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الهالل الأحمر الإماراتي يقدم
 م�ساعدات اإن�سانية عاجلة للنازحني من تعز

•• تعز -وام:

الإن�سانية  الإماراتي تقدمي م�ساعداتها  الأحمر  الهالل  توا�سل هيئة 
والإغاثية العاجلة للنازحني من حمافظة تعز يف اإطار جهودها لدعم 
ال�سعب اليمني. وتاأتي امل�ساعدات يف اإطار اجلهود احلثيثة التي تبذلها 
تع�سف  التي  الإن�سانية  الأو���س��اع  ح��دة  للتخفيف من  الإم���ارات  دول��ة 
ب�سكان هذه املناطق ب�سبب احلرب التي �سببها النقالبيون من ملي�سيا 
احلوثي واملخلوع . و�سريت هيئة الهالل الأحمر ام�س �سحنة م�ساعدات 
يف  املتواجدين  تعز  حمافظة  من  النازحني  لالأطفال  اإيوائية  وخياما 
جهودها  �سمن  وتعز  حلج  حمافظتي  بني  الواقعة  املقاطرة  م��دار���س 

الإن�سانية التي تقدمها للمحافظات املحررة .      )التفا�سيل �س3(

احلمادي: التحديات امل�ستقبلية حتتم ا�ستمرارية تطوير مهارات الرتبويني
 13500 كادر �سمن برنامح التدريب التخ�س�سي للرتبية

•• عجمان- حم�شن را�شد:

املحوري  ال��دور  اأهمية   ، والتعليم  الرتبية  اأكد ح�سني احلمادي وزير   
والأ�سا�سي الذي ي�سطلع به املعلمني يف تطوير املنظومة التعليمية يف 
الإمارات، اإذ تن�سد الوزارة كوادر تربوية موؤهلة ملهمة للطلبة، متكنهم 
الع�سر احلديث، وحتكي يف م�سمونها متغريات  اإمتالك مهارات  من 
امل�ستقبل، وقادرة على حتويل التحديات اإىل فر�س لإيجاد جيل مبدع 

ومبتكر، قادر على جمابهة التحديات.
الثالث،  للمعلمني  العربي  اخلليج  منتدى  فعاليات  خ��الل  ذل��ك  ج��اء   
امل�ساحب للربنامج التدريبي التخ�س�سي الذي اأطلقته وزارة الرتبية 
الرتبوي يف معهد  امليدان  ك��وادر  13500 من  اأم�س، وي�ستهدف  يوم 

تدريب املعلمني باإمارة عجمان.                              )التفا�سيل �س5(

•• عدن-وكاالت:

خريية  وجمعية  منظمة   128 اأن  ح��دي��ث  ت��ق��ري��ر  ك�سف 
تعر�ست لنتهاكات ونهب من قبل ملي�سيا احلوثي وقوات 

الرئي�س املخلوع علي عبد اهلل �سالح العام املا�سي. 
وذكر التقرير -الذي اأعده برنامج التوا�سل مع علماء اليمن 
خ�سائر  اأن  اليمنية-  للثورة  الإعالمي  املركز  مع  بالتعاون 
لالنتهاكات  تعر�ست  التي  اخلريية  واجلمعيات  املنظمات 
من قبل احلوثيني بلغت اأكرث من مليار ون�سف مليار دولر 
خالل الفرتة من �سهر دي�سمرب كانون الأول 2014 حتى 

دي�سمرب كانون الثاين 2015.
اليتيم  موؤ�س�سة  وم�����س��ادرة  اإغ���الق  اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
كارثة  يف  ت�سبب  اخل��ريي��ة  املوؤ�س�سات  م��ن  وغ��ريه��ا  الأهلية 

ي��ع��ت��م��دون على  الأي����ت����ام وغ���ريه���م مم���ن  اآلف  ل��ع�����س��رات 
ملي�سيا  م�سلحي  اأن  التقرير  واأو�سح  التعليمية.  م�ساريعها 
واأثاثها  العاملة  املنظمات  نهبوا  املخلوع  والرئي�س  احلوثي 
ع�سكرية  ث��ك��ن��ات  اإىل  بع�سها  وح��ول��وا  اأم��وال��ه��ا  و����س���ادروا 
خمازن  اإىل  الآخ���ر  والبع�س  مقاتليهم  ل��ت��دري��ب  واأم��اك��ن 
مبا  عديدة  مدنية  واأماكن  وامل�ست�سفيات  كاملدار�س  اأ�سلحة 
فيها املنازل وامل�ساجد. وت�سري التقديرات اإىل اأن 21 مليون 
اأ�سفر عن  ال��ذي  النزاع  ج��راء  م�ساعدات  اإىل  بحاجة  ميني 
مقتل اأكرث من �سبعة اآلف �سخ�س، واإ�سابة نحو 35 األفا، 

وفقا ملنظمة ال�سحة العاملية.
اأحبطت �سلطات الأمن البحرية اليمنية، عملية  اىل ذلك، 
تهريب باخرة اأجنبية حمتجزة يف ر�سيف ميناء عدن، حاول 

طاقمها الهرب بها.

ونقلت وكالة الأنباء الر�سمية �سباأ، عن مدير اأمن الت�سكيل 
البحري النقيب �سخر خليل، قوله اإن 3 من اأف��راد الأمن 
كانت  ال��ه��رب،  ح��اول��ت  اأجنبية  ب��اخ��رة  ا�ستعادة  م��ن  متكنوا 
اجلهات املخت�سة قد اأوقفتها يف وقت �سابق على ذّمة �سفقة 

اأخ�ساب تالفة.
واأ�ساف خليل، اأن الباخرة التي يقودها طاقم مكّون من 13 
بحاًرا، كانت قد حاولت الهرب، وقطعت اأكرث من 10 اأميال 
ال��ذي يحمل  قائدها  ورف�س  البحر،  باجتاه عر�س  بحرية 

جن�سية دولة عربية التوقف والعودة اإىل امليناء.
اأفراد  متكن  ل�ساعات،  ا�ستمرت  ليلية  م��ط��اردة  وتابع،بعد 
ال�سفينة  ع��ل��ى ظ��ه��ر  ال�����س��ع��ود  م���ن  ب��ق��ي��ادت��ه،  ال��ت�����س��ك��ي��ل 
العودة  واإجبار قبطانها على  القيادة  ُقمرة  وال�سيطرة على 

اإىل حرم ميناء عدن.
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ا�ستقبل وزراء االقت�ساد امل�ساركني يف ملتقى اال�ستثمار ال�سنوي وزار املعر�ض امل�ساحب
حممد بن را�سد: الإمارات �ستظل الوجهة 
املف�سلة لال�ستثمارات الأجنبية يف املنطقة

ت�ساعد اأزمة العلم بني بغداد واإقليم كرد�ستان

•• دبي -وام:

مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  زار 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
رعاه اهلل .. املعر�س الدويل امل�ساحب ل� ملتقى ال�ستثمار 
ال�سنوي الذي يقام يف مركز دبي التجاري العاملي على 
مدى ثالثة اأيام وت�سارك فيه نحو 250 �سركة وجهة 

حكومية من 125 دولة مبا فيها دولة الإمارات.

ال�سيخ حممد  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب  اأخ��رى  من جهة 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن 
ال�ستقبال  ق��اع��ة  ����� يف  اهلل  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
ام�س  �سباح   �� العاملي  التجاري  دبي  مركز  يف  الرئي�سية 
عددا من وزراء القت�ساد امل�ساركني يف ملتقى ال�ستثمار 
�سموه  ورح��ب  القت�ساد.  وزارة  تنظمه  ال��ذي  ال�سنوي 
بال�سيوف يتقدمهم رئي�س جمهورية تتار�ستان فخامة 

رو�ستم اإمينيكتوف.               )التفا�سيل �س2(

•• بغداد-وكاالت:

العراق  كرد�ستان  واإقليم  بغداد  بني  الأزم��ة  تت�ساعد 
بقرار  اللتزام  كركوك  حمافظة  جمل�س  رف�س  بعد 
الربملان العراقي الذي رف�س رفع العلم الكردي فوق 

املوؤ�س�سات احلكومية يف املحافظة.
وقال حمافظ كركوك جنم الدين كرمي اإن احلكومة 
املحلية يف املحافظة غري ملزمة بالقرار الذي اأ�سدره 
رف��ع علم  برف�س  يق�سي  وال���ذي  ال��ع��راق��ي  ال��ربمل��ان 
اإقليم كرد�ستان فوق املوؤ�س�سات احلكومية يف كركوك 

وعدم ال�سماح لأي جهة بالت�سرف بنفط املحافظة.
املحافظة  جمل�س  رئي�س  ق��ال  اأي�سا  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
ب�ساأن  موقفه  على  باق  املجل�س  اإن  الطالباين  ريبوار 
قرار رفع علم اإقليم كرد�ستان على املباين احلكومية 

يف املحافظة لأنه قرار قانوين ود�ستوري.
اأما الأط��راف الكردية فتبدي مت�سكها بقرار جمل�س 

حمافظة كركوك لرفع العلم، وهو ما اعتربته رئا�سة 
احلكومة  على  واأن  قانونيا  ال��ع��راق  كرد�ستان  اإقليم 

املركزية يف بغداد التعاطي معه بو�سفه اأمرا واقعا.
حممد  القانون  دول��ة  ائتالف  ع�سو  ق��ال  جانبه  من 
يف  �سيا�سية  �سراعات  يحتمل  ل  ال��ع��راق  اإن  العقيلي 
الإرهابي  داع�س  تنظيم  فيه  يقاتل  الذي  الوقت  هذا 
اإىل  اأن احل��وار هو الطريق الوحيد للتو�سل  معتربا 

حلول د�ستورية وقانونية.
وردا على ت�سبت الأكراد مبواد د�ستورية ب�ساأن املناطق 
املتنازع عليها، اأكد العقيلي للجزيرة اأنهم هم الذين 
بعد  ك��رك��وك  اإىل  دخ��ل��وا  عندما  امل���واد  تلك  انتهكوا 
الأرا�سي  ه��ذه  اإن  وق��ال��وا  منها،  داع�����س  تنظيم  ط��رد 
على  اأن  اإىل  العقيلي  واأ�سار  العراق.  لكرد�ستان  تعود 
الأكراد اأن يلجوؤوا اإىل املحكمة الحتادية التي تبت يف 
مثل هذه الق�سايا. وكان جمل�س النواب العراقي اأقر 

اأحقية رفع العلم العراقي فقط دون غريه.

حممد بن را�سد خالل زيارته املعر�س امل�ساحب مللتقى ال�ستثمار ال�سنوي  )وام(

حممد بن زايد يزور م�سابي حادث
 اعتداء الطعن يف الفجرية يف م�ست�سفى خليفة

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  زار �ساحب 
ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى للقوات  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل ع��ه��د 
امل�سلحة .. يف م�ست�سفى خليفة يف اأبوظبي عددا من 
م�سابي حادث اعتداء الطعن الب�سع الذي تعر�س له 
اإحدى الأ�سر يف منطقة الف�سيل يف الفجرية  اأف��راد 
واأودى بحياة والدة الأطفال واإ�سابة اأبنائها باإ�سابات 

بليغة.

�سمو  يرافقه  املر�سى  لقائه  خ��الل  �سموه  واط��م��اأن 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة على اأو�ساعهم ال�سحية 
وت��ب��ادل معهم وم��ع ذوي��ه��م الأح��ادي��ث ال��ودي��ة حول 

اخلدمات العالجية التي يتلقونها.
كما ا�ستمع �سموه اإىل طبيعة ومراحل وخطط عالج 
اأن مين عليهم  القدير  العلي  داعيا اهلل  كل حالة... 
اأ�سرتهم  اإىل  وي��رده��م  ال��ع��اج��ل  وال�����س��ف��اء  بال�سحة 

معافني �ساملني.                      )التفا�سيل �س2(

حممد بن زايد خالل زيارته م�سابي حادث الطعن يف الفجرية  )وام(

جبهة �سد النه�سة والتحالف املغ�سو�س مع النداء
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اإحباط تهريب باخرة حمتجزة يف ميناء عدن

منظمة مينية تعر�ست لنتهاكات ونهب احلوثيني  128

بتجدد  الع�سرات  اعتقال 
مو�سكو يف  الح��ت��ج��اج��ات 

•• مو�شكو-رويرتز:

ق������ال ����س���اه���د م�����ن روي���������رتز اإن 
ال�سرطة يف مو�سكو اعتقلت اأكرث 
الف�ساد  ع��ل��ى  حم��ت��ج��ا   20 م���ن 
خرجوا اإىل ال�سوارع ام�س الأحد 
وا�سعة  اح���ت���ج���اج���ات  مل���وا����س���ل���ة 
الرو�سية  ال��ع��ا���س��م��ة  ���س��ه��دت��ه��ا 

الأ�سبوع املا�سي.
امل�ساركة  ع���ل���ى  الإق�����ب�����ال  وك������ان 
مقارنة  اأق�������ل  اح���ت���ج���اج���ات  يف 
املا�سي  الأ����س���ب���وع  ب��اح��ت��ج��اج��ات 
املحتجني  م���ئ���ات  اع��ت��ق��ل  ح��ي��ث 
األيك�سي  وم��ن��ه��م  ال��ف�����س��اد  ���س��د 
بانتقاده  امل�����ع�����روف  ن���اف���ال���ن���ي 
املحتجون  وط���ال���ب  ل��ل��ك��رم��ل��ني. 
با�ستقالة رئي�س الوزراء دميرتي 

ميدفيديف.
وقال �ساهد رويرتز اإن م�سوؤولني 
يف مالب�س مدنية ورجال �سرطة 
اع��ت��ق��ل��وا ع���ددا ي����رتواح ب��ني 20 
مو�سكو  و���س��ط  يف  �سخ�سا  و30 
تنظيم  املحتجون  ح���اول  عندما 

م�سرية نحو الكرملني.

االإعالن عن جبهة االإنقاذ والتقدم:

تون�س:جبهة �سد النه�سة وتفرعاتها و�سركائها
•• الفجر – تون�ص – خا�ص

اأم�س الأحد الإع��الن ر�سميا عن تكوين جبهة الإنقاذ والتقدم التي  مت 
الوطني  والحت��اد  تون�س  م�سروع  بينها  من  �سيا�سية  اح��زاب   10 ت�سم 
احلر واحلزب ال�سرتاكي وحركة نداء تون�س )�سق الهيئة الت�سيريية ( 

اإىل جانب عدد من ال�سخ�سيات الوطنية امل�ستقلة.
واتفقت الأحزاب على تكوين هذه جبهة ب�سبب تف�سي الف�ساد ال�سيا�سي 

للحكم وا�ست�سراء املح�سوبية والولء احلزبي والعائلي.
الدميقراطي  الن��ت��ق��ال  ت��اأم��ني  ���س��رورة  واأك���دت اجلبهة اجل��دي��دة على 

وا�ستكماله والتم�سك بقيم اجلمهورية.                 )التفا�سيل �س15(

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

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

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات
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اتفاقية  ب�سحة  م�سري  حكم 
و�سنافري ت��ريان  جزيرتي 

•• القاهرة-وكاالت:

لالأمور  ال��ق��اه��رة  حمكمة  ق���ررت 
امل�ستعجلة الأحد ا�ستمرار �سريان 
ات���ف���اق���ي���ة ت��ر���س��ي��م احل�������دود بني 
ال��ق��اه��رة وال��ري��ا���س ال��ت��ي تعطي 
ال�������س���ع���ودي���ة ح����ق ال�������س���ي���ادة على 
ج���زي���رت���ي ت������ريان و����س���ن���اف���ري يف 
العتداد«  و»ع��دم  الأح��م��ر  البحر 
العليا  الإداري�������ة  امل��ح��ك��م��ة  ب��ح��ك��م 

ببطالنها. 
وقال املحامي اأ�سرف فرحات الذي 
رفع الدعوى اأمام حمكمة الأمور 
امل�ستعجلة اإن الأخرية اأيدت طلبه 
املحكمة  بحكم  الع���ت���داد  ب���»ع��دم 
 16 يف  ال�����س��ادر  العليا«  الإداري����ة 
�سريان  وا���س��ت��م��رار  املا�سي  يناير 
اتفاقية تريان و�سنافري التي مت 

توقيعها يف اإبريل 2016. 
وداف���ع���ت احل��ك��وم��ة امل�����س��ري��ة عن 
اجلزيرتني  اإن  وقالت  التفاقية، 
ميناء  م���دخ���ل  ع��ن��د  ال���واق���ع���ت���ني 
ال��ع��ق��ب��ة ك��ان��ت��ا ت��خ�����س��ع��ان فقط 
ل���ل���ح���م���اي���ة امل�������س���ري���ة م���ن���ذ ع���ام 

منظر عام ل�سد الطبقة على الفرات  )رويرتز(

ا�ستمرار النزوح يف الرقة وق�سف دام بحلب واإدلب

�سوريا الدميقراطية ت�سد هجومًا لداع�س قرب �سد الطبقة
•• عوا�شم-وكاالت:

الدميقراطية  �سوريا  ق���وات  ق��ال��ت 
التي تدعمها الوليات املتحدة اأم�س 
كبريا  م�سادا  هجوما  ���س��دت  اإن��ه��ا 
�سنه مقاتلو تنظيم داع�س الإرهابي 
املتمركزون عند اأكرب �سد يف �سوريا 

ويف بلدة الطبقة املجاورة.
ا�سرتاتيجيا  ه��دف��ا  ال�����س��د  ومي��ث��ل 
لعزل  الع�سكرية  للحملة  رئي�سيا 
وال�سيطرة  ال�سورية  الرقة  مدينة 
 40 بعد  على  ال��رق��ة  وتقع  عليها. 
معقل  اأك��رب  وه��ي  �سرقا  كيلومرتا 

لداع�س.
الدميقراطية  �سوريا  ق��وات  وقالت 
مواقعها  ه��اج��م��وا  امل��ت�����س��ددي��ن  اإن 
�سمال �سرقي الطبقة وعند قاعدة 
جوية جنوبي البلدة التي قتل فيها 
التي  القوات  لكن  منهم.  الع�سرات 
وعربية  كردية  ف�سائل  من  تتاألف 
�سرقي  ق����ري����ة  يف  ت���ق���دم���ا  حت������رز 

البلدة.

ا�ستهدفت بلدات ريف حلب الغربي، 
موقعة قتلى وجرحى بني املدنيني، 
ت�����س��ت��ه��دف بلدات  يف ح��م��ل��ة ج��وي��ة 

الريف الغربي منذ اأيام.
وقال نا�سطون اإن الطريان احلربي 
املدنيني  منازل  ا�ستهدف  الرو�سي 
اإىل  اأدى  م��ا  ال���ر����س���وان،  وج��م��ع��ي��ة 
اأط����ف����ال م���ن عائلة  اأرب����ع����ة  م��ق��ت��ل 

وقالت جيهان �سيخ اأحمد املتحدثة 
الدميقراطية،  �سوريا  ق��وات  با�سم 
ال�سعب  حماية  وح��دات  متثل  التي 
ال��ك��ردي��ة راأ������س احل���رب���ة ف��ي��ه��ا، اإن 
مقاومتهم  ي����ع����ززون  امل��ت�����س��ددي��ن 
كلما اقرتبت القوات من حما�سرة 

البلدة وال�سد.
من  اآلف  ن��زوح  يتوا�سل  ذل��ك  اىل 
وريفها  ال���رق���ة  حم��اف��ظ��ة  ���س��ك��ان 
احلملة  ا����س���ت���م���رار  م����ع  ال���غ���رب���ي 
ال��ع�����س��ك��ري��ة ال���ت���ي ت�����س��ن��ه��ا ق����وات 
تنظيم  �سد  الدميقراطية  �سوريا 
طريان  من  بدعم  الإرهابي  داع�س 

التحالف الدويل.
وامراأة  اأطفال  اأربعة  قتل  ذلك  اىل 
واأ�سيب ثمانية اآخرون جراء ق�سف 
من قبل طائرات يعتقد اأنها رو�سية 
ا�ستهدفت الأحياء ال�سكنية يف بلدة 

اأورم الكربى بريف حلب.
وذك�������رت ���س��ب��ك��ة ����س���ام الإخ���ب���اري���ة 
الرو�سي  احل����رب����ي  ال����ط����ريان  اأن 
���س��ن غ�����ارات ج��وي��ة ع��ن��ي��ف��ة فجرا، 

ودمار  اآخ��ري��ن،   3 واإ�سابة  واح���دة، 
ال�����س��ك��ن��ي��ة، عملت  امل��ب��اين  ك��ب��ري يف 
انت�سال  امل����دين ع��ل��ى  ال���دف���اع  ف���رق 

ال�سحايا من حتت الأنقا�س.
ويف اإدلب،ا�ستهدفت الطائرات اأي�سا 
وكفردريان  و�سرمدا  باب�سقا  بلدات 
بريف  النازحني  مبخيمات  املكتظة 

اإدلب ال�سمايل.
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اأخبـار الإمـارات

املتحدة اململكة  يف  للقادة  ال�سارقة  برنامج  يف  ي�ساركون  �سابا   30
•• ال�شارقة -وام:

ت�سارك الدفعة الرابعة من منت�سبي برنامج ال�سارقة للقادة البالغ عددهم 
30 �سابا قياديا يف ملتقى خا�س للتطوير القيادي خالل الفرتة من التا�سع 
مع  بالتعاون  وذل��ك   .. املتحدة  اململكة  اجل��اري يف  اأبريل  �سهر  19 من  اإىل 

جامعة كامربيدج .
القادة  ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�س�سة  التابع   �� للتطوير  ال�سارقة  منتدى  واأك��د 
واملبتكرين �� م�ساركة الدفعة الرابعة من منت�سبي الربنامج يف امللتقى..وذلك 
يف مبادرة نوعية لتنمية الكفاءات القيادية لدى ال�سباب ومتكينهم باملعرفة 
امل��ن��اح��ي احلياتية  اإي��ج��اب��ي يف خمتلف  تغيري  ال��الزم��ة لإح����داث  وامل���ه���ارات 

واملهنية.

البلو�سي ورمي بن  امللتقى كل من جا�سم  اأعمال  امل�سارك يف  الوفد  ويرتاأ�س 
اأمناء موؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة  كرم ب�سفتهما ع�سويني يف جمل�س 
واملبتكرين . ويتخلل امللتقى �� الذي يحظى مب�ساركة نخبة من كبار املتحدثني 
وامل�سوؤولني من جامعة كامربيدج ومراكز البتكار يف اململكة املتحدة �� �سل�سلة 
من اجلل�سات النقا�سية للبحث يف اآخر الجتاهات النا�سئة واملحاور الرئي�سة 
املتعلقة مبجالت البتكار والقيادة على ال�سعيد العاملي مع الرتكيز ب�سكل 
خا�س على ا�ستعرا�س اأف�سل املمار�سات الدولية ومناذج الأعمال ذات القيمة 
اإ�سافة  الأداء  الفرق عالية  اإع��داد خارطات الطريق وقيادة  امل�سافة وكيفية 
اإىل مناق�سة اأف�سل احللول الناجعة للتحديات احلالية واملحتملة والوقوف 
على اأهم التطورات والأ�ساليب يف جمالت قيادة التغيري والتطوير الذاتي 
يعترب  املتحدة  اململكة  املرتقب يف  امللتقى  ان  البلو�سي  امل�ستمر. وقال جا�سم 

جيل  ب��ن��اء  يف  املتمثل  الأوح����د  ال�سرتاتيجي  ال��ه��دف  لتحقيق  ق��وي��ة  دف��ع��ة 
يتوافق  الإم���ارات مبا  دول��ة  والبتكار يف  الإب���داع  ورواد  القادة  امل�ستقبل من 
مع الروؤية الطموحة ل� منتدى ال�سارقة للتطوير يف تنمية القدرات ال�سابة 
وتاأهيلها بال�سكل الالزم الذي يلبي املتطلبات احلالية مل�سرية التحول املت�سارع 
ال�سارقة ودول��ة الإمارات  اإم��ارة  املعرفة والبتكار يف  اقت�ساد قائم على  نحو 
ككل ويكت�سب هذا التعاون املثمر مع جامعة كامربيدج اأهمية ا�سرتاتيجية 
يف �سوء احلاجة امللحة لوجود قادة مبتكرين وقادرين على ا�ست�سراف مالمح 
الفر�س  بتفاوؤل حيال  نتطلع  اإننا  امل�ستقبل. من جانبها قالت رمي بن كرم 
التي يحظى بها امل�ساركون ال�سباب الثالثون خالل امللتقى مل�ساعدتهم على 
املبا�سر بينهم وبني كبار اخلرباء  التوا�سل  تنمية مهاراتهم وتفعيل قنوات 
والرواد يف القطاع التكنولوجي للتعرف على اأف�سل املمار�سات الدولية التي 

من �ساأنها دعم اجلهود الوطنية لرت�سيخ ثقافة القيادة البتكارية يف اإمارة 
اأهمية هذا امللتقى يف كونه يوفر  ال�سارقة ودولة الإم��ارات ككل حيث تكمن 
لدعم م�سرية  الالزمة  والإمكانات  باملهارات  ال�سباب  لتزويد  من�سة ممتازة 

التحول الذكي التي تنتهجها الدولة.
و يهدف منتدى ال�سارقة للتطوير الذي تاأ�س�س خالل عام 2005 مبر�سوم 
القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن  اأم���ريي 
للمنتدى  الفخري  والرئي�س  ال�سارقة  الأعلى لالحتاد حاكم  املجل�س  ع�سو 
اإىل ال��ت��ع��ري��ف ب��اأه��م الجت���اه���ات ال��ع��امل��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��دع��م التوجهات 
ال�سرتاتيجية لإمارة ال�سارقة اإ�سافة اإىل تعزيز دور الكوادر ال�سابة املواطنة 
اأج���ل الرت��ق��اء بالقدرات  ال��ق��ط��اع��ات املختلفة م��ن  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وت��وث��ي��ق 

والإمكانات التناف�سية لالإمارة على اخلارطة املحلية والإقليمية والعاملية.

زار املعر�ض الدويل امل�ساحب لـملتقى اال�ستثمار ال�سنوي 

حممد بن را�سد: الإمارات �ستظل الوجهة املف�سلة لال�ستثمارات الأجنبية يف املنطقة
•• دبي -وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  زار 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دب���ي رع����اه اهلل .. امل��ع��ر���س ال���دويل 
ال�ستثمار  م��ل��ت��ق��ى  ل�����  امل�������س���اح���ب 
ال�����س��ن��وي ال���ذي ي��ق��ام يف م��رك��ز دبي 
ثالثة  م��دى  على  العاملي  ال��ت��ج��اري 
250 �سركة  اأيام وت�سارك فيه نحو 
125 دولة مبا  وجهة حكومية من 

فيها دولة الإمارات.
وتفقد �سموه يف جولته داخل لأروقة 
وردهات املعر�س �� املدمج مع معر�س 
الجن��������ازات احل��ك��وم��ي��ة ال�����س��ن��وي �� 
وت���وق���ف ���س��م��وه ع��ن��د ال���ع���دي���د من 
العار�سة  اأجنحة اجلهات احلكومية 
اإىل  عليها  ال��ق��ائ��م��ني  م��ن  وا���س��ت��م��ع 
����س���روح حت��دث��ت ع���ن اجن�����ازات هذه 
نظام  ت���ط���ب���ي���ق  اجل�����ه�����ات..جل�����ه�����ة 
دب���ي وتوفري  ال��ذك��ي��ة يف  احل��ك��وم��ة 
للجمهور  الذكية  اخل��دم��ات  جميع 

املعر�س  اأن  �سموه  واأك��د  احلكومية. 
ال�سنوي  ال�ستثمار  مللتقى  امل�ساحب 
وال���زوار  للعار�سني  الفر�سة  يتيح 
واملعلومات  اخلربة  وتبادل  التعارف 
الجنبي  ال���س��ت��ث��م��ار  اأه��م��ي��ة  ح���ول 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  وحتقيق 
ب��������ني خم�����ت�����ل�����ف ال������ق������ط������اع������ات يف 
ال����دول ال�����س��اع��ي��ة جل���ذب م��ث��ل هذه 
باأن  �سموه  منوها   .. ال���س��ت��ث��م��ارات 
الوجهة  ���س��ت��ظ��ل  الإم����������ارات  دول������ة 
الجنبية  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات  امل��ف�����س��ل��ة 
بال�ستقرار  تنعم  كونها  املنطقة  يف 
والأم�����ن والأم������ان وال��ق��وان��ني التي 
اإىل جانب  الأم�����وال  روؤو������س  حت��م��ي 
نظيفة  ا���س��ت��ث��م��اري��ة  ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة 

وحمفزة واآمنة.
ال�سركات  ب��ج��م��ي��ع  ���س��م��وه  ورح�����ب 
ورج���ال الأع��م��ال يف دول���ة الإم����ارات 
عموما ودبي خا�سة .. م�سريا �سموه 
اىل ال�سمعة الطيبة والثقة الكبرية 
الأو�ساط  التي حتظى بها دولتنا يف 

ال�ستثمارية العاملية.

وت�سهيال عليهم يف اجناز معامالتهم 
احلكومية دون هدر للوقت واجلهد 
امل��ن�����س��ات ال��ت��ي توقف  .. وم���ن ب��ني 
عندها �سموه من�سات هيئة ال�سحة 
و  دب��ي  دب��ي وهيئة كهرباء ومياه  يف 

ثم زار �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم ومرافقوه جناح 
ا�ستمع  ت��ت��ار���س��ت��ان ح��ي��ث  ج��م��ه��وري��ة 
رو�ستام  فخامة  رئي�سها  م��ن  �سموه 
ل�سموه  ����س���رح  ال�����ذي  ام��ي��ن��ي��ك��ت��وف 

تتار�ستان.
رئي�س  نائب  ال�سمو  �ساحب  ووا�سل 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
توقف  املعر�س حيث  يف  دبي جولته 
التنمية  دائ�����رة  ج���ن���اح  ع��ن��د  ���س��م��وه 

اإ�سافة  دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
والنيابة  دب��ي  م��ط��ارات  من�سات  اإىل 
ال��ع��ام��ة يف دب����ي ودائ������رة الأرا����س���ي 
والم�����الك وامل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 

دبي ودائرة التنمية القت�سادية.

جلذب  ب��الده  يف  املتوفرة  الإمكانات 
خا�سة  الأج���ن���ب���ي���ة  ال����س���ت���ث���م���ارات 
وال�سياحة  ال����زراع����ة  ق���ط���اع���ات  يف 
وال��ط��ب��ي��ع��ة اخل���الب���ة وغ���ريه���ا من 
امل�����وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال��ت��ي ت��زخ��ر بها 

وجناح  اب���وظ���ب���ي  يف  الق���ت�������س���ادي���ة 
م�ساريع  اإح���دى  امل�ستدامة  امل��دي��ن��ة 
وختم   .. ديفلوبرز  دامي��ون��د  �سركة 
معربا  امل��ع��ر���س  يف  ج��ول��ت��ه  ���س��م��وه 
ع����ن ارت����ي����اح����ه ل���ت���ن���اف�������س اجل���ه���ات 

حممد بن را�سد ي�ستقبل وزراء القت�ساد امل�ساركني يف ملتقى ال�ستثمار ال�سنوي يف دبي
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
الوزراء  مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
حاكم دبي رعاه اهلل �� يف قاعة ال�ستقبال الرئي�سية 
�� �سباح ام�س عددا  العاملي  يف مركز دبي التجاري 
من وزراء القت�ساد امل�ساركني يف ملتقى ال�ستثمار 

ال�سنوي الذي تنظمه وزارة القت�ساد.
ورحب �سموه بال�سيوف يتقدمهم رئي�س جمهورية 
اأ�ساد  ال��ذي  اإمينيكتوف  رو�ستم  فخامة  تتار�ستان 
ب��ال��ت��ق��دم احل�����س��اري والق��ت�����س��ادي ال���ذي حققته 

دولة الإمارات على خمتلف ال�سعد.
واأعرب رئي�س تتار�ستان عن اإعجابه بتغري امل�سهد 
هذا  وو�سف  عام  بعد  عاما  دبي  ملدينة  احل�ساري 
التغري باملذهل ملا يحمله من اجنازات تثري اإعجاب 
الذين  وامل�ستثمرين  الإم���ارات  دول��ة  زوار  وده�سة 

وحمفزة  اآم��ن��ة  وج��ه��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  دب���ي  يف�سلون 
اجلدوى  ذات  القطاعات  �ستى  يف  ال�ستثمار  على 

القت�سادية.
بامللتقى  اخلا�سة  بالرتتيبات  ال����وزراء  اأ���س��اد  كما 
والأكادمييني  نخبة من اخلرباء  ي�ستقطب  الذي 

والوزراء املعنيني وامل�ستثمرين من اأنحاء العامل.
ح�سر اللقاء..معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري 
�سليمان  �سعيد  خليفة  و���س��ع��ادة  الق��ت�����س��اد  وزي���ر 
دبي  يف  وال�سيافة  الت�سريفات  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر 
و�سعادة هالل �سعيد املري الرئي�س التنفيذي ملركز 
ال�سياحة  دائ���رة  ع��ام  مدير  العاملي  التجاري  دب��ي 

والت�سويق التجاري يف دبي.
اأم�������ني عام  ك���ي���ت���وي  م��وك��ي�����س��ا   .. ك���م���ا ح�������س���ره 
وجون  والتنمية  للتجارة  املتحدة  الأمم  م��وؤمت��ر 
دانيلوفيت�س رئي�س الغرفة العاملية للتجارة وعدد 

من وزراء القت�ساد وامل�ساركني يف امللتقى.

حممد بن زايد يزور م�سابي حادث اعتداء الطعن يف الفجرية يف م�ست�سفى خليفة

•• اأبوظبي-وام:

زار �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
اأبوظبي عددا من  القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .. يف م�ست�سفى خليفة يف 
م�سابي حادث اعتداء الطعن الب�سع الذي تعر�س له اأفراد اإحدى الأ�سر يف 

اأبنائها  واإ�سابة  الأطفال  وال��دة  بحياة  واأودى  الفجرية  الف�سيل يف  منطقة 
باإ�سابات بليغة.

زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  يرافقه  املر�سى  لقائه  خالل  �سموه  واطماأن 
اأو�ساعهم  الرئا�سة على  ال��وزراء وزير �سوؤون  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال���ودي���ة ح���ول اخلدمات  الأح���ادي���ث  م��ع��ه��م وم���ع ذوي��ه��م  وت���ب���ادل  ال�سحية 

العالجية التي يتلقونها.
كما ا�ستمع �سموه اإىل طبيعة ومراحل وخطط عالج كل حالة... داعيا اهلل 
العلي القدير اأن مين عليهم بال�سحة وال�سفاء العاجل ويردهم اإىل اأ�سرتهم 

معافني �ساملني.
القيادة  بحر�س  وفخرهم  اعتزازهم  الأ���س��رة عن  اأف��راد  اأع��رب  من جانبهم 

والإمكانيات  امل�ستلزمات  كل  وتوفري  امل�سابني  اأو���س��اع  مبتابعة  واهتمامها 
املتاحة لهم .. معربين عن �سكرهم لزيارة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان ومتابعته املتوا�سلة حلالة امل�سابني.
كما رافق �سموه خالل الزيارة .. �سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان 

ويل عهد اأبوظبي.
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اأخبـار الإمـارات
مركز التطوير والتدريب يف ال�سارقة يوؤهل الكوادر الطبية لرعاية كبار ال�سن

•• ال�شارقة-وام:

ال�سحة  ل��وزارة  التابع   �� ال�سارقة  يف  والتدريب  التطوير  مركز  نظم 
امل�ست�سفيات  يف  العامل  الطبي  للكادر  دورة  ام�س   ���� املجتمع  ووق��اي��ة 
ال�����س��ن  .. وذل���ك بالتعاون مع  وامل��راك��ز ال�سحية ح���ول  رع��اي��ة ك��ب��ار 

موؤ�س�سة �سيمون كلود الغ�سبانية و�سركة  بيتا بريتلي فارما .
اإىل رفع  ال���وزارة  اإط���ار �سعي  ال���دورة  يف  التدريبي   وي��اأت��ي الربنامج 
التطورات  ومواكبة  التخ�س�سات  خمتلف  من  فيها  العاملني  كفاءة 
والإداري����ة  ال�سحية  امل��م��ار���س��ات  واأف�����س��ل  والتنظيمية  التكنولوجية 

العاملية مبا ي�سمن تقدمي اخلدمة ال�سحية باعلى املعايري العاملية.
حا�سر يف الدورة الربوف�سري فرن�س�سكو �سوريا من جامعة فيورتيا - 
مدريد با�سبانيا مب�ساركة 32 من الكادر الطبي من خمتلف الوحدات 

ال�سحية بهدف تاأكيد اأهمية تقدمي عناية طبية متكاملة لكبار ال�سن 
من  ال�سن  كبار  لتمكني  والفنية  الطبية  التخ�س�سات  جميع  ت�سمل 

الو�سول للمرحلة املتقدمة من العمر وهم بكامل اللياقة ال�سحية.
الأمرا�س  وت��اأث��ري  ال�سن  كبار  اأم��را���س   .. حم��اور  ال���دورة  وت�سمنت 
معاجلتها  وكيفية  للم�سنني  والع�سبية  النف�سية  والأع��را���س  املزمنة 
كبار  على  وتاأثريها  املختلفة  والأدوي���ة  ال�سيخوخة  عالمات  بجانب 

ال�سن .
ال�سارقة  يف  والتطوير  التدريب  مركز  مدير  احلمريي  �سقر  واأك��د 
الكوادر  لتاأهيل  املركز  يف  الأوىل  للمرة  يعقد  ال��ذي  الربنامج  اأهمية 
العناية  تقدمي  باأهمية  وتعريفهم  ال�سحة  وزارة  يف  العاملة  الطبية 

املتكاملة لتمكني كبار ال�سن من العي�س بكامل �سحتهم.
تاأتي  املركز  التي ينفذها  التدريبية  اأن الربامج وال��دورات  ولفت اىل 

وزارة  يف  العاملة  للكوادر  التدريبية  الحتياجات  حتديد  درا�سة  اإث��ر 
التخ�س�سات ل�سقل مهاراتهم وزي��ادة خرباتهم  ال�سحة من خمتلف 
تتطلب  امل�سنني  اأع��داد  زي��ادة  ب��اأن  منوها   .. املطلوبة  العمل  مبهارات 
واملهارات  امل��ع��ارف  من  ومتكينهم  ال�سحية  اخل��دم��ات  مقدمي  اإع���داد 
احلكومة  لهتمام  جت�سيدا  ال�سن  كبار  احتياجات  لتلبية  املطلوبة 
الر�سيدة وحر�س وزارة ال�سحة على تعزيز اخلدمات ال�سحية املقدمة 

لكبار ال�سن وفق اأعلى املعايري العاملية.
التدريب  خبري  ن�سيف  ع��ب��دال��رازق  حممد  الدكتور  اأك��د  جانبه  م��ن 
التخ�س�سات  كافة  وتاأهيل  تدريب  اأهمية  والتدريب  التطوير  مبركز 
اىل  و�سول  ال�سن  كبار  احتياجات  لتلبية  م�ستوى  اعلى  على  الطبية 
الح��رتاف��ي��ة وال��ك��ف��اءة يف العمل وحتقيق اع��ل��ى م��ع��دلت اجل���ودة يف 

اخلدمة ال�سحية املقدمة.

