و  ج��وزي��ه  ال��ربت��غ��ايل  ا�ستبعد 
نادي مان�س�سر يونايتد لكرة القدم، اأي م�سعى 
جنم  رون���ال���دو،  كري�ستيانو  م��واط��ن��ه  الإع�����ادة 
االنكليزي  ناديه  اىل  اال�سباين،  مدريد  ري��ال 

ال�سابق.
واأتت ت�سريحات مورينيو مع انطالق اجلولة 
الواليات  يف  احلمر  ال�سياطني  ل�  التح�سريية 
األ ايه  ن�����ادي  ب���ف���وز ع��ري�����س ع��ل��ى  امل���ت���ح���دة، 
م��ب��اراة �سمن  5-2 يف  غ��االك�����س��ي االم��ريك��ي 

دورة كاأ�س االأبطال الودية.
ت�سكيلته  تعزيز  اىل  امل���درب  ي�سعى  وق��ت  ويف 
ب�����س��ك��ل اإ����س���ايف ق��ب��ل ان���ط���الق امل��و���س��م املقبل 
اأوروب��ا، �سدد  الذي ي�سارك فيه ب��دوري اأبطال 
م��وري��ن��ي��و ع��ل��ى ان اإع����ادة ���س��م رون���ال���دو الذي 
يردد انه راغب يف الرحيل عن النادي امللكي 

اال�سباين، غري واردة.
وق���ال م��وري��ن��ي��و ل��ن اأ���س��ي��ع وق��ت��ي يف التفكري 

بالعبني )يعترب �سمهم( مهمة م�ستحيلة.
االأخ���رية  االآون����ة  ت��ق��اري��ر �سحافية يف  وك��ان��ت 
اأف����ادت ب���اأن رون���ال���دو )32 ع��ام��ا( اأب��ل��غ ريال 
مدريد الذي ان�سم اليه عام 2009 قادما من 
امللكي،  النادي  عن  الرحيل  يف  راغب  يونايتد، 
يف  بحقه  الق�سائية  املالحقة  ظ��ل  يف  ال�سيما 

ا�سبانيا يف ق�سية التهرب ال�سريبي.
من  ال��ت��ق��اري��ر،  بح�سب  رون���ال���دو،  وي�سكو 

ان ري��ال ال يدعمه ب�سكل كامل يف 
يفر�س  التي  الق�سية  ه��ذه 

اأم����ام  ان مي��ث��ل مب��وج��ب��ه��ا 
مت����وز   31 يف  ال����ق���������س����اء 
عالقته  اىل  ا�سافة  يوليو، 

الذين  ال��ن��ادي  م�سجعي  م��ع 
اأط�����ل�����ق�����وا ب���ح���ق���ه �����س����اف����رات 

املن�سرم،  امل��و���س��م  يف  ا�ستهجان 
اإحراز  اىل  اي��اه  قيادته  رغ��م  على 

للمرة  اال����س���ب���اين  ال�������دوري  ل��ق��ب 
واالحتفاظ   ،2012 منذ  االأوىل 

اأب����ط����ال  دوري  ب���ل���ق���ب 
اأوروبا.

ون�������������ف�������������ى 
م�������س���وؤول���و 

ال�����������ن�����������ادي 
اال�������س������ب������اين 
اأي  ت�����ل�����ق�����ي 
عر�س ب�ساأن 

الربتغايل 
ال������������������ذي 
اأح�����������������رز 
ج�������ائ�������زة 
ال���������ك���������رة 

ال����ذه����ب����ي����ة 
العب  الأف�����س��ل 

اأرب���ع  يف ال���ع���امل 
مرات.

مورينيو  وح����ق����ق 
مك�سبا  وي��ون��اي��ت��د 
يف �سوق االنتقاالت 

ال�سيفية يف متوز 
ي��ول��ي��و احل���ايل، 

لوكاكو  روميلو  البلجيكي  ال���دويل  �سم  ع��رب 
قادما من ايفرتون االنكليزي، يف �سفقة قدرت 
 85،5( ا�سرليني  جنيه  مليون   75 بنحو 
االندية  ب��ني  قيا�سي  رق��م  وه��و  ي���ورو(،  مليون 

االنكليزية.
من  ال��ث��اين  ال�سوط  كامل  يف  لوكاكو  و���س��ارك 
املباراة مع الفريق االمريكي، اال انه مل يتمكن 
من االن�سمام اىل الئحة امل�سجلني التي �سملت 
واالنكليزي  فياليني  زمالءه مواطنه مروان 

واالرميني  )ه���دف���ان(  را���س��ف��ورد  م��ارك��و���س 
هريك خميتارين.

واأ�ساع لوكاكو )24 عاما( فر�سة ذهبية 
للت�سجيل بعد اأربع دقائق من دخوله 

اأر�س امللعب، اال ان حار�س فريق األ 
ت�سدى  رو  ب��راي��ن  غاالك�سي  اي��ه 

مورينيو  وك���ال  لت�سديدته. 
املديح ملهاجمه اجلديد.

وقال لوكاكو العب 
يلعب  ه���داف، 

وظ������ه������ره 

اليوم  اإيل  بالن�سبة  اجليد  االأم��ر  للمدافعني. 
انني راأيت انه العب فريق اأي�سا.

بت�سجيل  مهوو�سا  لي�س  اأن��ان��ي��ا،  لي�س  اأ���س��اف 
على  ب��ل  نف�سه،  ع��ل��ى  قلقا  ي��ك��ن  االأه�����داف مل 

كيفية حت�سني الفريق.