ب��ن��اء ع��ل��ى الدرا�سات  ان���ه مت ت��ط��وي��ر ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة  واأو����س���ح 
احلياة  متو�سط  ومنها  الوطنية  الج��ن��دة  ومتطلبات  والحتياجات 
بكامل  وه��م  متقدمة  ملرحلة  للو�سول  ال�سن  كبار  لتاأهيل  ال�سحية 
اللياقة ال�سحية كما اأن املكتبة الإلكرتونية لتدريب العاملني بوزارة 
امل�ساكل  ال�سن وحمايتهم من  كبار  لرعاية  التدريب  �ستدعم  ال�سحة 
ال�����س��ح��ي��ة ال��ت��ي مي��ك��ن ان ي��ت��ع��ر���س��وا ل��ه��ا واخل���ط���وات ال��داع��م��ة من 

ال�سرة.
اأ�سا�س  2017 ع��ل��ى  اإع����داد اخل��ط��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ع��ام  ب��اأن��ه مت  ون���وه 
الحتياجات التدريبة ملختلف امل�ستويات الوظيفية والتحديث امل�ستمر 
وزارة  لتحقق  وال��درا���س��ات  ال��ب��ح��وث  ت�سجيع  اىل  اإ���س��اف��ة  للخدمات 
روؤية  والتطوير  التدريب  مركز  خ��الل  من  املجتمع  ووقاية  ال�سحة 

حكومة دولة المارات العربية املتحدة لنظام �سحي مبعايري عاملية.
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املتعامل ال�سري يقيم خدمات 38 جهة حكومية يف اأبوظبي ويطور منهجية قيا�س القنوات الرقمية

الداخلية تعر�س ابتكاراتها خالل م�ساركتها يف الجنازات احلكومية يف دبي
•• دبي-وام:

ال�سعفار  عبداهلل  �سيف  الفريق  اأك��د 
الوزارة  اأن   .. الداخلية  وزارة  وكيل 
القيادة  روؤي�����ة  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق  ت��ع��م��ل 
املتعاملني ومبتابعة  اإ�سعاد  العليا يف 
بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  ال��ف��ري��ق  م��ن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
ال��وزراء وزير الداخلية بحيث تكون 
اخل����دم����ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال������وزارة 
تطويرا  وت�����س��ه��د  ع��امل��ي��ا  الأف�������س���ل 
املبتكرة  لالأفكار  ومواكبا  متوا�سال 
ريادتها  على  للمحافظة  واخل��الق��ة 
ع��امل��ي��ا مب���ا ي��ح��ق��ق اأه�������داف وروؤي�����ة 

الإمارات 2021 .
له خالل  ت�سريح  ال�سعفار يف  وق��ال 
دبي  معر�س  فعاليات  ام�س  زي��ارت��ه 
ال����ذي  ل������الإجن������ازات احل���ك���وم���ي���ة - 
ي�ست�سيفه مركز دبي التجاري العاملي 
تطوير  على  حري�سة  ال����وزارة  اإن   -
وا�ستخدام اأحدث التطبيقات الذكية 
املتعاملني  ا���س��ع��اد  م���ن  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
والرت�������ق�������اء مب�������س���ت���وى اخل����دم����ات 
املقدمة لهم .. لفتا اإىل اأن املعر�س 
يوفر من�سة مهمة لوزارة الداخلية 
لعر�س اأحدث م�ساريعها ومبادراتها 

عرب  مي����رون  ح��ي��ث   check in
بوابات اإلكرتونية متطورة.   ويجمع 
ال���ذك���ي���ة خمتلف  امل���ن���اف���ذ  م�������س���روع 
نظام  يف  باملنافذ  العاملة  الن��ظ��م��ة 
واحد متكامل ويربط نظام القاعدة 
املوحدة اجلن�سية والقامة والنظمة 
اجلنائية باأنظمة الب�سمات احليوية 
ويعمل  واليد  والوجه  العني  ب�سمة 
الو�سول  اج��������راءات  ت�����س��ه��ي��ل  ع��ل��ى 
واملغادرة يف منافذ الدولة كما يوفر 
انهاء الج��راءات با�ستخدام  امكانية 
بب�سمة  ت��ع��م��ل  ال��ك��رتون��ي��ة  ب���واب���ات 

العني يف اإقل من 10 ثوان.
نظام  ع��ل��ى  امل��ع��ر���س  زوار  وي��ت��ع��رف 
دولفني ملكافحة احلرائق واحلوادث 
بزمن  الأول  امل�ستجيب  يعد  وال��ذي 
قيا�سي حلرائق ال�سفن واملباين على 
على  كبرية  بقدرة  ويتمتع  ال�ساحل 
الأعلى وميد  مكافحة احلرائق من 
�سيارات الطفاء باملياه كما ميد �ستة 
الإط���ف���اء بحرائق  ل��ف��ري��ق  خ��ط��وط 
التعامل  يف  ب�سهولة  ويتميز  اجل��زر 
من حيث انقاذ الغرقى واملح�سورين 
بالأماكن  ل��ل��ح��وادث  وال���س��ت��ج��اب��ة 
ال���ت���ي ي�سعب  واجل�������زر  ال�����س��ي��ق��ة  
لها  الكبرية  الط��ف��اء  زوارق  و�سول 

خدمات  لتقدمي  الطموحة  الذكية 
ذات جودة عالية وفق اأرقى املقايي�س 
. واأع����رب ع��ن ارت��ي��اح��ه مل��دى اإقبال 
تعر�سه  ما  مع  وتفاعلهم  اجلمهور 
الوزارة يف من�ستها التي تعد فريدة 
 .. ال��ع��امل  م�ستوى  على  نوعها  م��ن 
قنوات  تفعيل  على  احلر�س  م��وؤك��دا 
ومناق�سة  اخل����ربات  اأف�����س��ل  ت��ب��ادل 
احلكومية  اخل���دم���ات  يف  الب���ت���ك���ار 
الذكية  احل���وك���م���ة  م��ع��رف��ة  ون�����س��ر 
القدرة  على  واملحافظة  خلدماتها 
العاملية  ال�������س���اح���ة  يف  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
ل�ست�سراف امل�ستقبل. وتعر�س وزارة 
الداخلية جمموعة من م�سروعاتها 
املتميزة �سمن م�ساركتها  البتكارية 
تطور  م�����دى  ت��ع��ك�����س  امل���ع���ر����س  يف 

خدماتها لإ�سعاد املتعاملني.
من جانبه اأو�سح العقيد نا�سر خادم 
الكعبي مدير اإدارة اإ�سعاد املتعاملني 
الوزارة  من�سة  على  العام  وامل�سرف 
تنفيذا  تاأتي  امل�ساركة  اأن  املعر�س  يف 
ال�سرطية  ال����ق����ي����ادة  ل���ت���وج���ي���ه���ات 
 2021 الم���ارات  ل��روؤي��ة  وجت�سيدا 
امل�ساريع  اأه��م  على  ال�سوء  لت�سليط 
املعايري  ذات  الإب��داع��ي��ة  التطويرية 
وامل���وا����س���ف���ات ال���ع���امل���ي���ة.  وذك�����ر اأن 

امل���الح���ظ���ات التي  اأه�����م  م��ن��اق�����س��ة 
مت ر���س��ده��ا خ���الل ال���درا����س���ة مع 
التقييم  اأهمية نتائج  التاأكيد على 
ودور  اخلدمات  تطوير  يف  واأثرها 
ذلك يف تعزيز مكانة اإمارة اأبوظبي 
ذات  عرب تقدمي خدمات حكومية 

جودة عالية.
ال�سري  املتعامل  برنامج  ويرتبط 
 -  2013 ع����ام  ان��ط��ل��ق  ال�����ذي   -
مب��ن��ظ��وم��ة ال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي – 
اإحدى  نتائجه  تعترب  اإذ  اأبوظبي 

اأ�سا�سيا يف  اخلدمات يعترب عامال 
وبالتايل  املتعاملني  �سعادة  حتقيق 
حت��ق��ي��ق ه���دف خ��ط��ة اأب��وظ��ب��ي يف 
ت���ق���دمي خ���دم���ات م��ت��م��ي��زة الأم����ر 
معايري  ت���ط���وي���ر  ي��ت��ط��ل��ب  ال������ذي 
تطلعات  م���ع  ل��ت��ت��م��ا���س��ى  ال��ت��ق��ي��ي��م 
قنوات  تطوير  يف  الإم���ارة  حكومة 

تقدمي اخلدمة .
الربنامج  اأن  ال��ن��ق��ب��ي  واأو������س�����ح 
قناتني  ذل�����ك  اأج������ل  م����ن  اع���ت���م���د 
جديدتني لقيا�س التحول الرقمي 

�سيتم  ال��ت��ي  الرئي�سية  امل��دخ��الت 
تقدمي  م���ع���اي���ري  يف  ب���ه���ا  الأخ��������ذ 
اخل������دم������ات وم����ع����ي����ار احل���ك���وم���ة 
الربنامج  يرتبط  كما   .. الرقمية 
ب��خ��ط��ة اأب��وظ��ب��ي ح��ي��ث ي��ع��د اأحد 
متابعتها  ي���ت���م  ال���ت���ي  امل����وؤ�����س����رات 
تقدمي  يف  اخل��ط��ة  ه��دف  لتحقيق 
متعاملني  وجت������رب������ة  خ������دم������ات 

متميزة.
النقبي مدير  يا�سر  الدكتور  وقال 
برنامج اأبوظبي للتميز اإن تطوير 

ال������وزارة ت�����س��ت��ع��ر���س جم��م��وع��ة من 
البتكارية  وم�سروعاتها  خدماتها 
اإ�سعاد  اإدارة  ن���ظ���ام  ���س��م��ل��ت  وال���ت���ي 
ونظام  ال��ذك��ي��ة  وامل��ن��اف��ذ  املتعاملني 
دولفني ملكافحة احلرائق واحلوادث 
اإم���ارات���ي لك�سف اجل���وازات  واب��ت��ك��ار 
ال�سيارة  امل���زورة وم��ب��ادرة  وال��وث��ائ��ق 
ي�سارك  فيما  راب���رت  ف���ورد  الرملية 
���س��م��ن جناح  ال���وط���ن���ي  ال����س���ع���اف 
�سيارة  قيادة  بجهاز حماكاة  ال��وزارة 

دولة  ال��رائ��دة يف  امل�ساريع  اأح��د  يعد 
الإم��������ارات وه����ي ت��ن��ف��رد ب��ه��ا �سمن 
العامل  م�ستوى  على  الأوىل  ال��دول 
واملقيمني  للمواطنني  يتيح  وال���ذي 
الإلكرتونية  ال���ب���واب���ات  ا���س��ت��خ��دام 
عبور  ي�ستغرق  بحيث  ال�سفر  خ��الل 
امل�����س��اف��ري��ن ع���رب ه���ذه امل��ن��اف��ذ اأقل 
من 10 ثوان كما تتيح للم�سافرين 
ال�سفر  اإج����������راءات  واإن�����ه�����اء  امل�������رور 
ب��ع��د مرحلة  اإل���ك���رتون���ي���ا  ب��ال��ك��ام��ل 

اإدارة  نظام  اأن  اإىل  واأ�سار  الإ�سعاف. 
منظومة  مي��ث��ل  امل��ت��ع��ام��ل��ني  زي������ارة 
اآداء مراكز  ملتابعة  الكرتونية مهمة 
انتاجية  وق��ي��ا���س  املتعاملني  اإ���س��ع��اد 
م���وظ���ف���ي ال����واج����ه����ة الأم����ام����ي����ة يف 
الوزارة ب�سكل اآين وحلظي من خالل 
غرفة املتابعة املركزية يف اإدارة اإ�سعاد 
املتعاملني بالوزارة.   ويت�سمن جناح 
اللكرتونية  املنافذ  ال��وزارة م�سروع 
وال���ذي  ال�����س��ف��ر  اإج�������راءات  لت�سهيل 

•• اأبوظبي-وام: 

ال��ع��ام��ة للمجل�س  اأع��ل��ن��ت الأم��ان��ة 
تقييم  اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي 
38 ج���ه���ة ح���ك���وم���ي���ة و  خ����دم����ات 
و  اخل���دم���ة  ل��ت��ق��دمي  ف���رع   200
برنامج  خ��الل  من  خدمة   530
اأبوظبي  حلكومة  ال�سري  املتعامل 

خالل عام 2016.
وطور الربنامج خالل العام املا�سي 
ال��ت��ق��ي��ي��م م��ق��ارن��ة بعام  م��ن��ه��ج��ي��ة 
من�سات  قناتي  لت�سمل   2015
تطبيقات  و  الجتماعي  التوا�سل 
اإ����س���اف���ة اإىل  ال���ه���وات���ف ال���ذك���ي���ة 
القنوات الأخرى وهي وجها لوجه 
و  الإلكرتوين  الربيد  و  الهاتف  و 
املوقع الإلكرتوين .. وذلك متا�سيا 
لالرتقاء  ال���ه���ادف���ة  امل�����س��اع��ي  م���ع 
الرقمية  اخل�����دم�����ات  مب�������س���ت���وى 
وتنويع  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  امل���ق���دم���ة 
احلكومية  املعامالت  اإجن��از  اأدوات 

باجلودة وال�سرعة املطلوبني .
التقييم حت�سنا يف  نتائج  واأظهرت 
امل�سمولة  احلكومية  اجلهات  اأداء 
ب��ال��ربن��ام��ج م��ق��ارن��ة ب��ع��ام 2015 
اخلدمات  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  ل���س��ي��م��ا 
امل���ق���دم���ة م���ن خ����الل ق���ن���اة وجها 
اأداء  اأف�����س��ل  ل��وج��ه ال��ت��ي ح��ق��ق��ت 

دور  ال��ق��ن��وات  لتلك  يكون  اأن  على 
حموري يف تقييم خدمات اجلهات 
نتائج  اأن  اإىل  .. م�سريا  احلكومية 
ال�����س��ري ت�سكل  امل��ت��ع��ام��ل  ب��رن��ام��ج 
احلكومية  للجهات  مهما  مرجعا 
الالزمة  التطوير  خطط  لو�سع 

خلدماتها .
برنامج  ف����ري����ق  اأن  اإىل  ول����ف����ت 
امل��ت��ع��ام��ل ال�����س��ري ي��ق��وم يف الوقت 
ال��راه��ن بتقييم خ��دم��ات ع��دد من 
 2017 ل��ع��ام  احلكومية  اجل��ه��ات 
املتبعة  ذاتها  املنهجية  اإىل  ا�ستنادا 

العام املا�سي .
اأبوظبي  ب���رن���ام���ج  م���دي���ر  وق������ال 
حتقيق  اإىل  ن�����س��ع��ى  اإن���ن���ا  ل��ل��ت��م��ي��ز 
اخلدمات  ت��ق��دمي  معايري  اأف�����س��ل 
احلكومية يف اأبوظبي عرب التقييم 
وتعزيز  اخل��دم��ات  جل��ودة  امل�ستمر 
ر�سا  ب����دواف����ع  ارت���ب���اط���ه���ا  م�����دى 
املتعاملني وبالتي فاإن حت�سني هذه 
ي�ستند  اخل���دم���ات ورف����ع ج��ودت��ه��ا 
املتعاملني  ت��ط��ل��ع��ات  اإىل  اأ���س��ا���س��ا 
ور�ساهم و�سعادتهم عن اخلدمات 

املقدمة .
اأ���س��اف خالل  ال��ربن��ام��ج  اأن  يذكر 
عام 2016 معايري تقييم لكل قناة 
بناء على الأدلة الر�سادية املتعلقة 
ب��ت��ق��دمي اخل���دم���ات وامل���ت���وف���رة يف 

مقارنة باأداء القنوات الأخرى.
وت���ع���د ق���ن���اة وج�����ه ل���وج���ه اإح�����دى 
ال���ق���ن���وات ال��ت��ي ي��ت��م م���ن خاللها 
عرب  احلكومية  اخل��دم��ات  تقييم 
ال�سري..اإ�سافة  املتعامل  برنامج 
اإىل تقدمي اخلدمات عرب الهاتف 
والتطبيقات  الإل��ك��رتوين  وامل��وق��ع 
ال�����ذك�����ي�����ة وم�������واق�������ع ال����ت����وا�����س����ل 
تقدمي  اإىل  اإ���س��اف��ة  الج��ت��م��اع��ي 
اخلدمة عرب الربيد الإلكرتوين. 
واأجرى فريق عمل برنامج املتعامل 
ال�سري نحو 11 األف عملية تقييم 
للقنوات ال�ست خالل عام 2016 
لكل  موؤ�سرات  ثالثة  قيا�س  مت  اإذ 
و  وه��ي..ال��وق��ت  القنوات  قناة من 
بالقنوات  التعريف  و  القناة  اأداء 
موؤ�سرا  ي���ع���د  وال�������ذي  ال���رق���م���ي���ة 
قيا�س  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  م�����س��ت��ح��دث��ا 
قدرة اجلهات على تقدمي خدمات 
اأبوظبي يف  حكومية حتاكي خطة 
اأف�سل  واع��ت��م��اد  الرقمي  التحول 

معايري احلكومات الذكية.
اأبوظبي  ب���رن���ام���ج  م��ك��ت��ب  وع���ق���د 
العامة  ل��الأم��ان��ة  ال��ت��اب��ع  ل��ل��ت��م��ي��ز 
بالتعاون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  م��ك��ت��ب  م����ع 
يف  امل�سمولة  للجهات  عمل  ور���س��ة 
الربنامج لعام 2016 .. ت�سمنت 

حكومة اأبوظبي واأف�سل املمار�سات 
م��ن��ه��ا دليل  ال��ع��امل��ي��ة  واخل�������ربات 
التوا�سل  ودليل  املتعاملني  خدمة 
وتوعية املتعاملني ودليل ال�سكاوى 
كما  والثناء  وال�سكر  والقرتاحات 
مت ا�ستخدام دوافع ر�سا املتعاملني 
والتي مت التو�سل اإليها من خالل 
يف  املتعاملني  ر���س��ا  درا���س��ة  ن��ت��ائ��ج 

حتديد اأوزان معايري التقييم.
كما اأظهرت نتائج برنامج املتعامل 
حت�سنا   2016 ل���ل���ع���ام  ال�������س���ري 
وبالأخ�س   2015 بنتائج  مقارنا 
ل��ق��ن��اة وج��ه��ا ل��وج��ه ح��ي��ث حت�سن 
لتقدمي  امل�ستغرق  ال��وق��ت  م��ع��دل 
ب�سكل  اأث�������ر  وال���������ذي  اخل�����دم�����ات 
الإجمالية  النتيجة  على  اإيجابي 
اأداء  تقييم  ن��ت��ائ��ج  ت��ف��اوت��ت  ف��ي��م��ا 
ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات ال����ذك����ي����ة وم����واق����ع 

التوا�سل الجتماعي.
ويعمل مكتب الربنامج على اإعداد 
ال�سري  امل��ت��ع��ام��ل  مل��ن��ه��ج��ي��ة  دل��ي��ل 
احلكومية  اجلهات  �ستمكن  والتي 
وتطوير  ملتابعة  ا�ستخدامها  م��ن 
ي�سمن  م����ا  ب���ا����س���ت���م���رار  اأدائ�����ه�����ا 
اأداء  يف  التح�سني  عملية  ا�ستمرار 
ب�سكل  املتعاملني  وخدمة  اجلهات 
ي�����س��م��ن ���س��ع��ادت��ه��م ور���س��اه��م عن 

كافة اخلدمات املقدمة لهم.

ال�سواحل  على  احل��رائ��ق  ومكافحة 
وم��ك��اف��ح��ة ح���رائ���ق ال�����س��ي��ارات على 
اجل�سور وقت الزدحام  مع مميزاته  
العاجلة   ال�سناد   توفري  معدات  يف 

لفرق الطفاء .
قارئ  اب��ت��ك��ار  ال����وزارة  تعر�س  كما    
اإم����ارات����ي ال�����س��ن��ع ل��ك�����س��ف ج�����وازات 
خالل  من  امل���زورة  والوثائق  ال�سفر 
يف  ن����وع����ه  م����ن  الأول  ي���ع���د  ج����ه����از 
ال�سفر  ج���وازات  جميع  على  الك�سف 
ويدويا  الكرتونيا  امل��زورة  والوثائق 
وزارة  ح��ر���س  جت�����س��د  واح����د  اآن  يف 
امل�ستجدات  مواكبة  على  الداخلية 
ت��ع��زز م��ن م��واك��ب��ة البتكارات  ال��ت��ي 
والأفكار اجلديدة والتي من اأبرزها. 
دورية  ال����وزارة  معرو�سات  و�سملت 
دفع رباعي الرابرت ت�ستخدمها اإدارة 
بخا�سية  وم�����زودة  الأم���ن���ي  ال���دع���م 
ال�سدم والإزاحة والقيادة يف املناطق 
ال�سحراوية وب�سندوق خلفي جمهز 
بالكامل للدعم اللوج�ستي للدوريات 
املهام  يف  ال�سرطة  عنا�سر  وم�ساندة 
 MDT الأمنية كما تعر�س جهاز 
املخت�س بالبيانات املتنقلة للتوا�سل 
امل���ب���ا����س���ر وال���ف���ع���ال م����ع ال����دوري����ات 

بو�سائل ذكية ذات دقة عالية.

الهالل الأحمر الإماراتي يقدم م�ساعدات اإن�سانية عاجلة للنازحني من تعز
•• تعز -وام:

توا�سل هيئة الهالل الأحمر الإماراتي تقدمي م�ساعداتها الإن�سانية والإغاثية العاجلة 
للنازحني من حمافظة تعز يف اإطار جهودها لدعم ال�سعب اليمني.

وتاأتي امل�ساعدات يف اإطار اجلهود احلثيثة التي تبذلها دولة الإمارات للتخفيف من حدة 
الأو�ساع الإن�سانية التي تع�سف ب�سكان هذه املناطق ب�سبب احلرب التي �سببها النقالبيون 

من ملي�سيا احلوثي واملخلوع .
و�سريت هيئة الهالل الأحمر ام�س �سحنة م�ساعدات وخياما اإيوائية لالأطفال النازحني 
من حمافظة تعز املتواجدين يف مدار�س املقاطرة الواقعة بني حمافظتي حلج وتعز �سمن 

جهودها الإن�سانية التي تقدمها للمحافظات املحررة .
واأعرب عبد اهلل ال�سماطي مدير مديرية املقاطرة عن �سكره وامتنانه لدولة الإمارات على 
هذه امل�ساعدات التي جاءت يف وقتها املنا�سب .. م�سيدا بجهود الهالل الأحمر الإماراتي يف 

ت�سيري القوافل الإن�سانية الإغاثية للمناطق املحتاجة.
ولفت ال�سماطي اإىل اأن م�ساعدات هيئة الهالل الأحمر الإماراتي جاءت ا�ستجابة للنداء 

الذي اطلقه النازحون يف تلك املناطق بعد فرارهم من مناطق ال�سراع يف حمافظة تعز.
احلرب  من  ت�سررت  التي  املقاطرة  مل��دار���س  اإيوائية  خياما  �سملت  امل�ساعدات  ب��اأن  ون��وه 
التما�س  الفارين من خطوط  للنازحني  اأنها ماأوى  للم�ساعدة خا�سة  والتي هي بحاجة 

واملواجهات.

اخلارجية تكرم ال�سركاء ال�سرتاتيجيني لقطاع اخلدمات امل�ساندة
•• اأبوظبي-وام:

���س��ع��ادة حم��م��د م���ري عبداهلل  ك����رم 
اخلارجية  وزارة  وك��ي��ل  ال��رئ��ي�����س��ي 
وال��ت��ع��اون ال����دويل ���س��رك��اء ال����وزارة 
اخلدمات  لقطاع  ال�سرتاتيجيني 
لدورهم  ت��ق��دي��را  وذل����ك  امل�����س��ان��دة 
وم�ساهماتهم يف تعزيز عمل الوزارة 

خالل العام 2016.
عام  دي���وان  يف  التكرمي  حفل  وعقد 
الدويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزارة 
يف اأب��وظ��ب��ي ب��ح�����س��ور مم��ث��ل��ني عن 
املكرمني  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
اخلدمات  لقطاع  امل�ساعد  والوكيل 
الإدارات  م��دراء  من  وع��دد  امل�ساندة 

يف الوزارة.
ياأتي التكرمي �سمن تطبيق الوزارة 
فيما   .. واحل��واف��ز  امل��ك��اف��اآت  لنظام 
ممثلني  امل��ك��رم��ني  ق��ائ��م��ة  ت�سمنت 
عن وزارة الداخلية والقيادة العامة 

اأب���وظ���ب���ي وج���ه���از حماية  ل�����س��رط��ة 
املن�ساآت احليوية وال�سواحل والإدارة 
والأر�سيف  امل���دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة 
الوطني وامل�سرف املركزي والحتاد 
�سركة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��ام  الن�سائي 

الفوعة.
واأ�ساد �سعادة حممد عبداهلل الرئي�سي 

ال�سرتاتيجيني  ال�����س��رك��اء  ب��ج��ه��ود 
ودورهم وم�ساهماتهم يف دعم برامج 
اأهدافها  ال��وزارة وحتقيق  ومبادرات 
حول  تتمحور  التي  ال�سرتاتيجية 
وت��ع��زي��ز مكانة  امل���واط���ن���ني  خ���دم���ة 
امل�ستويات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ال����دول����ة 

الوطنية والإقليمية والدولية.

واأكد اأن التعاون وتكامل اجلهود بني 
ال�سرتاتيجيني  و�سركائها  ال��وزارة 
ك����ب����رية يف ظل  اأه����م����ي����ة  ي��ك��ت�����س��ب 
لتج�سيد  والأه���داف  ال���روؤى  تالقي 
توجيهات القيادة الر�سيدة لالرتقاء 

بالدبلوما�سية الإماراتية.
واأث������ن������ى ال���رئ���ي�������س���ي ع���ل���ى ال������دور 

�سركاء  ي����وؤدي����ه  ال������ذي  اجل����وه����ري 
الوزارة من جهات حكومية وخا�سة 
ال��دف��ع ق��دم��ا مب�����س��ريت��ه��ا ودعم  يف 
م��ب��ادرات��ه��ا وحت��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا يف 
اإطار امل�ساعي امل�سرتكة لبلوغ النجاح 
وال��ت��م��ي��ز يف خ��دم��ة دول���ة الإم����ارات 

وتعزيز مكانتها اإقليميا وعامليا.
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اأخبـار الإمـارات
اأمريكية راأ�س اخليمة والبلدية توقعان اتفاقية تعاون

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

وقعت اجلامعة الأمريكية يف راأ�س اخليمة مذكرة تفاهم 
مع بلدية راأ�س اخليمة تهدف لتعزيز التعاون بينهما يف 

املجالت ذات الهتمام امل�سرتك .
اأع�ساء هيئة التدري�س من  ومبوجب التفاقية  ، يدعم 
كلية الهند�سة يف اأمريكية راأ�س اخليمة برامج التدريب 
يف ال��ب��ل��دي��ة وت��ق��دمي ال���س��ت�����س��ارات ال��ف��ن��ي��ة يف ع���دد من 
الكمبيوتر  وهند�سة  الكيميائية  الهند�سة  مثل  املجالت 
العمراين  التخطيط  ع��ن  ف�سال  املعمارية،  والهند�سة 

والطاقة امل�ستدامة.
ت�سرف  املختربات حتت  التفاقية جمموعة من  وت�سع 
مركزا  الأمريكية  اجلامعة  �ستن�سئ  حني  يف  الطرفني، 
متخ�س�سا يف الت�سميم والهند�سة، لتقدمي ال�ست�سارات 
امل��ه��ن��ي��ة والخ���ت���ب���ارات واإ����س���دار ال�����س��ه��ادات امل��ع��ت��م��دة يف 

جمالت الت�سميم الهند�سي والربجميات .
العمل وتنظيم  واأي�سا يتعاون الطرفان يف تنظيم ور�س 
وجمالت  والبحوث  املعرفة  لتعزيز  الهادفة  امل��وؤمت��رات 

الن�سر.
واأكد الربوفي�سور ح�سن حمدان العلكيم رئي�س اجلامعة 

على اأهمية  التفاقية م�سريا اىل انها تفتح الفاق ملزيد 
 . والبلدية  اجلامعة  تخدم  اأن�سطة  لإقامة  التعاون  من 
اأمي��ا حر�س على هذا  قائال  من جانبنا نحر�س  وتابع 
النوع من التعاون البناء الذي ي�ستثمر مواردنا وخرباتنا 
جميع  تفيد  اجل����ودة،  عالية  تدريبية  ب��رام��ج  ت��وف��ري  يف 
الأطراف، من طالبنا واأع�ساء هيئة التدري�س وموظفي 

بلدية راأ�س اخليمة، واملجتمع املحلي ككل .
ويفيد التذكري باأن كلية الهند�سة باأمريكية راأ�س اخليمة 
ت��ق��دم ع�����س��ر ب���رام���ج ال��ب��ك��ال��وري��و���س، ف�����س��ال ع���ن درجة 

املاج�ستري يف اإدارة امل�ساريع الهند�سية.

تقديرا لتميزها يف تطبيق م�ساريع م�ستدامة يف جمال االإنارة

بلدية مدينة اأبوظبي تفوز بجائزة »روتروفيت تيك 2017 « عن اأف�سل م�سروع اإنارة حديثة

الإمارات للتنمية الجتماعية براأ�س اخليمة تنظف ال�سواطيء 

على هام�ض م�ساركتها يف معر�ض دبي الدويل لالإجنازات احلكومية

حماكم دبي توقع مذكرتي تفاهم مع حماكم راأ�س اخليمة و الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�سالت لتطوير منظومة العمل املوؤ�س�سي

•• اأبوظبي –الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ح��ق��ق��ت 
فوزها  ج���دي���دا مت��ث��ل يف  اإجن������ازا 
بجائزة )روتروفيت تيك 2017( 
ع���ن ف��ئ��ة اأف�������س���ل م�������س���روع اإن�����ارة 
ودليل  ي��ا���س،  ج��زي��رة  حتديثية يف 
اأبوظبي،  لإم����ارة  ال�����س��وارع  اإن����ارة 
ال�سنوي  احل�����دث  ���س��م��ن  وذل�����ك 
دب��ي برعاية ودعم  ال��ذي يعقد يف 
الأعلى  وامل��ج��ل�����س  ال��ط��اق��ة  وزارة 

للطاقة.
وقد ت�سلم اجلائزة ممثال لبلدية 
اأب���وظ���ب���ي ���س��م��ن احلفل  م��دي��ن��ة 
مبنا�سبة  اأق����ي����م  ال������ذي  ال���ك���ب���ري 
تكرمي اجلهات واملوؤ�س�سات الفائزة 
رئي�س  الها�سمي  �سامي  املهند�س 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  دع���م  جم��م��وع��ة 
واأ�سول  التحتية  البنية  قطاع  يف 

البلدية ببلدية مدينة اأبوظبي.  
ف��وزه��ا بهذه  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأك����دت 
اجلائزة ياأتي تعبريا عن التزامها 
ب��ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة الإن������ارة يف اإم����ارة 
اتباع  اإىل  وال����ه����ادف����ة  اأب���وظ���ب���ي 

بحوايل   CO2 الكربون  اك�سيد 
اأعمال  تخفي�س  وكذلك    ٪  75
بحوايل  وال�����س��ي��ان��ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات 

امل�ستقبل. يف   80%  -  40%
ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ذات����ه ي��ع��د موؤمتر 
ت��ي��ك حدثاً  وج���ائ���زة ري��رتوف��ي��ت 
�سنويا يتم عقده بهدف ا�ستعرا�س 
اآخ����������ر امل���������س����ت����ج����دات واأف���������س����ل 
والعاملية   الق��ل��ي��م��ي��ة  امل��م��ار���س��ات 
يف  التحديثية  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
���س��ت��ى امل���ج���الت، وم��ن�����س��ة مميزة 
التقنيات  على  والط���الع  للبحث 
احل����دي����ث����ة وامل�����ت�����ع�����ددة وف����ر�����س 
ال�سراكة بني القطاعني احلكومي 
امل�ساريع  اأن���واع  ملختلف  واخل��ا���س 
احل���ك���وم���ي���ة وال����س���ت���ث���م���اري���ة من 
التحتية  والبنية  ال��ط��رق  �سمنها 
مبختلف  وامل���������س����اري����ع  وامل�����ب�����اين 
التجارية  ف��ي��ه��ا  مب���ا  ن�����س��اط��ات��ه��ا 
والتعليمية والرتفيهية وال�سحية 

وال�سناعية وغريها.
ومُت���ن���ح ج���ائ���زة ري���رتوف���ي���ت تيك 
التطويرية  واملبادرات  للممار�سات 
اأثبتت  التي  املتميزة  والتحديثية 

الإم������ارات خ��ط��ت خ��ط��وات مهمة 
احلفاظ  ب���ه���دف  امل���ج���ال  ه����ذا  يف 
خالل  م��ن  الطبيعية  امل���وارد  على 
اإط�������الق ال���ع���دي���د م����ن امل����ب����ادرات 
ا�ستدامة،  اأك��رث  اقت�ساد  لرت�سيخ 
البيئية ومبادرة  الب�سمة  كمبادرة 

القت�ساد الأخ�سر.
وال���ت���زم���ت ال��ب��ل��دي��ة ب��روؤي��ت��ه��ا يف 
اأف�سل  ح���ي���اة  م�����س��ت��وى  ����س���م���ان 
مدينة  ل�سكان  م�����س��ت��دام��ة  وب��ي��ئ��ة 
املنطلق  ه�����ذا  ..وم�������ن  اأب���وظ���ب���ي 
اجلهود  ب���ذل  اإىل  ال��ب��ل��دي��ة  �سعت 
الهدف  ه����ذا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال����دوؤوب����ة 
ح��ي��ث ع��م��ل��ت ع��ل��ى اإط������الق عدد 
م��ن م���ب���ادرات ال���س��ت��دام��ة املهمة 
ا�سرتاتيجية  مقدمتها  يف  وك���ان 
والتي  امل�ستدامة   العامة  الإن���ارة 
املجل�س  ق��ب��ل  م���ن  اع��ت��م��اده��ا  مت 
اأ�سدرت  ك��م��ا  امل���وق���ر،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
والنقل  ال��ب��ل��دي��ة  ال�����س��وؤون  دائ����رة 
تطبيقها  ليتم  املحدثة  معايريها 
اأرج����اء الإم�����ارة ،وتغطي  ك��اف��ة  يف 
ال�سرتاتيجية  ه����ذه  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
ع��ل��ى الطرق  امل��ن��ت�����س��رة  الإ�����س����اءة 

وامل�ساريع  والإج���راءات  ال�سيا�سات 
ال�ستدامة  م��ب��ادئ  على  القائمة 
وحت���ق���ي���ق ع��ن�����س��ر ال���رت����س���ي���د يف 
ا����س���ت���ه���الك الإ��������س�������اءة واإي�����ج�����اد 
م�سروع  لإجن���اح  حقيقية  اأر���س��ي��ة 
ويف  ال�سعد  كافة  على  ال�ستدامة 
التحتية يف  البنية  جميع م�ساريع 

اأبوظبي .
واأ�سافت اأنها اأ�سبحت تعاير جميع 
لال�سرتاتيجية  وف��ق��اً  م�ساريعها 
الإن��������ارة ال���ت���ي اأ����س���درت���ه���ا دائ����رة 
و�سمن  والنقل  البلدية  ال�����س��وؤون 
 39 رق����م  الإداري  ال���ق���رار  اإط�����ار 
تنفيذ  �����س����اأن  يف   2012 ل�����س��ن��ة 
ا�سرتاتيجية الإنارة العامة باإمارة 
املعايري  اأدل�����ة  واع��ت��م��اد  اأب��وظ��ب��ي 
بها  اخلا�سة  الفنية  وامل��وا���س��ف��ات 
مبادرات  تبني  ذل��ك  �سمن  ،وم��ن 
حتقيق  ع����ل����ى  ق����������ادرة  ت���ن���م���وي���ة 
من  بد  ل  فاإنه  لذلك  ال�ستدامة 
الجت������اه ن��ح��و ال��ت��ف��ك��ري امل���ت���وازن 
الذي يجمع ما بني عملية التنمية 
واحلفاظ على دميومة املوارد عرب 
اأن  م�سرية  لها،  الأم��ث��ل  ا�ستخدام 

واجل�������س���ور والأن������ف������اق، واإ�����س����اءة 
ال�ساحات  واإ���س��اءة  امل�ساة،  مناطق 

واحلدائق العامة. 
 واأو����س���ح���ت ال��ب��ل��دي��ة جن��اح��ه��ا يف 
ا�سرتاتيجية  م���ع���اي���ري  ت��ط��ب��ي��ق 
الإن���������ارة ال���ع���ام���ة امل�������س���ت���دام���ة يف 
امل�����س��اري��ع اجل����دي����دة  ت���زام���ن���اً مع 
جمال  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  اخل���ط���ط 
ت�سحيح و�سع الإنارة العامة.. ويف 
البلدية  ق��ام��ت  فقد  ال�����س��دد  ه��ذا 
برتكيب اآلف وحدات الإنارة وفقاً 

للمعايري واملوا�سفات اجلديدة .
ا�سرتاتيجية  تنفيذ  اأن  ون��وه��ت 
العديد  حتقيق  يف  ي�سهم  الإن����ارة 
مقدمتها  ويف  ال�����ف�����وائ�����د  م�����ن 
تخفي�س فاتورة الكلفة الإجمالية 
م������دار  ع����ل����ى   40% ب������ح������وايل 
مقارنة  ال��ق��ادم��ة  �سنة  الع�سرين 
باملعايري ال�سابقة. كما حتقق هذه 
الإ�ساءة  بيئات  اأف�����س��ل  ال�سيا�سة 
وت�سهم  ال��ع��امل��ي..  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
الطاقة  ا���س��ت��خ��دام  ت��خ��ف��ي�����س  يف 
اأقل  على   60% ت��ت��ج��اوز  بن�سبة 
ثاين  انبعاثات  وتخفي�س  تقدير 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

نظمت جمعية الإم��ارات للتنمية 
هيئة  م��ع  بالتعاون  الجتماعية 
حماية  وه��ي��ئ��ة  امل��خ��ل��ف��ات  اإدارة 
تنظيف  حملة  والتنمية  البيئة 
ال��رم�����س حت���ت م�سمى  ل�����س��اط��ئ 

املتعمد  وال���زج���اج  البال�ستيكية 
الفحم  ل��رم��اد  بالإ�سافة  ك�سره، 
عمليات  يف  ا�ستخدامه  مت  ال��ذي 
ال�سواء، وكلها دلئل على نزهات 
تلك  م�ستخدمي  ول��ك��ن  ع��ائ��ل��ي��ة 
ال�سواطئ مل يكلفوا اأنف�سهم عناء 

جمع نفاياتهم.

ال����عمل  ول��ت�����������������ع��زي��ز  ل��ل�����������������خ��ري  
املجتمع  اأف�����راد  ل���دى  ال��ت��ط��وع��ي 
كما تهدف اجلمعية من احلملة 
ت�����س��ج��ي��ع اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع  على 
ال��ت��خ��ل�����س ب�����س��ك��ل ���س��ح��ي��ح من 
نفاياتهم بعد النتهاء من التنزه 
ل�������سمان  وذل������ك  وال�������سواء، 

)�ساطئنا م�سوؤوليتنا(، وذلك يوم 
ال�سبت املوافق 01 اأبريل 2017 

ومب�ساركة ما يقارب 100 
وتاأتي  املنطقة  اأبناء  من  �سخ�س 
ا���س��ت��ج��اب��ة لإعالن  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  �ساحب 
عام����اً   2017 ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 

اآم������نة  ال�����س�����������������واط��ئ  ب��ق��������������������اء 
لي�ستمتعوا  وجميلة،  ون�������ظيفة 
اأف�������س���ل وج����ه ممكن،  ب��ه��ا ع��ل��ى 
التنزه  خ������الل  ي����الح����ظ  ح���ي���ث 
وخا�سة   ، ال�����س��واط��ئ  رم���ال  على 
نهاية  ل��ع��ط��ل��ة  ال���ت���ايل  ال���ي���وم  يف 
بالأكواب  ملوث  �ساحل  الأ�سبوع، 

•• دبي-الفجر:

مذكرتي  دب������ي  حم����اك����م  وق����ع����ت 
راأ�س  حم��اك��م  م��ع  الأوىل  ت��ف��اه��م، 
الهيئة  م����ع  وال���ث���ان���ي���ة  اخل���ي���م���ة، 
الت�سالت،  قطاع  لتنظيم  العامة 
وذلك على هام�س م�ساركة حماكم 
دب������ي يف م���ع���ر����س دب������ي ال������دويل 
احلكومية2017،  ل����الإجن����ازات 
ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون امل�������س���رتك بني 
اجل����ه����ت����ني ب�������س���ك���ل ي����ت����واف����ق مع 
للو�سول  ال�سرتاتيجية  تطلعاتها 
رائدة  ال��دائ��رة حم��اك��م  روؤي���ة  اإىل 
متميزة عاملياَ"، لي�ساهم يف تطوير 
واآليات  املوؤ�س�سي،  العمل  منظومة 
العمل بينهما اإىل اأعلى امل�ستويات.

حماكم  جانب  عن  املذكرتني  وقع 
املن�سوري  ط����ار�����س  ����س���ع���ادة  دب�����ي 
م���دي���ر ع�����ام حم���اك���م دب������ي، وعن 
جانب حماكم راأ�س اخليمة �سعادة 
اخلاطري  حممد  اأحمد  امل�ست�سار 
اخليمة،  ب���راأ����س  امل��ح��اك��م  رئ��ي�����س 
وعن الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
ماجد  املهند�س  �سعادة  الت�سالت 
�سلطان امل�سمار املدير العام للهيئة 
الت�سالت  قطاع  لتنظيم  العامة 

بالإنابة.
اأن  املن�سوري  �سعادة طار�س  واأ�سار 
مذكرتي التفاهم تهدف اإىل تعزيز 
امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون  اآليات 
زيادة  على  والعمل  الأط���راف  ب��ني 

والعمل على املوؤ�سرات التي حتقق 
هذه الأهداف والنتائج اليجابية.

الأدوار  حتديد  بنودها  وتت�سمن 
وت�سكيل  للجهتني،  وامل�����س��وؤول��ي��ات 
ف��ري��ق ع��م��ل م�����س��رتك ب��ني الهيئة 
وحم���اك���م دب����ي ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�����داف 
بجودة  ال�سبكية  اجلاهزية  موؤ�سر 
والعمل  معقولة،  وبجهود  عالية 
م���ب���ادرات مت��ك��ن من  ع��ل��ى تطبيق 
اخلا�سة  الفرعية  امل��وؤ���س��رات  رف��ع 
بقطاع املحاكم يف موؤ�سر اجلاهزية 
العمل  خطط  وتطوير  ال�سبكية، 
وال�سرتاتيجيات وو�سع املنهجيات 
لتبادل املعلومات واخلربات، واإعداد 
الفعاليات  وتنظيم  ال��ع��م��ل  ور����س 
اأه��داف الهيئة  التي تخدم حتقيق 
موؤ�سر اجلاهزية ال�سبكية، وتوفري 
املعلومات املتعلقة مبوؤ�سرات الأداء 
املوؤ�س�سية، مبا ميكن الطرفان من 
معرفة التقدم يف حتقيق املوؤ�سرات 
التي يعمل عليها كل ط��رف، ومبا 
تطبيق  ودوام  العمل  تقدم  يخدم 
لدى  امل��وؤ���س�����س��ي  التميز  منظومة 

الطرفني.
اأن حم��اك��م دبي  ���س��ع��ادت��ه  م���وؤك���داً 
املتميزة  م�ستعدة لتقدمي جتاربها 
اإمياناً  املوؤ�س�سات،  لكافة  وال��رائ��دة 
ون�سر  امل���ع���ريف  ال���ت���ب���ادل  ب��اأه��م��ي��ة 
اأهداف  لتحقيق  املمار�سات  اأف�سل 
امل�����س��رتك��ة ل��ه��ذه امل��وؤ���س�����س��ات وهي 

حتقيق العدالة يف املجتمع.