مورينيو ي�ستبعد �إعادة رونالدو �ىل مان�س�سرت يونايتد 

رغم اأن روميلو لوكاكو العب مان�س�سر يونايتد اجلديد 
فريقه  مع  االأوىل  مباراته  ال�سباك يف  هز  يتمكن من  مل 
والتي  القدم  لكرة  املمتاز  االجنليزي  ال��دوري  يف  املناف�س 
جاالك�سي  اأجن��ل��ي�����س  ل���و����س  ع��ل��ى   2-5 ب��ال��ف��وز  ان��ت��ه��ت 
اأداء متميزا طوال  البلجيكي قدم  املهاجم  فاإن  االأمريكي 

املباراة.
وع���ن الع��ب��ه اجل��دي��د ال���ق���ادم م��ن اي��ف��رت��ون ق���ال جوزيه 
مورينيو مدرب يونايتد لل�سحفيني بعد املباراة هو العب 
اأن���اين وغ��ري مهوو�س  يجيد االأداء اجل��م��اع��ي. وه��و غ��ري 

بالتهديف.
على  قلقا  يكن  مل  املخ�سرم  ال��ربت��غ��ايل  امل���درب  واأ���س��اف 
اأداء الفريق وحت�سينه. وهذا كله  نف�سه بل كان قلقا علي 
لوكاكو  مقارنة  ال�سعب  من  اأن��ه  مورينيو  واأو���س��ح  جيد. 
ب��وي��ن روين ه���داف ي��ون��اي��ت��د ال��ت��اري��خ��ي وال����ذي ع���اد اإىل 

ايفرتون ناديه ال�سابق.
وقال مورينيو مقارنة روين بلوكاكو غري ممكنة” موؤكدا 
اأن لوكاكو )24 عاما( �سيكون مبثابة نقطة ارتكاز لهجوم 

فريقه.
ويف امل���ب���اراة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف ل��و���س اجن��ل��ي�����س اأي�����س��ا منح 
ليندلوف  فيكتور  اجل��دي��د  ال�سويدي  مدافعه  مورينيو 

فر�سة الظهور االأول مع الفريق يف ال�سوط الثاين.
و�سيطر يونايتد الذي تلقى ت�سجيعا هائال من اجلمهور 
الفريق  ف�سل  بينما  مبكرا  وت��ق��دم  امل��ب��اراة  على  �سريعا 
امل�سيف اأراحة عدد من العبيه االأ�سا�سيني ب�سبب ا�ستمرار 

املو�سم املحلي.
ماركو�س  اأح��رز  اأن  بعد  تقريبا  املباارة  وح�سمت 

اأول  يف  ال�سيف  للفريق  ه��دف��ني  را���س��ف��ورد 
زم�����الوؤه  ي�����س��ي��ف  اأن  ق��ب��ل  دق��ي��ق��ة   20

مروان فياليني وهريخ خميتاريان 
وانطوين مار�سيال بقية االأهداف.
الفارق  ا���س��ح��اب االأر�����س  وق��ل�����س 

ق��ب��ي��ل ال��ن��ه��اي��ة ب��ه��دف��ني حمال 
ت��وق��ي��ع��ي ج��ي��وف��اين دو�س 

�����س����ان����ت����و�����س ودي������ف 
روم�������������ن�������������ي. 

�سيلتقي  ال�سمالية  اأم��ري��ك��ا  يف  احلالية  جولته  اط��ار  ويف 
م��ان�����س�����س��ر ي��ون��اي��ت��د مع 

ريال �سولت ليك

لوكاكو يتاألق يف ظهوره �لأول مع يونايتد 

روم��ا يتعاق��د م���ع �لرتك��ي �سينغي�����ز
ن��ادي روم��ا االإي��ط��ايل ر�سمياً، ع��ن تعاقده  اأع��ل��ن 
اأوندير من  مع املهاجم الركي ال�ساعد �سينغيز 
�سفوف با�ساك �سهري، مقابل 13.4 مليون يورو، 

بجانب حوافز اإ�سافية.
و�سافر �سينغيز اإىل روما، وخ�سع للك�سف الطبي 
يف عيد ميالده ال�20، وبعد جتاوز الك�سف الطبي 

وقع عقداً �سباح ام�س االأح��د مع نادي العا�سمة 
بوجودي  �سعيد  �سينغيز:  وق��ال  اأع���وام.  ل�5  ميتد 
هديف  اجلماهري،  با�ستقبال  للغاية  ومتاأثر  هنا، 
ح��ج��ز م��ق��ع��داً اأ���س��ا���س��ي��اً ب��ال��ف��ري��ق يف اأ����س���رع وقت 
 13.4 تكلفت  ال�سفقة  اأن  روم��ا  واأو���س��ح  ممكن. 
بناء على عوامل حم��ددة قد  ي��ورو، ولكن  مليون 

اإ�سافية.  حوافز  ي��ورو  مليون   1.5 النادي  يدفع 
واأ�����س����ار ب���ي���ان روم�����ا: ال���الع���ب ال���رك���ي ال����دويل 
30 يونيو  اأع���وام حتى  وق��ع ع��ق��داً م��ع روم���ا ل�5 

)حزيران( 2022.
دولية  مباريات   4 خالل  هدفني  �سينغيز  و�سجل 

مع املنتخب الركي.