اإ�سعاد  مم��ار���س��ات  على  ت�سمل  كما 
واأعمال  وامل��ت��ع��ام��ل��ني،  املتقا�سني 
الأح�����وال  واإدارة  ال���ع���دل  ال��ك��ات��ب 
الودية،  وال��ت�����س��وي��ات  ال�سخ�سية 
وب������رام������ج وم���ن���ه���ج���ي���ات اجل������ودة 
اجليدة  املمار�سات  تبادل  والتميز، 
امل�ساندة،  الإداري��������ة  الأع����م����ال  يف 
البيانات  ت���ب���ادل  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
وامل���ع���ارف وال��ت��ع��اون وامل�����س��ارك��ة يف 
وامللتقيات  وال���ن���دوات  امل���وؤمت���رات 
املتخ�س�سة  التدريبية  وال��ربام��ج 
لتطوير الكوادر الب�سرية املواطنة 
الطرفني  ك����ال  ي���ن���ف���ذه���ا  وال����ت����ي 
ويربز الدور الريادي للدولة، كما 
اأ�سار مدير عام حماكم دبي اإىل اأن 
راأ���س اخليمة  الت��ف��اق مع حماكم 
لتنظيم  اإط��������ار  ت����وف����ري  ت�����س��م��ن 

جمال  يف  القائم  ال��ت��ع��اون  فاعلية 
اإ���س��ع��اد اجلمهور،  ت��ق��دمي خ��دم��ات 
لتعزيز  اجل����ان����ب����ني  م�����ن  ����س���ع���ي���اً 
تبادل  وت�سهيل  امل�سرتك  التعاون 
اإطار  توفري  خ��الل  من  املعلومات 
عمل للتعاون بني الطرفني وذلك 
�سبل  اإط���ار عمل يهيئ  م��ن خ��الل 
الأه����داف  لتحقيق  ال��ت��ع��اون  ه���ذا 

امل�سرتكة.
وت��ن�����س ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون حماكم 
راأ�������س اخليمة،  م���ع حم���اك���م  دب����ي 
بالتعاون  الطرفان  يقوم  اأن  على 
وت���ب���ادل امل���ع���ارف وامل���م���ار����س���ات يف 
والإداري  الق�سائي  العمل  جم��ال 
وال�����ت�����ي ق�����د ت�������س���م���ل، مم���ار����س���ات 
والتخطيط  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
ال�سرتاتيجي والريادة الق�سائية، 

الطرفني  ب���ني  ال���ق���ائ���م  ال���ت���ع���اون 
ت���وف���ري بيئة  وذل������ك م����ن خ�����الل 
حتديد  مع  التعاون  لهذا  مالئمة 
له  امل��الئ��م��ة  والأدوات  ال���ق���ن���وات 

وتو�سيع اخت�سا�ساته.
اتفاقية  ب��ن��ود  ���س��ع��ادت��ه  واأو����س���ح   
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  دب���ي م���ع  حم��اك��م 
ل���ت���ن���ظ���ي���م ات�����������س�����الت ال����ت����ع����اون 
املوؤ�سرات  جم����ال  يف  وال��ت��ن�����س��ي��ق 
الوطنية امل�سرتكة املتعلقة مبوؤ�سر 
نتائج  ل��رف��ع  ال�سبكية،  اجل��اه��زي��ة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الم�����ارات  دول����ة 
امل�سرتكة  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���س��رات  يف 
امل���ت���ع���ل���ق���ة مب����وؤ�����س����ر اجل����اه����زي����ة 
الأجندة  اأه��داف  وتنفيذ  ال�سبكية، 
بيئة  لتحقيق  ل��ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
متكاملة،  حتتية  وبنية  م�ستدامة 

اأبوظبي  وروؤي����ة  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة 
اإنارة  م�سروع  يعد  كما   .2030
ال�سوارع بجزيرة يا�س اأول م�سروع  
معايري  ح�سب  ينفذ  كبري  رئي�سي 
ال�سوارع  اإن����ارة  دل��ي��ل  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
 1100 تركيب  مت  حيث  املحدث 
مب�سابيح  م�������زودة  اإن��������ارة  ع���م���ود 
هذا  ت���وف���ري  اأدى  وق����د   LED
الطاقة  ه���در  تقليل  اإىل  ال��ن��ظ��ام 
مب�سابيح  مقارنة   73% بن�سبة 
اإ�سافًة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة.  ال�����س��ودي��وم 
ال����ط����رق  م���ظ���ه���ر  حت�������س���ني  اإىل 

جدارتها على امل�ستوى   الإقليمي 
والعامل، وقد مت الإعالن عن فوز 
بجائزة  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
عن    2017 ت���ي���ك  ري���رتوف���ي���ت 
فئة اأف�سل م�سروع اإنارة حتديثية 
ال�سوارع  اإن���ارة  م�سروع  عن  وذل��ك 
بجزيرة يا�س، ودليل اإنارة ال�سوارع 

لإمارة اأبوظبي.
مدينة  بلدية  اأن  بالذكر  اجلدير 
اأب��وظ��ب��ي ق��د اأط��ل��ق��ت دل��ي��ل اإن���ارة 
متا�سياً   2016 العام  يف  ال�سوارع 
مع ا�سرتاتيجية النارة امل�ستدامة 

انت�سارها.  ون�سبة  الإن��ارة  ونوعية 
ت��ل��ت��زم البلدية  ف�����س��اًل ع��ن ذل���ك، 
با�ستمرار العمل على حت�سني اأداء 
�ستى  يف  التحتية  والبنية  الطرق 
م�ستقباًل  لتحقيق  التخ�س�سات 
م�ستداماً متا�سياً مع روؤية حكومة 
اب��وظ��ب��ي وجت�����س��ي��د ال���ت���زام دائ���رة 
ال�ساعية  والنقل  البلدية  ال�سوؤون 
عاملية  ك��ف��اءة  ذي  بلدي  نظام  اإىل 
يحقق التنمية امل�ستدامة املن�سودة 
وي���ع���زز م��ع��اي��ري ج����ودة احل���ي���اة يف 

اإمارة اأبوظبي. 

العميد ال�سام�سي يرتاأ�س اجتماع اللجنة الدائمة للقبول والت�سجيل

موؤ�س�سة بيم حتتفل باملعلمني ال�ستثنائيني ملدار�س الإبداع العلمي

•• دبي-الفجر:

الدكتور  الأ���س��ت��اذ  العميد  ت��راأ���س 
ال�����س��ام�����س��ي، مدير  ب��ط��ي  حم��م��د 
بالنيابة،  دب���ي  ���س��رط��ة  اأك��ادمي��ي��ة 
الدائمة  للجنة  الثالث  الجتماع 
للعام  وال����ت���������س����ج����ي����ل،  ل���ل���ق���ب���ول 
2016-2017م،  الأك�����ادمي�����ي 
مل���ن���اق�������س���ة ال����ط����ل����ب����ات امل����ق����دم����ة 
الدرا�سات  ب���رام���ج  يف  ل��الل��ت��ح��اق 
ال��ع��ل��ي��ا، وب���رن���ام���ج ال��ل��ي�����س��ان�����س يف 
امل�سائية  القانون لطلبة الدرا�سات 

املنتظمة.
وا���س��ت��ع��ر���س م���دي���ر الأك���ادمي���ي���ة 
ب��ال��ن��ي��اب��ة ال��ط��ل��ب��ات امل��ق��دم��ة وفقا 
لل�سوابط وال�سروط التي و�سعها 

•• دبي-الفجر:

لإدارة  بوخاطر  موؤ�س�سة  احتفلت 
باملعلمني  التعليم)بيم(  وتطوير 
ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ني مل����دار�����س الإب������داع 
النجوم،  ليلة  حفل  خالل  العلمي 
اأُقيم يف  وهو حدث خا�س ومذهل 

دبي.
وق����د ح�����س��ل املُ���ع���ل���م اأول���وات���وي���ني 
ح��اف��ظ ع��ل��ى ج��ائ��زة ُم��ع��ل��م ال�سنة 
ه���ذا احل����دث لكونه  امل��رم��وق��ة يف 
للمعرفة  حقيقي  مت��ك��ني  م�����س��در 
احلما�سي  اأ����س���ل���وب���ه  خ�����الل  م����ن 
كثري  يف  التقليدي  وغ��ري  وامل��ل��ه��م 
يقت�سر  ل  ال������ذي  الأح�����ي�����ان  م����ن 
فقط على تدري�سه داخل الف�سول 

الدرا�سية.
وق�����د اح��ت��ف��ل��ت ج����وائ����ز جن�����وم يف 
النجوم  ل��ي��ل��ة  ب  الأول  ع���ام���ه���ا 
ال���ت���ي ���س��ك��ل��ت ق���اع���دة لأك�����رث من 
ذوي  من  ومعلمة  معلم   1،100
الخ��ت�����س��ا���س ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى جعل 
اأبرز  العلمي من  الإب���داع  م��دار���س 
الأمريكي  التعليم  مناهج  مقدمي 
يف  امل�ستويات  باأعلى  والربيطاين 

الإمارات العربية املتحدة.
ب��وخ��اط��ر، رئي�س  و����س���رح ���س��الح 
جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي 
مل��دار���س ب��ي��م خ���الل احل��ف��ل قائاًل 
احتفال ليلة النجوم ميثل عالمة 
اأن تكون  ن��اأم��ل  مل��ا  ه��ام��ة ج��دي��دة 
ُنّكرم  نحن  م�ستمرة.  جن��اح  رحلة 
واملُلهمني  بال�ستثنائيني  ونحتفل 
منكم. التكرمي هو تقدير للجهود 
والتفاين  الإب���������داع  يف  امل���ت���م���ي���زة 

لختيار  الأكادميية،  اإدارة  جمل�س 
اأف�سل املتقدمني، بح�سور العقيد 
بدران �سعيد ال�سام�سي، نائب مدير 
واملقدم  للتدريب،  العامة  الإدارة 

هامني  حمورين  ي�سكالن  اللذين 
لنجاح ُطالبنا .

احتفال توزيع اجلوائز هو تكرمي 
ل���الأف���راد وال��ف��رق ع��ل��ى ح��د �سواء 
فئات  يف  ال�ستثنائية  مل�ساهماتهم 
املثال  �سبيل  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا  خمتلفة 
ال�سعادة،  م��ه��ن��د���س��ي  احل�����س��ر  ل 
يف  املتخ�س�سني  ذات���ي���اً،  املتعلمني 

التعليم الفّعال واملعلمني.
عنا�سر  النجوم  ليلة  احتفال  وفر 
وت�سحر  وت��اأ���س��ر  ل��ت��ل��ه��م  م��ت��ن��وع��ة 
العرو�س  خ����الل  م���ن  اجل���م���ه���ور 
الفيديو  ومقاطع  الفريدة  احلية 
على  امل�ساركني  رحلة  ت��روي  التي 
كل  يف  امل��ا���س��ي��ني  ال�سهرين  م���دى 
من مواقع مدار�س )بيم( اخلم�س 
حيث ّتوج هذا احلدث بع�ساء رائع 

جلميع احل�سور.
ومن املعروف اأن جمموعة مدار�س 
املناهج  اإدارة  يف  م��ت��م��ي��زة  )ب���ي���م( 
الأم��ري��ك��ي��ة وال��ربي��ط��ان��ي��ة جلميع 
مراحل التعليم حتت ا�سمي مدر�سة 
واملدر�سة  الدولية  العلمي  الإب��داع 
الأمريكية لالإبداع العلمي يف دبي 

لوتاه، مدير  را�سد  خالد عبد اهلل 
واملقدم  والت�سجيل،  القبول  اإدارة 
الدكتور في�سل ح�سن البنا، مدير 
بالوكالة،  العليا  ال��درا���س��ات  كلية 
واملالزم اأول حمد حممد اإبراهيم، 
يف  والتوظيف  الختيار  اإدارة  م��ن 
الب�سرية،  للموارد  العامة  الإدارة 
واملالزم اأول عبد اهلل على م�سبح، 
للقبول  ال���دائ���م���ة  ال��ل��ج��ن��ة  م��ق��رر 

والت�سجيل.
الدكتور  الأ����س���ت���اذ  ال��ع��م��ي��د  ودع����ا 
اللتزام  ����س���رورة  اإىل  ال�����س��ام�����س��ي 
ب�����������س�����روط وم�����ع�����اي�����ري ال����ن����زاه����ة 
لقبول  امل���و����س���وع���ة  وال�����س��ف��اف��ي��ة 
درجات  اأعلى  يحقق  مبا  الطلبات، 

اجلودة يف العملية التعليمية.

الإبداع  مدار�س  وتقدم  وال�سارقة. 
املنهاج  من  ف��ري��داً  مزيجا  العلمي 
الربيطاين اأو الأمريكي مع املنهاج 
العربية  الإم���ارات  ال��وزاري لدولة 
ذو  اأك��ادمي��ي  ك��ادر  يقدمه  املتحدة 
بنية حتتية  ظ��ل  ع��ال��ي��ة يف  خ���ربة 
نحو  موجهة  للتكنولوجيا  فريدة 
حتقيق منهج قوي ونتائج تعليمية 

موؤثرة.
وت��ف��خ��ر م��دار���س الإب�����داع العلمي 
الفريدة لكل  باملواهب  بالعرتاف 
على  ح�سولهم  ���س��م��ان  م��ع  ط��ف��ل 
جميع  يف  �ساملة  تعليمية  عملية 

فروعها.
ب��ن��اء مهارات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ه���ذا 
اللغات  وت��ع��زي��ز  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ف��ك��ري 
احل����دي����ث����ة وال�����ع�����ل�����وم وال����ت����ف����وق 
الأك��������ادمي��������ي ب������ني ت����الم����ي����ذه����ا. 
واجلدير بالذكر اآنه مت ت�سميم كل 
من فروع مدار�س الإب��داع العلمي 
ب��ع��ن��اي��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م وامل���ب���ادئ 
ق����ادة عامليني  وب���ن���اء  الأخ���الق���ي���ة، 
والإن�سانية  واحل���ي���اة  ال��ت��ع��ل��م  يف 

واحل�سارة. 
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•• ال�شارقة-وام: 

وقع مركز ال�سارقة لريادة الأعمال 
الثقافية  ال�سركال  وموؤ�س�سة  �سراع 
م�سروعات  ل��دع��م  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
الأعمال  على  ت��رك��ز  ال��ت��ي  ال�سباب 
وتلك  والت�سميم  الثقافية  الفنية 
يف اإطار �سعي املركز لتمكني ال�سباب 
ال�سغرية  امل�سروعات  تاأ�سي�س  من 
والت�سميم  ب���الب���ت���ك���ار  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

والثقافة.
وق���ع امل���ذك���رة ع���ن م��رك��ز ����س���راع .. 
جن����الء امل���دف���ع م���دي���رة امل���رك���ز .. 
ال�سركال  موؤ�س�سة  عن  وقعه  فيما 
الثقافية اأحمد بن عي�سى بن نا�سر 

ال�سركال رئي�س املوؤ�س�سة .
وينظم مركز �سراع مبوجب املذكرة 
ال�سركال  م��وؤ���س�����س��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ال��ف��ع��ال��ي��ات واحلمالت  م���ن  ع����ددا 
يف  امل��وه��وب��ني  ال�سباب  ل�ستقطاب 
جمالت الإب��داع والفنون ومن ثم 
بهدف  اأعمالهم  لتاأ�سي�س  دعمهم 
اإعداد جيل جديد من رواد الأعمال 

يف املجال الثقايف.
دول����ة  اإن  امل����دف����ع  وق����ال����ت جن�����الء 
الإمارات متتلك املواهب ال�سابة يف 
ومنها  الثقافية  امل��ج��الت  خمتلف 
و  الآداب  و  ال��ف��ن��ون  و  ال��ت�����س��م��ي��م 
الت�سوير و �سناعة الأفالم وغريها 
ترتقي  ال��ت��ي  امل��ج��الت  م��ن  الكثري 
ب��امل��ج��ت��م��ع ث��ق��اف��ي��ا وف���ك���ري���ا حيث 
كبريا  دورا  والفنون  الآداب  تلعب 
ب��ني خمتلف  ال��ت��ف��اه��م  ب��ث روح  يف 
الثقافية  وال���ع���رق���ي���ات  ال�����س��ع��وب 
ت���ع���زز اجلانب  اأن����ه����ا  ع����ن  ف�����س��ال 
اإىل  واأ���س��ارت  للدولة.  القت�سادي 
اأن هذه ال�سراكة تعك�س �سعي املركز 

الدوؤوب لتمكني ال�سباب للم�ساهمة 
الفتية  دول��ت��ن��ا  م�����س��رية  ت��ع��زي��ز  يف 
اإطار  وتاأتي يف  دائما  الأف�سل  نحو 
الإمارات  لروؤية  الوطنية  الأجندة 
ت�����راث  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ   2021
ال���دول���ة و���س��ول ملجتمع  وت��ق��ال��ي��د 

�سعيد ومتالحم.
واأ�سافت اأن �سراع يعمل على متكني 
مبهاراتهم  والرت�����ق�����اء  ال�������س���ب���اب 
م�سروعاتهم  ل���ب���دء  وم���واه���ب���ه���م 
ال���������س����غ����رية ل����ي����ك����ون����وا اإ�����س����اف����ة 
م���ن جانبه  ال���وط���ن���ي  ل��الق��ت�����س��اد 
توقيع  اأهمية  ال�سركال  اأحمد  اأك��د 
مبوجبها  والتي  �سراع  مع  امل��ذك��رة 
يتم العمل معا نحو متكني ال�سباب 
اأعمالهم  ل��ب��دء  م��واه��ب��ه��م  و���س��ق��ل 

ال�سغرية .
الثقايف  للم�سهد  امل��راق��ب  اإن  وق��ال 
وال��ف��ن��ي يف دول���ة الإم������ارات يدرك 
اأن���ه���ا ت��ع��ي�����س ف����رتة زاه���ي���ة وغنية 
والأن�سطة  الفعاليات  من  بالكثري 

اأ�سحت منارة جتتذب  الفنية حتى 
 .. الرفيع  ال��ذوق  وع�ساق  الفنانني 
ال���ذي ميكن  ب��ال��دور  م��وؤك��دا ثقته 
تطور  يف  والإ�سهام  تقلده  لل�سباب 

وتنمية املجتمع ب�سكل �سحيح.
بني  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  تاأتي 
ال�سركال  وم��وؤ���س�����س��ة  ���س��راع  م��رك��ز 
الدفعة  ت��خ��ري��ج  ب��ع��ي��د  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الأوىل من منت�سبي برنامج م�سرع 
امل��ا���س��ي ح��ي��ث مت  ال�سهر  الأع���م���ال 
ما  تنوعت  م�سروعات   10 اإط��الق 
األعاب   - الت�ساركي  القت�ساد  ب��ني 
ال���ف���ي���دي���و و امل���ح���ت���وى ال���ع���رب���ي و 
املاأكولت  و  ال��ي��دوي��ة  ال�����س��ن��اع��ات 
وتنمية  ال���ط���اق���ة  و  وامل�������س���روب���ات 

املهارات .
ويهدف مركز �سراع لتوفري فر�س 
ج��دي��دة ل����رواد الأع���م���ال يف جمال 
بيئة  تعزيز  م��ع  والثقافة  ال��ف��ن��ون 
وج��ع��ل��ه��ا متنوعة  الأع���م���ال  ري�����ادة 

وغنية باخليارات املتوفرة.

•• دبي-  حم�شن را�شد

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ا�ستحدثت 
البوابة  ا����س���ت���خ���دام  دل���ي���ل  م�����وؤخ�����راً، 
املدر�سية،  الكتب  لإدارة  اللكرتونية 
التعليمية يف مدار�س  املراحل  جلميع 
ال�����دول�����ة، ح���ي���ث و����س���ع���ت م����ن خالل 
امل�ستخدمة  اليقونات  الدليل دللت 
الدخول  ت�سجيل  وكيفية   البوابة،  يف 
الكتب،  ا�ستالم  ط��رق  و  البوابة،  على 
وقنوات التوا�سل يف حالت ال�ستف�سار 

اأو امل�ساعدة اأو ال�سكاوى.
وبح�سب الدليل الذي ح�سلت الفجر  
اإىل  ال��دخ��ول  يتم  م��ن��ه،   ن�سخة  على 
البوابة اللكرتونية عن طريق  اإدخال 
ا���س��ت��الم��ه��ا على  ال���ت���ي مت  ال��ب��ي��ان��ات 
ال��ربي��د الل��ك��رتوين اخل��ا���س مبدير 
اليقونات  دللت  ورك����زت   امل��در���س��ة، 
كيفية   ع��ل��ى   ال��ب��واب��ة،  يف  امل�ستخدمة 
الرئي�سية   ال�����س��ف��ح��ة  اإىل  ال����ذه����اب 
مدر�سة،  لكل  الكتب  طلبات  وع��ر���س 
�سفحة،  اىل  الن���ت���ق���ال  ع���ن  ف�����س��ال 

تاأكيد عدد الكتب امل�ستلمة، والدخول 
عدد  لتاأكيد  ال�سحنة،  تفا�سيل  على 
ن�سبة  اإىل  بالإ�سافة  امل�ستلمة،  الكتب 

اجناز ت�سليم الكتاب.
واح���ت���وت ال�����س��ف��ح��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة على  

ا�سمها  حيث  م��ن  مدر�سة  ك��ل  بيانات 
واإح�سائية  واملعلمني،  الطالب  وعدد 
وامل�ستلمة،  املطلوبة  الكتب  حول عدد 
املطلوبة  الكتب  تفا�سيل  عن   ف�سال 
الت�سليم يف  الإجن��از  وامل�ستلمة ون�سبة 

كل نوع من اأنواع الكتب.
واأ�ستمل الدليل على خطوات ا�ستالم 
مراحل،  ع��دة  ت�سمنت  ال��ت��ي  ال��ك��ت��ب، 
اإيذانا  الكتب،  املطبعة  باإي�سال  تبداأ 
الأوىل  اخلطوة  ومتثلت  بجاهزيتها، 

يف ال�����س��غ��ط ع��ل��ى: ا���س��ت��الم ال��ك��ت��ب ، 
ث��م ال��ت��اأك��د م��ن ا���س��م امل��در���س��ة وتاريخ 
على  ال�سغط  يتبعها  الكتب،   ا�ستالم 
ذل����ك �سفحة  ب��ع��د  ل��ي��ظ��ه��ر   ، ت��اأك��ي��د 
الكتب  واع��������داد  ال���ب���ي���ان���ات  ل���ت���اأك���ي���د 
امل�ستلمة، ت�سمل التحقق من الكميات 
امل�����س��ت��ل��م��ة م���ن امل��ط��ب��ع��ة، ف�����س��ال عن 
ا�ستالمها  ال��ت��ي مت  ال��ك��م��ي��ات  اإدخ����ال 
مالحظات  اأي  واإدخ����������ال  ب���ال���ف���ع���ل، 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  للمطبعة،  اإي�ساحية 
خطوة اختيارية تهدف اإىل التاأكد من 

ان جميع الأعداد املدخلة �سحيحة.
خالل  م���ن  ال���رتب���ي���ة  وزارة  ووف������رت 
التوا�سل يف  ق��ن��وات  م��ن  ع��دد  الدليل 
 ، ت��وا���س��ل معنا  ع��ن��وان  �سفحة حت��ت 
امل�ساعدة،  ح��ال��ة  يف  ا�ستخدامها  يتم 
الكتب  ا�ستالم  ال�سكوى بخ�سو�س  اأو 
التوا�سل  خالل  من  وذل��ك  املدر�سية، 
الهاتف  املبا�سر  الت�����س��ال  م��رك��ز  م��ع 
الربيد  اأو   ،80051115 رق�����م 
ae.gov.moe@ الل���ك���رتوين: 

.  .moe.c

•• عجمان- حم�شن را�شد:

 ، والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  اأك���د ح�سني احل��م��ادي   
ي�سطلع  ال��ذي  والأ�سا�سي  امل��ح��وري  ال��دور  اأهمية 
يف  التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  يف  امل��ع��ل��م��ني  ب���ه 
تربوية موؤهلة  ك��وادر  ال���وزارة  تن�سد  اإذ  الإم���ارات، 
م��ل��ه��م��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة، مت��ك��ن��ه��م م���ن ام���ت���الك مهارات 
متغريات  م�سمونها  يف  وحتكي  احل��دي��ث،  الع�سر 
امل�ستقبل، وقادرة على حتويل التحديات اإىل فر�س 
جمابهة  على  ق���ادر  ومبتكر،  م��ب��دع  جيل  لإي��ج��اد 

التحديات.
العربي   جاء ذلك خالل فعاليات منتدى اخلليج 
للمعلمني  الثالث،  امل�ساحب للربنامج التدريبي 
التخ�س�سي الذي اأطلقته وزارة الرتبية يوم اأم�س، 
الرتبوي  امليدان  ك��وادر  من   13500 وي�ستهدف 
يف معهد تدريب املعلمني باإمارة عجمان، بح�سور 
ل�سوؤون  دول���ة  وزي����رة  امل��ه��ريي  جميلة  وم�����س��ارك��ة 
املنتدب  الع�سو  العام، وجمال بن حويرب  التعليم 
مل��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب��ن را���س��د ال م��ك��ت��وم،  وم����روان 
الأكادميية  ل��ل�����س��وؤون  ال�������وزارة  وك��ي��ل  ال�����س��وال��ح 
للتعليم العام، وفوزية غريب وكيل وزارة الرتبية 
امل�����س��اع��د ل��ق��ط��اع ال��ع��ل��م��ي��ات امل��در���س��ي��ة، وع���دد من 
القيادات الرتبوية والتعليمة من خمتلف املناطق 

التعليمية.
اإن  امل��ن��ت��دى،  اأم����ام  وق����ال احل���م���ادي خ���الل كلمته 
الرتبوي،  امل���ي���دان  لأع�������س���اء  امل�����س��ت��م��ر  ال���ت���دري���ب 
ملواكبة  مهاراتهم  تطوير  يف   ال���وزارة  عليه  تعول 
امل�ستجدات املت�سارعة يف قطاع التعليم، مبا يخدم 
خطط ال���وزارة يف توفري تعليم ع��ايل اجل��ودة من 
التطوير  مكامن  وم��درك��ة  موؤهلة  عنا�سر  خ��الل 

و�سبل اللحاق بركبه يف خمتلف املراحل.
واأكد �سرورة حتويل التحديات التي تعرتي قطاع 
يف  التعليم  لتطوير  حقيقية  فر�س  اإىل  التعليم،  

الدولة  وذلك من خالل العمل اجلاد على تهيئة 
املهارات  وت�����س��ل��ي��ح��ه��م مب��خ��ت��ل��ف  امل���ي���دان  اأع�����س��اء 
الالزمة لبناء جيل مبدع مناف�س قادر على قيادة 

دفة التطوير يف الإمارات.
واأ����س���اف اأن  امل��ن��ت��دى ي��ع��د ج���زء م��ن ف��ك��ر تربوي 
املعلمني لتطوير مهاراتهم  اأم��ام  املجال  نري يفتح 
الرتبوية  التجارب  على  والتعرف  بها  والرت��ق��اء 
تعليمية   منظومة  ب��ل��ورة  يف  �ساهمت  ال��ت��ي  ال��ف��ذة 
تفر�سه  م��ا  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال���دول���ة،  يف  م��ت��ف��ردة 

حتتم  امل�ستقبلية  التحديات 
امل��ي��دان الرتبوي  ك��وادر  على 
الإ�ستمرار يف تنمية مهاراتهم 
ال��ع��م��ل��ي��ة وال�����س��خ�����س��ي��ة، مبا 
على  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل  ينعك�س 

حت�سيل الطلبة الأكادميي. 
اأك������دت جميلة  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  املهريي 
التعليم العام، املكانة ال�سامية  
الدولة،  يف  ال��ت��دري�����س   ملهنة 
م�سرية  امل��ه��ن،  اأم  باعتبارها 
ال�����دوؤوب   ال������وزارة  اإىل ج��ه��د 
لرفد امليدان الرتبوي باأعرق 
املتفردة،  الرتبوية  التجارب 

جمال  يف  الر�سيدة  القيادة  تطلعات  حتقيق  بغية 
التعليم.

والقدوة  القائد  املعلم  تن�سد  ال��وزارة  اأن  واأو�سحت 
يحظى  التي  ال�سامية  املكانة  مع  ان�سجاما  وذل��ك 
بها املعلم  يف خمتلف ال�سرتاتيجيات التي تطبقها 
بناء  املعلم  ع��ات��ق  على  يقع  اإذ  امل��ي��دان،  ال����وزارة يف 
والتاأثري  املناف�سة  بالقدرة على  يتمتع  جيل مبدع 
يف املجتمع ا�ستنادا اإىل ما اكت�سبه خالل م�سريته 

التعليمية من مهارات ومعارف توؤهله لذلك.
ال��روم��ي وزي����رة دولة  م��ن ناحيتها وج��ه��ت ع��ه��ود 

الربنامج  يف  للم�ساركني  متلفزة  كلمة  لل�سعادة، 
ال��ت��دري��ب��ي، اأك����دت م��ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دور 
التعليم  م��ن��ظ��وم��ة  اأ���س��ي��ا���س��ي��ة يف  ك��رك��ي��زة  امل��ع��ل��م 
وال���ق���ي���م وامل����ب����ادئ وب���ن���اء الخ������الق احل���م���ي���دة يف 
املجتمع املدر�سي، متمنية للح�سور ال�ستفادة من 
املنتدى مبا ي�سهم يف دفع عجلة تطوير التعليم يف 

الدولة.
وت���رى ال��دك��ت��ورة راب��ع��ة ال�سميطي وك��ي��ل ال���وزارة 
ومن  ال����وزارة  اأن  الأداء،  حت�سني  لقطاع  امل�ساعد 
حقائبها  جم����م����ل  خ��������الل 
احلاجة  ت��راع��ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة، 
امل����ل����ح����ة لأع�����������س�����اء امل����ي����دان 
الرتبوي يف ا�ستمرارية تنمية 
واملهارية  العلمية  ق��درات��ه��م 
مبا يخدم توجهات الدولة يف 
بلورة منظومة تعليمية رائدة 

عامليا.
وبينت اأن الوزارة واإميانا منها 
باأهمية دور املعلم املحوري يف 
بالدولة،  التعليمية  املنظومة 
احلقائب  م���ن  ع����ددا  اأف������ردت 
ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
رفع  بغية  امل�����س��ارات،  خمتلف 
اإيجابي  ب�سكل  ب��دوره  ينعك�س  مما  املعلمني  كفاية 

على حت�سيل الطلبة الأكادميي.
وي�����س��ت��م��ل ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب ال��ت��خ�����س�����س��ي الذي 
الرتبوي  امل��ي��دان  ك���وادر  م��ن   13500 ي�ستهدف 
ي��ت�����س��م��ن ور������س تدريبية  ال�����ذي  امل���ن���ت���دى  ع���ل���ى  
وم���ع���ار����س ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت��ت��ي��ح ل��ل��م��ت��درب��ني الط����الع 
التعليم،   جم��ال  يف  التقنية  امل�ستجدات  اأخ��ر  على 
واأكادميية  تربوية  خ���ربات  مظلته  حت��ت  ويجمع 
يف الدولة من اأجل م�ساركة خرباتهم العريقة مع 
املن�سوين  يف الربنامج  ال��رتب��وي   امل��ي��دان  ك���وادر 

التدريبي.
ويف هذا ال�سياق قالت خولة احلو�سني مدير  اإدارة 
التدريب والتنمية املهنية،  اإن املنتدى ي�ستمل على 
5 حماور تر�سم خريطة ممنهجة ملرحلة جديدة 
الدولة،   يف  املعلمني  وق���درات  م��ه��ارات  تطوير  من 
منها  م��ب��ادرة علم لأج��ل الإم���ارات وحم��ور تعزيز 
الهوية وروح املواطنة يف املدر�سة الإمارتية وحمور 
كفايات  وحم��ور  والآم��ن��ة،  املحفزة  ال�سفية  البيئة 
والع�سرين،  الواحد  القرن  يف  الإماراتية  املدر�سة 

الرتبية  حم����ور  ع���ن  ف�����س��ال 
امل����در�����س����ة  يف  الأخ������الق������ي������ة 

الإماراتية. 
اأن املنتدى   وبينت احلو�سني 
املعلمني  ت��دري��ب  اإىل  ي��ه��دف 
ع��ل��ى دم���ج امل��واط��ن��ة وال����ولء 
ال�سعور  وت��ن��م��ي��ة  والن���ت���م���اء 
للوطن  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ه��وي��ة 
وثقافة وم�����س��رياً يف  ت��اري��خ��اً 
و   ، والتعلم  التعليم  عمليات 
ومهارات  معلومات  حت��دي��ث 
ي�سهم  مبا  املوؤهلني  املعلمني 
ال��ت��ح��ول يف  م��ن  يف متكينهم 
اأدوارهم باملدر�سة الإماراتية، 

التدري�س   ب��ط��رائ��ق  املعلمني  ت��ع��ري��ف  ع��ن  ف�سال 
احلديثة واملن�سجمة  مع اأف�سل املمار�سات العاملية 
الإماراتية، كما يهدف  املدر�سة  اإىل �سمات  ا�ستناًدا 
ال�سرتاتيجيات  على  املعلم  ت��دري��ب  اإىل  املنتدى 
واملمار�سات ال�سفية املعززة للبيئة ال�سفية الآمنة، 
ف�سال عن تعريف املعلم على دوره الر�سادي الذي 
ويك�سب  والتعلم،  التعليم   عمليات  وي�سهل   يي�سر 
طلبته مهارات القيم الأخالقية لت�سكيل �سخ�سية 

طلبة املدر�سة الإماراتية.
امل�ستمر  ال��ت��خ�����س�����س��ي  ال���ت���دري���ب  اه��م��ي��ة  واك�����دت 

ل��ل��م��ع��ل��م��ني، وال���ق���ي���ادات 
ال���رتب���وي���ة ك��خ��ط��وة ان��ت��ه��ج��ت��ه��ا ال��������وزارة �سمن 
مو�سحة  للتعليم،  ال�ساملة  التطويرية  خطتها 
ومبا  م�ستمرة  ب�سفة  امل��ع��ل��م  م��ه��ارات  ت��ط��وي��ر  اأن 
واقع  مع  وتوؤائمها  التعليمية،  امل�ستجدات  يواكب 
وجتاربه  وعنا�سره  وم�����س��ارات��ه  احل��دي��ث  التعليم 
لأع�ساء  اإيجابية  مهنية  دفعة  يعد  وم�ستجداته، 
الهيئة التدري�سية، ينعك�س يف النهاية  على اأدائهم 
الوظيفي. واأو�سحت اأن الوزارة تركز على توظيف 
اإمكاناتها للو�سول اإىل كوادر 
تربوية،  وق���ي���ادات  تعليمية 
ت�سهم يف حتقيق جودة العملية 
مبا  وخمرجاتها،  التعليمية 
يتيح للطلبة اكت�ساب خربات 
امل�ستجدات  ت��واك��ب  وم��ه��ارات 
واملتغريات العاملية يف التعليم، 
ف�سال عن حت�سني م�ستويات 
واإتقانهم  العلمي  حت�سيلهم 
جمتمع  واأدوات  م�����ه�����ارات 
املعرفة، ومنحهم القدرة على 
والنقد  وال��ت��ح��ل��ي��ل  امل��ن��اق�����س��ة 
الإبداعي،  وال��ت��ف��ك��ري  ال��ب��ن��اء 
بتح�سيلهم  والرت���������ق���������اء 

العلمي.
مهمة  خ��ط��وة  املعلمني  ت��دري��ب  معهد  اأن  واأك����دت 
ملتطلبات  ي��واك��ب  اإذ  ال��دول��ة،  التعليم يف  ت��اري��خ  يف 
وزارة  تن�سده  ال���ذي  التناف�سي،  للتعليم  الع�سر 
الرتبية يف املرحلة املقبلة، من خالل بناء عنا�سر 
تربوية موؤهلة قادرة مهنياً على  مواكبة الأ�ساليب 
ف�سال  احل��دي��ث��ة،  التدري�سية  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
وتدريب  ت��ط��وي��ر  يف  ف��اع��ل  ب�سكل  ي�سهم  اأن���ه  ع��ن 
وت��ن��م��ي��ة امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة ب����ال����وزارة، مب���ا يحقق 
ال�سفافية  ومبداأ  للنظام  الفعالية  م�ستويات  اأعلى 

ال�����وزارة  خل��ط��ط  حت��ق��ي��ق��اً  التنظيمية  وال���ع���دال���ة 
واأهدافها ال�سرتاتيجية.

  وي�ستمل الربنامج التدريبي كذلك على  تدريب 
ع��م��ل��ي، ي��ح��اك��ي جم��ت��م��ع��ات ال��ت��ع��ل��م وي�����س��ع كافة 
الرتبوية  ال��ك��وادر  اأم��ام  املدر�سية  احل�سة  ظ��روف 
اأف�سل  ع��ن  البحث  عملية  لتبداأ  التدريب  خ��الل 
ال�سبل التعليمية لإدارة ال�سف من جهة والت�سل�سل 
تقدمي  ع��ن  ف�سال  لطلبته،  املعلومات  ت��ق��دمي  يف 
من  املثلى  ال�ستفادة  كيفية  يف  متخ�س�س  تدريب 
التكنولوجية  والو�سائل  احلديثة  التعلم  و�سائل 
الرتبية  وزارة  م��واك��ب��ة خل��ط��ط  ك��ذل��ك  احل��دي��ث��ة 
العملية  التكنولوجيا احلديثة يف  الرامية  لإدراج 
التعليمية، كما يت�سمن التدريب �سمن جمتمعات 
التعلم متكني املعلم من ا�ستك�ساف مهارات وميول 
الطلبة والعمل على تطويرها وتنميتها والو�سول 

بها اإىل اأبعد مداها
ت��ق��دمي الور�س  ي��وم��ي��ا،   475 م����درب  وي���ت���وىل  
ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��م��ت��درب��ني اإذ ت��ع��اون��ت ال������وزارة  مع 
وجامعات  حكومية  موؤ�س�سات  بني  ما  28موؤ�س�سة 
وكليات بغية تقدمي تدريب عايل اجلودة لأع�ساء 
امليدان الرتبوي، فيما يتوزع املتدربني على 138  
الو�سول  بغية  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  على  موزعة  موقعاً 
لأع�ساء امليدان الرتبوي امل�ستهدفني يف التدريب ، 
ويبلغ عدد الور�سات التدريبية خالل اأيام الربنامج 
ح�����س��ني احل���م���ادي خالل  وك����رم  ور����س���ة.   2375
املتعاونة  اجلهات  للمنتدى،  الأول  اليوم  فعاليات 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  لتنفيذ  ال��رتب��ي��ة،  وزارة  م��ع 
خطط  دع��م  يف  جهودهم  على  واأث��ن��ى  التخ�س�سي 
الوزارة وبراجمها ال�سرتاتيجية، يف وقت  اأفردت 
لأع�ساء  تفاعلية  من�سة  الربنامج  خالل  ال��وزارة 
امليدان الرتبوي، يتم خاللها طرح الأفكار املتميزة 
اأ�سحاب التجارب الرتبوية  والط��الع كذلك على 

املتفردة التي اأحدثت فرقا يف امل�سرية الرتبوية

احلمادي: التحديات امل�ستقبلية حتتم ا�ستمرارية  تطوير مهارات الرتبويني

 13500 كادر �سمن برنامج التدريب التخ�س�سي للرتبية 

•• دبي -وام:

اأكد �سعادة الدكتور اأحمد الن�سريات املن�سق العام لربنامج 
دبي لالأداء احلكومي املتميز .. اأهمية امل�ساركة يف معر�س 
دبي الدويل لالإجنازات احلكومية الذي انطلقت فعالياته 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سور  اأن  اإىل  م�سريا   .. ام�����س 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
اأعطى دفعة معنوية  املعر�س  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 

جلميع اجلهات امل�ساركة.
وام   الإم���ارات   اأنباء  لوكالة  الن�سريات يف ت�سريح  ولفت 

اإىل اأهمية املعر�س تكمن يف توفريه فر�سة الطالع على 
جتارب احلكومات الأخرى و تطبيق ما ميكن تطبيقه يف 
امل�ستقبل .. م�سريا اىل اأن املعر�س �سهد م�ساركات عاملية 
وخليجية واإقليمية وحملية ت�سمنت م�ساركات من راأ�س 

اخليمة واحلكومة الحتادية و 31 جهة عاملية.
واأ�ساف اأن مبادرة  ا�ساأل قائد  تهدف اىل توا�سل مبا�سر 
بني املتعاملني اإ�سافة اىل الندوات و الور�س التخ�س�سية 
التي يحا�سر فيها خرباء عامليون بجانب الع�سف الذهني 
الأف��ك��ار بني  و م�ساركة  ي��ه��دف اىل جمع خ���ربات  ال���ذي 
م�ستقبل  وط��رح   امل�ستقبل  ل�ست�سراف  املختلفة  اجلهات 

. الإمارات يف 2071 
... اجنازات  ال�سنة  حكومات وطنية  �سعار هذه  اأن  واأك��د 
لننا  �سي�ستمر  و  املا�سية  لل�سنة  مطابقا  ج��اء   .. عاملية  
حكومة  انها  من  بالرغم  عاملية  دب��ي  اجن���ازات  ان  نعتقد 
من�سة  امل��ع��ر���س  ي��ك��ون  ان  م�ستقبال  ن��ت��ط��ل��ع  و  حم��ل��ي��ة 

حلكومات العامل يف دبي.
ق��ال خالل  ق��د  الن�سريات  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  �سعادة  وك���ان 
اأن  للمعر�س  امل�ساحبة  العمل  ل��ور���س  افتتاحية  كلمة 
اأ�ساف على عاتقه  املتميز  ل��الأداء احلكومي  دبي  برنامج 
اإثراء املعر�س بالعديد من الفعاليات التي ت�سب يف اإطار 

مع  احلكومي  العمل  يف  والبتكار  التميز  ثقافة  تكري�س 
احلر�س على تنوع هذه الفعاليات بني ور�س عمل وندوات 

ومبادرات وبرامج منوعة.
وت���ع���د ور������س ال��ع��م��ل وال����ن����دوات امل��ت��خ�����س�����س��ة م���ن اأب����رز 
الفعاليات التي ت�سهم يف تبادل اخلربات واإبراز الإجنازات 
لهم  متحدثون  فيها  ي�سارك  حيث  العامل  م�ستوى  على 
احلكومي  والتميز  الإداري  العمل  ميادين  يف  طويل  ب��اع 
م���ن خ��ربات��ه��م ومعارفهم  ل��ال���س��ت��ف��ادة  ودول���ي���ا  حم��ل��ي��ا 
ونقلها للم�ساركني بفعاليات املعر�س بهدف تر�سيخ قيم 
ومفاهيم الإب��داع والبتكار يف العمل احلكومي وتكري�س 

املنهجيات واملمار�سات احلكومية الرائدة بهدف بلورة نهج 
متيز متكامل يخدم تطلعات القيادة الر�سيدة.

ال����دورة اخلام�سة من  اأن  ال��ن�����س��ريات  ال��دك��ت��ور  واأ���س��اف 
التي  والتفاقيات  امل��ب��ادرات  من  الكثري  �ست�سهد  املعر�س 
احلكومي  العمل  يف  التميز  نهج  ل��دع��م  توقيعها  �سيتم 
وجتذب  تعزز  م�سبوقة  غري  حكومية  م�ساركة  و�سي�سهد 
الأنظار نحو هذه املن�سة التي تر�سي اأ�س�س ثقافة التميز 
بني الأفراد ومنه ت�ستحوذ على اهتمام اجلهات احلكومية 
املحلية والإقليمية والعاملية التي حتر�س على امل�ساركة يف 

املعر�س �سنويا.

من�سق برنامج دبي لالأداء احلكومي : معر�س الإجنازات يوفر فر�سة الطالع على جتارب الآخرين

تي�سريا على املدار�ض ال�ستالم الكتب

الرتبية ت�ستحدث دليال عرب البوابة اللكرتونية ل�سمان ت�سليم الكتاب املدر�سي للطالب
�سراع و ال�سركال الثقافية يوقعان مذكرة تفاهم 

لدعم ريادة الأعمال يف الفنون والثقافة

وف���د ب��رملان���ي بريط���ان���ي ي��س����ل اإل���ى ال���دول���ة
•• اأبوظبي-وام:

زيارة  يف  ام�س  فجر  البالد  اإىل  بريطاين  برملاين  وف��د  و�سل 
اأبريل  م��ن  ال�����س��اد���س  ح��ت��ى  ت�ستمر  الإم�����ارات  ل��دول��ة  ر�سمية 

اجلاري .
ال�سرق  ل�سوؤون  ال�سابق  ال��وزي��ر  ب��ريت  األي�سرت  الوفد  ي��رتاأ���س 
الأو�سط النائب عن حزب املحافظني الربيطاين - الذي يراأ�س 
 - الربيطاين  ال��ربمل��ان  يف  الإم���ارات  اأ�سدقاء  جمموعة  حاليا 
الدولة  �سفري  املزروعي  �سامل  حامد  �سليمان  �سعادة  ويرافقه 

لدى اململكة املتحدة .
يتاألف الوفد من �سبعة نواب ميثلون الأحزاب الثالثة الكربى 

يف الربملان الربيطاين حزب املحافظني احلاكم وحزب العمال 
واحلزب القومي الإ�سكتلندي .

الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  تنظمها  التي  الزيارة  تاأتي 
يف �سياق جمموعة من الزيارات الدورية التي يقوم بها النواب 
العالقات  تعزيز  اإىل  وتهدف  الإم���ارات  لدولة  الربيطانيون 

الثنائية بني البلدين.
حوارات  خاللها  ويجري  ودب��ي  اأبوظبي  الوفد  زي��ارة  وت�سمل 
مع وزراء و�سخ�سيات من قطاع التجارة والأعمال ومغرتبني 
الوطني  املجل�س  يف  نظراءهم  اأع�ساوؤه  ويلتقي   .. بريطانيني 
التي جتمع  القوية  العالقات  ال�سوء على  لت�سليط  الحت��ادي 

الربملان الربيطاين واملجل�س .

بها  قامت  التي  الناجحة  الزيارة  اأعقاب  يف  الوفد  زي��ارة  تاأتي 
معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�سي رئي�سة املجل�س الوطني 
�ستة  برفقة  املا�سي  م��ار���س  �سهر  خ��الل  ل��ن��دن  اإىل  الحت���ادي 

اأع�ساء من املجل�س.
وقال �سعاة ال�سفري �سليمان حامد املزروعي اإن زيارة الربملانيني 
الربيطانيني تاأتي يف وقت بالغ الأهمية متر به اململكة املتحدة 

بعد قرار خروجها من الحتاد الأوربي.
واأ�ساف اأن برنامج الزيارة �سمم ليعمق الفهم لدى الربملانيني 
عن تطور الإمارات يف جميع املجالت.. م�سريا اإىل اأن اأع�ساء 
والأمان  والت�سامح  التعاي�س  م�ستوى  كثب  عن  �سريون  الوفد 

الذي يتمتع به املواطنون والوافدون يف الدولة.

احدى اخلطوات املتبعة باملدر�سة ل�ستالم الكتب

جميلة املهريي:
جهود الوزارة تركز 

على  رفد امليدان 
بتجارب تربوية 

متفردة

من�سة تفاعلية 
لطرح االأفكار 

املتميزة والتجارب 
الرتبوية املتفردة 

باملنتدى
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العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املخبز ال�سوي�سري ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1188741  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/رائد عادل �سامل باحكيم من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ رائد عادل �سامل باحكيم من 80٪ اىل ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف هدى حممد كرامه العامري

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 5*1 اىل 5*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/املخبز ال�سوي�سري ذ.م.م 
SWIOSS BAKERY LLC

اىل/املخبز ال�سوي�سري ملالكها رائد عادل باحكيم - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
SWIOSS BAKERY OWNED BY READ ADEL BAHAKEEM - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/علي �سليمان للنقليات العامة

 رخ�سة رقم:CN 1198377  قد تقدموا الينا بطلب

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

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

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/علي �سليمان للنقليات العامة 

ALI SULAIMAN GENERAL TRANSPORT

اىل/م�سرق املدينة للنقليات 

MASHRAQ AL MADINA TRANSPORT

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

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

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

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/را�سد الكعبي للحدادة والنجارة امل�سلحة  

رخ�سة رقم:CN 1052543  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل را�سد عبداهلل علي الكعبي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف را�سد عبداهلل علي الكعبي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/را�سد الكعبي للحدادة والنجارة امل�سلحة 

RASHED ALKAABI BLACKSMITH & REINFORCED CARPENTRY

اىل/توب لفل للحدادة والنجارة امل�سلحة 

TOP LEVEL BLACKSMITH & REUNFORCED CARPENTRY

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

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

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

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/علي �سليمان املعمري لتجارة ال�سكراب

 رخ�سة رقم:CN 1005351  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سليمان علي حممد املعمري ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي �سليمان علي حممد املعمري
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 01*02 اىل 1*4.40
تعديل ا�سم جتاري من/علي �سليمان املعمري لتجارة ال�سكراب 

اىل/مد نايت لتجارة ال�سكراب 
MID NIGHT SCRAP TRADING

املالك  ال�سناعيه - م 16 - ق 66+67 - �سربه 1 -  ابوظبي م�سفح  تعديل عنوان/من 
عبيد �سيف عبدالرحمن النا�سري اىل ابوظبي امل�سفح م 32 - 1 - ق 56 م�ستودع 20061 

- 20061 �سالح مبارك خمي�س واخرين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عارف احلايك لتلميع وزينة ال�سيارات

 رخ�سة رقم:CN 1828579  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعد بطي �سامل املن�سوري ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد ح�سن احمد علي القبي�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عارف حممد احلايك
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 3.95*1 اىل 1*4

تعديل ا�سم جتاري من/عارف احلايك لتلميع وزينة ال�سيارات 
AREF EL HAYEK POLISHING & CAR ACCESSORIES

اىل/الفن لتلميع وزينة ال�سيارات 
ALFAN POLISHING AND CAR ACCESSORIES

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بالك �ستون لل�سيله والعبايه ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1669265  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حمدان �سامل حمد را�سد النعيمي من �سريك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حمدان �سامل حمد را�سد النعيمي من 51٪ اىل ٪0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد نو�ساد عبدالرحمن حاجي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد نو�ساد عبدالرحمن حاجي من 49٪ اىل ٪100
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3.08 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري من/بالك �ستون لل�سيله والعبايه ذ.م.م 

BLACK STONE SHELA & ABAYA LLC
اىل/بالك �ستون لل�سيله والعبايه  

BLACK STONE SHELA AND ABAYA
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

اإعــــــــــالن
اأند  ون  يوجا  ال�س�����ادة/نادي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فتن�س ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 2238771  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

�سعيد عبدالرحيم الزرعوين من 52٪ اىل ٪51
تعديل ن�سب ال�سركاء/مينا يل يل  من 24٪ اىل ٪49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مارجي اليزابيث كوردون
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

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

رخ�سة رقم:CN 1193075  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة و�سام عمر احلديدي عبداملجيد كريه ٪100
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة حمد حممد حمد �سامل املزروعي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف اميان علي م�سلم علي العدوي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

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

الزعيم  رخ�سة رقم:CN 1054640  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل علي عي�سى ن�سر الزعابي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف جا�سم علي عي�سى ن�سر الزعابي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املا�سة اجلديدة لتنظيف 

املباين ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1140030  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة طارق حممد عبداهلل ح�سني اخلوري ٪51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيف �سامل جمعة حممد الرا�سدي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

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

دونر ريبابليك  رخ�سة رقم:CN 1335324  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جمال تركي عبدالفتاح عبدالرحمن ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مروان حمد احمد احلمد
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

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

للمنتجات الورقية ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 2037614  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
عبداهلل احمد طالب عابد من 19٪ اىل ٪49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد طالب م�سطفى عابد

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

اإعــــــــــالن
لال�ست�سارات  الوطني  املهند�س  ال�س�����ادة/مكتب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الهند�سية والديكور  رخ�سة رقم:CN 1074017  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زايد حممد كرامه حممد العامري ٪60

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ماجد رائد عادل �سامل باحكيم ٪40
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رائد عادل باحكيم

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/مكتب املهند�س الوطني لال�ست�سارات الهند�سية والديكور 
NATIONAL ENGINEER OFFICE FOR ENGINEERING CONSULTANCY & DECOR

اىل/مكتب املهند�س الوطني لال�ست�سارات الهند�سية والديكور ذ.م.م 
NATIONAL ENGINEER OFFICE FOR ENGINEERING CONSULTANCY & DECOR LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فوكا�س ملعدات التقنية البحرية

رخ�سة رقم:CN 1820245  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*5.80 اىل 4.50*1

تعديل ا�سم جتاري من/فوكا�س ملعدات التقنية البحرية 
FOCUS MARINE TECHNICAL EQUIPMENT

اىل/فوكا�س هاردوير�س تريديرز 
FOCUS HARDWARE TRADERS

تعديل عنوان/من ابوظبي م�سفح م�سفح الن�ساعية م 5 قطعة رقم 41 حمل رقم 3 
املالك يافور �سامل يافور الرميثي واآخرون اىل ابوظبي م�سفح م 11 ق 194 معر�س 5 

املالك يحيى مبارك �سعيد املهريي
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع معدات والت الطالء - بالتجزئة )4773604(

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع العدد املعدنية وادوات الور�س - بالتجزئة )4752019(
تعديل ن�ساط/حذف بيع معدات اجهزة ابار النفط والغاز الطبيعي وقطع غيارها - 

بالتجزئة )4773704(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

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

رخ�سة رقم:CN 1004783  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي �سالح م�سعد ح�سني النعيمي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيف علي املر على الكعبي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

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

للحالقة الرجالية
رخ�سة رقم:CN 1134474  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سيف عبيد حممد �سلوم الرا�سدي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيف حممد حمد يروان النيادي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

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

للحالقة  رخ�سة رقم:CN 1118587  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مرمي �سعيد م�سبح ال�سام�سي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي حممد را�سد حممد احل�ساين
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

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

كولر ل�سيانة التكييف املركزي
رخ�سة رقم:CN 2124670 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

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

ال�سايع للتجارة ذ.م.م - ابوظبي
رخ�سة رقم:CN 1802448 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

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

 رخ�سة رقم:CN 1228522  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد عبداهلل �سليم عايد الكتبي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف من�سور عبداهلل حممد جا�سم الكعبي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*3

تعديل ا�سم جتاري من/جنة الياقوت للتجارة 
JANNATH AL YAQOOT TRADING

اىل/فن البداع للتجارة 
FAN AL IBDAA TRADING

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

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

•• دبي-الفجر: 

ال�سيخ ح��م��دان بن  حت��ت رع��اي��ة �سمو 
اآل مكتوم، ويل عهد  حممد بن را�سد 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي، 
دب����ي، اف��ت��ت��ح م��ع��ايل ال��ف��ري��ق �ساحي 
ال�سرطة  رئي�س  ن��ائ��ب  مت��ي��م،  خلفان 
والأمن العام يف دبي، فعاليات الدورة 
الأوىل من موؤمتر ومعر�س الإمارات 
وعلم  اجل���ن���ائ���ي���ة  ل�����الأدل�����ة  ال��������دويل 
اجل���رمي���ة حت���ت ���س��ع��ار ع���ل���وم الأدل�����ة 
اجلنائية اللكرتونية ، وذلك يف مركز 
واملعار�س،  ل��ل��م��وؤمت��رات  ال���دويل  دب��ي 
احلميدان  ع�سام  امل�ست�سار  بح�سور 
دب����ي، و�سعادة  ال��ع��ام لإم�����ارة  ال��ن��ائ��ب 
القائد  امل���ري،  ع��ب��داهلل خليفة  ال��ل��واء 
طار�س  و���س��ع��ادة  دب���ي،  ل�سرطة  ال��ع��ام 
ع��ي��د امل��ن�����س��وري م��دي��ر حم��اك��م دبي، 
و���س��ع��ادة ال��ل��واء حم��م��د اأح��م��د املري، 
مدير الإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون 
القائد  ب��دب��ي، وم�����س��اع��دي  الأج���ان���ب 
الإدارات  م���دي���ري  م���ن  وع����دد  ال���ع���ام، 
ال�سباط  م����ن  وال���ف���رع���ي���ة  ال���ع���ام���ة 
والأف��راد، واأكرث من 2000 م�سارك 
خبريا   45 ب��ي��ن��ه��م  دول������ة   25 م����ن 
امل��ن��ظ��م��ات العاملية  ع��امل��ي��ا م��ن روؤ����س���اء 
املختربات  ومديري  اجلنائية  للعلوم 
عار�سة  �سركة   80 ونحو   اجلنائية، 
اجلنائية  بالأدلة  اخلا�سة  للمنتجات 
يف املعر�س امل�ساحب للموؤمتر ونخبة 
والأكادمييني  والباحثني  العلماء  من 

والطلبة.
�سكر وعرفان 

وب����داي����ة ت���ق���دم ال����ل����واء اأح����م����د عيد 
العامة  الإدارة  م���دي���ر  امل���ن�������س���وري، 
اجلرمية،  وع���ل���م  اجل��ن��ائ��ي��ة  ل���الأدل���ة 
�سمو  اإىل  وال��ع��رف��ان  ال�����س��ك��ر  ب��ج��زي��ل 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم، 
رعايته  على  دب���ي،  لإم����ارة  التنفيذي 
خال�س  وج��ه  كما  للموؤمتر،  الكرمية 
�ساحي خلفان  الفريق  ملعايل  امتنانه 
جميع  يف  امل�ستمر  دع��م��ه  على  مت��ي��م، 

املجالت.
له  املغفور  املن�سوري  اللواء  وا�ستذكر 
باإذن اهلل تعاىل، الفريق خمي�س مطر 
املزينة الذي و�سع حجر الأ�سا�س لهذا 
املوؤمتر العلمي، وحر�س كل احلر�س 
ع��ل��ى ع��ق��ده يف اأق����رب ف��ر���س��ة ممكنة، 
منافع  م��ن  امل��وؤمت��ر  ل��ه��ذا  مل��ا  ملعرفته 

امل�ساركني  ك���ل  ع��ل��ى  ���س��ت��ع��ود  وف���وائ���د 
اأينما  اجل��رائ��م  مبكافحة  وامل��ه��ت��م��ني 

كانت.
كلمته  يف  امل���ن�������س���وري  ال����ل����واء  واأك������د 
ال�ستعداد  حتمية  ع��ل��ى  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
ووجوب  ومتطلباته،  ومفاجاآته  للغد 
والتهيوؤ  و�سنعه،  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
الذكية  للتعامل مع اجلرمية  الكامل 
التي ت�ستخدم اأدوات متقدمة ومعقدة، 
متخ�س�سة  م��واط��ن��ة  ك����وادر  وت��اأه��ي��ل 
اجلرمية  وعلوم  ال�سرطية  العلوم  يف 
والبناء  ذلك  كل  ا�ستيعاب  على  ق��ادرة 
امل�سرية،  ا���س��ت��ك��م��ال  ث���م  وم����ن  ع��ل��ي��ه 
وحتقيق روح العمل اجلماعي من اأجل 

م�ستقبل اأكرث اأمنا وا�ستقراراً.
مع  متا�سياً  املن�سوري  اللواء  واأ�ساف 
روؤية حكومتنا الر�سيدة يف ا�ست�سراف 

امل�ستقبل وخلق امل�سرعات لتحقيق تلك 
الروؤية، بادرت �سرطة دبي بالعمل على 
العلمية  الفعاليات  واإقامة  ا�ست�سافة 
املتخ�س�سة يف العلوم ال�سرطية ب�سكل 
ب�سكل خا�س،  اجل��رمي��ة  وع��ل��وم  ع���ام، 
اليوم،  م��وؤمت��رن��ا  �سمنها  م��ن  وال��ت��ي 
جمع  اإىل  وراءه  م���ن  ن��ه��دف  وال�����ذي 
علماء وخرباء ال�سرق والغرب يف لقاء 
علمي متخ�س�س، يتم خالله مناق�سة 
خم���ت���ل���ف حت�����دي�����ات ع���ل���م اجل���رمي���ة 
وال��ك�����س��ف ع��ن��ه��ا، ب��ه��دف ال��ت��ع��ل��م من 
الآخ��ري��ن، وتقدمي الدعم يف  خ��ربات 
جمال الأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية 

على امل�ستويني املحلي والدويل. 
ال����ل����واء  وج������ه  ح����دي����ث����ه،  خ����ت����ام  ويف 
�ساهم  م��ن  ���س��ك��ره جلميع  امل��ن�����س��وري 
واملعر�س  امل���وؤمت���ر  وت��ن��ظ��ي��م  ع��ق��د  يف 

امل�����س��اح��ب وك����ل امل�����س��ارك��ني ف��ي��ه من 
�سكره  خم�����س�����س��ا  وط���ل���ب���ة،  خ�������رباء 
اندك�س للموؤمترات واملعار�س  ل�سركة 
وبالأخ�س الدكتور عبد ال�سالم املدين 
والرئي�س  ال��ق��اب�����س��ة  ان��دك�����س  رئ��ي�����س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��وؤمت��ر وامل��ع��ر���س على 
للجميع  متمنيا  امل���وؤمت���ر،  ه���ذا  اإدارة 
واإقامة  نافعة  واإ�سافة  مفيدة  جتربة 

�سعيدة يف دبي.

تفاعل قوي
ومن جانبه تقدم الدكتور عبد ال�سالم 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملوؤمتر  ال��رئ��ي�����س  امل�����دين، 
ال����دويل لالأدلة  الإم������ارات  وم��ع��ر���س 
ورئي�س  اجل���رمي���ة،  وع��ل��م  اجل��ن��ائ��ي��ة 
ال�سكر  ال��ق��اب�����س��ة، مب���وف���ور  ان��دك�����س 
�ساحي  الفريق  معايل  اىل  والتقدير 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�سرطة  خ��ل��ف��ان مت��ي��م 
والأمن العام بدبي، لفتتاحه املوؤمتر 
بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  عن  بالنيابة 
اآل مكتوم، ويل عهد  حممد بن را�سد 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي، 
�سعادة  اىل  اأي�ساً  بال�سكر  وتقدم  دبي، 
القائد  امل���ري،  ع��ب��داهلل خليفة  ال��ل��واء 
ل�����س��رط��ة دب����ي، رئ��ي�����س اللجنة  ال���ع���ام 
لإهتمامه  ل��ل��م��وؤمت��ر  املنظمة  العليا 

وجهوده يف اجناح املوؤمتر. 
ال�����س��الم املدين:  ال��دك��ت��ور عبد  وق���ال 
ي��ع��ت��رب م���وؤمت���ر وم��ع��ر���س الإم������ارات 
وعلم  اجل���ن���ائ���ي���ة  ل�����الأدل�����ة  ال��������دويل 
التي  الهامة  الفعاليات  من  اجلرمية 
العربية  الم����ارات  دول���ة  ت�ست�سيفها 
املتحدة ونحن نتوقع ح�سور وتفاعل 

قوي من قبل امل�ساركني حيث �سيكون 
فر�سة لرفع م�ستوى املتخ�س�سني يف 
من  اجلنائية  والعلوم  اجل��رمي��ة  علم 

املنطقة .

جودة االأدلة
وم�����ن ج���ه���ت���ه اأك�������د ال����دك����ت����ور ب����اري 
العاملي  العلمي  املجل�س  ع�سو  في�سر، 
مل��وؤمت��ر وم��ع��ر���س الإم������ارات الدويل 
وع��ل��م اجلرمية،  اجل��ن��ائ��ي��ة  ل���الأدل���ة 
الأدلة  علم  اأن  الفتتاحية،  كلمته  يف 
وتاأثريا  فعالية  اأكرث  يكون  اجلنائية 
مهارات  ذوو  علماء  به  يتكفل  عندما 
يتفانون  حم��رتف��ون  وخ���رباء  عالية 
اإدارة  حت����ت  وي���ع���م���ل���ون  ع��م��ل��ه��م،  يف 
الأدل���ة  علم  اأه��م��ي��ة  ت��ق��در  موؤ�س�سات 
ولديها  العالية  اجلنائية ذي اجلودة 

الرغبة يف تقدمي الدعم له. 

املعر�ض امل�ساحب
الر�سمي  الف���ت���ت���اح  م���را����س���م  ع���ق���ب 
الفريق  م���ع���ايل  جت�����ول  ل���ل���م���وؤمت���ر، 
�ساحي خلفان متيم، واللواء عبداهلل 

امل�ساركة،  ال��وف��ود  م��ع  امل���ري،  خليفة 
اأنحاء املعر�س امل�ساحب للموؤمتر  يف 
اإىل �سرح  وا���س��ت��م��ع��وا خ���الل اجل��ول��ة 
املوؤ�س�سات  اأه�����م  يف  ال��ع��ام��ل��ني  م���ن 
والأج�����ه�����زة الأم���ن���ي���ة والأك����ادمي����ي����ة 
اآخر  عن  والعاملية،  املحلية  والعلمية 
لالأدلة،  اجلنائي  التحليل  منتجات 
وم�ستلزمات حتليل م�سرح اجلرمية، 
واأح���دث خ��دم��ات وم��ع��دات التحقيق 
الرقمي، ومعدات املختربات، وغريها 
من املعدات التي تقوم بعر�سها اأكرث 
من 80 �سركة متخ�س�سة يف خدمات 
والعلوم  ال�����س��رع��ي  ال��ط��ب  وت��ق��ن��ي��ات 

اجلنائية املختلفة. 

من�سة عاملية
ي��ه��دف م��وؤمت��ر وم��ع��ر���س الإم�����ارات 
وعلم  اجل���ن���ائ���ي���ة  ل����الأدل����ة  ال�������دويل 
اإىل خدمة منطقة اخلليج  اجلرمية 
اأفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط  وال�����س��رق 
ك���ون���ه ي��ع��ت��رب م��ن�����س��ة ع��امل��ي��ة لرفع 
ال��ك��ف��اءة، وت��ب��ادل اخل���ربات، وتقدمي 
اآخر البحوث العلمية، ودعم العدالة 

اأ����س���ال���ي���ب م���ك���اف���ح���ة اجل����رمي����ة،  يف 
املعر�س  اأه���م���ي���ة  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
امل�ساحب التي تكمن يف الطالع على 
التحليل  وم���ع���دات  م��ن��ت��ج��ات  اأح����دث 

اجلنائي. 
الإم���ارات  ومعر�س  م��وؤمت��ر  ويحظى 
اجل���ن���ائ���ي���ة وعلم  ل����الأدل����ة  ال�������دويل 
اجل������رمي������ة ب�����دع�����م م������ن ع��������دد من 
مثل  الدولية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات 
ال�سموم  ل��ع��ل��م��اء  ال��دول��ي��ة  ال��راب��ط��ة 
الأمريكية  واجل��م��ع��ي��ة  ال�����س��رع��ي��ة، 
والطب  اجل���ن���ائ���ي���ة  الأدل��������ة  ل���ع���ل���وم 
لعلوم  الدولية  وال��راب��ط��ة  ال�سرعي، 
ال�سرعي،  وال��ط��ب  اجل��ن��ائ��ي��ة  الأدل����ة 
وال�����س��ب��ك��ة الأوروب����ي����ة مل��ع��اه��د الأدل����ة 
اجلنائية والطب ال�سرعي، واجلمعية 
ال�سرعيني  للمحققني  الأم��ري��ك��ي��ة 
الأمريكية  واجل��م��ع��ي��ة  للم�ستندات 

ملدراء خمتربات الطب ال�سرعي.
 ه��ذا وي��ت��م تنظيم احل���دث م��ن قبل 
املوؤمترات  لتنظيم  ان��دك�����س  ���س��رك��ة 
اندك�س  يف  ع�������س���و   – وامل�����ع�����ار������س 

القاب�سة وبالتعاون مع �سرطة دبي.

حتت رعاية حمدان بن حممد بن را�سد

الدورة الأوىل من موؤمتر ومعر�س الإمارات الدويل لالأدلة 
اجلنائية وعلم اجلرمية تبداأ اأعمالها

تربعت مببلغ مليون دوالر اأمريكي لتغطية تكاليف تعليمهم اجلامعي ونفقات معي�ستهم

 القلب الكبري حتقق اأمنية 21 لجئًا �سوريًا بلبنان وتدعم م�سريتهم التعليمية
•• ال�شارقة-الفجر:

اإمياناً منها باأهمية التعليم يف بناء 
موؤ�س�سة  اأع��ل��ن��ت  امل�ستقبل،  اأج��ي��ال 
الإن�سانية  املوؤ�س�سة   ، الكبري  القلب 
املعنية مب�ساعدة الالجئني  العاملية 
ال���ع���امل، والتي  وامل��ح��ت��اج��ني ح���ول 
تتخذ من اإمارة ال�سارقة مقراً لها، 
ع���ن ت��ربع��ه��ا مب��ب��ل��غ م��ل��ي��ون دولر 
3.67 مليون  ي��ع��ادل  اأم��ري��ك��ي، م��ا 
تغطية  ل�����س��ال��ح  اإم�����ارات�����ي،  دره�����م 
تكاليف التعليم اجلامعي والنفقات 
�سورياً لجئاً  21 طالباً  ل�  املعي�سية 
القلب  موؤ�س�سة  و�ستوفر  لبنان.  يف 
ال��ك��ب��ري م���ن خ����الل ه����ذه امل���ب���ادرة 
اأربعة  م���دى  ع��ل��ى  �ستنفذها  ال��ت��ي 
اأعوام، بالتعاون مع جمعية توحيد 
ال�سوريني  للطالب   ، لبنان  �سبيبة 
ال��الج��ئ��ني امل��ق��ي��م��ني ب��ل��ب��ن��ان، املنح 
الدرا�سية التي مُتّكنهم من اللتحاق 
وتلقي  اجلامعي،  الإع���داد  ب���دورات 
الإر����س���اد وال��ت��وج��ي��ه ح��ول الربامج 
و�ست�ساعدهم  الوظيفية،  وامل�سارات 
يف عملية اختيار التخ�س�سات التي 
يرغبون باللتحاق بها يف اجلامعة، 

روات�����ب  م��ن��ح��ه��م  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
���س��ه��ري��ة ب��ه��دف م�����س��اع��دت��ه��م على 
فرتة  ط��وال  املعي�سة  نفقات  تغطية 

درا�ستهم.
احل�����م�����ادي، مدير  م�����رمي  وق����ال����ت 
باأن  نوؤمن  الكبري:  القلب  موؤ�س�سة 
التعليم حق لكل اإن�سان، فمن خالله 
الدول،  وتتطور  املجتمعات  تنه�س 
اأقدر  ت��ك��ون  املتعلمة  ال�سعوب  لأن 
والتعامل  التحديات،  مواجهة  على 
م��ع امل��ت��غ��ريات، وب��ن��اء واق��ع م�ستقر 
الكرمي  العي�س  �سبل  ي��وف��ر  واآم����ن 
اإىل  و���س��وًل  املجتمع،  فئات  جلميع 
القادمة،  م�ستقبل م�سرق لالأجيال 
ومن خالل هذه املبادرة �سن�سهم يف 
�سورياً  جامعياً  طالباً   21 متكني 
من م�ساعدتهم يف ا�ستثمار اأوقاتهم 
فر�سة  مينحهم  ال���ذي  التعليم  يف 
بعد  جمتمعهم  بناء  لإع���ادة  اأف�سل 

انتهاء احلرب . 
واأكدت احلمادي اأن موؤ�س�سة القلب 
قرينة  روؤي���ة  م��ع  ومتا�سياً  الكبري، 
ال�سارقة،  ح��اك��م  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو 
القلب  موؤ�س�سة  رئي�سة  القا�سمي، 

لالأطفال  البارزة  املنا�سرة  الكبري، 
ال�سامية  امل��ف��و���س��ي��ة  يف  ال��الج��ئ��ني 
الالجئني،  ل�سوؤون  املتحدة  ل��الأمم 
تعليم  بق�سايا  بالغاً  اهتماماً  تويل 
الأط����ف����ال وال��ي��اف��ع��ني ل ���س��ي��م��ا يف 
ال������ط������وارئ، م�������س���رية اإىل  ح�������الت 
ال��ع��دي��د من  امل��وؤ���س�����س��ة اأط��ل��ق��ت  اأن 
ال�سنوات  خالل  والربامج  املبادرات 
املا�سية، التي اأحدثت فرقاً اإيجابياً 

يف حياة اآلف الأطفال واليافعني.
وقالت ملك النمر، موؤ�س�س جمعية 
املنحة  تتيح  لبنان:  �سبيبة  توحيد 

موؤ�س�سة  م���ن  امل��ق��دم��ة  ال��درا���س��ي��ة 
امل�ستفيدين  لطلبتنا  الكبري  القلب 
تعليمهم  م��ت��اب��ع��ة  ف���ر����س���ة  م��ن��ه��ا 
احل�سول  اإىل  بالإ�سافة  اجلامعي، 
على  ي�ساعدهم  �سهري  دخ��ل  على 
ال�سعبة  املعي�سية  ال��ظ��روف  جت��اوز 
�سغطها.  حت����ت  ي��ع��ي�����س��ون  ال����ت����ي 
ال�سكر  ب��ج��زي��ل  اأت���ق���دم  واأ����س���اف���ت: 
وخ��ال�����س ال��ت��ق��دي��ر والم��ت��ن��ان اإىل 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو 
ال�سخية  املنحة  على هذه  القا�سمي 
حياة  تغيري  يف  بالفعل  ت�سهم  التي 

الكثريين من الطلبة .
�ست�سملهم  الذين  للطالب  و�سيتاح 
بجامعة  اللتحاق  اإمكانية  امل��ب��ادرة 
اجلامعة  اأو  ال����ع����رب����ي����ة،  ب�������ريوت 
اجلامعة  اأو  الأم��ري��ك��ي��ة،  اللبنانية 
اأحد  واخ��ت��ي��ار  ال��دول��ي��ة،  اللبنانية 
ال��ت��خ�����س�����س��ات ال���ت���ال���ي���ة: الإع�����الم 
املعمارية،  الهند�سة  اأو  والت�����س��ال، 
اأو  وال��ب��ي��ئ��ي��ة،  امل��دن��ي��ة  الهند�سة  اأو 
اأو  الريا�سيات،  اأو  الأع��م��ال،  اإدارة 
اأو  الطبية،  ال��ع��ل��وم  اأو  التمري�س، 

الت�سميم الداخلي.
بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو  وك��ان��ت 

اأطلقت  ق����د  ال���ق���ا����س���م���ي،  حم���م���د 
يف  ر�سمياً  الكبري  القلب  موؤ�س�سة 
اليوم  م��ع  ت��زام��ن��اً   2015 ي��ون��ي��و 
ال���ع���امل���ي ل���الج���ئ���ني، ب���ع���د اإ�����س����دار 
ق�سى بتحويل حملة  �سموها قراراً 
اإن�سانية  اإىل موؤ�س�سة  القلب الكبري 
م�����س��اع��ف��ة جهود  ب���ه���دف  ع���امل���ي���ة، 
لالجئني  وامل�ساعدة  العون  تقدمي 
اأن����ح����اء  وامل���ح���ت���اج���ني يف خم���ت���ل���ف 
العامل، ما اأ�ساف الكثري اإىل ر�سيد 
بالعطاءات  احلافل  الإم���ارات  دول��ة 
وامل����ب����ادرات الإن�����س��ان��ي��ة، وع����زز من 

�سمعتها اإقليمياً وعاملياً.
وتعترب جمعية توحيد �سبيبة لبنان 
منظمة   2010 ع��ام  تاأ�س�ست  التي 
غري ربحية تهدف اإىل بناء جمتمع 
يتحد اأفراده، ويتعاي�سون ويعملون 
واأكرث  اأف�����س��ل  م�ستقبل  لبناء  م��ع��اً 
الفر�س  توفري  خالل  من  اإ�سراقاً، 
لالأطفال  امل��ت�����س��اوي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
املجتمعات  يف  وال��ن�����س��اء  وال�����س��ب��اب 
امل��ه��م�����س��ة، وت��ع��م��ل اجل��م��ع��ي��ة على 
ت���ع���زي���ز ال����وع����ي ب���اأه���م���ي���ة م���ب���ادئ 
والت�سامح،  امل���ت���ب���ادل،  الح�������رتام 

وقبول الآخر.

•• دبي-وام:

ح�����س��ر م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ���س��ع��ي��د ب���ن ط��ح��ن��ون اآل 
اأقامه  ال��ذي  ال�ستقبال  الأول حفل  اأم�س  نهيان 
علي �سلطان حمد الكندي مبنا�سبة زفاف جنله 
���س��ال��ح اخلطيبي  م�����روان  ك��رمي��ة  اإىل  ���س��ل��ط��ان 

الفال�سي.

بني  �سالة  يف  اأق��ي��م  ال���ذي   - احل��ف��ل  ح�سر  كما 
يا�س يف فندق جراند حياة دبي - معايل الدكتور 
حممد �سعيد الكندي وعدد من ال�سيوخ والوزراء 
�سباط  وك��ب��ار  ال�سخ�سيات  وك��ب��ار  وامل�����س��وؤول��ني 
دول  م��ن  وم��دع��وون  امل�سلحة  وال��ق��وات  ال�سرطة 
بجانب  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 

لفيف من الأهل والأ�سدقاء وزمالء العري�س.

�سعيد بن طحنون يح�سر اأفراح 
الكندي والفال�سي يف دبي

القائم باأعمال �سفارة الدولة لدى بكني 
وم�سوؤول �سيني يبحثان عالقات البلدين

•• بكني -وام:

بحث �سعادة حممد عبداهلل ال�سام�سي القائم باأعمال �سفارة الدولة لدى 
بكني ومعايل ت�سنغ �سيو �سونغ نائب وزير دائرة العالقات اخلارجية للجنة 
تعميق  واآل��ي��ة  التعاون  تعزيز  ال�سيني..�سبل  ال�سيوعي  للحزب  املركزية 

ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني دولة الإمارات وجمهورية ال�سني ال�سعبية.
العالقات  ومتابعة تطوير  التوا�سل  اللقاء �سرورة  واأكد اجلانبان خالل 
يف ���س��ت��ى امل���ج���الت يف اإط����ار م��ا ي��خ��دم امل�����س��ال��ح امل�����س��رتك��ة ب��ني البلدين 

ال�سديقني.

•• اأبوظبي- الفجر

لهذا  اخل������ري  اأح��������د حم��������اور  ����س���م���ن 
روح  تر�سيخ  اإىل  يهدف  وال���ذي  ال��ع��ام 
التخ�س�سية  التطوع  وبرامج  التطوع 
ال���ك���ف���اءات وتقدمي  م���ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة 
خ���دم���ات ح��ق��ي��ق��ة مل��ج��ت��م��ع الإم�������ارات 
خ��الل ع��ام اخل��ري ال��ذي اأق��ره �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د بن 
�سلطان اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
للخدمات  اأبوظبي  �سركة  ب���ادرت  اهلل 
ال�����س��ح��ي��ة ���س��ح��ة ل��ف��ت��ح امل���ج���ال اأم����ام 
بامل�ساهمة يف  الراغبني  املجتمع  اأف��راد 
تقدمي اخلري، ومن هذا املنطلق تقدم 
جميع من من�ساآت �سركة �سحة برامج 

الرعاية  خ��دم��ات  جم���ال  يف  تطوعية 
ال�����س��ح��ي��ة ح��ي��ث ت��ت��ع��دد وج����وه اخلري 
التي ميكن حتقيقها للمجتمع من قبل 
املدار�س  ط���الب  م��ن  ال��ف��ئ��ات  خمتلف 
املهتمني  م���ن  وغ���ريه���م  واجل���ام���ع���ات 
م�ساعدة  م��ث��ل  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ب��الأع��م��ال 
تواجدهم  خالل  واملر�سى  ال�سن  كبار 
على  ح�سولهم  وت�سهيل  امل�ست�سفى  يف 
اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة، وال��رتف��ي��ه عن 
الأط���ف���ال امل��ن��وم��ني وال���ق���راءة ل��ه��م اأو 
على  املحافظة  باأهمية  املر�سى  توعية 
ال�����س��ح��ة وات���ب���اع ن���ظ���ام ح���ي���اة �سحي 
ل��ت��ج��ن��ب ال��ع��دي��د م���ن الأم����را�����س من 
خالل امل�ساركة يف الفعاليات التوعوية 
ومن�ساآتها  �سحة  �سركة  تنظمها  التي 
طوال العام وغريها من املجالت التي 
�سركة  يف  الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  تعمل 
�سحة بدرا�ستها لتنويع الو�سائل التي 
�ستمكن املتطوع يف امل�ساهمة وم�ساعدة 
امل���ر����س���ى وامل���ج���ت���م���ع ك���ك���ل. واأف��������ادت 
مدير  امل��رزوق��ي  ع��ب��دال��واح��د  مديحة 
�سركة �سحة  الب�سرية يف  امل��وارد  اإدارة 
قائل����������ة: متا�سيا مع توجيهات قادتنا 
حفظهم اهلل يف اأن يكون عامنا احلايل 
فتح  �سحة  �سركة  تعتزم  للخري  عاما 
اأب��واب اخلري لأف��راد املجتمع  باب من 
ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  يف  للتطوع 
اأعمارهم  مبختلف  امل��ر���س��ى  ف��رع��اي��ة 
واأج��ن��ا���س��ه��م اأح����د امل���ج���الت ال��ت��ي قد 
يرغب العديد من املتطوعني امل�ساهمة 
به، لذا �سيتم ت�سهيل التطوع للراغبني 
وفقا لالإجراءات التي ت�سمن �سالمة 
مر�سانا ول تتعار�س مع روؤية ال�سركة 
يف الريادة يف تقدمي الرعاية ال�سحية 
ب��اأع��ل��ى معايري  وامل��ت��م��ي��زة  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
برامج  ال��دول��ي��ة«.  وال�سالمة  اجل���ودة 
مفتوحة  ���س��ح��ة  ���س��رك��ة  يف  ال���ت���ط���وع 
ل��ل��راغ��ب��ني يف ك��ل م��ن م��دي��ن��ة ال�سيخ 
املفرق  وم�����س��ت�����س��ف��ى  ال��ط��ب��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 

العني  وم�ست�سفى  الرحبة  وم�ست�سفى 
وم�ست�سفى توام وم�ست�سفى الكورني�س 
وم�ست�سفيات الغربية ومراكز اخلدمات 
�سحة  وم��راك��ز  اخل��ارج��ي��ة  العالجية 
ال��ك��ل��وي، لتمكني  ال��غ�����س��ي��ل  خل���دم���ات 
�سكان  خ���دم���ة  ب��ال��ت��ط��وع يف  ال���راغ���ب 
العالجية  بت�سهيل جتربتهم  منطقته 
وامل�����س��اه��م��ة يف ع����ام اخل�����ري. وذك����رت 
�سركة  م��ن�����س��اآت  اأن  امل���رزوق���ي  م��دي��ح��ة 
متطوعا   3376 ا���س��ت��ق��ب��ل��ت  ���س��ح��ة 
 ،2016 و   2015 ع����ام����ي  خ�����الل 
28 متطوعا يف م�ست�سفى توام  منهم 
 45 ����س���ارك  ح���ني  2015 يف  ع���ام  يف 
العام املا�سي. و�سارك 100 متطوع يف 
م�ست�سفى املفرق و 171 يف م�ست�سفى 
العني يف كل من خدمة املر�سى وعدد 
من الفعاليات املتنوعة التي ا�ستهدفت 
املا�سني، وتعد  العامني  املجتمع  اأفراد 
الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة  جتربة 
م��ن ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة وامل��ت��م��ي��زة يف 
�سارك  حيث  التطوع  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
يف  م��ت��ط��وع��ا   1596 ال���ربن���ام���ج  يف 
يف  متطوعا   1326 و    2015 ع���ام 
هذه  ل��ت��ط��ب��ي��ق  ون�����س��ع��ى   2016 ع���ام 
املن�ساآت  ب��اق��ي  يف  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ت��ج��رب��ة 
التابعة ل�سركة �سحة”. وموؤخرا د�سن 
التطوع  ب��رن��ام��ج  ال��رح��ب��ة  م�ست�سفى 
33 متطوعا العام املن�سرم  التحق به 
يبا�سرون  م��ت��ط��وع��ا   12 ق��ب��ول  ومت 
العمل التطوعي خالل العام اجلاري.

التوا�سل  التطوع  يف  للراغبني  ميكن 
مع اأق�سام التدريب يف كل من املن�ساآت 
الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة  التالية 
الرحبة   وم�ست�سفى  املفرق  وم�ست�سفى 
وم�ست�سفى  ال��ك��ورن��ي�����س  وم�����س��ت�����س��ف��ى 
وم�ست�سفيات  ت��وام  وم�ست�سفى  العني 
الغ�سيل  خل��دم��ات  و”�سحة  ال��غ��رب��ي��ة 
ال�����ك�����ل�����وي واخل��������دم��������ات ال���ع���الج���ي���ة 

اخلارجية.

�سركة �سحة تفتح باب التطوع لإ�سراك املجتمع يف عام اخلري

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

 مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 88983          بتاريخ:  27 /  12 / 2006                             

با�س��م: جاين وينكوورث

وعنوانه:  ت�سي�ستنات كوتاج، كا�سل غروف رود، ت�سويهام، �سوري جي يو 24 8 

اأي اف، اململكة املتحدة.

وامل�سجلة حتت رقم : )  85933  (  بتاريخ:  07 /  01  /  2008

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    27 /  12 /  2016  وحتى تاريخ : 27 /  12 /  2026  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

 مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 88984          بتاريخ:  27 /  12 / 2006                             

با�س��م:      جاين وينكوورث

وعنوانه:  ت�سي�ستنات كوتاج، كا�سل غروف رود، ت�سويهام، �سوري جي يو 24 8 

اأي اف، اململكة املتحدة.