•• تو�صكانا -ايطاليا-وام:
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
�سمو  ام�س وبح�سور  رع��اه اهلل �سباح  دب��ي  حاكم 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ح��م��دان  ال�سيخ 
اأبطاال يف  ويل عهد دبي تتويج فر�سان االم��ارات 
فعاليات اليوم اخلتامي ملهرجان كاأ�س حممد بن 
باإيطاليا  تو�سكانا  اإقليم  يف  وذل��ك  للقدرة  را�سد 
���س��ارك يف �سباقاته االرب��ع��ة خ��الل يومي  وال���ذي 
املهرجان اأكرث من 500 فار�س وفار�سة من 44 

دولة من خمتلف اأنحاء العامل .
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  وه��ن��اأ   
حققوه  ال��ذي  الكبري  بالفوز  الفر�سان  مكتوم  اآل 
منوهاً  واملدربني  الفر�سان  جهود  ت�سافر  بف�سل 

�سموه باأهمية املناف�سة بروح الفريق الواحد من 
اأجل الو�سول اإىل النتائج االيجابية واملرجوة يف 

�سباقات القدرة العاملية .
ال  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو   ودعا �ساحب 
التدريب  املثابرة يف  اإىل  االم��ارات  فر�سان  مكتوم 
لت�سجيل  واجلهوزية التامة بدنياً ومهارياً وفنياً 
دولتنا  علم  ورف���ع  الريا�سية  االإجن����ازات  اأف�����س��ل 
والبطوالت  املهرجانات  يف  خفاقا  عاليا  احلبيبة 
�سمعة  تر�سيخ  وكذلك  ودولياً  اإقليمياً  الريا�سية 
الدولية  الريا�سية  االأو���س��اط  يف  االم���ارات  دول��ة 

وغريها من الفعاليات العاملية.
 و حت���ق���ق���ت االجن����������ازات االم�����ارات�����ي�����ة ب����ج����دارة 
وا�ستحقاق من خالل الربع على �سدارة �سباقي 
املئة وع�سرين كيلو مرا واملئة و�ستني كيلو مرا 
املركز  الفار�سي  �سعيد  من�سور  الفار�س  انتزع  اإذ 

�سهوة  ممتطيا  مر  كيلو   120 �سباق  يف  االول 
ار  ام  اأ�سطبالت  م��ن  ت��ي��اال  غلني  ماجيك  امل��ه��ره 
�ساعات   04:29:37 وق���دره  زمنا  وم�سجال  ام 
بينما ظفر يف املركز الثاين الفار�س عبداهلل غامن 
اف  ا�سطبالت  من  جنه  املهره  �سهوة  علي  امل��ري 
ثري وم�سجال زمنا وقدره 04:29:38 �ساعات 
بينما كان املركز الثالث من ن�سيب الفار�س غامن 
�سعيد العوي�سي ممتطيا �سهوة املهره دجينها دي 
فيغنول�س من ا�سطبالت اف ثري وم�سجال زمنا 

وقدره 04:29:39 �ساعات .
الفار�س  كيلو مرا حقق  و�ستني  املئة  �سباق   ويف 
حممد عايده املركز االول ممتطيا �سهوة اجلواد 
تهري دو بارتا�س من ا�سطبالت اف ثري وم�سجال 
الفار�س  وحل  �ساعات   07:06:49 وقدره  زمنا 
�سامل حمد الكتبي يف املركز الثاين ممتطيا �سهوة 

اجلواد كردو�س من اأ�سطبالت ام �سفن وم�سجال 
زمنا وقدره 07:06:50 وجاء يف املركز الثالث 
الفار�س حمد عبيد الكعبي ممتطيا �سهوة اجلواد 
�سيام دو بارذا�س من ا�سطبالت ام ار ام وم�سجال 

زمنا وقدره 07:06:56 .
من  للقدرة  را���س��د  ب��ن  حممد  مهرجان  ويعترب   
اأ�سخم �سباقات العامل للقدرة من حيث اجلوائز 
وقد  ال��ع��امل  م�ستوى  على  وامل�����س��ارك��ة  واملناف�سة 
فار�ساً   60 ن��ح��و  امل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��ارك يف 
وفار�سة من دولة االإمارات ميثلون اإ�سطبالت عدة 
واإ�سطبالت  اإم.اآر.اإم  اإ�سطبالت  اأبرزها  الدولة  يف 

اإم 7 وا�سطبالت اإف 3 وغريها.
ال�سيوخ  م���ن  ع����دد  امل���ه���رج���ان  ف��ع��ال��ي��ات   ح�����س��ر 
القدرة  بريا�سة  واملهتمون  وامل��الك  وامل�سوؤولني 

والتحمل علي امل�ستوي العاملي .



    
يعلق د�خل �سر�يف �آيل 

عندما بداأ �سراف اآيل للنقود يف والية تك�سا�س االأمريكية بقذف 
ر�سائل مكتوبة بخط اليد من �سخ�س يطلب النجدة مع االأموال 
عبارة عن  االأمر  اأن  لوهلة  ال�سرطيون  اعتقد  امل�سحوبة،  النقدية 
مقلب. لكن عندما توجه العنا�سر اإىل هذا ال�سراف االآيل التابع 
ال�ساحلية،  اأمريكا يف مدينة كوربو�س كري�ستي  اأوف  مل�سرف بنك 
بعد تلقيهم بالغات من زبائن تلقوا هذه الر�سائل الغريبة، فوجئ 
ال�سرطيون ل�سماعهم �سوتاً خافتاً يخرج من االآلة وفق �سحيفة 
االآلية  ال�سرافات  اإ���س��الح  يف  يعمل  رج��ل  وك��ان  بو�ست.  وا�سنطن 
عالقاً يف داخل االآلة منذ �ساعتني من دون هاتف حممول، وحاول 
ا�ستغاثة على ق�سا�سات  اإخطار اخلارج بحالته عرب كتابة ر�سائل 

ورق كان يبعث بها من اإحدى فتحات ال�سراف االآيل.
اأنه  هوبر  اللفتانت جون  املحلية  ال�سرطة  با�سم  املتحدث  واأو�سح 

من غري املمكن بب�ساطة اإدارة املقب�س واخلروج.
هنا  عالق  اأن��ا  "�ساعدوين،  الر�سائل  اإح��دى هذه  العامل يف  وكتب 
ات�سلوا مبديري يف العمل" على رقم هاتف  دون هاتف حممول، 
مرفق بالر�سالة. واأخرجت ال�سرطة العامل الذي مل تعط ا�سمه 

وال ا�سم ال�سركة حيث يعمل.