وامل�سجلة حتت رقم : )  85934  (  بتاريخ:  07 /  01  /  2008

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    27 /  12 /  2016  وحتى تاريخ : 27 /  12 /  2026  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

 مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 88985          بتاريخ:  27 /  12 / 2006                             

با�س��م:      جاين وينكوورث

وعنوانه:  ت�سي�ستنات كوتاج، كا�سل غروف رود، ت�سويهام، �سوري جي يو 24 8 

اأي اف، اململكة املتحدة.

وامل�سجلة حتت رقم : )  104129  (  بتاريخ:  07 /  06  /  2010

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    27 /  12 /  2016  وحتى تاريخ : 27 /  12 /  2026  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  3  اإبريل 2017 العدد 11985
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حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1984   

املنذر : �سعيد حممد را�سد ال�سارد - اإماراتي اجلن�سية 
املنذر اليه : �سركة �سحر البت�سامة للتجارة - ذ م م )جمهول حمل القامة(

ينبه املنذر على املنذر اليه بالتايل :-  اول : ب�سرورة �سداد )27.709/�سبعة وع�سرون الف و�سبعمائة وت�سعة 
تاريخ  القيمة اليجارية وذلك حتى  درهم م�ستحق حتى تاريخ 2017/2/15 بال�سافة اىل ما ي�ستجد من 
الخالء الفعلي للعني و�سداد مبلغ )2000/الفان درهم عن غرامة رجوع ال�سيكات من البنك طبقا للبند 

رقم 12 من عقد اليجار.  
اإخالء امل�ستودع رقم )7( حمل عقد اليجار واملقام على قطعة الر�س رقم )6131055( مبنطقة  ثانيا : - 
وذلك  وال�سخا�س  وال�سواغل  العيوب  من  خاليا  للمنذرة  وت�سليمه  دبي   - الثانية  ال�سناعية  اخل��ور  راأ���س 

باحلالة التي كان عليها وقت ال�ستالم وذلك خالل املدة املحدودة بهذا الإنذار. 
ثالثا : �سداد مبلغ )19000/ت�سعة ع�سر الف درهم وذلك عن ر�سوم حكومية طبقا للبند رقم 1 من مالحظات 

عقد اليجار.  
كافة  لتخاذ  املنذر  ي�سطر  �سوف  واإل  الن���ذار  بهذا  اإعالنكم  تاريخ  من  تبداأ  يوما  ثالثون  خ��الل  وذل��ك 
الجراءات القانونية الالزمة ل�سرتداد حقوقه طرفكم مبايف ذلكت املطالبة بال�سداد والخالء مع حتميلكم 

كافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى جتاه املنذر اليها
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

انذار عديل  
     املنذر : عادل جمال بيك ، هندي اجلن�سية 

العنوان : دبي . اإ.ع.م -  موبايل رقم : 0557716963 
املنذر اليه : رم�سان كمال ابراهيم �سالمة ، م�سري اجلن�سية  ،  العنوان : دبي ، واحة ال�سليكون - بناية �سليكون 

�ستار ، �سقة رقم 102 ، رقم الر�س : 1079  - موبايل : 0506759220 
املو�سوع : املطالبة باخالء وذلك بعد �سنة واحدة من تاريخ ا�ستالم النذار

امل�ستاأجر وبني  بينه  املوقع  اليجار  عقد  مبوجب  الن��ذار  مبو�سوع  املبني  للعقار  واملوؤجر  املالك  هو   1-املنذر 
 2- املنذر اليه هو م�ستاأجر العقار امل�سار اليها )مو�سوع الخالء( من املوؤجر بعقد ايجار ينتهي بتاريخ 2017/11/14 

3-وحيث ان املنذر يحتاج العقار لال�ستخدام ال�سخ�سي ويرغب يف اخالئه. 
لذلك : ولكل ما تقدم ينذر املنذر - املنذر اليه - ب�سرورة اخالء العقار )مو�سوع الخ��الء( وذلك بعد �سنة 
اليه  املنذر  ت�سلمها  التي  وباحلالة  ال�سواغل  من  خاليا  الخ��الء  مو�سوع  العقار  وت�سليم  الن��ذار  ا�ستالم  من 
وما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء التام مع ت�سليم املنذر خمال�سة من هيئة املياه والكهرباء 

والت�سالت.   
  الكاتب العدل

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
    يف الدعوى رقم 2015/1907 مدين كلي عجمان          

يعلن اخلبري يون�س علي املال واملعني من قبل حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
املدعي : م�سرف ابوظبي ال�سالمي  

املدعي عليه : فهد حممد خليفة الفورة ال�سام�سي 
ال�سيد/ فهد حممد خليفة الفورة ال�سام�سي حل�سور اجتماع اخلربة واملقرر 
عقده يوم اخلمي�س املوافق 2017/4/6 ال�ساعة 6 م�ساء يف مقر اخلبري الكائن 
يف :  ال�سارقة : منطقة مويلح - �سارع املدينة اجلامعية - مبنى عيادة اأك�س�س 
او من ينوب عنه بتوكيل ر�سمي  -  ال�سخ�سية  - مكتب رقم 202  - ب�سفته 

لال�ستف�سار يجرى الت�سال على الرقم : 1663444 - 050     
اخلبري امل�سريف - يون�ض علي حممد املال 

اإعالن ح�سور 
اإجتماع خربة م�سرفية 

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
   يف  الدعوى 2016/444  ا�ستئناف جتاري      

ال�سادة  : اجلرينة لل�سناعات البال�ستيكية - م م ح 
 ب�سفتكم امل�ستاأنف �سدها / يف الدعوى 2016/444 ا�ستئناف جتاري  

املو�سوع : الدعوة اإىل ح�سور اجتماع خربة حما�سبية
نود الفادة باأنه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي البتدائية املوقرة ، للقيام مبهمة اخلربة 
احل�سابية يف الدعوى رقم 2016/444 ا�ستئناف جتاري ، وبناء عليه فاإننا نرغب يف الجتماع 
اللفية  بغداد مقابل مدر�سة  �سارع  دبي(    (2 النهدة  الكائن مبنطقة  مكتبنا  بكم يف مقر 
الرابع -  العليا للطالبات - بناية مركز بالتنيوم لالأعمال الطابق  التقنية  بجانب كليات 
مكتب رقم )406( - هاتف رقم 04/2344403 - فاك�س رقم 2344330 -04 يف يوم اخلمي�س  
الدعوى  مو�سوع  مناق�سة  وذلك    ، �سباحا   11  :00 ال�ساعة  متام  يف   2017/4/6 املوافق 
املذكورة اأعاله ، لذا يرجى ا�سطحاب كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية التي حتقق دفاعكم 

يف ح�سور موكلكم ان من ينوب عنكم.
النظم للمحا�سبة والتدقيق - اخلبري احل�سابي - يو�سف حممد مو�سى طريح 

 الدعوة اإىل ح�سور
 اجتماع خربة حما�سبية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
 مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر   

والإعالن بورود تقرير الأدلة اجلنائية 
الرقم 2016/491 ا�ستئناف مدين  

اىل امل�ستاأنف �سده : حم�سن حممد العو�س - �سوري اجلن�سية 
حيث اأن امل�ستاأنف : 1-عمر حممد علي حممد عالي النقبي 2-ه�سام علي ذيب 

قد اأقام عليك الدعوى رقم 2016/491 ا�ستئناف حقوق مدين 
حيث ورد تقرير الأدلة اجلنائية يف الدعوى املرقوم اعاله وعليه يقت�سي ح�سورك 
اإىل حمكمة ال�ستئناف املدنية يف راأ�س اخليمة �سباح يوم الحد  املوافق 2017/4/9 
م ال�ساعة العا�سرة �سباحا وذلك ل�ستالم التقرير والإجابة على الدعوى ، وتقدمي 
ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور اأو اإر�سال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد اأعاله فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك.  
عن/  عارف الأمريي  - اأمني ال�سر

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ خليل 
حممد عبيد حممد الغوي�س - اجلن�سية : الإمارات   وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن 
)تنازل(  يف ال�سم التجاري البرار لتجارة الهواتف املتحركة واحلا�سب اليل واملرخ�س 
بتاريخ  ال�سادر  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 733176   التنمية القت�سادية يف  دائ��رة  من 
احمد  �سعيد  ال�سيدة/ علي  اىل  القت�سادية بخورفكان.   التنمية  دائ��رة  2014/4/15  يف 
حاجيه الظنحاين  - اجلن�سية : الإم��ارات - وتغيري الن�ساط وال�سم التجاري اىل علي 
العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن   - املتحركة  الهواتف  لتجارة  الظنحاين  �سعيد 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
 اعــــــــــالن بالن�سر          

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ مو�سى �سقر يو�سف عبداهلل الإمارات اجلن�سية، 
التنمية  دائ����رة   151566  : رق���م  رخ�����س��ة   ، ال��ع��ود  م��ارك��ت  ���س��وب��ر   : م��ال��ك  ب�سفته 
الرخ�سة ل�سالح  احمد حممد  والتنازل عن  بيع  ال�سارقة يرغب يف  القت�سادية 

عبداهلل يو�سف - اإماراتي اجلن�سية بكامل املوجودات املحل التجاري. 
وعمال بن�س املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة 
اي  الع���الن فمن لديه  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوعني  بعد  الهي  امل�سار  الج���راء  على 
لتباع  بالعالن  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  على  اعرتا�س 

الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

اىل املدعي عليه/ وايدوول لالن�ساءات - �س ذ م م   نعلنكم باأن املحكمة حكمت 
املدعيني  ل�سالح  املذكورة  الدعاوي  يف    2017/3/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 

بالزام املدعى عليها بان توؤدي.

2
وامرت  ن�سيبهم منها  املدعني من  واعفت  امل�ساريف  باملنا�سب من  الطرفني  والزمت 

باملقا�سة يف اتعاب ، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعبتارا من اليوم التايل 

ن�سر هذا العالن.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 2017/295/عمايل جزئي 
2017/270/عمايل جزئي 

م
1

ا�سم املدعي
م�سعود احلق راري 

حممد فاروق ابو الب�سري 

املبلغ املحكوم له
15913 درهم  + تذكرة العودة
10402 درهم  + تذكرة العودة

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/51 عقاري كلي
املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  اأم���ني  جمهول حم��ل  نبيل  مهدي  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
 بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/3/15  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/موارد للتمويل )�س م خ( 
: بف�سخ اتفاقية الجارة ومالحقها اخلا�سة بالوحدة )3-1104( باملبنى رقم 3 امل�سمى �سنرتيوم 
تاور 3 املقام على الر�س رقم 725 مبنطقة معي�سم الأول بدبي وبت�سليم الوحدة حمل التداعي 
لرتتيبات  العقار  ملكية  )تخ�سع  عبارة  و�سطب  ال�سواغل  من  خالية  لها  احليازة  ورد  للمدعية 
الدائرة(  امل��ودع لدى  بالتملك وملحقاته  املنتهي  الج��ارة  لعقد  بالتملك طبقا  املنتهية  الج��ارة 
- الواردة ب�سهادة ملكية العقار من �سجالت الدائرة وتكليفها بذلك والر�سوم وامل�سروفات والف 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�س  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/53 عقاري كلي

اىل امل��ح��ك��وم ع���ل���ي���ه/1- ت��وم��ا���س ب�����اول غ���راه���ام جم���ه���ول حم���ل الق���ام���ة ن��ع��ل��ن��ك��م ب����ان امل��ح��ك��م��ة حكمت 
خ(  م  )���س  للتمويل  ل�����س��ال��ح/م��وارد  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/3/15 ب��ت��اري��خ   املنعقدة   بجل�ستها 
: بف�سخ اتفاقية الجارة ومالحقها للعقار مو�سوع الدعوى وهو عبارة عن الوحدة رقم 2-2301 الطابق رقم 
23 باملبنى رقم 2 امل�سمى ب �سينرتيوم تاور  2 مبنطقة معي�سم الأول دبي ، و�سطب ا�سم املدعي عليه والعبارة 
الواردة يف �سهادة ملكية العقار والتي جاء فيها )ومت تطبيق اإجارة تنتهي بالتملك من تاريخ 2008/6/1 اىل 
العقار لرتتيبات  ملكية  الدائرة )تخ�سع  �سجالت  درهم من   1.363.540 الج��ارة  وقيمة   2022/6/1 تاريخ 
الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( - وبالزام املدعي 
عليه بت�سليم الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعية ورد احليازة لها خالية من ال�سواغل كما الزمت املدعي 
عليه بالر�سوم وامل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
با�سم  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
اعالن حكم بالن�سر

 يف  الدعوى رقم 2017/48 عقاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- جعفر حممد وداد  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / موارد للتمويل - �س م خ    نعلنكم بان 
 املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/3/21  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/موارد للتمويل )�س م خ( 
: بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك ومالحقها عن الوحدة رقم )2001-3( املقامة على قطعة الر�س 
رقم )725( الطابق رقم )20( باملبنى رقم 3 امل�سمى ب �سيننرتيوم تاور 3 مبنطقة معي�سم الوىل ، والزام 
املدعي عليه بت�سليم العقار مو�سوع اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك خاليا من ال�سواغل ورد احليازة اىل 
املدعية و�سطب ا�سم املدعي عليهما والعبارة الواردة يف �سهادة امللكية والتي جاء فيها )مت تطبيق ايجارة 
منتهية بالتملك من تاريخ 2007/10/10 اىل 2027/10/10 وقيمة الجارة  890.786 درهم من �سجالت 
دائرة الرا�سي والأمالك بدبي ،  والزمت املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ 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 العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

اعالن حكم بالن�سر
 يف  الدعوى رقم 2017/76 عقاري كلي 

 اىل املدعي عليه/1-  فيجاي فيجيا كومار -  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / موارد للتمويل - �س م خ -
املنعقدة بتاريخ   التميمي  -  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  الفا�سلي  وميثله : ع�سام عبدالأمري حمادي 
2017/3/16  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/موارد للتمويل )�س م خ( : -  )1( بف�سخ التفاقية املربمة بني 
املدعية )م��وارد للتمويل �س م خ ( واملدعي عليه )فيجاي فيجيا كومار( ب�ساأن الوحدة العقارية رقم )1005-4( 
ت��اور 4 مبنطقة معي�سم  �سينرتيوم  امل�سمى   4 رقم  باملبنى   10 رقم  الطابق   725 رقم  الر���س  املقامة على قطعة 
الول - دبي ، حمل التداعي يف الدعوى الراهنة ، والغاء ا�سارة القيد العقاري ، الجارة املنتهية بالتملك ، الواردة 
يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليه والتي مفادها : )مت تطبيق ايجارة تنتهي بالتملك من تاريخ 2014/6/12 
اىل تاريخ 2037/6/11 وقيمة اليجارة 1.265.141 درهم مليون ومئتي وخم�سة و�ستون الفا ومائة وواحد واربعون 
ال�سواغل  من  خالية  للمدعية  التداعي  حمل  الوحدة  حيازة  ب��رد  عليه  املدعي  بالزام   -)2 غ��ري.  ل  فقط  درهما 
)3(-وبالزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة )4( رف�س ما عدا ذلك من 
طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

اعالن حكم بالن�سر
 يف  الدعوى رقم 2017/68 عقاري كلي 

اىل املدعي عليه/1-  حممود ر�سا رحمت اهلل حيدري - جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / نور بنك 
- حاليا )بنك نور ال�سالمي - �س م ع (- �سابقا(  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
 2017/3/21  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ نور بنك - حاليا )بنك نور ال�سالمي - �س م ع( - �سابقا(  
بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك مو�سوع الدعوى ومالحقها و�سطب عبارة )تخ�سع ملكية 
وملحقاته  بالتملك  املنتهي  الج���ارة  لعقد  طبقا  بالتملك  املنتهية  الج���ارة  ترتيبات  اىل  العقار 
بتاريخ  دائ��رة الرا�سي والأم��الك  ال�سادرة عن  العقار  ب�سهادة ملكية  ال��واردة  الدائرة(  امل��ودع لدى 
ورد احليازة  للمدعي  التداعي  العقارية حمل  الوحدة  بت�سليم  املدعي عليه  وبالزام  2015/11/19م 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمته   ، له 
�ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/59  عقاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- حممد علي جهانكري - جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / نور بنك  )م�ساهمة عامة( 
- حاليا )بنك نور ال�سالمي - �س م ع ( �سابقا ( وميثله : ع�سام عبدالأمري حمادي الفا�سلي التميمي نعلنكم 
 - بنك  نور  ل�سالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2017/3/16  يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان 
حاليا )بنك نور ال�سالمي - �س م ع( - �سابقا( 1- بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك ومالحقها اخلا�سة 
بالوحدة العقارية رقم )301( بالطابق )3( يف ؟ املبنى رقم )؟2؟؟؟( امل�سمى برج فيوز تاور بي مبنطقة برج 
خليفة ، و�سطب ا�سم املدعي عليه والعبارة الواردة يف �سهادة ملكية العقار )اإجارة( ال�سادرة من دائرة الرا�سي 
وقيمة   2031/8/18 تاريخ  اىل   2008/8/18 تاريخ  من  بالتملك  تنتهي  ايجاره  تطبيق  )ومت  وهي  والم��الك 
اليجاره ؟؟ 2210000 درهم مليونان ومئتي وع�سرة الفا ؟( ومن �سجالت الدائرة ؟ و�سجالت املطور العقاري 
واي قيد يخ�س اليجاره باأي جهة كانت وحتديث باياناتها ب�ساأن مالك العقار ؟ ورد احليازة ؟ اىل املدعي.  
2-بالزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/45 عقاري كلي  
اأن املدعي /  اىل املدعي عليه/1-  اوداي��ا �ساجنار ماجناتو بالكوروب  -  جمهول حمل القامة مبا 
بتاريخ  2017/3/21  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  ب��ان  -   نعلنكم  م خ  للتمويل - �س  م��وارد 
- عن  الآج��ل��ة  التاأجري  اتفاقية  بف�سخ   - خ(  م  )���س  للتمويل  ل�سالح/موارد  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
الوحدة العقارية رقم )1406-4( - املقامة على قطعة الر�س رقم )725( - باملبنى امل�سمى )�سنرتيوم 
تاور 4( - مبنطقة )معي�سم الول( - اإمارة دبي - ومالحقها ، والزام املدعي عليه بت�سليم للمدعية 
ل�سالح  املكلية  �سهادة  ال��واردة يف   ) الذمة  املو�سوفة يف  )الإج��ارة  العقاري  القيد  ا�سارة  والغاء  خالية 
املدعي عليه والتي جاء ن�سها كالتايل : )ومت تطبيق ايجاره تنتهي بالتملك من تاريخ 2008/2/11 اىل 
تاريخ 2032/2/11 .... ( والزمته وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر  اليوم  اعتبارا من  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/453 عقاري كلي 

ال�ست�سارات  اآي حللول  او�سني - وميثلها موؤ�س�سة  املدعي عليه/1- يولند تاجنا  اىل 
يا�سر  دي  ه��الل  رفيعة   / املدعي  اأن  الق��ام��ة مبا  والتثمني  جمهول حمل  العقارية 
القبي�سي  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/2/27 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/رفيعة هالل دري يا�سر القبي�سي ب�سحة ونفاذ التعاقد بالبيع 
الذي ت�سمنته مذكرة التفاهم املوؤرخة 2008/10/5 عن الوحدة العقارية رقم )304( 
الكائنة بالبناية رقم )M05 9( بري�سيا كل�سرت منطقة ور�سان الوىل انرتنا�سونال 
�سيتي اإمارة دبي والزمت املدعي عليها بامل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
اليوم  م��ن  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

 اعــــــــــالن بالن�سر
ب�سفته   : اجلن�سية  الإم��ارات  علي مفتاح  ال�سيد/فهد خمي�س  ب��اأن  للجميع  ليكن معلوما 
مالك : رهف خلياطة و تطريز العبايات وال�سيل ، رخ�سة رقم : 512775 دائ��رة التنمية 
القت�سادية ال�سارقة يرغب يف بيع والتنازل عن الرخ�سة ل�سالح / عائ�سة ح�سن حممد 

الزري الزعابي - اإماراتية اجلن�سية بكامل املوجودات املحل التجاري .    
وعمال بن�س املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف �سان 
الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة على الجراء 
امل�سار الهي بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور بالعالن لتباع الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
املرزوقي    م�سلم  حممد  عبدالرحمن  املواطنة/فاطمه  تقدمت 
بطلب اىل حمكمة بني يا�س البتدائية - ق�سم التوثيقات بتغيري 

ا�سمها من )فاطمه( اىل)�سيلندا(   
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور باملحكمة خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر العالن .
امرية ال�سرقي املحرمي -   موثق   

 عبدالإله املتني - قا�سي اإبتدائي       

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : وايت جيت للخدمات الفنية - �ض ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 108 ملك دار كنده للو�ساطة التجارية - �س ذ م م -بردبي -جممع 
دبي لال�ستثمار - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 700099  
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1126874 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/3/2  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ  2017/3/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
كوانتم البادي و�سركاه حما�سبون قانونيون فرع دبي - ذ م م  العنوان : دبي - 
 جبل علي - بناية اجلالرييز - الطابق الثالث - مكتب 304  - الهاتف  04-5546806  
الفاك�س: 3305001-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : مكدرموت وندر لتجارة مواد البناء�ض.ذ.م.م 
العنوان: مكتب رقم 1801-15 ملك التنمية الوطنية للتطوير وال�ستثمار العقاري-
برج خليفة.  ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 729934  رقم 
التنمية القت�سادية  التجاري : 1161021 مبوجب هذا تعلن دائرة  بال�سجل  القيد 
املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي 
اأع��اله، وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 2008/11/17  واملوثق لدى كاتب 
اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  بتاريخ  2017/11/17 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي 
العنوان:  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  الكتبي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم 
 04-3215355 هاتف     - الوىل  دبي-القوز  للعقارات-بر  ون  ذي  رقم 6ملك  مكتب 
فاك�س: 3215356-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/كوانتم البادي و�سركاه حما�سبون قانونيون فرع دبي - ذ م م
مكتب   - الثالث  الطابق   - اجلالرييز  بناية   - علي  جبل   - دب��ي   : العنوان    
تعلن  الفاك�س: 3305001-04 - مبوجب هذا  الهاتف  04-5546806    -   304
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة 
لت�سفية �سركة  وايت جيت للخدمات الفنية - �س ذ م م   وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2017/3/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2017/3/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
هاتف     - الوىل  دبي-القوز  للعقارات-بر  ون  ذي  6ملك  رقم  العنوان: مكتب   
التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   -  04-3215356 ف��اك�����س:    04-3215355
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية مكدرموت 
ون��در لتجارة م��واد ال��ب��ن��اء���س.ذ.م.م  وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ 
2008/11/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/11/17  وعلى 
الكائن  املعني يف مكتبه  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  من لديه 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

تنويه
بال�سارة اىل العالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 11965 بتاريخ 2017/03/11 
املن�سور  التجاري/م�سبغة  بال�سم   )CN-1061643( التجارية الرخ�سة  بخ�سو�س 
تذكر  ومل  العالن  يف  خطاأ  ورد  بانه  القت�سادية  التنمية  دائرة  تنوه  اك�سرب�س 

التعديالت التالية:
تعديل ا�سم ال�سريك/من كمال حممد اخليمي اىل كامل حممد اخليمي

بال�سافة اىل التعديالت الواردة يف العالن ال�سابق.
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3

تنويه
بال�سارة اىل العالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 11719 بتاريخ 2016/05/17 
رماح  التجاري/جمموعة  بال�سم   )CN-1049411( التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�س 
تذكر  ومل  العالن  يف  خطاأ  ورد  بانه  القت�سادية  التنمية  دائرة  تنوه  ذ.م.م  العاملية 
التعديالت التالية: تعديل ال�سم التجاري/من جمموعة رماح العاملية ذ.م.م اىل رماح 

العاملية ملالكها حممد خلفان القمزي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
بال�سافة اىل التعديالت الواردة يف العالن ال�سابق.

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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خوان كارلو�س ي�سيد بالعالقات الإماراتية � البنمية 
•• بنما -وام: 

اأ�ساد فخامة خوان كارلو�س فاريال رئي�س جمهورية بنما 
ودولة  ب���الده  ت��رب��ط  ال��ت��ي  املتميزة  الثنائية  ب��ال��ع��الق��ات 

الإمارات يف �ستى املجالت.
واأكد الرئي�س خوان كارلو�س �� خالل لقائه �سعادة �سلطان 
الطائي القائم باأعمال �سفارة الدولة بالإنابة يف بنما على 
مبنا�سبة  فخامته  اأق��ام��ه  ال��ذي  ال�ستقبال  حفل  هام�س 
اف��ت��ت��اح اجل��ن��اح اجل��دي��د ال��ت��اب��ع ل�����وزارة خ��ارج��ي��ة بنما �� 
حر�سه على تعزيز اآفاق التعاون بني بنما ودولة الإمارات 
يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت. وح��م��ل ال��رئ��ي�����س ال��ب��ن��م��ي القائم 
باأعمال �سفارة الدولة بالإنابة حتياته اىل �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي و�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .
اخلارجية  وزارة  يف  اأقيم  ال��ذي   - ال�ستقبال  حفل  ح�سر 
نائب  ال��ف��ارادو  دي  م��ال��و  �ساينت  دي  اي��زاب��ي��ل   - البنمية 
وال�سكرتري  اخل��ارج��ي��ة  ووزي�����رة  بنما  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
التغري  ب�ساأن  املبدئية  املتحدة  الأمم  لتفاقية  التنفيذي 
اإ�سافة اإىل  املناخي وعدد من ال�سفراء املعتمدين يف بنما 
اأع�ساء  م��ن  وع���دد  ال�سابقني  البنمية  اخل��ارج��ي��ة  وزراء 

احلكومة والهيئات احلكومية واجلامعات.

�سفري الدولة ي�سارك يف حفل تن�سيب 
حاكمي �سان مارينو اجلديدين

•• �شان مارينو-وام:

���س��ارك ���س��ع��ادة ���س��ق��ر ن��ا���س��ر ال��ري�����س��ي ���س��ف��ري الدولة 
لدى  مقيم  غ��ري  �سفري  الإي��ط��ال��ي��ة  اجلمهورية  ل��دى 
جمهورية �سان مارينو �� يف حفل تن�سيب حاكمي مدينة 
�سان مارينو اجلديدين فخامة ميما زافويل وفاني�سا 
دامبوروزيو. ونقل �سعادة ال�سفري حلاكمي �سان مارينو 
اجلديدين تهاين �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  ال�سيخ حممد بن را�سد 
ال�سمو  �ساحب  و  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جانبهما  م��ن   . امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
حتياتهما  ال�سفري  �سعادة   .. مارينو  �سان  حاكما  حمل 
و�ساحب  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  وتقديرهما 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�سمو 
اآل نهيان ومتنياتهما حلكومة و�سعب  حممد بن زايد 

دولة الإمارات مزيدا من التقدم والنجاح.

القبي�سي تبحث مع رئي�س الحتاد الربملاين الدويل العالقات الثنائية

القبي�سي تقدم عر�سا عن القمة العاملية لرئي�سات الربملانات واإعالن اأبوظبي

•• دكا-وام:

املجل�س  رئي�سة  القبي�سي  ع��ب��داهلل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  بحثت 
الوطني الحتادي رئي�سة وفد ال�سعبة الربملانية الإماراتية امل�سارك 
يف اجتماعات اجلمعية ال� 136 والدورة ال� 200 للمجل�س احلاكم 
لالحتاد الربملاين الدويل الذي يعقد يف العا�سمة البنغالية  دكا  
مع معايل الدكتور �سابر ح�سني �سودري رئي�س الحتاد الربملاين 
اجلانبني  ب��ني  الثنائية  التعاون  ع��الق��ات  تعزيز  �سبل   .. ال���دويل 
بجانب اأه���م امل��و���س��وع��ات وال��ب��ن��ود ال��ط��ارئ��ة امل��درج��ة على جدول 
اأعمال الحتاد ل �سيما املناق�سة العامة حول عدم امل�ساواة وحتقيق 

الكرامة والرفاه للجميع.
على  املدرجة  �سيتم  التي  الق�سايا  مناق�سة  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
ج���دول اأع���م���ال اج��ت��م��اع��ات ال��ل��ج��ان ال��دائ��م��ة والأج���ه���زة التابعة 
لالحتاد والتي من اأبرزها دور الربملان يف منع التدخل اخلارجي يف 
ال�سوؤون الداخلية للدول ذات ال�سيادة واأحدث التطورات واملبادرات 

الربملانيني  ال��ت��زام  وجتديد  الدوليني  والأم���ن  ال�سالم  جم��ال  يف 
جتاه ال�سالم يف العامل على اأ�سا�س الدميقراطية وحقوق الإن�سان 
الإمنائية  ل��الأه��داف  الربملانيني  متابعة  واآل��ي��ة  القانون  و�سيادة 
لالأمم  امل�ستوى  رفيع  ال�سيا�سي  للمنتدى  ا�ستعدادا  امل�ستدامة 
املتحدة للتنمية امل�ستدامة والق�ساء على الفقر وتعزيز الرفاه يف 
عامل متغري والتحديات التي تواجه ال�سباب ودور الربملانيات يف 
ال�سيا�سية  وامل�ساركة  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  الفتيات  متكني 
للمراأة. واأكدت معايل الدكتورة اأمل القبي�سي اأن ال�سعبة الربملانية 
واجتماعات  ن�ساطات  جميع  يف  امل�ساركة  على  حتر�س  الإماراتية 
والأفكار  واملبادرات  املقرتحات  وتقدمي  الدويل  الربملاين  الحتاد 
التي تتناول خمتلف الق�سايا اإ�سافة اإىل التعاون يف تقدمي الدعم 

اللوج�ستي لتطوير وتنظيم العمل يف الحتاد الربملاين الدويل.
دبلوما�سيته  تفعيل  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س  املجل�س  اإن  معاليها  وق��ال��ت 
الربملانية ملواكبة الدور الذي تلعبه دولة المارات على امل�ستويني 
املنطقة  يخدم  ما  وكل  بال�سالم  تنادي  ودائما  والعاملي  الإقليمي 

وا�ستقرار الأمن والتنمية على م�ستوى دول العامل .. م�سرية اإىل 
ال�سعبة الربملانية حتظى دائما بح�سور قوي وموؤثر  اأن م�ساركة 
دولة  مكانة  م��ن  وت��ع��زز  ال��ع��امل  دول  جميع  ل�سالح  تكون  ونتائج 

المارات كدولة رائدة ومبادرة فيما يخدم الن�سانية جمعاء.
وتطرق اللقاء اإىل التعاون القائم بني اجلانبني تنفيذا لتفاقية 
ال�سراكة والتعاون املربمة بينهما والتي تت�سمن عددا من البنود 
وتعزيز  ل��الحت��اد  الإل���ك���رتوين  املعلوماتي  امل��وق��ع  تطوير  منها: 
ال��ت��ع��اون ال��ربمل��اين الإق��ل��ي��م��ي ب��دع��م ب��رام��ج الحت����اد ال��ت��ي يتفق 
املتعلقة  الربامج  وامل�ساهمة يف  العربية  بالن�سبة للربملانات  عليها 
بال�سياغة الت�سريعية للقوانني وجمال البحوث الربملانية وتعزيز 

دعم امل�ساواة بني اجلن�سني.
للمجل�س  املتنامي  بالدور  الدويل  الربملاين  رئي�س الحتاد  واأ�ساد 
الدويل  الربملاين  اأعمال وم�ساريع الحت��اد  الوطني الحت��ادي يف 
الأع�ساء يف  ال��دول  التقدير من قبل ممثلي  بكل  وال��ذي يحظى 

الحتاد.

•• دكا -وام:

ق��دم��ت م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة اأم���ل ع��ب��داهلل القبي�سي 
وفد  رئي�سة  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  رئي�سة 
ال�سعبة الربملانية الإماراتية امل�سارك يف اجتماعات 
للمجل�س   200 ال����  وال�����دورة   136 ال����  اجلمعية 
تعقد يف  التي  ال��دويل  ال��ربمل��اين  احلاكم لالحتاد 
بنجالدي�س .. عر�سا خالل اجتماع املجل�س احلاكم 
اإعالن  عن القمة العاملية لرئي�سات الربملانات و” 
وال��ت��ي نظمها  “ ال��ذي �سدر يف ختامها  اأب��وظ��ب��ي 
الحتاد  م��ع  بالتعاون  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
اأبوظبي خالل �سهر  ال��دويل وعقدت يف  الربملاين 

دي�سمرب عام 2016.
وقالت معاليها “ اإن هذه القمة التي عقدت بعنوان 
“ متحدون ل�سياغة امل�ستقبل” والتي �سارك فيها 
عاملية  �سخ�سية  و100  ب��رمل��ان  رئي�سة   35 نحو 
اأنحاء  األف م�سارك وم�ساركة من خمتلف  بارزة و 
50 دولة و200  400 برملاين ميثلون  و  العامل 
�ساب من خمتلف اأرجاء العامل هي حدث تاريخي 
مت ع��ل��ى اأر�����س دول���ة الإم�����ارات ول��ه��ا م����ردود بالغ 
دول  وعلى  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  على  الأهمية 

العامل لأهمية املناق�سات واملخرجات » .
الذي  والوعد  عليه  التفاق  مت  ما  “ اإن  واأ�سافت 
ب��رمل��ان��ات وق���ي���ادات حكومية  ق��ط��ع��ن��اه ك��رئ��ي�����س��ات 
وقيادات القطاع اخلا�س والعلماء وممثلي املجتمع 
“ الذي  اأبوظبي  “ اإع��الن  وال��ذي مت ترجمته يف 
“ متحدون ل�سياغة  �سدر يف ختام القمة بعنوان 
كوننا نوؤمن باأن  اأف�سل”  امل�ستقبل من اأجل عامل 
التحديات الكربى التي نوجهها ل ميكن الت�سدي 

لها فرادى ولكن بالعمل اجلماعي املتحد من اأجل 
عامل اأف�سل اأكرث اأمنا وا�ستقرارا وازدهارا » .

و�سارك وفد ال�سعبة الربملانية الإماراتية يف اجتماع 
وال����ذي �سم   200 ال����  دورت����ه  احل��اك��م يف  املجل�س 
العربية  اأحمد ممثل املجموعة  �سعادة علي جا�سم 
حممد  وال��دك��ت��ور  ل��الحت��اد  التنفيذية  اللجنة  يف 
�سالح  و�سعيد  الب�سطي  وعفراء  املحرزي  عبداهلل 

الرميثي اأع�ساء املجل�س الوطني الحتادي.
الحتاد  بحالة  املتعلقة  امل�سائل  املجل�س  ون��اق�����س 
وتقرير رئي�س الحتاد والتقرير ال�سنوي لالأمني 
لالحتاد  املتخ�س�سة  الجتماعات  وتقرير  ال��ع��ام، 

والتعاون مع المم املتحدة.
هذا  اأن  اإىل  القبي�سي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  ول��ف��ت��ت 
ال��ق��م��ة ال��ت��ي ع��ق��دت حت���ت رع���اي���ة ���س��م��و ال�سيخة 
العام  الن�سائي  فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد 
رئي�سة  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة 
املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة “اأم الإمارات” 
على  نوعها  م��ن  والأوىل  م�سبوقة  غ��ري  قمة  تعد 
اأن  ن��وؤم��ن  لأن��ن��ا  العاملي  ال��ربمل��اين  العمل  م�ستوى 
التعاون  يتطلب  اأف�سل  م�ستقبل  اأج��ل  من  العمل 
مع  والتعامل  الفر�س  لغتنام  كمتحدين  والعمل 
التي  والبيئية  وال�سيا�سية  القت�سادية  التحديات 

تواجه �سعوب ودول العامل » .
وقالت “ اإن الدر�س الأبرز الذي خرجت به القمة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��رئ��ي�����س��ات ال��ربمل��ان��ات ه��و اأن���ه ورغ���م كل 
هناك  ب��اأن  ن��وؤم��ن  فاإننا  تواجهنا  التي  التحديات 
على  اأدل  ولي�س  التحديات  ه��ذه  ق��در  على  فر�سا 
ذل��ك م��ن اأن “ اإع���الن اأب��وظ��ب��ي “ ال���ذي ���س��در يف 
ل�ست�سراف  متحدون   “ عنوان  حتت  القمة  ختام 

“ قد عرب ب�سدق  اأف�سل  اأجل عامل  امل�ستقبل من 
والوفود  ال��ربمل��ان��ات  لرئي�سات  جماعية  اإرادة  ع��ن 

امل�ساركة يف تلك القمة للعمل امل�سرتك.
واأ�سافت معاليها “ لقد بداأنا يف املجل�س الوطني 
الفاعلة  اخل���ط���وات  ج��م��ي��ع  ات���خ���اذ  يف  الحت������ادي 
لتطبيق بنود اإعالن اأبوظبي وهو تاأكيد على جناح 
اأولوياته  تطبيق  يف  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
الربملانية  دب��ل��وم��ا���س��ي��ت��ه  ع���رب  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الدويل  الربملاين  الحت��اد  مع  وبالتعاون  الفاعلة 
يف متهيد الطريق اأمام برملانيي العامل وت�سجيعهم 
ع��ل��ى ال��ت��ح��رك م��ت��ح��دي��ن ل��ب��ن��اء ع���الق���ات تعاون 
الت�سريعات  �سن  يف  دوره���م  وتفعيل  ا�سرتاتيجية 
مع  للتعامل  ال�سعوب  حتتاجها  ال��ت��ي  وال��ق��وان��ني 

اجتاهات عاملية بالغة الت�سارع والتاأثري« .
اخلا�س  املوقع  تطوير  اأي�سا  مت  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ارت 
التي  املناق�سات  ومتابعة  زي��ارت��ه  ومي��ك��ن  بالقمة 
واملناق�سات  اجلل�سات  وانعقاد  القمة  خ��الل  مت��ت 
على  توزيعه  مت  ال��ذي  التقرير  واأي�سا  متت  التي 
من  احلاكم  للمجل�س  الجتماع  هذا  يف  امل�ساركني 
وال��ذي ت�سمن  الوفود  وروؤ���س��اء  الربملانات  روؤ���س��اء 
اإعالن اأبوظبي وخارطة تطبيق قراراته وتو�سياته 

. «
واأعربت معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�سي عن 
�سكرها ملعايل الدكتور �سابر ح�سني �سودري رئي�س 
الحتاد الربملاين الدويل ول�سعادة ومارتن ت�سونغ 
الأمني العام لالحتاد على اجلهود التي مت بذلها 
الوطني  واملجل�س  الحت���اد  ب��ني  القائم  وال��ت��ع��اون 
هذا  تنظيم  بالتعاون يف  وال��ذي جت�سد  الحت���ادي 

القمة.

الربملانات  لرئي�سات  العاملية  القمة  اإن   “ وق��ال��ت 
وف����رت م��ن خ���الل امل��ن��اق�����س��ات ال��ت��ي مت��ت ورك���زت 
على حماور رئي�سية هي متحدون من اأجل تعزيز 
القت�سادي  ال���رخ���اء  و���س��م��ان  والأم������ن  ال�����س��الم 
ومتكني  والبتكار  ال�سباب  ودعم  الكوكب  وحماية 
الت�سامح والأمن وال�ستقرار من�سة  املراأة وتعزيز 
للتحاور ومناق�سة التحديات الكربى التي تواجه 
النظر حول  الآراء ووجهات  عاملنا وفر�سة لتبادل 
اأف�سل ال�سبل ملواجهتها واخلروج بتو�سيات قابلة 
ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ م���ن م��ن��ظ��ور ع��امل��ي ���س��ام��ل ك��م��ا قدمت 
اأعمق  ب�سكل  للتفكري  مثالية  فر�سة  للم�ساركني 
روؤية  بناء  يف  ت�سهم  التي  الأ�س�س  وو�سع  واأف�سل 

م�ستقبلية م�ستدامة ت�ستجيب لتلك التحديات ».
واأ���س��اف��ت “ ل��ق��د ح��ر���س��ن��ا ع��ل��ى ا����س���راك ال�سباب 
واملخرتعني يف اأعمال القمة بهدف ر�سد اأفكارهم 
وطموحاتهم فيما يتعلق بعدد من املو�سوعات التي 
�سرتكز عليها القمة وهي : اجتماعية واقت�سادية 
وعلمية وتكنولوجية وجيو�سيا�سية .. م�سرية اإىل 
اأن ال��ت��ط��ور الإن�����س��اين مل ي��ك��ن ل��ي��ح��دث م��ن دون 
تغيري يف التعليم وال�سحة والتكنولوجيا وهذا ما 

ركزت عليه القمة » .
وقالت “ اإن اأعمال القمة توجت ب�سدور “ اإعالن 
التدابري  م��ن  ج��م��ل��ة  ت�سمن  “ وال����ذي  اأب��وظ��ب��ي 
القت�سادية  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة  والل���ت���زام���ات 
يف  جن��ح  وال����ذي  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  والأم��ن��ي��ة  وال�سيا�سية 
التي متثلت  ب�سموليته  التقليدية  الأمناط  جتاوز 
ب��اإح��اط��ت��ه ب��ن��ت��ائ��ج م��ن��اق�����س��ات ال��ق��م��ة يف خمتلف 
امل���ح���اور وا���س��ت��م��ل ع��ل��ى خ���ارط���ة ط��ري��ق وا�سحة 
لكيفية التحرك من اأجل ترجمة خمرجات القمة 

تنفيذية  ع��م��ل  وب���رام���ج  ح��ل��ول  اإىل  وت��و���س��ي��ات��ه��ا 
ت��ن��ط��وي ع��ل��ى اإ����س���اف���ات ن��وع��ي��ة يف جم����الت عدة 
لنعمل متحدين من اأجل ا�ست�سراف م�ستقبل دور 
�سراكات  وبناء  الربملانية  والت�سريعات  الربملانات 
وال�����س��رك��اء ال�سرتاتيجيني  ال��ربمل��ان��ات  ب��ني  ج���ادة 
مبا يعزز فر�س التو�سل اإىل حلول مبتكرة وبلورة 
اأف�سل القرارات حول الق�سايا التي ناق�ستها القمة 

العاملية ».
واأو�سحت اأن خمرجات القمة التي ت�سمنها اإعالن 
اأبوظبي اأكدت على اأهمية ال�سراكة ال�سرتاتيجية 
مع بقية القطاعات احلكومية واخلا�سة والأهلية 
و�سرورة حتديث وتطوير اخلطط ال�سرتاتيجية 
الربملانية من اأجل �سياغة م�ستقبل اأف�سل والعمل 
من اأجل حتقيق التوازن بني اجلن�سني يف ممار�سة 
ال�سباب  وال����ربمل����اين ومت��ك��ني  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال��ع��م��ل 
ال�سباب  متثيل  لزيادة  والآل��ي��ات  اللوائح  وتطوير 
الق��ت�����س��ادي لهم  التمكني  وت��ع��زي��ز  ال��ربمل��ان��ات  يف 
العمل  وال�سيا�سات وخطط  الت�سريعات  من خالل 
لل�سباب من  الثقايف  التمكني  تعزيز  .. ف�سال عن 
التعليم  وا�سرتاتيجيات  �سيا�سات  تطوير  خ��الل 

حلمايتهم من الرهاب والتطرف وغري ذلك.
اإىل  ال��ع��امل  ب��رمل��ان��ات  اأن الإع���الن دع��ا  اإىل  ولفتت 
التكنولوجيا  �سعوبها عرب تطبيقات  التوا�سل مع 
احل��دي��ث��ة يف جم��ال الت�����س��الت وو���س��ائ��ل العالم 
الالزمة  الت�سريعات  �سن  �سرورة  مع  الجتماعي 
التطبيقات  ه����ذه  ا���س��ت��خ��دام  اإ�����س����اءة  م���ن  ل��ل��ح��د 
وال�سعوب  ال����دول  ب��اأم��ن  ال����س���رار  وال��و���س��ائ��ل يف 
والعمل على تعزيز ودعم القيم الن�سانية والت�سامح 
ونوهت  الإره���اب،  ومكافحة  وال�سلم  الأم��ن  لدعم 

ومائدة  جل�سة  ت�سمنت  ال��ق��م��ة  اج��ت��م��اع��ات  ب����اأن 
الوثيقة  ناق�ست  ال��ربمل��ان��ات  لرئي�سات  م�ستديرة 
اخلتامية واملوا�سيع التي تخللتها اجلل�سات ومامت 
خاللها من مناق�سات واطروحات وما ميكن لنا اأن 
التحديات  ملواجهة  الفر�سة  ننتهز  واأن  معا  نعمل 
لدى  منها  ال���س��ت��ف��ادة  يتم  ف��ر���س  اإىل  وحتويلها 

و�سع التو�سيات » .
اأب��وظ��ب��ي على  اإع����الن  “ اإن���ه ل��ق��د ا�ستمل  وق��ال��ت 
به  ورد  م��ا  تنفيذ  ت�سمن  وا�سحة  طريق  خ��ارط��ة 
اآلية  لإن�����س��اء  امل��ق��رتح��ات  تقدمي  و�سيتم  بنود  م��ن 
ال��دويل لو�سع  ال��ربمل��اين  للتن�سيق داخ��ل الحت��اد 
التي  ال��ب��ن��ود  لتنفيذ  ال��الزم��ة  الزمنية  اجل����داول 
تعزيز  على  العمل  ع��ن  ف�سال  الإع���الن  ت�سمنها 
الأه����داف والج�����راءات ال����واردة ب��ه وه��و م��ا ي�سكل 
نقلة نوعية يف التعامل مع التو�سيات ال�سادرة عن 
التطبيق  مو�سع  وو�سعها  الربملانية  الجتماعات 

الفعلي » .
خالل  العمل  يتم  اأن  على  اتفقنا  “ اأننا  واأ�سافت 
التقارير  اع���داد  على  الربملانيات  الن�ساء  اجتماع 
وما  التو�سيات  تنفيذ  ب�ساأن  وامل��راق��ب��ة  وال��ر���س��د 
الربملانات  لرئي�سات  العاملية  القمة  يف  به  التزمنا 
يف ظ��ل م��ا مي��ر ب��ه ال��ع��امل م��ن اأح���داث بحيث يتم 
العمل على اإطالق مبادرات مبا�سرة للتطبيق من 
اإىل  التحديات  وحتويل  الوطنية  الربملانات  قبل 
وال�سالم ومتكني  والأم��ن  الت�سامح  لتعزيز  فر�س 
التي  امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق  وال�سباب  امل���راأة 
اأهمية  على  التاأكيد  مع  ال��ع��امل،  �سعوب  بها  تنعم 
العمل من اأجل تطبيق خمرجات القمة وحتديث 

ال�سرتاتيجيات » .

•• اأبوظبي-وام: 

مطر  حممد  الدكتور  �سعادة  اأك��د 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ال��ك��ع��ب��ي 
والأوق����اف.. الإ���س��الم��ي��ة  لل�سوؤون 
زاي�����د بن  ال�����س��ي��خ  ل���ه  امل���غ���ف���ور  اأن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
ر���س��خ م��ف��ه��وم ال���وق���ف ع��ل��ى اأر����س 
الإم���������ارات ب�����س��دق وت�����س��ام��ح من 
خالل �سقه الأفالج وحفر الآبار و 
تعبيد الطرق للت�سهيل على النا�س 
عقارات  ري����ع  ت��خ�����س��ي�����س  ب��ج��ان��ب 
الفئات  ع��ل��ى  ل��الإن��ف��اق  وم�����س��اري��ع 
املحتاجة .. م�سريا اىل اأنها مناذج 
�سعب  بها  ا�سرت�سد  وقفية حمفزة 

دولة الإمارات.
�� يف ت�سريح  وقال الدكتور الكعبي 
ل���ه ع��ل��ى ه��ام�����س م��ل��ت��ق��ى الوقف 
ان��ط��ل��ق��ت ام�س  ال�����ذي  اخل��ل��ي��ج��ي 
ال�سيخ  اإن   ���� اأب��وظ��ب��ي  يف  فعالياته 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
العمل  ق����اع����دة  اأ����س�������س  ث������راه  اهلل 

اخل���ريي وال��وق��ف��ي والإن�����س��اين يف 
�سعاع  والتي و�سل  الإم���ارات  دول��ة 
اأنحاء  جميع  اإىل  ون��وره��ا  خ��ريه��ا 
الدين  ثوابت  من  منطلقا  العامل 
والفطرة  احل���ن���ي���ف  الإ�����س����الم����ي 
النف�سي  وال���ت�������س���ام���ح  ال���ع���رب���ي���ة 

ال�سادق.
اخل����ريي  ال���ف���ك���ر  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
والإن�ساين للمغفور له ال�سيخ زايد 
واألقى  بل  و�سلوك  نهج  اإىل  حت��ول 
فرد من  كل  وتبعاته على  بظالله 
العمل  ه��ذا  نتاج  وك��ان  �سعبه  اأبناء 
الإم����ارات يف  دول��ة  املخل�س و�سف 
املعطاء  بالبلد  ال��دول��ي��ة  امل��ح��اف��ل 
العمل  يع�سق  ب��اأن��ه  �سعبها  ون��ع��ت 

اخلريي بالفطرة.
العامة  الهيئة  اأن  الكعبي  ي��رى  و 
ل��ل�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة والأوق������اف 
اللحظة  ه��ذه  وح��ت��ى  ن�ساأتها  منذ 
ت�سرت�سد بوقفات وحمطات املغفور 
العمل اخلريي  زاي��د يف  ال�سيخ  له 
منه  وت�ستفيد  وتتعلم  والإن�����س��اين 

اإكمال  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ن  ح��ر���س��ا 
اخلطوات يف ظل القيادة الر�سيدة 

بالثوابت نف�سها.
الوقفية  امل�ساريع  تطوير  اإن  وقال 
ي�سمن  مب���ا  ع���وائ���ده���ا  وت��ع��ظ��ي��م 
حت���ق���ي���ق ال�����س����ت����ف����ادة امل���ث���ل���ى هي 
مكمالت لثوابت ومرتكزات خريية 
را���س��خ��ة.. م��وؤك��دا ب���ذل م��زي��د من 
دولة  ري���ادة  لبقاء  والعمل  اجل��ه��د 
يف  والإن�سانية  اخل��ريي��ة  الإم����ارات 
اإي�سال  و�سمان  ال��دول��ي��ة  املحافل 

امل�ساعدات للفئات املحتاجة.
اخلليجي  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  واأ������س�����اف 
ت�ست�سيفه  التي  ال���دوري  الوقفي 
الإم���ارات مكمل لنطالقات  دول��ة 
وتعاون خليجي وقفي بني الأ�سقاء 
ل�سك اأن تبادل الآراء والأفكار له 
الثر الإيجابي على حياة ال�سعوب 

اخلليجية.
اخلليجي  ال���وق���ف  م��ل��ت��ق��ى  وك�����ان 
ب����داأ ب��ك��ل��م��ة اف��ت��ت��اح��ي��ة تناول  ق���د 
النيادي  �سيف  حممد  خالد  فيها 

الوقف يف  لقطاع  التنفيذي  املدير 
الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية 
العالقة  ومتانة  والأوق��اف..ع��م��ق 
وامل�سري  املوقف  اخلليجية ووحدة 
.. وا�سفا امللتقى اأنه خطوة مكملة 
ال��ع��م��ل اخلليجي  ث��واب��ت  ل��ت��ع��زي��ز 

امل�سرتك.
العمل  منهجية  اإن  النيادي  وق��ال 
ال��وق��ف��ي يف دول����ة الإم������ارات تنفذ 
وا�سرتاتيجيات  خل���ط���ط  وف���ق���ا 
حتقيق  كيفية  يف  تتمثل  مدرو�سة 
ي�سمن  مب��ا  للوقف  املثلى  الإدارة 
ال���واق���ف مرورا  ب��و���س��ي��ة  الل���ت���زام 
باإي�سال  وانتهاء  العوائد  بتعظيم 
امل�����س��اع��دات ل��ل��ف��ئ��ات امل��ح��ت��اج��ة .. 
الوقف  م�سارف  تنوع  اإىل  م�سريا 
وتعددها مبا ي�سمن تو�سعة حجم 
ال�ستفادة وحتقيق مفهوم ال�سراكه 

املجتمعية.
الوقفي  ال��ع��م��ل  ث���واب���ت  اإن  وق����ال 
واخلريي يف دولة الإمارات را�سخة 
دينيا ومنطلقة من قواعد را�سخة 

اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  اأ�س�سها 
نهيان طيب اهلل ث��راه ال��ذي اأوقف 
امل�ساريع متنوعة والعقارات واملراكز 
اخلريية وامل�ساجد والطرق يف ربوع 
كل  منها  لي�ستفيد  ك��اف��ة  الأر�����س 
الب�سر دون النظر للدين اأو العرق 
اأو اللون .. م�سيفا اأنه مل تقت�سر 
بل  فح�سب  الب�سر  ع��ل��ى  ب�سماته 
ودعم  برامج  وتبنى  اأم���وال  اأوق��ف 
موؤ�س�سات ومنظمات دولية خلدمة 

الطيور واحليوانات.
الإم���ارات  اأن �سعب  ال��ن��ي��ادي  واأك���د 

ورث حب العمل اخلريي باعتباره 
عائليا  ���س��ل��وك��ا  و  دي��ن��ي��ا  م��ك��ت�����س��ب��ا 
اأ�سول  ت��ل��ق��ى  اإىل  لف��ت��ا  م��ت��وارث��ا 

وقفية وهبات ب�سورة م�ستمرة.
وخ��������الل امل���ل���ت���ق���ى ق����دم����ت ورق�����ه 
التاريخى  ال��ت�����س��ل�����س��ل  ت���ن���اول���ت 
للقوانني واللوائح املنظمة للوقف 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  يف دولة 
وفقا ل�سروط الواقفني واجتهادات 
قانون  م�سودة  وعر�ست  الفقهاء، 
احتادي للوقف من املتوقع �سدوره 
والحكام  ال��ق��واع��د  �سامال  قريبا 

القانونية وال�سرعية كافة املنظمة 
لالأوقاف يف الدولة .. 

وروؤية  ر�سالة  الورقة  ت�سمنت  كما 
الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية 
والأوقاف واهدافها ال�سرتاتيجية 
ح�سب   2021  –  2017 ل��ع��ام 

روؤيتها ور�سالتها.
ال���������س����وء على  امل���ل���ت���ق���ى  و����س���ل���ط 
للتمي���������ز  خليفة  ال�سيخ  برنامج 
التميز  منظومة   � احلك�����������������ومي 
امل�ستقبل  ا�ست�سراق  الرابع  اجليل 
وال���ت���ي ت��ن�����س��ج��م م���ع روؤي������ة دول���ة 

اأف�سل  ت��ك��ون م��ن  اأن  الإم�����ارات يف 
 2021 ع����ام  خ����الل  ال���ع���امل  دول 
تناولت  م���ن خ����الل ورق�����ة  وذل�����ك 
ال����ه����دف ال���رئ���ي�������س���ي م����ن اإط�����الق 
م���ن���ظ���وم���ة ال���ت���م���ي���ز احل���ك���وم���ي 
الإماراتي والتي تركز على حتقيق 
للمواطنني  وال�����س��ع��ادة  ال��رف��اه��ي��ة 
وحت��ق��ي��ق م��ت��ط��ل��ب��ات اإ����س���اف���ة اإىل 
املجتمع يف احل�سول على  توقعات 
خدمات باأعلى درجات من الكفاءة 
والفاعلية مبا يحقق للدولة ميزة 

التناف�سية واملكانه الرائدة.

رئي�س هيئة ال�سوؤون الإ�سالمية : زايد قدم مناذج 
وقفية ي�سرت�سد بها �سعب الإمارات

فقدان جواز �سفرت
ف���������ق���������د امل���������������دع���������������و/ م�����ه�����ا 
 ج����م����ع����ة حم�����م�����د اب�����وع�����ي�����ده
 MAHA JUMA MOHAMMED EIDA
جواز  اجلن�سية  فل�سطينية   -
�سادر   )454( رق����م  ���س��ف��ره 
يجده  م����ن   - ف��ل�����س��ط��ني  م����ن 
بال�سفارة  الت�������س���ال  ع���ل���ي���ه   

الفل�سطينية لدى الدولة.   

اإعالن تغيري ا�سم ت
ح�سن  اهلل  ع���ب���د  ان�����ا  اع����ل����ن 
عبدالغفور واحمل هوية رقم

  784-1954-6164053-4"
����س���ادر  يف اب��وظ��ب��ي  وارغ���ب 
ا���س��م ول����دي ايوب  ت��غ��ي��ري  يف 
حامد  اىل  ح�����س��ن  ع����ب����داهلل 

عبداهلل ح�سن

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
حنان ليت �سرياج ال�سالم 
ب���ن���غ���الدي�������س   ، ب����ه����ي����ان 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1342758( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/7526265

فقدان جواز �سفرت
/ماري�سا  امل����دع����و  ف���ق���د 
الفلبني   ، ف��ريج��ارا  لوريا 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )2020453( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 056/2675506

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د امل����دع����و /دي�������دى نور 
ح��ي��ات��ي ب���ت ���س��وب��ارن��ا داي���ا، 
اجلن�سية  ان����دون����ي���������س����ي����ا  
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )5247091(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/4117555

فقدان جواز �سفرت
فريد خان   / امل��دع��و  فقد 
باك�ستان   ، حم���م���د  ب����ري 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )4121961( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/8051499

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل�����دع�����و /ا������س�����رف 
، الهند    كو�ساكوند هاو�س 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )2662490( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 052/9521719

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل���دع���و /����س���اره بنت 
هزاع بن ح�سرم الهاجري 
اجلن�سية  ال�������س���ع���ودي���ة    ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  م��ن   )563811(
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/4117555 
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مت الرتخي�ض للبنك من قبل م�سرف االإمارت العربية املتحدة املركزي كبنك ا�ستثماري طبقا للمادة 113 من القانون االحتادي رقم 10
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بيان الدخل املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016
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عربي ودويل
الرئا�سة التون�سية تكّذب:

هذا فحوى لقاء ال�سب�سي بوزير الثقافة الإيراين
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

نفى الناطق الر�سمي با�سم الرئا�سة التون�سية ر�سا بوقزي ما تداولته بع�س 
قائد  الباجي  الرئي�س  ت�سريح  بخ�سو�س  الإيرانية  اللكرتونية  املواقع 
خالل  اإ�سرائيل”  الإ�سالمي من  العامل  “اإيران هي حامية  بان  ال�سب�سي 
الإي��راين ر�سا �ساحلي  الإ�سالمي  الثقافة والإر�ساد  لقائه اجلمعة بوزير 
البلدين  التعاون بني  اللقاء تناول عالقات  اأّن هذا  واأك��د بوقزي  اأم��ريي. 
مفرو�سة  كانت  التي  الدولية  العزلة  فك  من  اإي��ران  ت�ستفيد  اأن  واأهمّية 

حميطها  على  والنفتاح  اإيجابيا  التفاعل  على  تعمل  اأن  و  لعقود  عليها 
الإقليمي وحت�سني عالقاتها بدول اجلوار وتوّخي احلوار للم�ساعدة على 
من  واليمن  �سوريا  يف  خا�سة  القائمة  للنزاعات  �سلمّية  حللول  التو�سل 
اجل حتقيق الأمن وال�ستقرار يف املنطقة ملواجهة خمتلف التحديات ويف 
�سدارتها جمابهة التطّرف والإرهاب. يذكر اأّن لقاء جمع اجلمعة الرئي�س 
التون�سي بوزير الثقافة والإر�ساد الإ�سالمي الإيراين ر�سا �ساحلي اأمريي 
الذي يوؤدي زيارة اإىل تون�س ملواكبة امل�ساركة الإيرانية يف فعاليات معر�س 

تون�س الدويل للكتاب واأيام ال�سينما الإيرانية يف دورتها اخلام�سة .

•• بغداد-وكاالت:

يف  امل���ت���ح���دة  الأمم  ب��ع��ث��ة  ق���ال���ت 
العراق يونامي  اإن عدد ال�سحايا 
امل��دن��ي��ني يف ال��ع��راق خ���الل �سهر 
مار�س/اآذار املا�سي بلغت 1115 
اأعمال  ج���راء  وج��ري��ح  قتيل  ب��ني 

العنف والنزاع امل�سلح .
واأو�سحت البعثة يف بيان اأن اأعداد 
 ،548 بلغ  امل��دن��ي��ني  م��ن  القتلى 
اجلرحى  اأع���������داد  ب��ل��غ��ت  ب��ي��ن��م��ا 
حمافظة  اأن  اإىل  م�سرية   ،567
ت�سررا، حيث  الأك��رث  نينوى هي 
املدنيني  ال�����س��ح��اي��ا  ب��ل��غ جم��م��وع 
 367 ب��ي��ن��ه��م  ���س��خ�����س��ا،   541

قتيال 174 جريحا.
ب����غ����داد بعد  وج��������اءت حم���اف���ظ���ة 
ال�سحايا  اأع���������داد  يف  امل���و����س���ل 
املدنيني، اإذ �سقط فيها 84 قتيال 
حمافظة  ث����م  ج���ري���ح���ا،   246
الثالثة  املرتبة  يف  ال��دي��ن  ���س��الح 
واأ�سيب  م��دن��ي��ا   38 ق��ت��ل  ح��ي��ث 
ال��راب��ع��ة جاءت  امل��رت��ب��ة  ويف   ،69

ث���روة وط��ن��ي��ة عراقية  امل��ح��اف��ظ��ة 
وج����ب ت��وزي��ع��ه��ا ب��ال��ت�����س��اوي بني 

حمافظات العراق.
وج���اء ال��ق��رار بعد اأي���ام م��ن قرار 
جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة ك���رك���وك رفع 
املباين  على  كرد�ستان  اإقليم  علم 
وكذلك  املحافظة،  يف  احلكومية 
بعد اإجراءات لل�سيطرة على نفط 

املحافظة.

ومدفعي  �ساروخي  بق�سف  وردت 
وغارات جوية على املنطقة«.

وكانت القوات احلكومية ا�ستعادت 
ال�سيطرة  املا�سي  الأ�سبوع  مطلع 
على مناطق عديدة يف ريف حماة 
من  اأك���رث  بعد  وال��غ��رب��ي  ال�سمايل 

األف غارة جوية. 

الأنبار بت�سعني مدنيا، بينهم 32 
قتيال 58 جريحا.

اخلا�س  امل��م��ث��ل  اأدان  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
املتحدة  ل�����الأمم  ال���ع���ام  ل���الأم���ني 
ا�ستمرار  كوبي�س  ي��ان  ال��ع��راق  يف 
املتعمد  الدولة  تنظيم  ا�ستهداف 
الإرهابيني  اإن  وق���ال  للمدنيني، 
ال�سريرة  الطرق  كل  ا�ستخدموا 
املمكنة  لإحلاق اخل�سائر ب�سفوف 

املدنيني.
اىل ذل�����ك، ق����ال رئ��ي�����س ال������وزراء 
بلده  اإن  العبادي  حيدر  العراقي 
عمليات  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  ي��ح��ت��اج  ق���د 
اجل����وار،  دول  ن��وع��ي��ة يف  ق��ت��ال��ي��ة 
البوكمال  م��دي��ن��ة  يف  ح���دث  ك��م��ا 
اأجل  وذل��ك من  اأخ���ريا،  ال�سورية 

الق�ساء على تنظيم داع�س.
ال���ع���ب���ادي خ����الل لقاء  واأ�����س����اف 
الإرهاب  مكافحة  ق��وات  ق��ادة  مع 
اخلطة  اأن  ومقاتليها  ال��ع��راق��ي��ة 
التنظيم  حم��ارب��ة  يف  الع�سكرية 
تهدف اإىل الق�ساء عليه ل جمرد 

احتوائه.

اإن  ال��ع��ب��ادي  ق���ال  كلمته  وخ���الل 
ق����وات ب����الده و���س��ع��ت ح���دا حللم 
ت��ن��ظ��ي��م داع�������س ب��ت�����س��ك��ي��ل دول����ة، 
يف  الن�����خ�����راط  اأن  اإىل  م�������س���ريا 
التنظيم انخف�س بن�سبة  �سفوف 

%90عما كان عليه �سابقا.
رئي�س  اأك������د  اأخ��������رى،  ج���ه���ة  م����ن 
جم���ل�������س حم���اف���ظ�������������������ة ك���رك���وك 
الطالباين  ري����ب����وار  ال���ع���راق���ي���ة 
ب����اق على  امل��ح��اف��ظ��ة  اأن جم��ل�����س 
علم  رف���ع  ق����رار  ب�����س�����اأن  موقف����ه 
املباين  ع��ل��ى  ك��رد���س��������������ت��ان  اإق��ل��ي��م 
احل��ك��وم��ي��ة يف امل���ح���اف���ظ���ة، لأن���ه 
قرار قانوين ود�ستوري، على حد 

تعبريه.
كما قال طالباين، يف لقاء �سحفي 
الربملان  ق����رار  اإن  اأم�������س،  م�����س��اء 
العلم  رف�����ع  ب���رف�������س  ال����ع����راق����ي 
�سالحيات  يف  تدخل  هو  الكردي 

اإدارة �سوؤون املحافظات.
ودعا طالباين رئي�س اجلمهورية 
الكرد�ستانية  الكتلة  اإىل  املنتمي 
على  الت�سديق  عن  المتناع  اإىل 

اأو�سح  اأن����ه  اإىل  ال��ع��ب��ادي  واأ����س���ار 
ال�سركاء  وج���م���ي���ع  ل���وا����س���ن���ط���ن 
تنظيم  حم�����ارب�����ة  ����س���ي���ا����س���ة  اأن 
واإ���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه تهدف  ال���دول���ة 
هذا  على  الت���������ام  الق�������ساء  اإىل 
ال���ت���ن���ظ���ي���م وت���ت���ج���ن���ب حم���اول���ة 

احتوائه.
وكان العبادي قد حذر من الإ�ساءة 
للقوات الأمنية واحل�سد ال�سعبي 
والنتقا�س منهما، م�سريا اإىل اأن 
املعركة مع تنظيم داع�س ما زالت 
هزمناه  اأننا  رغم  و�سعبة  طويلة 

على الأر�س ع�سكريا .
خالل  كلمة  يف  العبادي  واأ���س��اف 
باقر  ذك���رى مقتل حم��م��د  ح��ف��ل 
راأ�س  ديني  مرجع  -وه��و  احلكيم 
املجل�س الأعلى للثورة الإ�سالمية 
يف ال��ع��راق واغ��ت��ي��ل ع���ام 2003 
اإثر الغزو  بعد عودته اإىل العراق 
متتد  التي  اجلهة  اأن  الأمريكي- 
الأمنية  ال���ق���وات  اإىل  ب���الإ����س���اءة 
والنتقا�س  ال�����س��ع��ب��ي  واحل�����س��د 

منهما �سيتم قطعها.

الكردي على املباين احلكومية يف 
كركوك �سار اأمرا واقعا واأن على 

بغداد اأن تتعامل معه.
العراقي  ال���ن���واب  جم��ل�����س  وك����ان 
رفع  اأح���ق���ي���ة  الأول  اأم�������س  اأق�����ر 
غريه،  دون  فقط  العراقي  العلم 
اإقليم كرد�ستان  رفع علم  ورف�س 
كركوك  حمافظة  موؤ�س�سات  على 
واأب��ن��ي��ت��ه��ا، ب��ج��ان��ب اع��ت��ب��ار نفط 

مهتم  غ��ري  الإق��ل��ي��م  اإن  للجزيرة 
مبا قرره جمل�س النواب العراقي 
اإقليم  ع���ل���م  رف�����ع  رف�������س  ال������ذي 
املباين  ع��ل��ى  ال���ع���راق  ك��رد���س��ت��ان 
مدينة  يف  والر�سمية  احلكومية 

كركوك.
واأ�ساف امل�سدر اأن حكومة الإقليم 
لن ترد على القرار ولن ت�ستجيب 
العلم  رف���ع  ق����رار  اأن  م���وؤك���دا  ل���ه، 

ال����ق����رار وال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ي��ه، وك���ان 
جمل�س النواب العراقي قد اأ�سدر 
العلم  ب��رف��ع  يق�سي  ق���رارا  اأم�����س 
املوؤ�س�سات  على  ح�سرا  ال��ع��راق��ي 
احل���ك���وم���ي���ة، ورف���������س رف�����ع علم 

اإقليم كرد�ستان.
اأم�س  ي����وم  م���ن  ���س��اب��ق  وق����ت  ويف 
ال�����س��ب��ت ق����ال م�����س��در يف دي����وان 
العراق  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  رئ��ا���س��ة 

رئي�س النيجر لن يرت�سح لولية ثالثة 
•• نيامى-اأ ف ب:

النيجر حممدو يو�سفو  اأعلن رئي�س 
للرت�سح  ال��د���س��ت��ور  ي���ع���دل  ل���ن  اأن�����ه 
ان��ت��ه��اء وليته  ل���ولي���ة ث��ال��ث��ة ع��ن��د 
بها  ي�سمح  ال��ت��ي  والأخ�����رية  ال��ث��ان��ي��ة 
متحدثا   ،2021 ع�����ام  ال����ق����ان����ون 

للتلفزيون الر�سمي.
تلفزيونية  مقابلة  يف  يو�سفو  وق���ال 
لتن�سيبه  الأوىل  ال��ذك��رى  مبنا�سبة 
اأبريل  2 ني�سان  يف وليته الثانية يف 
الكربى  طموحاتي  اأح��د  اإن   2016
انتخابات   2021 ع��ام  اأن��ظ��م  اأن  ه��و 
امل�سوؤولية  واأن����ق����ل  و���س��ف��اف��ة  ح����رة 
بوليتني  النيجر  د�ستور  وي�سمح  النيجريون.  يختاره  اآخ��ر  نيجري  اإىل 
رئا�سيتني كل منها من خم�س �سنوات. واأعيد انتخاب يو�سفو )65 عاما( يف 
اآذار مار�س 2016 خلم�س �سنوات. وقال اأنا دميوقراطي يف الروح ول�ست 

مدعيا حتى اأعتقد اأن ل بديل يل.
وراأى اأن النيجر بحاجة اإىل موؤ�س�سات دميوقراطية قوية، ولذلك يجب اأن 

يكون هناك متنف�س دميوقراطي مع تناوب على ال�سلطة.
اأول رئي�س  ويف حال انتقال الرئا�سة يف ختام وليته الثانية، ف�سوف يكون 

منتخب دميوقراطيا يف هذا البلد ي�سمن انتقال �سلميا لل�سلطة.
عدل  بعدما  ع�سكري  انقالب  يف   2010 عام  تاجنا  مامادو  �سلفه  واأطيح 

الد�ستور للبقاء بعد انتهاء وليته الثانية.
ومل يعرف هذا البلد الذي يعترب من اأفقر الدول يف العامل رغم اأنه غني 
عام  ا�ستقالله  منذ  ال�سلطة  على  فعليا  دميوقراطيا  تناوبا  باليورانيوم، 
1960. وغالبا ما تخللت انقالبات ع�سكرية العملية الدميوقراطية التي 

بداأت عام 1993.

رئي�س وزراء �سربيا الأوفر حظا للفوز بالرئا�سة 
•• بلجراد-رويرتز:

باأ�سواتهم  ال�����س��رب  الناخبون  اأدىل 
لخ��ت��ي��ار رئ��ي�����س ج��دي��د ام�����س الأحد 
املحافظ  ال����وزراء  رئي�س  ي��ب��دو  فيما 
الأوف���ر  امل��ر���س��ح  فو�سيت�س  األ��ك�����س��ن��در 
ب�ساأن  املعار�سة  حتذيرات  رغ��م  حظا 

مدى هيمنته على البالد.
ال���راأي  ا���س��ت��ط��الع��ات  وت��ظ��ه��ر معظم 
اأن فو�سيت�س )47 عاما( �سيفوز من 
اجلولة الأوىل باأكرث من 50 يف املئة 
من الأ�سوات يليه بفارق كبري مدافع 
�سابق عن حقوق الإن�سان وطالب مل�س 
جت�سيده ال�ساخر ملحتال �سيا�سي وترا 

لدى بع�س الناخبني الذين ي�سعرون بخيبة الأمل. ودور الرئي�س يف �سربيا 
�سريف اإىل حد كبري ولكن من املتوقع اأن يحتفظ فو�سيت�س ب�سلطة حقيقية 
من خالل �سيطرته على احلزب التقدمي احلاكم . ومن غري املحتمل اأن 
تغري النتخابات يف حد ذاتها دور التوازن الدقيق الذي تقوم به �سربيا بني 
الحتاد الأوروبي الذي يريد فو�سيت�س اأن تن�سم �سربيا اإليه ورو�سيا التي 
يت�سارك معها ال�سرب يف املذهب الأورثوذك�سي والرتاث ال�ساليف. وبالن�سبة 
لأن�ساره فاإن فو�سيت�س هو �سخ�س يتمتع مبزيج من الرزانة وال�سرامة يف 

منطقة م�سطربة.
لفو�سيت�س  ب�سوتها  تديل  وهي  عاما(   65( اإيفانوفيت�س  بوزيت�سا  وقالت 
�سوتت من اأجل ال�ستقرار. خ�سنا ما يكفي من احلروب. نحتاج ملزيد من 
اأعلى فهذا  الوظائف لل�سبان واإذا ا�ستطعنا احل�سول على معا�سات واأجور 
اأف�سل.  لكن معار�سيه يقولون اإن لديه نزعة ا�ستبدادية دفعته لل�سيطرة 
على و�سائل الإعالم يف �سربيا منذ اأن �سعد حزبه اإىل ال�سلطة يف 2012 

واأ�سبح رئي�سا للوزراء قبل ثالث �سنوات.

ل��ه��ا ال���ي���وم الأح������د، خ���الل هجوم 
حماة  ب��ري��ف  حلفايا  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 

ال�سمايل«.
عدم  ال��ذي طلب  القائد،  واأ���س��اف 
ذكر ا�سمه، اأنه “بعد تكبيد القوات 
ب���الأرواح  كبرية  خ�سائر  املهاجمة 
القوات  ت��ل��ك  ت��راج��ع��ت  وال���ع���ت���اد، 

بلدة  على  لها  املوالون  وامل�سلحون 
ال�سمايل  ح��م��اة  ري���ف  يف  ح��ل��ف��اي��ا 

و�سط �سوريا.
قتلوا  “)الثوار(  اإن  القائد  وق��ال 
واأ�سابوا  ع��ن�����س��راً   20 م��ن  اأك���رث 
اآخ����ري����ن م����ن ق����وات   42 ح������وايل 
امل�ساندة  وامل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  ال���ن���ظ���ام 

املادي لك�سف اأنفاق احلركة، وهناك 
���س��ك��وك ب����اأن حت��اف��ظ ح��م��ا���س على 
���س��ب��ط ال��ن��ف�����س وه���ي ت���رى املعدات 
الإ�سرائيلية حترمها من ال�ستفادة 
مما تعتربها كنوزها الإ�سرتاتيجية 

املتمثلة يف الأنفاق.
ب������ريل  غ������������ال  اأ�����������س����������ار  ح���������ني  يف 
ال�سوؤون  يف  امل��ت��خ�����س�����س  ف��ي��ن��ك��ل، 
الإ�سرتاتيجية مبعهد اأبحاث الأمن 
القومي التابع جلامعة تل اأبيب، يف 
اإىل  ري�سون  داف���ار  مبوقع  ل��ه  مقال 
اأن ال��ت��وت��ر الأم��ن��ي يف اجل��ن��وب مع 
الت�ساعد، مما يتطلب  اآخ��ذ يف  غزة 
من احلكومة الإ�سرائيلية اأخذ ذلك 
لت�سريحات  وال�ستماع  باحل�سبان 

حما�س بجدية.
واأ�ساف اأن الهدوء ال�سائد على حدود 
غزة م�سلل ووهمي، وبات اجلانبان، 
ح���م���ا����س واإ������س�����رائ�����ي�����ل، مي���ار����س���ان 
الك�سف  م���ع  ال��ق��ت��ال��ي��ة،  اخل��ط��اب��ات 
قذائف  ح��ي��ازة حما�س  ع��ن  م��وؤخ��را 
وا�ستخال�سها  ث��ق��ي��ل��ة،  ���س��اروخ��ي��ة 
درو�س احلرب الأخرية ب�ساأن جدوى 
املدى،  الق�سرية  القذائف  وفعالية 
ب�سرية  خ�سائر  باإيقاع  كفيلة  لأنها 

اإ�سرائيلية.

اجلبهة منذ عقود ومل يخد�س فيها 
اإ�سرائيلي واحد.

ال�سلة  وثيق  وهو  دافيد،  بن  واأ�سار 
رغم  اأن��ه  اإىل  الإ�سرائيلي،  باجلي�س 
اأن اإ�سرائيل توا�سل ا�ستهداف البنى 
التحتية الع�سكرية حلما�س بغزة ردا 
ال�ساروخية،  القذائف  اإط��الق  على 
ف���اإن���ه���ا حت���ر����س ع���ل���ى ع�����دم اإي���ق���اع 

خ�سائر ب�سرية.
اإن اجلديد يف عالقة  وختم بالقول 
الأخ������رية  اأن  واإ����س���رائ���ي���ل  ح���م���ا����س 
العائق  م�����س��روع  يف  ق��ري��ب��ا  �ست�سرع 

•• بريوت-وكاالت:

ا�ستنكرت الهيئة العليا للمفاو�سات 
ال�سورية  ل��ل��م��ع��ار���س��ة  ال���ت���اب���ع���ة 
الق�سرية”  ال��ت��ه��ج��ري  “عملية 
اأهايل  النظام بحق  بها  يقوم  التي 
مدينتي الزبداين وم�سايا يف ريف 
اإج��الء �سكان بلدتي  دم�سق مقابل 
كفريا والفوعة بريف اإدلب ليحلوا 
وم�سايا  ال�����زب�����داين  اأه������ل  حم����ل 

املهجرين “اإىل املجهول«.
م�ساء  لها  ب��ي��ان  يف  الهيئة  وق��ال��ت 
اأم�س اإن هذه العملية تاأتي يف اإطار 
خطة مل�سلحة اإيران وحزب اهلل يف 
يف  ال�����س��ك��اين  للتغيري  م�ساريعهم 
اأخرى  جمموعات  واإح��الل  �سوريا 

على اأ�س�س طائفية.
ودعت الهيئة العليا الأمم املتحدة 
واملجتمع  العربية  ال��دول  وجامعة 
امل�سروع  ه���ذا  اإدان������ة  اإىل  ال�����دويل 
الذي و�سفته ب�”الإجرامي بقيادة 

اإيران بحق ال�سعب ال�سوري«.
و�سول  مع  البيان  �سدور  وتزامن 
مهجري  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة  ال���دف���ع���ة 
اإىل مركز  ال��وع��ر  يف حم�س  ح��ي 
ال���س��ت��ق��ب��ال امل��وؤق��ت يف ري���ف اإدلب 
وذلك  ال�سبت،  ليل  منت�سف  بعد 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

الإ�سرائيلي  الع�سكري  اخلبري  ق��ال 
األون بن دافيد يف مقال له ب�سحيفة 
�سيتبعها  التي  ال�سيا�سة  اإن  معاريف 
رئي�س احلكومة الإ�سرائيلي بنيامني 
نتنياهو هي التي �ستحدد ما اإذا كانت 
ظل  يف  املقبل،  ال�سيف  حرب  �ستقع 
ما تعلنه حركة املقاومة الإ�سالمية 
املحافظة  يف  رغبتها  عن  )حما�س( 

على الهدوء القائم بقطاع غزة.
واأ�ساف اأن اإ�سرائيل �سارت على حبل 
دق��ي��ق خ���الل الأي�����ام امل��ا���س��ي��ة، مما 
ي�سري لن�سوء واقع جديد يف اجلبهة 
اجلنوبية مع غزة يجب التفكري مليا 
يف ماآلته، مقابل ما ت�سهده ال�سفة 
الغربية من تن�سيق اأمني وثيق بني 
الفل�سطينية  وال�����س��ل��ط��ة  اإ���س��رائ��ي��ل 
حتى اإن اأفراد ال�سرطة الفل�سطينية 
يحمون باأج�سادهم جنديا اإ�سرائيليا 
وهاجمه  �سعري  ل��ق��ري��ة  خ��ط��اأ  دخ���ل 
رئي�س  يعلن  ح��ني  يف  فل�سطينيون، 
جهاز املخابرات العامة الفل�سطينية 
ت�سمح  ل��ن  ال�سلطة  اأن  ف��رج  م��اج��د 
ال�سفة  ب��ت��ح��وي��ل  ح��م��ا���س  حل���رك���ة 
الغربية اإىل �ساحة لعمليات حما�س. 

مبوجب التفاق املوقع مع النظام 
ال�سوري برعاية رو�سيا.

و���س��م��ت ال��دف��ع��ة ال��ث��ال��ث��ة 1458 
طفال   443 م���ن���ه���م  ����س���خ�������س���ا، 
ن��ق��ل��وا عرب  ام������راأة، ح��ي��ث  و343 

قافلة مكونة من 50 حافلة.
وكانت الدفعة الثانية من مهجري 
حي الوعر قد خرجت اإىل مناطق 
���س��ي��ط��رة امل��ع��ار���س��ة يف ري���ف حلب 
28 م�����ار������س/اآذار  ي����وم  ال�����س��رق��ي 
اإىل  الأوىل  و�سلت  بينما  املا�سي، 
19 من  اأي�������س���ا ي����وم  ري����ف ح��ل��ب 

ال�سهر نف�سه.
بني  عقد  ال���ذي  الت��ف��اق  ويق�سي 
جل��ن��ة م�����س��ك��ل��ة م���ن اأه������ايل احلي 
ورو�سيا  ال�������س���وري  ال��ن��ظ��ام  وب����ني 
بخروج املعار�سة ال�سورية امل�سلحة 
للت�سوية مع  الراف�سني  والأه��ايل 
اأح��ي��اء املعار�سة  اآخ���ر  ال��ن��ظ��ام م��ن 
من  ك����ل  اإىل  ح��م�����س  م���دي���ن���ة  يف 
اإدلب وحلب على دفعات اأ�سبوعية، 
على  للنظام،  احل��ي  ي�سلم  وبعدها 
الع�سكرية  ال�����س��رط��ة  حت��ف��ظ  اأن 

الرو�سية اأمن الباقني فيه.
ق��ائ��د يف ف�سائل  اأع��ل��ن  ذل���ك،  اىل 
ام�س،  امل�سلحة  ال�سورية  املعار�سة 
�سد هجوم �سنته القوات احلكومية 

انتهاء ح��رب غزة  اأن��ه منذ  واأو���س��ح 
 ،2014 ال�سامد  الأخ��رية اجل��رف 
حالة  وحما�س  اإ�سرائيل  بني  ن�ساأت 
واق��ع غري مكتوب من وقف اإطالق 
ال��ن��ار، ل��ك��ن ه��ن��اك ق��واع��د وا�سحة 
عن  اأ���س��ف��رت  بينهما  عليها  متفقا 
العام  ون�سف  العامني  قرابة  م��رور 
ر�سا�سة  ح��م��ا���س  ت��ط��ل��ق  مل  ح��ي��ث 
اأطلقت  وق����ت  يف  اإ����س���رائ���ي���ل،  ع��ل��ى 
 51 غ���زة  م��ن  م�سلحة  جم��م��وع��ات 
قذيفة �ساروخية، لكن هذه الفرتة 
ال��زم��ن��ي��ة ه��ي الأك����رث ه����دوءا بهذه 

اأكرث من األف مدين �سحايا العنف واملعارك يف مار�ض

العبادي يلمح ملطاردة تنظيم داع�س خارج احلدود

مقتل 20 عن�سرًا من قوات النظام بريف حماة 

املعار�سة ال�سورية تندد مب�ساريع التغيري ال�سكاين

ا�ستهداف ا�سرائيل اأنفاق غزة قد ي�سعل احلرب

مفاو�سات جديدة بني الفلبني ومتمردين �سيوعيني 
•• مانيال-رويرتز:

ان��ط��ل��ق��ت م��ن ج��دي��د ام�����س الأح����د م��ف��او���س��ات ال�����س��الم بني 
دون  لكن  اأو�سلو  يف  املاويني  واملتمردين  الفلبينية  احلكومة 
اأي وقف لإطالق النار مع توعد كل طرف مبوا�سلة العنف. 
ال�سعبي اجلديد  ب��ني احل��ك��وم��ة واجل��ي�����س  ال�����س��راع  وان��دل��ع 
اجلناح الع�سكري للحزب ال�سيوعي الفلبيني منذ عام 1968 
وقتل فيه اأكرث من 40 األف �سخ�س. وقال ادورادو اأنو القائد 
العام للقوات امل�سلحة الفلبينية يف بيان اإن احلكومة ل ميكنها 
املوافقة على وقف اإطالق النار من جانب واحد لأن اجلي�س 
ومواطنني.  �سركات  ل�سرقة  الهدنة  ا�ستغل  اجلديد  ال�سعبي 
وقال املتمردون ال�سيوعيون يف بيان اإنهم يتوقعون اأن يكثف 
اجلي�س عملياته. وقال احلزب ال�سيوعي الفلبيني اإنه مل يعلن 

النار من جانب واح��د ب�سبب رف�س احلكومة  وقفا لإط��الق 
اإعالن هدنة من جانبها. واألغى الرئي�س الفلبيني رودريجو 
دوتريتي الهدنة مع املتمردين ال�سيوعيني يف فرباير �سباط. 
اأن  وغ�سب دوتريتي ب�سبب عمليات قتل وخطف جنود منذ 
النار من جانب  ال�سعبي اجلديد وقفا لإطالق  علق اجلي�س 
اأنو  ونا�سد اجل��رال  للقتال.  بال�ستعداد  واأم��ر جنوده  واح��د 
اإنه  اجلي�س  وق��ال  لل�سلب.  حماولة  اأي  عن  الإب���الغ  ال�سعب 
باأعمال  60 واقعة حرق متعمد لها عالقة  اأك��رث من  �سجل 
اإنهاء  دوتريتي  ويريد  فرباير.  يف  الهدنة  انهيار  منذ  �سلب 
حروب الع�سابات مع كل من املتمردين ال�سيوعيني واملتمردين 
والتي اأعاقت التنمية القت�سادية يف البالد. وين�سط اجلي�س 
ال�سعبي اجلديد الذي يبلغ قوامه نحو ثالثة اآلف �سخ�س يف 

�سرق الفلبني وجنوبها بالأ�سا�س.