يدخل غيني�س ب�2600 �سغطة يف �ساعة
�سجل رجل يبلغ من العمر 52 عاماً من ويلز، رقما عاملياً جديداً، 

من خالل ممار�سة اأكرث من 2600 �سغطة يف �ساعة واحدة.
ب��دخ��ول مو�سوعة غيني�س  وي��ل��ي��ام��ز،  ك��ارل��ت��ون  ال��ربي��ط��اين  جن��ح 
لالأرقام القيا�سية، بعدما قام باإنهاء 2682 �سغطة يف غ�سون 60 
اأف�سل رقم يف ممار�سة متارين ال�سغط يف  بذلك  دقيقة، حمققاً 
العامل.  وقال وليامز متحدثاً عن جتربته: لقد فعلت ذلك الإثبات 
اأنني االأف�سل. يف ال�سنتني املا�سيتني قمت بزيادة وترية التدريب 
لتحقيق هذا الرقم العاملي، واأنا �سعيد جداً الأنني جنحت يف ذلك.

وقد حاول وليامز جتاوز رقمه القيا�سي ال�سابق الذي بلغ 2220 
�سغطة يف ال�ساعة، من خالل بذلك جهود م�ساعفة يف التمرين 

يف مركز للياقة البدنية يف غرب اأ�سراليا.
مدى  على  بال�سغط  يقوم  وه��و  فيديو  مقطع  يف  ويليامز  وظهر 
���س��اع��ة م��ن ال��زم��ن، اأخ���ذ خ��الل��ه��ا ا���س��راح��ات ق�����س��رية للجلو�س 

والتنف�س، بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" االإلكروين.  

ي�سنع �أكرب مدفع مائي خارق 
قام مهند�س ميكانيكي من والية كاليفورنيا االأمريكية، ب�سناعة 
ال�سميك  الزجاج  ق��ادر على حتطيم  العامل،  ق��اذف مائي يف  اأك��رب 
ب�سهولة.  وعر�س مارك روبري قدرات مدفع املياه الذي يبلغ طوله 
7 اأق��دام، والذي يحمل لقب اأكرب مدفع مائي يف العامل يف �سجل 

غيني�س لالأرقام القيا�سية، على قناته على يوتيوب. 
وقد متكن مدفع املياه ال�سخم من ك�سر الزجاج ال�سميك، وقطع 
اإىل فتح عبوة  اإىل ن�سفني، باالإ�سافة  البطيخ وامل��وز والهوت دوغ 
�سودا وحتطيم خط من اأكواب ال�سراب بقوة مائية ت�سل �سرعتها 
اإىل 272 مياًل يف ال�ساعة.  وكان املهند�س روبري قد �سعى للح�سول 
نا�سا  خمتربات  من  غ��الزب��روك،  كني  �سديقه  من  م�ساعدة  على 
قناة  �ساحب  كالغيت،  بوب  مع  وعمل  املدفع،  لت�سميم  للف�ساء، 

متخ�س�سة ب�سناعة امل�سد�سات املائية على اليوتيوب. 
اأ�سهر  �ستة  ح��وايل  العمالق  املائي  املدفع  �سناعة  ا�ستغرقت  وق��د 
من العمل، حيث احتفل روبري واأ�سدقاوؤه باالإجناز مبعركة مائية 
اأفراد العائلة الذين كانوا م�سلحني مب�سد�سات مياه �سغرية،  مع 

بح�سب موقع "يو بي اآي" االإلكروين. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�لغربان ت�ستبق �لأحد�ث كالإن�سان
اأظهرت جتارب، ن�سرت خال�ساتها يف جملة �ساين�س العلمية االأمريكية، اأن الغربان لديها القدرة مثل االإن�سان على 
ا�ستباق االأحداث، وهي وظيفة اإدراكية معّقدة. وكانت درا�سات اأعدت يف االأعوام اخلم�سة ع�سر املا�سية اأظهرت اأن 
لهذه الطيور القدرة الذهنية على ا�ستخدام اأدوات للح�سول على الطعام، واأي�ساً لتخزينه. لكن الدرا�سات االأخرية 
املن�سورة خال�ساتها يف �ساين�س ك�سفت عن قدرات ذهنية اأكرث تعقيدا، مثل رف�س مكافاأة ما اأماًل باحل�سول على 
مكافاأة اأكرب الحقاً. ون�س القراآن الكرمي على اأن الغراب هو من علم ابن اآدم اأن يدفن اآخاه بعد اأن قتله ومل يعرف 
كيف يت�سرف بجثته. والأن علوم التطور ال ت�سري اإىل اأي �سلة بني االإن�سان والقرود من جهة وهذه الطيور من جهة 

ثانية منذ اأكرث من 300 مليون �سنة، يرّجح العلماء اأن القدرات االإدراكية لديها تطوّرت ب�سكل منف�سل.
ومن املعروف اأن الوظائف االإدراكية املعقدة، مثل ا�ستباق االأمور، موجودة لدى االإن�سان والقرود الكبرية، ومل تكن 