الوزير اليراين عند ال�سب�سي
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عربي ودويل

تعر�سوا  �سخ�سا   20 اإن  الأح��د  ام�س  الباك�ستانية  ال�سرطة  قالت 
يف  بباك�ستان  �سويف  م��زار  يف  و�سكاكني  بهراوات  القتل  ثم  للتعذيب 

هجوم اأفادت تقارير باأن خادم املزار و�سركاء له نفذوه.
واأ�سيب اأربعة اآخرون اأثناء الهجوم الذي وقع �سباح الأحد يف املزار 

على اأطراف بلدة �سارجودها النائية مبنطقة البنجاب.
اإن خادم املزار عبد  وقال لياقات علي ت�ساتها نائب مفو�س املنطقة 

الواحد دعا املريدين اإىل زيارة املكان ثم هاجمهم مع �سركائه.
واأ�ساف لتلفزيون جيو مع و�سولهم كانوا يعذبونهم ويقتلونهم. 

تلقوا  القتلى  معظم  اإن  �سارجودها  يف  الطبيب  حيدر  برويز  وق��ال 
ال�سربات على اأعناقهم من اخللف.

وقال لرويرتز توجد كدمات وجروح ت�سببت فيها هراوة و�سكني على 
الفقار  ذو  وق��ال  امل��زار.  خ��ادم  ال�سرطة  واعتقلت  ال�سحايا.   اأج�ساد 
حميد م�سوؤول ال�سرطة يف �سارجودها اإن اخلادم اأبلغ ال�سرطة خالل 
حميد  وق��ال  ليقتلوه.  ج��اءوا  �سحاياه  ب��اأن  اعتقد  باأنه  التحقيقات 
لرويرتز قال عبد الواحد لل�سرطة اإنه قتل هوؤلء الأ�سخا�س لأنهم 
حاولوا قتله بال�سم يف املا�سي واإنهم جاءوا مرة اأخرى لقتله.  ومل 
عبد  م��ع  للتوا�سل  �سبيل  اإىل  الو�سول  الآن  حتى  ل��روي��رتز  يت�سن 

الواحد اأو اأي من حماميه.

املقاعد  ن�سف  بنحو  ميامنار  زعيمة  ك��ي  �سو  ���س��ان  اأوجن  ح��زب  ف��از 
يف  الأح��د  ام�س  ميامنار  يف  الفرعية  النتخابات  يف  عليها  املتناف�س 
اأول انتخابات منذ و�سولها اإىل ال�سلطة قبل عام والتي مثلت موؤ�سرا 
مبكرا على التاأييد لإدارتها و�سط تزايد القتال مع جماعات عرقية 

م�سلحة وتباطوؤ النمو القت�سادي.
وفاز حزب الرابطة الوطنية من اأجل الدميقراطية الذي تتزعمه �سو 
كي بت�سعة مقاعد من بني 19 مقعدا يف الربملان الوطني واملجال�س 
فيها  واجهت  فرتة  بعد  لالنتخابات  الحتادية  للجنة  وفقا  املحلية 

الزعيمة �سعوبات لتحقيق اآمال كبرية كانت معلقة عليها.
واعرتفت �سو كي يف خطاب بثه التلفزيون يف وقت �سابق هذا الأ�سبوع 

با�ستياء الراأي العام من تباطوؤ وترية الإ�سالح والتنمية.
لكنها اأكدت جمددا اأن اأولويتها الأوىل هي اإنهاء ال�سراعات العرقية 

التي و�سعت ميامنار على �سفا حرب اأهلية.
داخل  ال��ق��وى  ت��وازن��ات  على  الفرعية  النتخابات  نتائج  ت��وؤث��ر  ول��ن 
الربملان، الذي يتمتع فيه حزب �سو كي باأغلبية كبرية، لكنها متثل 

فر�سة لقيا�س �سعبية الإدارة يف بلد ل جترى فيه انتخابات عامة.

ت�سعى  حيث  اأ�سرتاليا  �سرق  من  اأج��زاء  اجتياح  الفي�سانات  وا�سلت 
ف��رق ال��ط��وارئ لإع����ادة امل��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء اإىل امل��ن��اط��ق ال��ت��ي �سربها 
لإعادة  اجل��ه��ود  ت�ستمر  اأن  توقعات  و���س��ط  الأح���د،  ال��ي��وم  الإع�����س��ار 

الو�سع اإىل طبيعته اأ�سهر عدة.
عداد  يف  كثريين  زال  وم��ا  م�سرعهما  الأق���ل  على  �سخ�سان  ول��ق��ي 
وا�سعة من وليتي كوينزلند  اأجزاء  املياه  املفقودين، بعدما غمرت 
اآلف  ع�سرات  واإج��الء  منازل  غ��رق  اأ�سفر عن  ما  ويلز،  �ساوث  ونيو 

الأ�سخا�س.
�سرق  �سمال  يف  الرابعة،  ال��درج��ة  من  وه��و  ديبي،  الإع�سار  و�سرب 
واأ�سفر  الأ�سجار  واقتلع  بيت�س  وايريل  بوون  الثالثاء بني  اأ�سرتاليا 

عن اأ�سرار فادحة.
اإىل  و�سوله  ل��دى  اإ�ستوائية  عا�سفة  درج��ة  اإىل  الإع�����س��ار  وت��راج��ع 
ال�ساحل  �سربت  غ��زي��رة  واأم��ط��ار  قوية  ري��اح  م��ع  ال�سرقي  اجل��ن��وب 

ال�سرقي ل�سيدين قبل ان يتجه اإىل بحر تا�سمانيا.
ورغم ال�سماء ال�سافية، بقيت مدن عدة يف حالة تاأهب للفي�سانات 
فيما ل تزال اأخرى غارقة باملياه، ولوغان التي تقع جنوب بريزبني 
تعك�س الو�سع متاماً، اإذ اأن الفي�سانات توؤثر على بع�س املناطق فيما 

انح�سرت يف اأجزاء بداأت عمليات التنظيف مع انخفا�س املياه.

عوا�شم

الهور

�سيدين

ياجنون

م�ساحلة يف روما بني قبائل من جنوب ليبيا 
•• روما-اأ ف ب:

�سليمان والتبو  ابرام قبيلتي اولد  الداخلية اليطالية ام�س  اعلنت وزارة 
من جنوب ليبيا اتفاق م�ساحلة اجلمعة يف روما ين�س على �سبط حدود 

هذا البلد اجلنوبية حيث يتكثف ن�ساط مهربي املهاجرين.
واكدت الوزارة التي رعت املحادثات لوكالة فران�س بر�س معلومات عدد من 
ال�سحف اليطالية الحد حتدثت عن اتفاق من 12 بندا اختتم مفاو�سات 

�سرية ماراتونية ا�ستمرت 72 �ساعة يف روما.
انه  �ستامبا  ل  ل�سحيفة  مينيتي  ماركو  اليطايل  الداخلية  وزي��ر  و�سرح 
من  كلم   5000 ملراقبة  الليبيني  احل���دود  حر�س  م��ن  ق��وة  ت�سكيل  �سيتم 
احل��دود يف جنوب ليبيا . ا�ساف الوزير ان �سمان امن احل��دود اجلنوبية 

الليبية يعني �سمان امن احلدود اجلنوبية الوروبية .
ق��وات خفر  الن عمل  ال��ذي مل يحدد عديده حتى  ه��ذا اجلهاز  و�سيكمل 
ال�سواحل الليبيني �سمال. ويخ�سع نحو ت�سعني من هوؤلء حاليا لتدريب 
ليبية  زوارق  لتزويدهم ع�سرة  ايطاليا  وت�ستعد  الوروب��ي  برعاية الحت��اد 

�سودرت العام 2011.
ومن املقرر ان يبا�سروا عملهم بني نهاية ني�سان/ابريل وبداية ايار/مايو.

وجمع اللقاء يف روما حواىل 60 من �سيوخ القبائل خ�سو�سا التبو واولد 
الوفاق  الطوارق وكذلك ممثل عن حكومة  �سليمان بح�سور ممثلني عن 

الوطني الليبية التي تتخذ من طرابل�س مقرا.
وم��ن��ذ ان��ت��ه��اء ال���ث���ورة ال��ت��ي اط��اح��ت ن��ظ��ام معمر ال���ق���ذايف ال��ع��ام 2011 
ت�سهد ليبيا حالة من الفو�سى، تتخللها �سراعات قبلية يف جنوب البالد 
ت�ستخدم  ال��ت��ي  احل��دودي��ة  امل��ن��اط��ق  على  لل�سيطرة  ال�سا�سع  ال�����س��ح��راوي 
واملخدرات  وال��دخ��ان  املهاجرين  تهريب  وكذلك  واملوا�سي  الغ��ذي��ة  لنقل 

وال�سلحة.
وجنوب ليبيا منطقة �سحراوية مرتامية حماذية للجزائر والنيجر وت�ساد 
ول يزال خارج �سلطة طرابل�س رغم ان العديد من امل�سوؤولني ال�سيا�سيني 
والع�سكريني اعلنوا ولءهم حلكومة الوفاق الوطني برئا�سة فايز ال�سراج.

االحتالل يداهم منزل ال�سهيد غزال وينفذ اعتقاالت بال�سفة

هاآرت�س تتحدث عن تعذيب ممنهج لالأطفال الفل�سطينيني

ماكرون يتعهد تكافوؤ 
الفر�س  يف �سواحي باري�س 

اأخبار ال�ساعة : اإ�سرار اإ�سرائيلي على تدمري فر�س ال�سالم

ماي: بريطانيا ملتزمة متاما  بجبل طارق اإ�سبانيا تهدئ معار�ستها حيال ا�سكتلندا 
•• لندن-رويرتز:

اإن بريطانيا متم�سكة  بالتزامها بجبل طارق و�ستعمل مع املنطقة الواقعة على  قالت رئي�سة الوزراء الربيطانية تربيزا ماي ام�س الأحد 
الطرف اجلنوبي لإ�سبانيا من اأجل حتقيق اأف�سل نتيجة ممكنة من حمادثات اخلروج من الحتاد الأوروبي.

وعر�س الحتاد الأوروب��ي يوم اجلمعة على اإ�سبانيا حق العرتا�س على م�ستقبل عالقات جبل طارق بالحتاد مما يعطي مدريد �سوتا يف 
حتديد م�سري املنطقة بعد اأن ت�سبح خارج الحتاد الأوروبي. وتخلت ا�سبانيا عن جبل طارق لربيطانيا عام 1713 لكنها تطالب بعودتها 
لها. وقال مكتب رئي�سة الوزراء اإن ماي اأكدت جمددا اأن بريطانيا ما زالت متم�سكة بالتزامها  بدعم جبل طارق و�سعبه واقت�ساده يف ات�سال 

مع فابيانو بيكاردو رئي�س وزراء املنطقة.
وقال متحدثة قالت رئي�سة الوزراء اإننا لن ندخل قط يف ترتيبات يخ�سع مبوجبها �سكان جبل طارق اإىل �سيادة دولة اأخرى �سد رغباتهم 
واأ�سافت  را�سية عنها.   تكون )منطقة( جبل طارق  ال�سيادة ل  تفاو�س على  ولن ندخل قط يف عملية  املعرب عنها بحرية وبدميقراطية، 
اأف�سل نتيجة من )مفاو�سات( اخل��روج من  بالعمل مع جبل طارق على حتقيق  اإننا ظللنا ملتزمني متاما  ال��وزراء  املتحدثة قالت رئي�سة 

الحتاد الأوروبي، و�سنوا�سل اإ�سراكهم بالكامل يف العملية. 

اإ�سبانيا األفون�سو دا�ستي�س قال يف مقابلة ن�سرتها �سحيفة 
البايي�س يف بادئ الأمر ل اأعتقد اأننا �سنعوق ذلك.  واأ�ساف 
الحتاد  من  اخل��روج  ا�سكتلندا  على  �سيكون  ذل��ك  مع  اأن��ه 
بعد  يحدث  م��ا  و���س��رى  بريطانيا  ���س��اأن  �ساأنها  الأوروب����ي 
املتحدة ي�سري دولة  اململكة  اأي ج��زء من  اإن  وق��ال   . ذل��ك 
فاإن  الأوروب���ي  اإىل الحت��اد  الن�سمام  م�ستقلة ويرغب يف 
عليه التقدم بطلب لالن�سمام ويتبع اخلطوات املن�سو�س 
عليها.  وفيما يتعلق بان�سحاب بريطانيا من الحتاد عرب 
ي��ك��ون خ��روج��ا ه��ادئ��ا ، حتتفظ  اأن  اأم��ل��ه يف  دا�ستي�س ع��ن 
مبوجبه بريطانيا ب�سالت بالحتاد عرب اآليات مثل ال�سوق 

املوحدة، لكنه �سكك يف اإمكانية حدوث ذلك.

•• مدريد-رويرتز:

يبدو اأن اإ�سبانيا تخفف حدة معار�ستها لن�سمام ا�سكتلندا 
ا���س��ت��ق��الل��ه��ا ع��ن بريطانيا  الأوروب������ي يف ح��ال��ة  ل��الحت��اد 
الأق���ل يف  التحرك على  ه��ذا  تعوق مثل  ل��ن  اإن��ه��ا  قالت  اإذ 
البداية. واإ�سبانيا على خالف مع بريطانيا ب�ساأن منطقة 
جبل طارق. ويثري ا�ستقالل ا�سكتلندا عن بريطانيا جدل 
كبريا يف اإ�سبانيا ب�سبب احلركة النف�سالية يف قطالونيا. 
بعيد عقبة يف  اأم���د  م��دري��د منذ  اع��ت��ربت  ل��ذل��ك  ونتيجة 
الحتاد  اإىل  ا�ستقاللها  حالة  يف  ا�سكتلندا  ان�سمام  طريق 
الأوروب��ي بعد ان�سحاب بريطانيا منه. لكن وزير خارجية 

•• اأبوظبي-وام:

راأت ن�سرة “ اأخبار ال�ساعة “ اأن حالة الرف�س الدويل ل�سيا�سات ال�ستيطان 
اإثناء  يف  لي�س  وا���س��ت��ث��م��اره��ا  عليها  ال��ب��ن��اء  مي��ك��ن  الأخ����رية  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
.. واإمنا يف ممار�سة �سغوط  اإ�سرائيل عن خمططاتها ال�ستيطانية فقط 
حقيقية عليها كي تتجاوب مع اأي جهود ل�ستئناف مفاو�سات ال�سالم مع 
واملرجعيات  الأ�س�س  اإىل  ا�ستنادا  ذل��ك  اأن  م�سيفا   .. اأي�سا  الفل�سطينيني 
الثابتة التي اأقرتها ال�سرعية الدولية مبا يحفظ حق ال�سعب الفل�سطيني 

يف اإقامة دولته امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س ال�سريف.
وحتت عنوان “ اإ�سرار اإ�سرائيلي على تدمري فر�س ال�سالم “ قالت الن�سرة 
والع�سرون يف  الثامنة  العربية  القمة  فيه  ال��ذي مت�سكت  الوقت  اإن��ه يف   ..
اإىل  للقمة  البيان اخلتامي  �� حيث دعا  اإ�سرائيل  ال�سالم مع  الأردن بخيار 
ال�سيا�سي  الن�سداد  تنهي حالة  �سالم جادة معها  اإط��الق مفاو�سات  اإع��ادة 
وت�سري وفق جدول زمني حمدد لإنهاء ال�سراع على اأ�سا�س حل الدولتني 
مع العرتا�س الكلي على نقل ال�سفارات الأجنبية اإىل القد�س وجدد القادة 
العرب يف هذه القمة التم�سك مببادرة ال�سالم العربية ال�سادرة عام 2002 
التي تن�س على ان�سحاب اإ�سرائيل من جميع الأرا�سي املحتلة حتى حدود 
عام 1967 مقابل اإقامة عالقات طبيعية بينها وبني الدول العربية - فاإن 
اأي  ال��وزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو ت�سر على تدمري  حكومة رئي�س 

فر�سة ل�ستئناف مفاو�سات ال�سالم بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني.
الراف�س  ال���دويل  املجتمع  اإرادة  عمد  ع��ن  تتحدى  اإ�سرائيل  اأن  واأ���س��اف��ت 
موافقتها  ه��و  ال�ساأن  بهذا  مواقفها  اآخ��ر  وك��ان  ال�ستيطانية  ل�سيا�ساتها 
منذ  الأوىل  هي  املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف  جديدة  م�ستوطنة  بناء  على 
اأكرث من 25 عاما، حيث عمدت اإ�سرائيل يف ال�سنوات املا�سية اإىل تو�سيع 

امل�ستوطنات القائمة، م�ستغلة التطورات التي ت�سهدها املنطقة منذ اأحداث 
ما ي�سمى الربيع العربي وما ترتب عليها من حتديات واأزمات جعلت دول 
املنطقة والعامل من�سغلة باإيجاد حلول لها يف فر�س الأمر الواقع بالأرا�سي 
فر�س  حماولة  يف  اأو  بال�ستيطان  يتعلق  فيما  �سواء  املحتلة  الفل�سطينية 
املطالب  تلبي  ل  روؤي���ة  وه��ي  الفل�سطينيني  على  ال�سالم  لعملية  روؤي��ت��ه��ا 

امل�سروعة لل�سعب الفل�سطيني وحقه يف اإقامة دولة م�ستقلة.
والبحوث  للدرا�سات  الإم���ارات  مركز  ي�سدرها  التي   �� الن�سرة  واأو�سحت 
الإ�سرتاتيجية �� اأن هناك حالة من الإجماع الدويل على خطورة �سيا�سات 
ال�سرقية املحتلتني.. ال�ستيطان الإ�سرائيلية يف ال�سفة الغربية والقد�س 
ب�سفتها اأكرب عقبة اأمام ا�ستئناف عملية �سالم ال�سرق الأو�سط .. لي�س لأن 
ال�ستيطان يخالف القانون الدويل فقط، واإمنا لأنه ي�سادر ويقطع اأو�سال 

اأن تقام عليها الدولة الفل�سطينية وفق روؤية حل  الأرا�سي التي يفرت�س 
الدولية  املواقف  اأنه تزايدت موؤخرا  اإىل  واأ�سارت  اأي�سا.  الدولتني لل�سالم 
الراف�سة لقرار اإ�سرائيل الأخري بناء م�ستوطنة جديدة يف ال�سفة الغربية 
املحتلة حيث اأعرب اأنطونيو جوتريي�س اأمني عام الأمم املتحدة عن خيبة 
اأمله وا�ستيائه..معتربا اأن القرار اجلديد يهدد عملية ال�سالم ويقو�س حل 
الدولتني بينما نددت فرن�سا مبا عدته تطورا مقلقا للغاية يهدد بت�سعيد 

التوتر على الأر�س.
اإ�سرائيل ب�سفته خطوة خمالفة  اأدان��ت قرار  الأملانية  اأن احلكومة  وذكرت 
للقانون الدويل وعقبة اأمام عملية ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط، وحتى اإدارة 
عن  ع��ربت  فاإنها   .. لإ�سرائيل  امل��وؤي��دة  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
قلقها من اأن اأي تو�سع ع�سوائي للم�ستوطنات الإ�سرائيلية ميكن اأن ي�سكل 

عقبة اأمام ال�سالم.
وقالت الن�سرة اإنه لعل ما يوؤكد حالة الرف�س الدويل املتنامية لال�ستيطان 
الإ�سرائيلي يف الآون���ة الأخ���رية .. هو ق��رار جمل�س الأم��ن ال��دويل رق��م / 
2234 / الذي �سدر خالل �سهر دي�سمرب املا�سي والذي طالب اإ�سرائيل 
اأن  باإنهاء ال�ستيطان يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة فقد كان لفتا اىل 
هذا القرار �سدر باأغلبية �ساحقة واأيدته / 14 / دولة بينما مل ت�ستخدم 
اإدارة الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك اأوباما وقتها حق النق�س “ الفيتو “ 

لأول مرة منذ �سنوات وامتنعت عن الت�سويت فقط.
واأكدت “ اأخبار ال�ساعة “ يف ختام افتتاحيتها ..اأن حكومة نتنياهو تدرك اأن 
ال�ستيطان هو اأكرب عائق اأمام اإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ولذلك 
فاإنها ت�سر عليه وت�ستميت يف الدفاع عنه اأمام �سغوط العامل .. مطالبة 
جعل  من  ملنعها  اإ�سرائيل  على  �سغوط  اأق�سى  مبمار�سة  ال��دويل  املجتمع 

هدف اإقامة دولة فل�سطينية اأمرا م�ستحيال .

م�سيفا لديه املكانة ومفوه. انه يوحي بالثقة .
ل��ك��ن اآخ���ري���ن، مم��ن ي��واج��ه��ون ي��وم��ي��ا ان��ع��دام الأمن 
املئة  يف   18،5 اإىل  ن�سبتها  و�سلت  ال��ت��ي  وال��ب��ط��ال��ة 
حيال  نف�سه  التفاوؤل  حممد  ي�ساركون  ل  املدينة،  يف 
يدلوا  ل��ن  اإن��ه��م  ال�سكان  م��ن  العديد  وي��ق��ول  املر�سح. 
با�سواتهم، موؤكدين اإنهم فقدوا الثقة بال�سيا�سة بعد 
وعود مل يف بها هولند والف�سائح املالية التي تع�سف 

مبر�سح اليمني فرن�سوا فيون املتهم بالختال�س.

القدمية من القد�س حيث لذ به بعد اأن طارده اجلنود 
بعدما طعن امل�ستوطنني واجلندي.

من ناحية اأخرى، اعتقلت قوات الحتالل الليلة املا�سية 
ال�سفة  م��ن  م��ت��ف��رق��ة  اأن���ح���اء  يف  فل�سطينيني  خم�سة 
�سلوعهم  يف  وي�ستبه  مطلوبون  اإنهم  وقالت  الغربية، 

فيما �سمتها ن�ساطات اإرهابية .
وقال بيان قوات الحتالل اإن من بني املقبو�س عليهم 
فل�سطينيا متهما باإلقاء عبوات نا�سفة من �سنع حملي 

على جنودها يف منطقة جنني.
فل�سطينيني  ي��وم��ي��ة  �سبه  ب�����س��ورة  اإ���س��رائ��ي��ل  وت��ع��ت��ق��ل 

•• باري�ص-اأ ف ب:

بعد اأربعة اأ�سهر من اختياره رمزيا اإعالن تر�سيحه اإىل 
باري�س،  �ساحية  من  الفرن�سية  الرئا�سية  النتخابات 
تكافوؤ  بناء  ماكرون  اإميانويل  الو�سطي  املر�سح  تعهد 

للفر�س  من اأجل متكني �سكان املناطق املحرومة.
و�سل امل�ساركون من كل فرن�سا للتحدث لنحو �ساعتني 
مع ماكرون )39 عاما( اأ�سغر الطاحمني اإىل الرئا�سة، 
الذي التقى اخلمي�س نحو مئة من الأ�سخا�س الآتني 
من  والن�ساء،  الرجال  ه��وؤلء   . ال�سعبية  الأح��ي��اء  من 
اأ�سحاب �سركات ورجال اأعمال وموظفني، ومعظمهم 
بالتف�سيل  ي��روون  والأف��ارق��ة،  املغاربة  املهاجرين  من 

ق�سة جناحهم من ال�سفر.
تقول خديجة مدنيب )39 عاما( وهي نائبة رئي�س 
ل�سنا هنا  باري�س  بلدية �ساحية مانت ل جويل غرب 
الليلة للحديث عن اأولئك الذين يحرقون ال�سيارات. 
هناك كثريون يحملون �سهادات عليا ودر�سوا لأربع اأو 
خم�س �سنوات بعد نيل البكالوريا هنا. هذا هو التنوع 

الذي يجب اأن ي�سلط عليه ال�سوء .
ماكرون، الوزير ال�سابق للرئي�س ال�سرتاكي فرن�سوا 
الأوفر  املر�سح  الو�سط، هو  اإىل  انتقل  والذي  هولند 
واأي��ار/ ني�سان/اأبريل  يف  الرئا�سية  لالنتخابات  حظا 

املتطرف  ال��ي��م��ني  زع��ي��م��ة  م��ع  اإىل ج��ن��ب  م��اي��و، جنبا 
م���اري���ن ل���وب���ن، ب���ف���ارق ك��ب��ري ع���ن م��ر���س��ح��ي اليمني 

والي�سار.
الذي يعد خ�سو�سا بو�سع تدابري  ال�سابق،  وامل�سريف 
للتمييز الإيجابي، يتعر�س لنتقادات من قبل بع�س 
النقابات التي تتهمه بال�سعي اإىل التخلي عن النموذج 
منوذجا  البع�س  ي��راه  ال�سواحي،  يف  لكن  الفرن�سي. 

للنجاح.
ماكرون  اإىل  متوجهة  �سابة  قالت  التجمع،  وخ��الل 
روت�سيلد،  ل��دى  كثريا  م��ال  ك�سبت  لن��ك  ينتقدونك 

ولكن نحن، يف ال�سواحي، نريد اأن ن�سبح مثلكم .
ل  فرن�سا.  يف  خ�سو�سية  لدينا  مبت�سما  م��اك��رون  رد 

نحب الف�سل، ول نحب النجاح .
مر�سح  كونه  خ�سومه  قبل  من  دائما  ماكرون  ويتهم 

الرابحني من العوملة .
ال��ق��اع��ة حيث عقد الج��ت��م��اع، يف ���س��وارع �سان  وق���رب 
احلزام  ال�سيوعي يف  احل��زب  اآخ��ر معاقل  اأح��د  دوين، 
الباري�سية، كان حممد همار  ال�سواحي  الأحمر  من 
اأحد اأولئك الذين يوؤمنون ب�سورة الرجل اجلديد يف 

ماكرون.
ال���ذي ول���د يف اجلزائر  وي��ق��ول اجل����زار )47 ع��ام��ا( 
 ، ���س��اب  �سيقدمه  ال���ذي  م��ا  ل��رى  م��اك��رون،  �سنجرب 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

من   60% اإن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ه��اآرت�����س  �سحيفة  ق��ال��ت 
ي��ع��ت��ق��ل��ه��م اجلي�س  ال���ذي���ن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  ال��ف��ت��ي��ان 
للعنف،  يتعر�سون  الفل�سطينية  باملناطق  الإ�سرائيلي 
مع  بالت�ساور  اإ�سرائيل  لهم  �سمحت  فقط   10% واإن 

حماميهم.
وقالت خبرية ال�سوؤون الفل�سطينية بال�سحيفة عمريه 
ها�س اإن لوائح التهام الإ�سرائيلية بحق الفتيان يغلب 
عليها الغمو�س وغياب التفا�سيل، فال تذكر الأدلة عن 
تاريخ ومكان تنفيذ ر�سق احلجارة من الفتية، الذين ل 

تزيد اأعمارهم اأحيانا عن 12 عاما.
ومنذ بداية العام اجلاري، اعتقل اجلي�س وال�سرطة يف 
ال�سفة الغربية و�سرقي القد�س 125 قا�سرا، بع�سهم 
يق�سي مددا اإ�سافية يف ال�سجون لأن عائالتهم ل تقوى 
على دفع الغرامات املالية التي ت�سل خم�سة اآلف �سيكل 
اأمهاتهم  اإح���دى  �سرخت  وق��د  دولرا(   1350 )نحو 
اهلل  رام  قرب  عوفر  ب�سجن  الع�سكرية  املحكمة  ب�ساحة 
اأن نقوم بتمويل  امل��ال؟ م��اذا ي��ري��دون،  اأي��ن اأح�سر  من 

الحتالل؟ .
اأب لأح���د ه����وؤلء ال��ف��ت��ي��ان، اأخ��ف��ى ه��وي��ت��ه، حت���دث عن 
حالة ابنه عقب اعتقال دام �سهرا مل يعد كما كان قبل 
العتقال، كان يحب املزاح، لكنه توقف عنه، كان يتحدث 
للدرا�سة،  بالعودة  ويجد �سعوبة  ي�سمت،  والآن  كثريا، 
وي�سعب اإخراج جمل طويلة منه، ويكتفي بقول كلمات 
ع��ن حم��ام��ي��ة جمعية  ال�سحيفة  ون��ق��ل��ت   ، ف��ق��ط  ع���دة 
حقوق املواطن ن�سرين عليان اأن قا�سرين كثريين ممن 

يعتقلون يتغريون عند عودتهم للبيت.
ون�سبت ها�س للمنظمة الأممية للطفولة )يوني�سيف( 
قولها يف تقرير عام 2013 اإن اإ�سرائيل تعذب الفتيان 

ج�����س��دي ولفظي،  ع��ن��ف  وم��ن��ه��ج��ي، يف  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل 
البال�ستيكية  والأ���س��ف��اد  التهديد  بحقهم  وت�ستعمل 

املوؤملة والتفتي�س العاري. 
جمعت   ، الع�سكرية  املحكمة  حر�س  احلقوقية  املنظمة 
 2013 ب���ني  اع��ت��ق��ل��وا  ق���ا����س���را   450 م���ن  ����س���ه���ادات 
اأياديهم،  تكبيل  مت  منهم   96% اأن  وتبني  و2016، 
و81%  ج���دا،  م��وؤمل��ة  بال�ستيكية  ب��اأ���س��ف��اد  ومعظمهم 
للعنف  تعر�سوا  و60%  عيونهم،  تغطية  متت  منهم 

اجل�سدي، و%49 عانوا من العنف الكالمي.
يقول اأحدهم اعتقلني اجلنود، ووجهوا وجهي لالأر�س، 
����س���رب���وين، وك���ب���ل���وا ي����دي وق����دم����ي، وع�����س��ب��وا عيني، 
واأخذوين يف اجليب ملوقع ع�سكري، و�سربوين جمددا، 
ا�ستدعاء  مت  وحني  رف�ست،  لكني  الغناء،  مني  وطلبوا 
وقد  اأعانقه،  ب��اأن  يل  ي�سمحوا  مل  التوقيف،  ملركز  اأب��ي 

كانت مالب�سي ممزقة .
داهم  اأن��ه  الإ�سرائيلي  الحتالل  اأعلن جي�س  ذل��ك،  اىل 
منزل ال�سهيد الفل�سطيني اأحمد غزال الذي ُقتل اأم�س 
الأول  يف القد�س املحتلة بعد طعنه جنديا واثنني من 
امل�ستوطنني املت�سددين. كما اعتقل خم�سة فل�سطينيني 

يف ال�سفة الغربية.
ك��ب��رية م��ن جي�س الح��ت��الل منزل  وق��د اقتحمت ق��وة 
وعبثت  ف��ج��را  نابل�س  يف  غ���زال  اأح��م��د  ال�سهيد  ع��ائ��ل��ة 

مبقتنيات العائلة.
وقال الناطق با�سم اجلي�س الإ�سرائيلي الرائد اأفيخاي 
اأدرعي داهمت قوات جي�س الدفاع والإدارة املدنية الليلة 
اأم�س  منزل املخرب مرتكب اعتداء الطعن  الذي وقع 

يف القد�س.
وقتل جنود الحتالل ال�سهيد اأحمد غزال )17 عاما( 
يف  مبنى  داخ��ل  الغربية(  ال�سفة  )�سمايل  نابل�س  م��ن 
�سارع الوادي يف منطقة قريبة من باب العمود يف البلدة 

التي  الكاتدرائية  اأمام  كان يجل�س على مقعد  وبينما 
كا�ستيلوت  مي�سال  ي�ساهد  فرن�سا،  ملوك  فيها  دف��ن 
منذ  تعي�س  فرن�سا  ب��اأن  تذكر  ع�سكرية  دوري���ة  م��رور 
18 �سهرا يف حال طوارئ، واأن العتداءات اجلهادية 
اأ�سفرت عن مقتل 238 �سخ�سا ومئات اجلرحى منذ 
الي�سار  ملر�سح  امل��وؤي��د  ال��رج��ل  وي��ق��ول   .2015 ال��ع��ام 
يعرف  ل  م��اك��رون  اإن  ميالن�سون  ل��وك  ج��ان  املت�سدد 

الأحياء. ل يعرفها اإل من اأعلى .

يف  لال�ستباه  الأم��ن  لأجهزة  مطلوبون  باأنهم  ت�سفهم 
�سلوعهم يف ممار�سة الإره��اب والإخ��الل بالنظام العام 

والقيام باأعمال �سغب .
ويف ال�سياق نف�سه اأعلن الناطق با�سم اجلي�س الإ�سرائيلي 
اأن ق��وات��ه اأغ��ل��ق��ت حم��ال ل��ل��ك��ت��اب يف ن��اب��ل�����س، ذك���ر اأنه 

ا�ستخدم لإنتاج متفجرات ومواد حتري�سية .
وياأتي ذلك يف اإطار احلملة التي ت�سنها قوات الحتالل 
اإنها  قالت  ما  على  املا�سي  الأول  دي�سمرب/كانون  منذ 
ا�ستخدم  )حما�س(  الإ�سالمية  املقاومة  حلركة  �سبكة 

اأفرادها املحل للتخطيط فيه.
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مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/28  ا�ستئناف عقاري    
ارمان   اهلل  حبيب  �سهره  ب��ه  م�سهور  1-زاه����را  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /رانا ماين - وميثله : �سمري 
حليم كنعان   قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/108 
عقاري كلي بتاريخ 2017/1/24 وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 
2017/5/8  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه 
�ستجري  قانونيا ويف حال تخلفكم  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1766  ا�ستئناف جتاري   

م  م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  انرتنا�سيونال  1-ميعاد  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
2-حممد ر�سا فالح نزاد 3-اإن دي بي م م ح 4-نو�سني رحيم دل�سوز بحري  
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�ستاأنف /ب��ن��ك ���س��اردات اي���ران وميثله : 
حممد اإبراهيم حممد اأحمد حممد القا�سم   قد ا�ستاأنف   احلكم ال�سادر 
بتاريخ 2016/11/23 وحددت لها  : 2016/717 جتاري كلي  بالدعوى رقم 
جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/5/14  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/277  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-بتيو �س م ح )�سركة منطقة حرة يف هيئة املنطقة 
احلرة باحلمرية( جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة ام جي 
للتجارة م م ح - ممثلة ب�سخ�س مديرها /حممد مو�سى قائد �سريف   قد 
ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2015/403 مدين كلي وحددت لها 
جل�سه يوم اخلمي�س  املوافق 2017/4/20  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/22  ا�ستئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-اأي ا�س �سي ليموزين �سريف�سز - �س ذ م م  جمهول 
اأمل   : �سعيد وميثله  امل�ستاأنف /ع��امل زيب حممد  ان  القامة مبا  حمل 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد  البلو�سي  حممد  دروي�����س  خمي�س 
لها جل�سه  وح��ددت  بتاريخ 2017/1/3  : 2016/8297 عمايل جزئي  رقم 
يوم اخلمي�س  املوافق 2017/4/20   ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/54  ا�ستئناف تنفيذ عمايل    
باور  �سابقا  وامل�سماة  اإن��ك  اأ�سيا  وي��ف  ب��اور  1-�سركة  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
/خالد  امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول   - اإن��ك  تيكنولوجيز  وي��ف 
قد  م�سحار    ب��ن  عبيد  خمي�س  مهري  اأح��م��د   : وميثله  �سومان  عبدالقادر 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/30 ا�سكالت عمالية 
بتاريخ 2016/11/21  وحددت لها جل�سه يوم الربعاء   املوافق 2017/4/12  
ال�ساعة 17.30 م�ساء  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/112  ا�ستئناف عقاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-حممد غياث را�سد جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�ستاأنف /م�سرف الهالل - �سركة م�ساهمة عامه وميثله : نا�سر مال 
اهلل حممد غامن قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/505 
املوافق  الثنني   يوم  جل�سه  لها  وح��ددت   2017/3/5 بتاريخ  كلي  عقاري 
ch1.C.11 وعليه  2017/5/15  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2014/121  ا�ستئناف تظلم جتاري   

جمهول  ال�سام�سي   طار�س  ث��اين  بطي  1-ع��ب��داهلل  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
-�سركة م�ساهمة  الوطني  امل�ستاأنف /بنك الحت��اد  ان  القامة مبا  حمل 
القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  : احمد عي�سى حممد عي�سى  قد  عامة وميثله 
  2014/7/3 بتاريخ  جت��اري  تظلم   2014/115  : رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر 
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/4/12  ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/277  ا�ستئناف مدين    

توكو�سي  جم��ه��ول حمل  اولل���ريي  1-ت��ون��دي  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
ل��ل��ت��ج��ارة م م ح - ممثله  امل�����س��ت��اأن��ف /���س��رك��ة ام ج��ي  الق���ام���ة مب��ا ان 
ا���س��ت��اأن��ف احلكم  ���س��ريف   ق��د  ب�سخ�س م��دي��ره��ا/حم��م��د مو�سى ق��ائ��د 
ال�سادر بالدعوى رقم : 2015/403 مدين كلي  وحددت لها جل�سه يوم 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2017/4/20 املوافق  اخلمي�س  
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/1171  جتاري كلي               
القامة  حمل  جمهول  العامة   للتجارة  ديف�سكو  �سركة   -1 املدخل/  اخل�سم  اىل 
مبا ان املدعي/ اخلط الف�سي للتجارة )موؤ�س�سة فردية(  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  مببلغ  ومنفردين  مت�سامنني  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
12٪ من  وال��ف��ائ��دة   املحاماة  ات��ع��اب  و  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2.500.000(
كفالة   ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  �سمول  و  ال��ت��ام  ال�����س��داد  وح��ت��ى  املطالبة  ت��اري��خ 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/4/11  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/146  احوال نف�س م�سلمني                 

حمل  جمهول  اأبوحميدان  عبدالوهاب  اإبراهيم  1-م��ع��اذ   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ وعد خالد حممد علي الرفاعي   قد اأقام عليك الدعوى 
ال�سداق  واملطالبة مبوؤخر  النفاق  وع��دم  لل�سرر  تطليق  دع��وى  ومو�سوعها  
والالحقة.    ال�سابقة  ال�ساملة  والنفقة  ح�سانة  واث��ب��ات  واملتعة  العدة  ونفقة 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/4/18  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
رقم )7(  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 الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/136  عقاري كلي                 

القامة  اح��م��د  جمهول حم��ل  اق��ب��ال حممد  1-تو�سيف   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مبا ان املدعي/ م�سرف الإم��ارات ال�سالمي - �س م ع قد اأقام عليك الدعوى 
املنتهية بالتمليك وبالزام املدعي  اتفاقية الجارة  ومو�سوعها املطالبة بف�سخ 
عليه ب�سداد مبلغ وقدره )2.636.799/62 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
لها  ال�����س��داد.   وح��ددت  املطالبة وحتى مت��ام  تاريخ  والفائدة 9٪ من  املحاماة 
 Ch1.B.8 جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/4/9  ال�ساعة 9.30 �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 الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/368  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�سويت�س ميديا منطقة حرة - ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ موؤ�س�سة علي بن علي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وب�سحة  جت���اري  حتفظي  حجز   2016/574 رق��م  التحفظي  احل��ج��ز  ملف  ب�سم 
درهم(   55.0000( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  وال���زام  التحفظي  احلجز  وتثبيت 
ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  والفائدة 9٪ من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�ساعة 9.30 �س  املوافق 2017/4/18  الثالثاء   ي��وم  لها جل�سة  ال��ت��ام.   وح��ددت 
بالقاعة Ch1.C.15 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 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/317  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-م�سطفى حممد م�سطفى حمدان  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ريتو جويل دهارم بول جوبتا وميثله : فاطمة ح�سني علي احمد   قد اأقام 
بان  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
يوؤديا للمدعية  مبلغ وقدره )1.100.000 درهم( بال�سافة اىل الفادئة القانونية بواقع 
12٪ من تاريخ حترير العقد وحتى تاريخ ال�سداد التام والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/4/11   ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/21  عقاري  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-روي��ال ماج�ستيك للو�ساطة العقارية  جمهول حمل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اولدزمري  ا�سكيه  دارينت  املدعي/  ان  القامة مبا 
ومو�سوعها املطالبة   مببلغ وقدره )63.850 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة   12٪ من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.  
ال�ساعة 8.30 �س  امل��واف��ق  2017/4/11   ي��وم الثالثاء   وح��ددت لها جل�سة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/19  عقاري  جزئي              

حمل  جمهول  العقارية   للو�ساطة  ماج�ستيك  1-روي���ال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ دراينت ا�سكيه تات�سانا وميثله : �سهيل حاج �سعد ال�سيخ 
�سعد قري�س  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها   
والفائدة    املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(  مببلغ وقدره )63.850 
12٪ م��ن ت��اري��خ  رف��ع ال��دع��وى وحتى ال�سداد ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء  املوافق  2017/4/11  ال�ساعة 8.30 �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 الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/20  عقاري  جزئي              

حمل  جمهول  العقارية   للو�ساطة  ماج�ستيك  1-روي���ال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د    - ليزافيتا  درانيت�سكايا  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )52.900 درهم(  )اثنان 
القانونية بواقع 12٪ من تاريخ  الفائدة  وخم�سون الف وت�سعمائة درهم( مع 
املوافق   ي��وم الثالثاء  ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�سة  ال�سداد  ال��دع��وى وحتى  رف��ع 
2017/4/11  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
   يف  الدعوى 2017/372  جتاري جزئي   

ال�سريع - ذ م م/عظمى يو�سف  �سد املدعي عليهم : �سركة ح��راء لل�سحن اجل��وي والبحري 
عبدالروؤوف نور حممد/ احمد عبداهلل علي اهلي/عبدالروؤوف نور حممد/�سمري عبدالروؤوف 

نور حممد - املقامة من : م�سرف ابوظبي ال�سالمي. 
: 2017/372 جتاري  رقم  البتدائية حتت  دبي  دع��وى مقامة �سدكم مبحكمة  ان هناك  مبا 
جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا  م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام 
قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�س اعمال اخلربة امام املحاكم ، ندعوكم حل�سور اجتماع 
خربة  او من ميثلكم قانونا وال��ذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادن��اه وذلك 
يوم اخلمي�س  املوافق 2017/4/6  يف متام ال�ساعة 30 : 11 �سباحا ، ويرجى منكم اح�سار كافة 
امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع   - دبي - مركز حمر عني ، مدخل 

رقم 8 ، الطابق الرابع  - هاتف : 2527888-04 � فاك�س : 04-2698876 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2679 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �سركة فواله التجارية - �س م م - فرع دبي - جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/2/8 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/ املتخ�س�سون للحلويات واملواد الغذائية - �س ذ م م  اول :- 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 136.975 درهم )مائة و�ستة وثالثون 
التاأخريية عنه بواقع ٪9  الف وت�سعمائة وخم�سة و�سبعون الف درهما( والفائدة 
من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2016/11/1 وحتى ال�سداد التام والزمتها بر�سوم 
الدعوى وم�سروفاتها ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة 
لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1777 جتاري كلي

املحكمة  بان  اآر نظيف  جمهول حمل القامة نعلنكم  املحكوم عليه/1- جميد  اىل 
ل�سالح/ اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/1/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
�سركة �سابا العاملية للتجارة �س م ح - ذات م�سوؤولية حمدودة - بالزام املدعي عليه 
وع�سرة  )ث��الث��ون مليون  دره��م(  وق��دره )30.010.000   للمدعية مبلغ  ي��وؤدي  ب��ان 
ال�سيك يف  ا�ستحقاق  القانونية بواقع 9٪ �سنويا من تاريخ  الفائدة  الف دره��م( مع 
خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامه  مع  التام  ال�سداد  وحتى   2015/2/17
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   ات��ع��اب  مقابل  دره��م 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2016/25   بيع عقار مرهون 

مو�سوع الق�سية : طلب اإذن بيع  عقار مرهون باملزاد العلني طبقا لالجراءات املعمولة مبوجب 
 القانون رقم )1( ل�سنة 2002 ب�ساأن رهن العقارات املقامة يف املنطقة احلرة يف جبل علي. 