معروفة من قبل لدى الطيور، وفقاً للباحث كان كابادايي من جامعة لوند يف ال�سويد وامل�سرف على الدرا�سة.
وتبني اأن بع�س اأنواع الغرابيات لديها القدرة على التخطيط للم�ستقبل، لكن هذا التخطيط يقت�سر على تاأمني 
الطعام وال يتعداه اإىل جماالت اأخرى. وعر�س الباحثون العلبة على الغربان، ثم اأخفوها عنها. بعد ذلك، اأعادوها 
وو�سعوا االأداة الالزمة لفتحها بني اأدوات اأخرى، فاختارت الغربان االأداة ال�سحيحة وجنحت يف فتح العلبة بن�سبة 
%. واأظهرت جتربة اأخرى قدرة الغربان اأكرث من القرود على اختيار القطعة املنا�سبة من بني قطع معرو�سة   86

اأمامها، للح�سول على الطعام الحقاً.
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ميار�س طقو�سًا غريبة على منت طائرة 
اأحد  االإل���ك���روين،  يوتيوب  م��وق��ع  على  ن�سر  ���س��ادم  م�سور  ت�سجيل  اأظ��ه��ر 
على  �سعوده  اأثناء  غريبة  روحية  طقو�ساً  ي��وؤدي  وهو  النيجرييني  الزعماء 
منت طائرة كندية.  كان اإديي اإيتان اأوجونو�سي، املليونري البالغ من العمر 
42 عاماً، والزعيم الروحي ل�سعب اليوروبا النيجريي، ي�سافر مع جمموعة 
من مرافقيه يف رحلة متجه اإىل اأونتاريو بكندا يوم الثالثاء املا�سي، عندما 
بداأ باأداء طقو�س روحية داخل الطائرة.  وتظهر اللقطات التي �سورها راكب 
مل يك�سف عن ا�سمه، الزعيم اإديي وهو ي�سعد على منت الطائرة مع جمموعة 
اخل�سخي�سات  بهز  يبداأ  اأن  قبل  التقليدي،  االإفريقي  بالزي  م�ساعديه،  من 
اإدي��ي يتمتع مبكانة  باأن الزعيم  اإىل مقعده.  ويذكر  راأ�سه حتى و�سل  فوق 
عالية جداً يف بالده، اإذ يعترب الزعيم االأكرث قوة وتاأثرياً بني �سعب اليوروبا 
اأكرب جمموعة عرقية يف  الذي يقطن جنوب غرب نيجرييا، ويعترب ثاين 
البالد بعد الهو�سا فوالين. وي�سيطر عرق اليوربا على �ست واليات يف جنوب 
غرب نيجرييا، ويبلغ عدد ال�سكان هناك نحو 40 مليون ن�سمة.  وعلى الرغم 
حكمهم  اأثناء  اليوروبا  زعماء  �سلطات  من  قل�سوا  قد  الربيطانيني  اأن  من 
للبالد، اإال اأنهم ما زالوا يعتربون اأمناء على الثقافة النيجريية، وميار�سون 
نفوذهم على �سوؤونهم املحلية.  من اجلدير بالذكر باأن الزعيم اإديي ولد يف 
ال�سابع ع�سر من اأكتوبر عام 1974، وهو اأ�سغر الزعماء املحليني يف نيجرييا 

بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

يقتل �سهره خلالف على هدية
اأقدم م�سري يف العقد الثامن من العمر على قتل زميله و�سهره يف نف�س 

الوقت، بعد م�سادة كالمية بينهما تطورت حتى انتهت اإىل جرمية قتل.
وبداأت اجلرمية ر�سمًيا ببالغ لق�سم �سرطة اجلمالية بالقاهرة يفيد مبقتل 
اأ�سفل العقار الذي يعمل به  66 عاًما، ووج��ود جثته  رجل يبلغ من العمر 
ب�سحبة �سهره، لينتقل رجال ال�سرطة والبحث اجلنائي ملقر الواقعة لبدء 
اتخاذ االإجراءات الالزمة. وتبني اأن املتهم زميل القتيل يف العمل و�سهره 
جمع  يف  االأم���ن  رج���ال  ليبداأ  73عاًما،  العمر  م��ن  ويبلغ  ال��وق��ت  نف�س  يف 
ال�سهود  الأق��وال  واال�ستماع  احل��ادث  على موقع  املعاينة  واإمت��ام  املعلومات، 
م�سادة  اأن  املعلومات  التحريات وجمع  واأثبتت  عليه.  واملجني  املتهم  وذوي 
كالمية ن�سبت بني املتهم واملجني عليه، حيث اأن جنل املتهم متزوج من ابنة 
املجني عليه، وحدث خالف بينهما بعد قيام ابنة املجني عليه باأخذ هاتف 
حممول كهدية من اأحد اأ�سدقاء زوجها، ليقوم والد زوجها بتوجيه اللوم 
املجني  بقتل  الكالمية  امل�سادة  لتنتهي  ابنه،  زوجة  ووال��د  لزميله  والعتاب 
عليه على يد �سهره. وك�سفت املعلومات واملعاينة اأن القاتل وال�سحية تبادال 
ال�سرب بالع�سي، والقذف باحلجارة، حتى قيام املتهم ب�سرب املجني عليه 

بع�سا كبرية تويف اإثرها على الفور.

كائن ي�سمد يف 
ظروف م�ستحيلة 

جمهرياً  حيواناً  اأن  درا�سة  ك�سفت 
املاء  دب  اأو  اخل��ط��و  ب��ط��يء  ي�سمى 
يف  ي�سمد  اأن  ميكن  )ت��اردي��غ��راد( 
حال �سرب كويكب كوكب االأر�س 

واأجهز على حياة الب�سر عليه. 
اأن هذا احليوان ذا االأقدام  ويبدو 
الثمانية، الذي ال يزيد طوله عن 
ن�سف ميليمر، �سيبقى على قيد 
ال�سم�س  تنطفئ  اأن  اإىل  احل��ي��اة 
يق�سي  �سيء  ال  اإذ  للعلماء،  وف��ق��اً 
ع���ل���ى وج�������وده ع���ل���ى االأر���������س مبا 
ال��ك��اب��و���س االأك�����رب الذي  يف ذل���ك 
يراود الب�سر، وهو ارتطام كويكب 

باالأر�س. 
ه����ذا احليوان  ف�����اإن  ه�����ذا،  وع���ل���ى 
عن  يقل  ال  مل��ا  �سيعي�س  امل��ج��ه��ري 
اأكرث  اأي  ���س��ن��ة،  م���ل���ي���ارات  ع�����س��رة 
ب��ك��ث��ري م����ن ال���ب�������س���ر، ب��ح�����س��ب ما 
جامعة  يف  ال���ب���اح���ث���ون  اأ������س�����اف 
وجامعة  الربيطانية  »اأك�سفورد« 

هارفرد االأمريكية. 
وينت�سر هذا احليوان يف كل اأرجاء 
االأر�����س ت��ق��ري��ب��اً، م��ن ق��م��م جبال 

هماليا اإىل اأعماق املحيطات. 
وي�سفه العلماء باأنه اأكرث الكائنات 
احلية ا�ستعداداً لل�سمود يف اأق�سى 
ي�ستطيع  م���ث���اًل  ف��ه��و  ال����ظ����روف. 
ال��ع��ي�����س ث��الث��ني ع��ام��اً ب��ال طعام 
وال ماء، وميكن اأن يحتمل درجات 
272 درج���ة  ب���ني  ت������راوح  ح������رارة 
فوق  درج���ة  و150  ال�سفر،  حت��ت 

ال�سفر. 
احتمال  ع��ل��ى  اأي�������س���اً  ق�����ادر  وه����و 
والعي�س  املرتفع،  اجلوي  ال�سغط 

يف اأعماق املحطيات ويف الف�ساء.

�أمري �أملاين يتزوج م�سممة رو�سية
مالي�سيفا  يكاترينا  االأزي���اء  م�سممة  ُول���دت 
ال�19  �سن  ويف  ب��راغ،  يف  عا�ست  ثم  رو�سيا  يف 
ان��ت��ق��ل��ت ل��ت��ع��ي�����س ف��ي��امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، حيث 
ابتكرت خط   2013 ع��ام  االأزي����اء. يف  در���س��ت 
EKAT لالأزياء اخلا�س بها، واأثبتت نف�سها 

يف هذا املجال.
فقد  الربيطانية،  ال�سحف  الح���دى  ووف��ق��اً 
ت��ع��رف��ت ع��ل��ى اأم����ري اأمل����اين اجل��ن�����س��ي��ة واأحبا 
ب��ع�����س��ه��م��ا وع���ر����س ع��ل��ي��ه��ا ال������زواج يف رحلة 
ح�سره  متوا�سعاً  الزفاف  حفل  كان  عائلية. 
�سالة  يف  يقم  ومل  املدعوين  م��ن  قليل  ع��دد 
عر�سه  فح�سر  هانوفر  االأم��ري  اأم��ا  �سخمة. 
ببذلة وقمي�س وربطة عنق وارتدت عرو�سه 
فيه  ب��دت  اأبي�س  ف�ستانا  اجلميلة  الرو�سية 

كاالأمريات.
والد  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وك�����س��ف��ت 
اب��ن��ه من  االأم���ري مل يكن م��واف��ق��اً على زواح 
م�سممة االأزياء الرو�سية، كما ا�سرط عليه 
اإي��اه��ا يف  اأه���داه  التي  املمتلكات  اإع���ادة جميع 

حال مت الزواج.

عرو�س تنتحر بعد خ�سوعها لختبار�ت مهينة  
ي��واج��ه رج���ل يف ط��اج��ي��ك�����س��ت��ان، ات��ه��ام��ات ب��دف��ع زوجته 
لالنتحار، و�سط ادعاءات اأنه �سغط عليها الإجراء اختبار 
ت�سكيكه يف  بعد  اأخ��رى،  بامراأة  ال��زواج  العذرية، ثم قرر 
نتائج االختبار. قتلت راجابي خور�سيد، 18 عاما، نف�سها 
يوما   40 بعد  اخل��ل،  قاتلة من  �سرب جرعة  عن طريق 
على زواجها من زعفر بريوف، البالغ من العمر 24 عاما. 
وعلى الرغم من اجتيازها الختبار حكومي مطلوب قبل 
ال��زواج  مبا يف ذلك اختبار العذرية، اعرف بريوف اأنه 
اأخذ عرو�سه الختبارين اآخرين، وكالهما جنحت فيهما، 
اإال اأنه مل ي�سدق. ويف حديثها اإىل اإذاع��ة اأوروب��ا احلرة، 
ابنتهما قالت لهما على فرا�س  اإن  اأ�سرة خور�سيد،  قالت 
املوت اإنها �سعرت ب�سغوط كبرية لقبول مطالب بريوف 

بزوجة ثانية، وال ميكن اأن حتتمل ذلك لفرة اأطول.
وقالت والدة خور�سيد فازيال مريزويفا اإن ابنتي �سحية 
العنف ومل يكن لها اأبدا �سديق ومل متار�س اجلن�س مع 
اأي �سخ�س. ودافع بريوف عن نف�سه، حيث قال : اأعطتني 
على  باحل�سول  يل  ت�سمح  باأنها  خطًيا  اع��راًف��ا  زوجتي 

زوجة ثانية الأنها مل تكن عذراء عندما تزوجنا.
وقد يواجه بريوف عقوبة ال�سجن ملدة ثمان �سنوات، اإذا 

ثبت اأنه ال�سبب وراء انتحار زوجته.
وتعترب اختبارات العذرية للن�ساء قبل الزواج اأمًرا �سائعا 
ي��ع��ت��رب اجل��ن�����س غ���ري الر�سمي  يف ط��اج��ي��ك�����س��ت��ان، ح��ي��ث 

ا اجتماعًيا. مرفو�سً
واعتباًرا من عام 2015، يجب اأن يخ�سع الرجال والن�ساء 
لفحو�سات طبية قبل الزواج، وهناك ما يقرب من 600 
طاجيك�ستان  يف  العذرية  بنزاعات  تتعلق  ق�سائية  دعوى 

منذ عام 2014، بح�سب موقع "ديلي ميل".

يت�سلق �أعلى جبل بالكعب �لعايل
الريا�سات  واأخ���ط���ر  اأ���س��ع��ب  م��ن  اجل��ب��ال  ت�سلق  ي��ع��ت��رب 
وتقنيات  م��ع��دات  ا�ستخدام  اإىل  ويحتاج  االإط���الق،  على 
متطورة، مع ارتداء مالب�س واأحذية منا�سبة، ولكن �ساباً 
ب��الده، مرتدياً  اأعلى جبل يف  بريطانياً متكن من ت�سلق 

حذاًء بكعب عايل.
�سطح  ف��وق  م��راً   1345 بارتفاع  جبل  ت�سلق  اأن  ال�سك 
البحر اأمر �سعب للغاية، لكن االأمور ت�سبح اأكرث تعقيداً، 
 5 اإذا كنت ترتدي حذاء م��زوداً بكعب ي�سل ارتفاعه اإىل 
اإن�سات، وخا�سة اإذا كان مرتديه �ساب، مل يعتد على هذا 
بن كونواي )19 عاماً،( وهو  وق��رر  االأحذية.  النوع من 
طالب فنون من لندن موؤخراً خو�س هذا التحدي، واأثبت 
اأن باإمكانه ت�سلق اأعلى جبل يف بريطانيا مرتدياً الكعب 
درا�سية  منحة  على  للح�سول  منه  �سعياً  وذل��ك  ال��ع��ايل، 
بريك�ستون،  بجامعة  االت�سال  فنون  يف  درا�سته  ملتابعة 
ال��ق��ائ��م��ون على  ت��وك��رز. وط��ل��ب  ن��ي��وز  بح�سب م��وق��ع ذا 
املنحة من الطالب فعل اأمر عاطفي عن �سيء ي�سعرون 
باحلما�سة جتاهه، والأن بن كان من هواء ارتداء املالب�س 
فقد  واملغامرات،  للت�سلق  حبه  اإىل  باالإ�سافة  الن�سائية، 

اأراد اأن يدمج هوايتيه يف مغامرة غري تقليدية.
وق����ال ب���ن ع���ن م��غ��ام��رت��ه امل��ج��ن��ون��ة "كنت ب��ح��اج��ة اإىل 
حبي  من  وا�ستفدت  به،  القيام  ي�سعب  �سيء  يف  التفكري 
للخروج  ال��ع��ايل،  الكعب  ذات  االأح��ذي��ة  وارت���داء  للت�سلق 
بفكرة غريبة، واخرت اجلبل االأعلى يف بريطانيا، الأنني 

اأردت اأن اأفعل االأمر بالطريقة االأمثل".

دميي لوفاتو تتعر�س 
ملحاولة �سرقة

ال��ع��ام تعر�س منزل النجمة االأم��ريك��ي��ة دميي  ال���راأي  اأث���ارت  يف ح��ادث��ة 
لوفاتو ملحاولة �سرقة حمتويات من داخله.

ويف التفا�سيل فاإن احلار�س اخلا�س باملنزل راأى رجاًل مل يتعرف عليه 
يرتدى اللون االأ�سود وينظر من خالل نافذة غرفة نومها وهو واقف 

اأن  اأك��د   TMZ ب��ه. موقع  واالإم�����س��اك  اإي��ق��اف��ه  لكن مت  ال�سرفة،  يف 
الل�س ا�ستخدم ال�سلم للو�سول اإىل ال�سرفة يف الطابق الثاين، مما 
جعل احلار�س يراه من خالل نافذة غرفة النوم. واهتمت و�سائل 
االإعالم العاملية بخرب تعر�س منزل دميي لوفاتو ملحاولة �سرقة 

حيث خ�س�ست حتقيقات واأخبار عن ما ح�سل.

املمثلة كالكي كو�سلني لدى و�سولها حل�سور جوائز اإيفا يف نيو جري�سي خالل مهرجان اأكادميية ال�سينما الهندية الـ 18 )اإيفا(. )ا ف ب(

�سور فريدة للبوؤة 
تر�سع منرً� �سغريً� 

حلماية  اأمريكية  منظمة  اأع��ل��ن��ت 
القطط الربية اأنها فوجئت ب�سور 
يف  �سغرياً  لبوؤة وهي تر�سع من��راً 

حممية بتنزانيا.
 5 وعمرها  اللبوؤة  ال�سور  وتظهر 
اأعوام وهي تر�سع �سبل منر يقدر 
عمره بثالثة اأ�سابيع، وفقاً ملنظمة 
على  باحلفاظ  املعنية  "بانثريا"، 

القطط الربية.
ب��ي��ان �سحفي  ف��ى  املنظمة  وق��ال��ت 
ر�ساعة  ح������االت  ت���وث���ي���ق  مت  اإن������ه 
وتبني من نف�س النوع بني القطط 
ال�����ربي�����ة واحل������ي������وان������ات ال����ربي����ة 
الر�ساعة  ح��االت  اأن  اإال  االأخ���رى، 
والتبني بني حيوانات من نوع اآخر 
هي اأمر غري معتاد للغاية، وقالوا 
ي�ساهدونه  دل��ي��ل  اأول  ه��و  ه��ذا  اإن 

على اإر�ساع لبوؤة ل�سبل منر.
وقال رئي�س منظمة بانثريا ليوك 
حقاً،  ف���ري���دة  ح��ال��ة  "هذه  ه��ن��ر 
للتبني بني  اآخ���ر  م��ث��ااًل  اأع����رف  ال 
بني  ه��ذا  مثل  الرعاية  اأو  االأن���واع 

القطط الكبرية يف الربية".
موؤخراً  اجن��ب��ت  ال��ل��ب��وؤة  اأن  وت��اب��ع 
من  م�ستعدة  جعلها  مم��ا  اأ���س��ب��ااًل 
لرعاية  الف�سيولوجية  ال��ن��اح��ي��ة 
ال��ق��ط��ط ال�����س��غ��رية، و���س��ب��ل النمر 
اأ�سبالها  �سن  يف  تقريباً  بال�سبط 

وم�سابه ج�سدياً لهم.
اأنه على الرغم من  واأ�ساف هنر 
االأم  داف��ع  غمرتها  االأم  اللبوؤة  اأن 
باإر�ساع  قيامها  �سبب  فاإن  القوي، 
�سبل النمر ال يزال غام�ساً، وقال 
اأن تكون قد فقدت  اإنه من املمكن 
اأ�سبالها، ووجدت �سبل النمر وهي 

يف حالتها املفجعة.

هذ� �ملكان ل ُيعاقب على جر�ئم �لقتل
يبحث املجرمون دائماً عن الثغرات القانونية التي 
التي  املخالفات  على  العقوبات  لتجنب  ت�ساعدهم 
يرتكبونها، لكن عندما يتعلق االأمر بجرائم القتل، 
تبدو فر�سة االإفالت من العقوبة نادرة جداً، ما مل 
ترتكب هذه اجلرمية يف "منطقة املوت" بحديقة 

يلو�ستون الوطنية بوالية مونتانا االأمريكية.
اكت�سف بريان كالت، اأ�ستاذ القانون يف جامعة والية 
ي�سفها  التي  امل��وت،  اأر���س  االأمريكية،  ميت�سيغان 
البع�س باالأر�س اخلارجة عن القانون، يف 2004، 
بينما كان يبحث عن مادة مثرية لالهتمام ليكتب 
مقااًل حولها. وخالل بحثه عن املواد الرمادية يف 
القانون، فوجىء باإ�سارة اإىل قانون غريب يطبق يف 

حديقة يلو�ستون الوطنية.
املنطقة، ال  قتل يف هذه  ارتكاب جرمية  اأن  وتبني 
يرتب عليه اأية عقوبة جنائية، ويعود ذلك ب�سبب 
الوطنية،  احل��دي��ق��ة  ل��ه��ذه  اجل��غ��راف��ي��ة  الطبيعة 
اأمريكية، واحدة منها  3 واليات  والتي متتد على 
مما  احل��دي��ق��ة،  على  ق�سائية  �سلطة  لديها  فقط 
يعني اأن اإح�سار املجرم اإىل املحكمة اأم غري ممكن، 

بح�سب موقع اأوديتي �سنرال.
يلو�ستون  تعترب  الوطنية،  احلدائق  من  وكغريها 
الوحيدة  الق�سائية  املنطقة  وهي  فيدرالية،  اأر�ساً 
حدود  تعرب  التي  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
ال���والي���ة اخل��ا���س��ة ب��ه��ا، ح��ي��ث ي��ق��ع ج���زء م��ن��ه��ا يف 
اإي��داه��و ومونتانا،  واي��وم��ن��غ، وال��ب��اق��ي يف والي��ت��ي 
ولكن  ال���ع���ادي،  لل�سخ�س  ال��ك��ث��ري  ي��ع��ن��ي  ال  وه����ذا 
على  االأم��ر  ينطوي  بريان،  مثل  د�ستوري  ملحامي 

ثغرة قانونية خطرية للغاية.
الواليات  يف  الد�ستور  م��ن  الثالثة  للمادة  ووف��ق��اً 
اجلنائية  امل���ح���اك���م���ات  اإج��������راء  ي���ج���ب  امل����ت����ح����دة، 
فيها  ارتكبت  التي  الوالية  اأر���س  على  الفيدرالية 
اجل���رمي���ة، ول��ك��ن وف���ق���اً ل��ل��ت��ع��دي��ل ال�����س��اد���س على 
قبل  من  ُيحاكم  اأن  عليه  للمدعى  يحق  القانون، 
هيئة حملفني يعي�سون يف نف�س الوالية، ولكن ماذا 
يحدث يف حال مت ارتكاب اجلرمية يف منطقة غري 
ماأهولة تبلغ م�ساحتها 50 مياًل مربعاً يف حديقة 
وطنية؟ بالطبع �سيكون من امل�ستحيل ت�سكيل هيئة 

حملفني للنظر يف الق�سية.