طالب العالن : طالب التنفيذ : امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية  
املطلوب اعالنه : املنفذ �سده : 1- �سركة ارمن العاملية - ذ م م - وميثلها مديرها/�سعيد 

ح�سني من�سئي - جمهول حمل القامة. 
عن  ع��ب��ارة  وه��ي  اخلا�سة  ام��وال��ك��م  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   -  : الإع���الن  مو�سوع 
به  املطالب  وف��اء   - S20504  : رق��م الر���س   - املنطقة : جبل علي / جافزا   - عقار 

)23.000.000( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/35 تظلم مدين                

التظلم  اأن  املتظلم �سده / 1- اكرب علي خان جمهول حمل القامة مبا  اىل 
امل��ذك��ور اعاله  /حممد ام��ان اهلل خ��ان �سلطان خ��ان - قد اق��ام عليك التظلم 
علي  امر   2017/148  : رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  القرار  من  تظلم  ومو�سوعه 
عري�سة مدين ، والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء   املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6 ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة رقم    2017/4/4
اأو  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
 رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

 اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/188  ا�ستئناف عقاري                 

اأوبرى بومان - جمهول حمل القامة  اىل املدعى عليه/1- ديالن 
مال  نا�سر   : وميثله  خ��ا���س��ة(  )م�ساهمة  /مت��وي��ل  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املنعقدة   بجل�ستها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   - غ��امن  حممد  اهلل 
بتاريخ  يف الدعوى املذكورة اعاله ،  اخطاركم بورود تقرير ال�سيد 
اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم الربعاء  املوافق 
2017/5/10 ال�ساعة 10.00 �سباحا القاعة Ch1.C.11  للتعقيب 

على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1882  مدين جزئي

امل��ال��ك��ي - جم��ه��ول حمل  ���س��ل��ط��ان �سعيد  ع��ل��ي��ه /1 - حم��م��د  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي :علي �سامل علي اجلزيعي الكتبي - قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
الدعوى  باإحالة  املحكمة  حكمت   : التايل  التمهيدي  احلكم    2017/3/13
للتحقيق ليثبت املدعي بكافة طرق الثبات القانونية ومنها �سهادة ال�سهود 
الف�سل يف  وابقت  الطريق  ب��ذات  الدع���اء  ه��ذا  نفي  للمدعي عليه  ، ويحق 
  2017/4/10 املوافق  الثنني   ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح��ددت  امل�ساريف. 

 .Ch2.D.18 ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/2007   ا�ستئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-حممد عبيد علي حممد احمد علي  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة اكتكو للمقاولت العامة - ذ م م وميثله 
: ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه - قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى 
رقم : 2016/5592 عمايل جزئي بتاريخ 2016/11/28  وحددت لها جل�سه 
يوم اخلمي�س  املوافق 2017/4/20   ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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عربي ودويل
االإعالن عن جبهة االإنقاذ والتقدم:

تون�س:جبهة �سد النه�سة وتفرعاتها و�سركائها
•• الفجر – تون�ص – خا�ص

االإنقاذ  جبهة  تكوين  عن  ر�سميا  االإعــالن  ــد  االأح اأم�ض  مت 
والتقدم التي ت�سم 10 احزاب �سيا�سية من بينها م�سروع تون�ض 
نداء  وحركة  اال�سرتاكي  واحلــزب  احلر  الوطني  ــاد  واالحت
تون�ض )�سق الهيئة الت�سيريية ( اإىل جانب عدد من ال�سخ�سيات 

الوطنية امل�ستقلة. واتفقت االأحزاب على تكوين هذه جبهة 
املح�سوبية  وا�ست�سراء  للحكم  ال�سيا�سي  الف�ساد  تف�سي  ب�سبب 
على  اجلديدة  اجلبهة  واأكــدت  والعائلي«.  احلزبي  والــوالء 
والتم�سك  وا�ستكماله  الدميقراطي  االنتقال  تاأمني  �سرورة 
وبناء  ال�سيا�سي  التوازن  اإعادة  والعمل على  بقيم اجلمهورية 

القطب الدميقراطي التقدمي و�سمان دميومته.

ت عليه الوثيقة  ومن اأبرز ما ن�سّ
التوجيهّية التي مت توقيعها عدم 
النه�سة  ح���رك���ة  م���ع  ال��ت��ح��ال��ف 

وتفرعاتها و�سركائها.
م�ساألة  اأي�سا  الوثيقة  وت�سّمنت 
حيث  النتخابية،  ال�ستحقاق�ات 
مت ت�سكيل جلنة قانونّية واأخرى 

فنّية وجلنة خرباء للغر�س.
على  اأي�����س��ا  الوثيقة  اح��ت��وت  كما 
م����ب����دا ت���دع���ي���م م���ك���ا����س���ب امل�������راأة 
احلّرة  امل���ب���ادرة  ع��ل��ى  والت�سجيع 

والقت�ساد الت�سامني.

املبادئ اخلم�سة
حلركة  ال����ع����ام  الأم��������ني  ووّج��������ه 
مرزوق  حم�سن  ت��ون�����س،  م�����س��روع 
الجتماع   يف  األ��ق��اه��ا  كلمة  خ��الل 
ل�جبهة  ال���ر����س���م���ي  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي 
الإن����ق����اذ وال����ت����ق����ّدم، ر����س���ال���ة اإىل 
مكونات  اأّن  م��ف��اده��ا  التون�سيني 
اأن  على  بالعمل  تعهدوا  اجلبهة 
ت��ك��ون جبهة ان��ط��الق��ة ك���ربى يف 

تاريخ  تون�س.
لي�ست  اأن اجلبهة   م���رزوق  وب��نّي 
ال�سيا�سية  ل����الأح����زاب  ت��ع��وي�����س��ا 
املوجودة يف تون�س، واإمنا �ستتوىل 
ب����ني خمتلف  ال��ت��ن�����س��ي��ق  ع��م��ل��ي��ة 
الحزاب، موؤكدا اأن م�ساكل تون�س 
كبرية ول ميكن م�عاجلتها ب�سكل 

منفرد.
 واأع���ل���ن م�����������������������������رزوق ع���ن خم�سة 
احلج�����ر  مت��ث��ل  اأ���س��ا���س��ي��ة  م��ب��ادئ 
الأ�سا�سي  لعم��������ل جبه������ة الإنقاذ 
والتق�������دم يف امل�س�������هد ال�س�����يا�سي، 
�س������عاره  الأّول  امل��ب��داأ  اأّن  مبينا 
عن  بعيدا  للوط�������ن  اإل  ولء  ل 
العائلة  بي�������ن  التزاوج   مظاه������ر 
وجميع  وال��دول��������������������������ة  وال�����س��ل��ط��ة 
لفت���������ا  والف�س�����اد،  املافيا  اأ�سكال 
جبه�������ة  م��ك��ون�����������������������������ات  اأّن  اإىل 
الدول�ة  اخ��ت��������������������������ارت  الإن��ق��������������������������اذ 

وموؤ�س�ساتها.
ويتمثل املبداأ الثاين وفق مرزوق، 
اإر�ساء  ع��رب  ب��ت��ون�����س  ال��ت��ق��دم   يف 

اإ�سالحات كربى.

معتربا  امل�����س��اع��دات،  اجل��م��ع��ي��ات 
اإياه اإرهابا اجتماعّيا.

حركة  ع����ن  ح���دي���ث���ه  ����س���ي���اق  ويف 
النه�سة، قال الّرياحي: اإّن هناك 
قيادات يف احلركة تعتمد اخلطاب 
املزدوج ل نعرتف بها  وعلى راأ�س 
الغنو�سي  را���س��د  ال��ق��ي��ادات  ت��ل��ك 

الذي ل نعرتف به.
حركة  يف  ال���ق���ي���ادي  واأّك��������د  ه�����ذا 
نا�سفي  ح�سونة  تون�س  م�����س��روع 
اإمكانية لدخول جبهة  اإىل وجود 
بقائمات موحدة  والتقدم  الإنقاذ 

يف بع�س الدوائر البلدية.
ال�سيا�سية  الوثيقة  اأّن  واأ���س��اف   
املبداأ  ه���ذا  تت�سمن  مل  للجبهة 
لن الأحزاب ال�سيا�سية �سترت�سح 
البلدية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  م��ب��دئ��ي��ا 
ب��ق��ائ��م��ات��ه��ا اخل���ا����س���ة، م���ق���را يف 
بع�س  ب���رف�������س  ذات�������ه  ال�������س���ي���اق 
الأط�����راف داخ���ل م�����س��روع تون�س 
ان�سمام احلزب اإىل هذه اجلبهة.

م�سروع  حركة  يف  القيادي  ونفى 
ت��ون�����س وج���ود ات�����س��الت م��ع �سق 
حركة  يف  ال�سب�سي  ق��اي��د  ح��اف��ظ 
ت��ون�����س، م��و���س��ح��ا يف �سياق  ن����داء 
والتقدم  الإنقاذ  اأّن جبهة  مت�سل 
النه�سة  ح���رك���ة  م���ع  ���س��ت��ت��ع��ام��ل 
اأو  ك���ع���دو  ���س��ي��ا���س��ي ل  ك��م��ن��اف�����س 

خ�سم، وفق تعبريه.
ال�سيا�سية  الأر����س���ي���ة  اأّن  واأف������اد 
مت  التي  والتقدم  الن��ق��اذ  جلبهة 
خلق  على  اأ�سا�سا  ترتكز  الإع��الن 
م�ستوى  على  ال�سيا�سي  ال��ت��وازن 
الدولة والأحزاب ال�سيا�سية وبناء 
الق�سايا  م���ن  م���وح���دة  م���واق���ف 
م�سار  ت����ه����دد  ال����ت����ي  ال���وط���ن���ي���ة 

النتقال الدميقراطي.
وم�����ن اأب�������زر الأح����������زاب ال����وازن����ة 
ال���ت���ي ت�����س��م��ه��ا ج��ب��ه��ة الإن����ق����اذ، 
تون�س،  م�������س���روع  ح���رك���ة  ن���ذك���ر 
و احلزب  احل��ر،  الوطني  احل��زب 
العمل  وح�������زب  ال�����س��������������رتاك����ي، 
والثوابت  الدميقراطي،  الوطني 
الت�سيريية  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  وامل��ن��ت��م��ني 

لنداء تون�س.

اأم����ا امل���ب���داأ ال��ث��ال��ث ال����ذي تدافع 
ع���ن  م��ك��ون��ات اجل��ب��ه��ة،  فيتمثل 
عي�س  من����ط  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  يف 

التون�سيني،
ن�سمح  :”لن  م�������رزوق  وق������ال    
منط  بتغيري  الناعقة  لالأ�سوات 
ع��ي�����س ال��ت��ون�����س��ي��ني م��ث��ل��م��ا كانت 
املحاولة يف  2011 و 2012 و 

.2013
يف ح��ني ك��ان امل��ب��داأ ال��راب��ع الذي 
تعمل عليه جبهة النقاذ والتقدم، 
بناء  ا�ستكمال  يف  م���رزوق  خل�سه 
ل�سمان  ال��د���س��ت��ورّي  امل��وؤ���س�����س��ات 

احلقوق  والعدل.
والأخري  اخلام�س  املبداأ  ويتمثل 

اأن ه��ن��اك م���ن لم���ه على   وب����نّي 
اأّن  متزيق وثيقة قرطاج، معتربا 
متزيق تلك الوثيقة اأقل ما ميكن 
اإياها مبثابة عملية  فعله، وا�سفا 

التحّيل.
اليوم  النه�سة  حركة  اأّن  واعترب 
اأن  واأّك��������د  ال���ف���ق���ر،  ت�����س��ت��ث��م��ر يف 
اأك���رث من  ع��ل��ى  ت�سيطر  احل��رك��ة 
األ����ف ج��م��ع��ي��ة خ��ريي��ة حيث   13
اأن ه���ذه اجل��م��ع��ي��ات م��ت��وغ��ل��ة يف 

الأحياء ال�سعبية الفقرية.
حركة  اأّن  اإىل  ال��ري��اح��ي  واأ����س���ار 
ال��ن��ه�����س��ة ت��ري��د اأن ي��ظ��ّل ه���وؤلء 
التون�سيني مرتهنني للفقر وبني 
هذه  ل��ه��م   ت��ق��دم  والفينة  الفينة 

بلغ  امل��غ�����س��و���س  ‘’التوافق  وق����ال 
بالبالد اإىل حالة �سلل ولعل ذلك 
اأهم الأ�سباب التي دفعت اإىل  من 

تكوين جبهة الإنقاذ«.
واأكد المني العام حلركة م�سروع 
هي  الإن���ق���اذ  ‘’جبهة  اأن  ت��ون�����س 
ح�����س��ن ل�����س��د ال���ب���اب اأم�����ام عودة 
النا�س الذين ي�ساعدون يف ار�سال 

ال�سباب اىل الرهاب«.
ال�سابق  ال��ن��ائ��ب  اأف���اد  جهته،  م��ن 
ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي حممود  امل��ج��ل�����س  يف 
لالإعالن  الجتماع  اأن  البارودي، 
الإنقاذ  ج��ب��ه��ة  ع���ن  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي 
والتقّدم، ميّثل ميالد اجلمهورية 

الثالثة.

العمل  يف  م���رزوق  حم�سن  ح�سب 
واحلفاظ  الثقافية  امل�سالة  على 

على كرامة الإن�سان.

التوافق املغ�سو�ض
جبهة  اإّن  م����رزوق  حم�سن  وق���ال 
لتجميع  تهدف  والتقدم،  الإنقاذ 
القوى  م����ن  ع�����دد مم���ك���ن  اأك������رب 
اأبرز  م��ن  اأّن  م��ع��ت��ربا  ال�سيا�سية 
ال�سفوف يف هذه  اأه��داف توحيد 
الف�ساد  احل��رب  �سد  اجلبهة هو 
والإره���������اب ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب قوى 
جميع  داع��ي��ا  ح��ك��وم��ة،  �سيا�سية 
الن�سمام  اإىل  ال�سيا�سية  القوى 

اإىل هذه اجلبهة.

تتحالف  ل��ن  اجل��ب��ه��ة  اأن  األ��ق��اه��ا 
متار�س  التي  النه�سة  حركة  مع 
الجتماعي  ال��داع�����س��ي  الإره�����اب 
اإره��اب دولة  والبالد تعاين اليوم 
التي  النه�سة  ح��رك��ة  يف  متمثل 
بل  واملواطنني  ناخبيها  مل تخدم 
واأنها  �سيا�سييها  م�سالح  خدمت 

ت�ستثمر يف الفقر.
واأفاد الرياحي اأن الأحزاب املكونة 
للجبهة قامت مبراجعات داخلية 
اأغلب  مت��ث��ل  اجل��ب��ه��ة  اأّن  م���وؤك���دا 
“التون�سيون  قائال:  التون�سيني، 
ل ميثلهم ل الي�سار ول اليمني”، 
اجلبهة  اأح�����زاب  اأّن  اإىل  م�����س��ريا 

لي�سوا من طالبي الكرا�سي.

تعي�س  تون�س  اأن  ال��ب��ارودي  وب��نّي 
على وقع و�سع �سبق واأن عاي�سته 
التوافق  اأّن  معتربا   ،2011 يف 
اإىل  اأّدى  ال�����ذي  ه���و  امل��غ�����س��و���س 
تعي�سه  ال�����ذي  ال�����س��ع��ب  ال��و���س��ع 

البالد اليوم.
البارودي بتغيري النظام،  وطالب 
تون�س  واأف����اق  تون�س  ن���داء  داع��ي��ا 
املطلب،  ه����ذا  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اإىل 
م�سكل  لها  لي�س  اجلبهة  م��وؤّك��دا 

مع اأي اأحد.

الرياحي يق�سف النه�سة
واأكد رئي�س الإحتاد الوطني احلر 
التي  الكلمة  يف  ال��ري��اح��ي  �سليم 

جبهة �سد النه�سة والتحالف املغ�سو�س مع النداء جبهة �سيا�سية جديدة يف تون�س

قيادات الحزاب امل�ساركة يف اجلبهة ح�سور متنوع

لن ت�سمح اجلبهة بتغيري منط عي�س التون�سيني وهي ح�سن �سد الرهاب 

اإمكانية لدخول جبهة االإنقاذ والتقدم بقائمات موحدة يف بع�ض الدوائر البلدية
حم�سن مرزوق: التوافق املغ�سو�ض 

بلغ بالبالد اإىل حالة �سلل 
�سليم الرياحي : النه�سة متار�ض 
االإرهـاب الداعـ�سي االجتماعـي

خم�سة مبادئ اأ�سا�سية 
لعمل جبهة النقاذ والتقدم

•• الفجر - تون�ص

 �سهدت اأ�سغال املوؤمتر الثاين  حلزب اآفاق تون�س 
مرمي  من  كل  وح�سور  م�ساركة  ب�سو�سة  املنعقد  
بورقيبة حفيدة الزعيم احلبيب بورقية و بلح�سن 

بن يو�سف حفيد الزعيم �سالح بن يو�سف.
�سورة  للتقاط  الفر�سة  ال�سيفان  ا�ستغل  وق��د 
احلا�سرين  ج���ل  ان��ب��ت��اه  ���س��د  مم���ا  بع�سهما  م���ع 
للزعيمني  رم��زي��ة  اأب��ع��اد  م��ن  امل�ساألة  تت�سمنه  مل��ا 

احلبيب بورقيبة و�سالح بن يو�سف .
م��ع حم���اولت بع�س   تزامنا  ال�سورة  ه��ذه  وت��اأت��ي 

– اليو�سفي  البورقيبي  ال�سراع  اإث���ارة  الأط���راف 
جمّددا وحماولة توظيفه �سيا�سيا، خ�سو�سا عقب 
جل�سات  يف  اليو�سفيني  بع�س  �سهادات  يف  ورد  ما 
والكرامة  احلقيقة  هيئة  نظمتها  التي  ال�ستماع 

مبنا�سبة عيد ال�ستقالل.
اآفاق  حل��زب  ال�سيا�سي  املكتب  اأع�ساء  اعترب  وق��د 
تون�س اأن تواجد كل من مرمي بورقيبة وبلح�سن 
بن يو�سف يف نف�س احلزب هو رد قوي على كل من 
يريد اإثارة وافتعال الفنت كما يعك�س اإرادة يف بناء 
خالفات  ك��ل  ع��ن  بعيدا  لتون�س  اأف�سل  م�ستقبل 

املا�سي

رف�سا ال�ستعادة نار الفتنة:

حفيدة بورقيبة وحفيد بن يو�سف جنبا اإىل جنب
احلفيدان يف ر�سالة �سمنية

مرزوق اجلبهة 
ح�سن �سد الرهاب

�سليم الرياحي 
يطلق النار 
على النه�سة
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العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/260  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-ال�سقر لتجارة الديزل - ذ م م 2- غفور مادابورام  جمهويل 
اي��ه وميثله : نا�سر م��ال اهلل حممد  امل��دع��ي/ �سيتي بنك ان  حمل الق��ام��ة مبا ان 
غامن   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   4.464.563.03( وق��دره  مببلغ  والتكافل  والت�سامم 
وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة  12٪ م��ن ت��اري��خ  ال���س��ت��ح��ق��اق وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت��ام و 
�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  
2017/4/13  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 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 الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/334  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-عبدالعظيم علي اإبراهيم علي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ عبداهلل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اجلطيلي وميثله : عبداهلل �سامل 
حممد �سامل املرزوقي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   20.225.000( وق��دره  مببلغ  عليه 
التام.  وحددت لها جل�سة  ال�سداد  اإقامة الدعوى وحتى  والفائدة 12٪ من تاريخ 
يوم الحد   املوافق  2017/4/9  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/172  تنفيذ عقاري   

للعقارات   فيو  او���س��ن   -3 داود  م��اري  2-�سيال  داود  ���س��ريوب  �سده/1-�سمري  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سعد فخري ح�سني وميثله : خالد حممد 
�سعيد بوج�سيم   نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/1073 عقاري كلي يوم 
الربعاء  بتاريخ  2015/2/11 واملعدل بال�ستئناف رقم 2015/145/157 ا�ستئناف عقاري 
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )1065760( درهم وت�سليمه 
اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن  2-بف�سخ 
اتفاقية البيع املوؤرخة 2013/8/25 املربمة فيما بني امل�ستاأنف وامل�ستاأنف �سدهما الثانية 
والثالث.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/892  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سركة هرديب للتجارة العامة - ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد نظيم الدين حممد راجا   
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )20970( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   1659 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/858   تنفيذ جتاري  

اأحمد ح�سن حممد ح�سن علي  جمهول حمل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
���س م ع  ال���دويل -  ال��ت��ج��اري  الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/البنك 
وميثله : عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز -  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)888358.27( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/499   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- الرجل احلر للمقاولت - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
ديفا�سي  تيكات  وميثلها  م  م  ذ  ���س   - للتجارة  دي  التنفيذ/تي  طالب  ان  مب��ا 
اك�سايف  وميثله : هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )200180( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- �سحة وتثبيت احلجز التحفظي  رقم 
�ستبا�سر  املحكمة  به. وعليه فان  املق�سي  الدين  2016/186 جت��اري يف  ح��دود 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/132   تنفيذ �سرعي  
طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ح�سني   مينهاج  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
عليك  اأق���ام  ق��د  اهلل   خ��ري  �سبلي  جو�سلني   : وميثله  �ساهد  التنفيذ/رابيعة 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوتني 
املنفذ �سده  بالزام  رقمي 1006+2015/1351 احوال نف�س م�سلمني  والقا�سي 
ب�سداد مبلغ املنفذ به وقدره )212180( درهم وفقا ملا ورد مبنطوقه.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/99  عقاري جزئي 
ال�سالمي  دبي  املدعي/بنك  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  الوحيد   عبد  وحيد  خرم  عليه/1-  املدعي  اىل 
)�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:عبا�س نا�سر علي نا�سر احلواي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ 2017/1/31  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك دبي ال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( بحكمت 
املحكمة بف�سخ العقد مو�سوع الدعوى )الجارة املنتهية بالتمليك( وحمو قيد عبارة )تخ�سع ملكية العقار 
اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك ل�سالح املدعي عليه طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك املودع لدى 
الدائرة عن وحدة التداعي والواردة يف �سهادة ملكية العقار ال�سادرة عن دائرة الرا�سي والمالك وبالزام 
املدعي عليه بت�سليم الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعي ورد احليازة له خالية من ال�سواغل كما الزمته 
بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك  . حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم   2015/484 انابات جتارية 
مو�سوع الق�سية : اإنابة من حمكمة ابوظبي البتدائية يف التنفيذ 

رقم )2015/1409-ت-جتر-م-ر-ت-اأظ( 
طالب الإعالن : طالب التنفيذ : حممد اإح�سان احلايك 

املطلوب اإعالنه : املنفذ �سده : 1-تعمري القاب�سة لال�ستثمار ذ م م - جمهول حمل القامة 
احلاجز ال�سابق : 1- الك�سندر ت�سرينوف  2014/376 تنفيذ عقاري  2-حممد ح�سني علي حممد 
ا�سكندري زاده - 2013/205 انابات جتارية   3-كرم عي�سى ديب - 2014/489 تنفيذ عقاري   4- 

�سيفاد فاريكيا  2015/26 انابات مدنية 
�سقة  عبارة عن  وه��ي  ل�سالح  �سبق حجزه  ما  على  بانه مت احلجز  نعلنكم   -  : الإع���الن  مو�سوع 
�سكنية - املنطقة : مر�سى دبي -رقم الر�س : 26 - ا�سم املبنى : ايليت ريزيدين�س - رقم العقار 
، وف��اء للمبلغ املطالب به وق��دره )1969307.68( دره��م وذل��ك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ   7303 :

مفعوله قانونا. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم   2015/484 انابات جتارية 

مو�سوع الق�سية : اإنابة من حمكمة ابوظبي البتدائية يف التنفيذ 
رقم )2015/1409-ت-جتر-م-ر-ت-اأظ( 

طالب الإعالن : طالب التنفيذ : حممد اإح�سان احلايك 
املطلوب اإعالنه : املنفذ �سده : 1-تعمري القاب�سة لال�ستثمار ذ م م - جمهول حمل القامة 

احلاجز ال�سابق :  حممد قمرب عبداهلل مراد ال علي - رقم التنفيذ : 2013/223 انابات جتارية
احلاجز ال�سابق : نعمان عبدالقادر حممد احل�سيدان  :- 2014/181 انابات مدنية  

�سقة  �سبق حجزه ل�سالح وهي عبارة عن  بانه مت احلجز على ما  نعلنكم   -  : الإع��الن  مو�سوع 
�سكنية - املنطقة : مر�سى دبي -رق��م الر���س : 22 - ا�سم املبنى : برج الم��ريه - رقم العقار : 
4209/2904 ، وف��اء للمبلغ املطالب به وق��دره )1969307.68( دره��م  وذل��ك للعلم مبا جاء فيه 

ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

انذار عديل بالن�سر
 النذار العديل رقم  1956 / 2017  
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حماكم دبي
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انذار عديل بالن�سر
 النذار العديل رقم  1962 / 2017  
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
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حماكم دبي
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عن  الكاتب العدل

حماكم دبي
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انذار عديل بالن�سر
 النذار العديل رقم  1959/ 2017  

 
 
 

  

عن  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

انذار عديل بالن�سر
 النذار العديل رقم  1957 / 2017  

املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - بوكالة املحامية / موزه اخلظر 
املنذر اليه / مطعم ال�سوكه الذهبيه - فرع الفجرية - �س ذ م م  

   

عن  الكاتب العدل

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1488  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الطاحونة الذهبية لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /عبد ال�سالم حممد عبد ال�سالم رزق  قد اأقام 
 57184( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
واتعاب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(  ع��ودة مببلغ )3000  وت��ذك��رة  دره���م( 
جل�سة  لها  وح���ددت    mb169015538ae ال�سكوى:  رق��م   . املحاماة 
لذا   ch1.A.5:يوم الحد املوافق 2017/4/16 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1456  عمايل جزئي
������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  الفنية  ل��الع��م��ال  امل��دع��ي عليه / 1-ل��ي��ه��ان  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ا���س��وك ك��وم��ار ك��ري�����س��ان ���س��ان��د  ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   7749( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ )800 دره���م( وال��زام��ه��ا وامل�����س��اري��ف. رق��م ال�سكوى: 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB168744839AE
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �س مبكتب   2017/4/11
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1165  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول  الفنية  بارينو للخدمات  املدعي عليه / 1-وارملني  اىل 
اأقام  حمل القامة مبا ان املدعي /حممد اقتادار علي ذو الفقار علي  قد 
 19900( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )1000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف. رقم 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت   MB168161540AE/2017 ال�سكوى: 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   8.30 ال�ساعة   2017/4/11 املوافق  الثالثاء 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2015/3945  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-يف اي بي ات�س ا�س م.د.م.����س جمهول حمل القامة 
وميثله:عبداهلل  ج��وزي��ف   �سيبا�ستيان  لجن����ارا  /ب��ات��ي��ك��و  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )309838 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)1500 درهم( والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���س   8.30 ال�ساعة   2017/4/18
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1107  عمايل جزئي

������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  امل��دع��ي عليه / 1-اب�����رار  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  القامة مبا ان املدعي /خ��زار عبا�س حممد خان  قد 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )10318 دره����م(  وم��و���س��وع��ه��ا 
ال�سكوى:  رق��م  وامل�ساريف.  والر�سوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
الثالثاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB168065742AE/2017
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  ���س   8.30 ال�ساعة   2017/4/18 امل��واف��ق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/912  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دوربل لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /راجا كري�سنان راجيندران راجيندران  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18800 درهم( وتذكرة عودة 
مببلغ )1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
2017/4/30 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل )علما باأن الدعوى مت جتديدها 

من ال�سطب(. 
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/630  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد ا�سلم حق نواز لل�سحن �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  يا�سني عبد احلميد   املدعي /حممد  ان  مبا 
 800( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   19546( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
. وحددت   MB160864262AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم الحد  املوافق 2017/4/16 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11985 بتاريخ 2017/4/3   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1123  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-نور الربق للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  القيوم   عبد  احمد  /�سهزاد  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
 3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   6001( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
. وحددت   MB168633832AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم الحد  املوافق 2017/4/9 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 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 الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�شارقة – الفجر:

الثقايف  الريا�سي  ال�سارقة  ن���ادي  جن��وم  حقق 
لأل���ع���اب ال��ق��وى امل��ي��دال��ي��ات ووا���س��ل��وا م�سرية 
لألعاب  الوطنية  البطولة  يف  كالعادة  تاألقهم 
م�سا  اأختتم  والتي  والنا�سئني  للرجال  القوى 
ميداليات   7 القوى  األ��ع��اب  فريق  اأم�����س. حقق 
وبرونزية  وف�����س��ي��ة  ذه��ب��ي��ات   5 م��ن��ه��ا  م��ل��ون��ة 
مب��ت��اب��ع��ة امل��ه��ن��د���س ���س��ل��ي��م��ان ال��ه��اج��ري ع�سو 

الثقايف  الريا�سي  ال�سارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
اأم���ني ال�����س��ر امل�����س��اع��د و ب��ق��ي��ادة امل����درب مو�سى 
ال���دي���ب. واأح�����رز ك��اب��نت ال��ف��ري��ق ال��ن��ج��م �سامل 
ح�سن ذه��ب��ي��ة ال��وث��ب ال��ط��وي��ل وم��ن�����س��ور عبد 
الرحمن املرزوقي ذهبية الوثب العايل وف�سية 
الوثب الطويل فيما حقق عبدالرحمن عبداهلل 
اأ���س��ب��ال بجانب فوز  ب��رون��زي��ة ال��وث��ب ال��ط��وي��ل 
 200  ،  100 ذه��ب��ي��ة  ن���وب���ي  ح�����س��ن  حم��م��د 
100 مرت  ذهبية  عبداهلل  وح�سن  رج��ال  مرت 

الهاجري  �سليمان  امل��ه��ن��د���س  واأ����س���اد  ن��ا���س��ئ��ني. 
الريا�سي  ال�سارقة  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
الألعاب  م�سرف  امل�ساعد  ال�سر  اأم���ني  ال��ث��ق��ايف 
التي حتققت لألعاب  الإجن��ازات  الفردية بهذه 
ال��ق��وى وت��ت��وا���س��ل جن���اح ك��ب��ري يف ظ��ل الدعم 
اآل  اأحمد بن عبداهلل  ال�سيخ  املقدم من  الكبري 
جمل�س  ومتابعة  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ث��اين 
والفني  الإداري  اجل��ه��از  جهود  م��ق��درا  الإدارة 

لألعاب القوى وما حتقق من اإجنازات .

الأحد  الهولندي غو�س هيدينك  امل��درب  ك�سف 
الدوري  بطل  �سيتي  لي�سرت  تدريب  رف�س  ان��ه 
النكليزي لكرة القدم املو�سم املا�سي، بعد اإقالة 
الي��ط��ايل ك��الودي��و ران��ي��ريي، واأو���س��ى بتعيني 

م�ساعده كريغ �سك�سبري.
وكان املخ�سرم هيدينك )70 عاما( الذي قاد 
�سابقا فريق ت�سل�سي اللندين ومنتخب هولندا، 
من الأ�سماء املطروحة خلالفة رانيريي الذي 
تراجع  ب�سبب  املا�سي  ف��رباي��ر  �سباط  يف  اقيل 
ا���س��ه��ر م��ن قيادته  ب��ع��د ت�سعة  ال��ن��ت��ائ��ج، وذل���ك 

لي�سرت لحراز اللقب الوحيد يف تاريخه.
وق������ال ه��ي��دي��ن��ك ل�����س��ح��ي��ف��ة ����س���ن���داي تاميز 

الن��ك��ل��ي��زي��ة ب�����س��راح��ة مل ت��ك��ن ث��م��ة حمادثات 
الطرق  ت��ع��رف��ون  لكنكم  لي�سرت،  م��ع  م��ب��ا���س��رة 
انهم  م��ث��ال  الم�����ور،  ه���ذه  م��ث��ل  ت�سلكها  ال��ت��ي 

يفكرون بك .
وانا  مبا�سر  ب�سكل  لي�س  ���س��األ��وا  ل��ق��د  واو���س��ح 
ل  فلماذا  ران��ي��ريي،  اق��ال��ة  ق��ررمت  اذا  رف�ست. 

جتربون م�ساعده؟ ، يف ا�سارة اىل �سك�سبري.
وعني الأخري مدربا موقتا يف البداية ثم مدربا 
عن  لي�سرت  اأب��ع��د  �سريعا  جناحا  وحقق  دائ��م��ا، 

�سبح الهبوط اىل الدرجة الوىل.
وي��ح��ت��ل ال��ف��ري��ق ح��ال��ي��ا امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ع�سر 
بر�سيد 33 نقطة بفارق 6 نقاط عن منطقة 

الهبوط اىل الدرجة الأوىل.
النادي ويعرف  �سك�سبري يعرف  وقال هيدينك 
الالعبني قلت لهم ملاذا ل جتربوه وترون ماذا 

�سيح�سل؟ .
ا�ساف حل�سن احلظ كنت م�سيبا يف ما ذهبت 

اليه .
وفاز لي�سر يف مبارياته الأربع بقيادة �سك�سبري 
يف الدوري املمتاز، واآخرها ال�سبت 2-�سفر على 
�سيفه �ستوك �سيتي. كما بلغ ربع نهائي دوري 
ال�سباين،  ا�سبيلية  ح�ساب  على  اأوروب���ا  اأبطال 
ابريل  ني�سان   12 يف  مدريد  اأتلتيكو  ويالقي 

و18 منه.

اإدارة  جم��ل�����س  اط����م����اأن  ال���ف���ج���ر:  دب�����ي-   ••
ن���ادي دب���ي ال����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة على 
فعاليات  ب��اق��ي  ل�ستكمال  اجل��اري��ة  الرتتيبات 
 2017-2016 ال��ب��ح��ري  ال��ري��ا���س��ي  امل��و���س��م 
يف دب���ي وال��ت��ح�����س��ريات اجل���اري���ة حل���دث ختام 
املو�سم الريا�سي البحري واإقامة وتنظيم �سباق 
 60 املحلية  ال�سراعية  لل�سفن  ال�سنوي  القفال 
قدما والذي يحمل هذا العام الن�سخة رقم 27 
ع�سر  الثالث  املوافق  ال�سبت  يوم  �سيقام  وال��ذي 
املقبل برعاية كرمية ودعم من  من �سهر مايو 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو 

حاكم دبي وزير املالية.
دبي  ن���ادي  اإدارة  اج��ت��م��اع جمل�س  ذل���ك يف  ج���اء 
ال����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة ال�����دوري الذي 
عقد يوم اخلمي�س املا�سي برئا�سة �سعادة احمد 
�سعيد بن م�سحار املهريي رئي�س جمل�س الإدارة 
وح�سور اأع�ساء جمل�س الإدارة حريز املر حممد 
بن حريز وحممد عبد اهلل حارب وجمال زعل 

بن كري�سان واإبراهيم احلداد.

ووجه جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل للريا�سات 
الريا�سية مب�ساعفة جهودها  اللجنة  البحرية 
الكبرية  الريا�سية  التظاهرة  اإجن���اح  اج��ل  م��ن 
حيث من املنتظر اأن ت�سهد اأروقة النادي بداية 
م���ن ال�����س��ه��ر امل��ق��ب��ل ح���رك���ة م��ت�����س��ل��ة م���ن اجل 
الرتتيب لإقامة ال�سباق بالتن�سيق مع ال�سركاء 

ال�سرتاتيجيني 
واأ�ساد جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل للريا�سات 
اإع���داد  �سبيل  يف  امل��ن��ج��زة  ب��اخل��ط��وات  البحرية 
والتي  للنادي  ال�سرتاتيجية  اخلطة  م�سروع 
مت���ت امل���واف���ق���ة ع��ل��ي��ه��ا وه����ي يف م��رح��ل��ة و�سع 
اللم�سات الأخرية على امل�سودة النهائية من اجل 

الإعالن الر�سمي نهاية �سهر ابريل املقبل
جهود  على  الجتماع  يف  الإدارة  جمل�س  واثنى 
جل��ن��ة اخل���ط���ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وال���ت���ي عملت 
خ����الل ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة ع��ل��ى اإن���ه���اء وجتهيز 
اأن  ات�س  �سركة  مع  والتعاون  بالتن�سيق  اخلطة 
الدرا�سات  اإع����داد  جم��ال  يف  املتخ�س�سة  دبليو 
يف  وا�سعة  خربات  متتلك  والتي  ال�سرتاتيجية 

هذا املجال.
على  الجتماع  يف  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  واط��ل��ع 
التقارير الفنية اخلا�سة بعمل اللجان الثالثة 
والتي  املختلفة  ال�سوؤون  مبتابعة  كلفت  والتي 
تخ�س النادي وهي جلنة اخلطة ال�سرتاتيجية 
واللجنة الريا�سية وجلنة ال�ستثمار والتطوير

ومت خالل الجتماع الطالع على تقارير هذه 
اللجان ومت الوقوف على كافة اجلوانب املتعلقة 
-2016 الريا�سي  املو�سم  و�سباقات  بفعاليات 
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اخلطوات  ا�ستعرا�س  الج��ت��م��اع  خ��الل  وج��رى 
املنجزة من اجل اإحياء ق�سم ال�سراعية احلديثة 
)وتر  موؤ�س�سة  ت��دي��ره  وال����ذي  ال��ن��ادي  م��ق��ر  يف 
القادمة  ال��ف��رتة  يف  املتطلبات  ودرا���س��ة  ك���وول( 
اخلطوات  ت��ل��ك  الإدارة  جم��ل�����س  ب�����ارك  ح��ي��ث 
الق�سم  يبداأ  اأن  املنتظر  وم��ن  اجل��دي��دة  باحللة 
�سهر  وب��داي��ة  اب��ري��ل  �سهر  نهاية  مكثفا  ن�ساطا 

مايو مع اقرتاب العطلة ال�سيفية

ف�سل ا�سبيلية يف ا�ستعادة املركز الثالث بعدما اكتفى بالتعادل 
التا�سعة  امل��رح��ل��ة  يف  خ��ي��خ��ون  �سبورتينغ  �سيفه  م��ع  �سلبا 
ملعب  على  القدم.  لكرة  الإ�سباين  ال��دوري  من  والع�سرين 
رامون �سان�سي�س بي�سخوان واأمام اكرث من 31 الف متفرج، 
العديدة  الفر�س  من  اأي  ا�ستغالل  من  ا�سبيلية  يتمكن  مل 
التي اأتيحت له يف ال�سوط الأول. وا�ستمر احلال على املنوال 
نف�سه يف ال�سوط الثاين، مع �سيطرة �ساحب الر�س بن�سبة 
كبرية على املجريات، فيما �سنحت ل�سبورتينغ خيخون املهدد 
بالهبوط فر�س قليلة للت�سجيل، لكن ايا منهما مل ي�ستطع 

التي  ال��ت��وايل  على  اخلام�سة  امل��ب��اراة  وه��ي  النتيجة.  تبديل 
يف�سل فيها ا�سبيلية بالفوز.

ال��ت��ع��ادل ر�سيد  1-1. ورف��ع  ت��ع��ادل ذه��اب��ا  الفريقان  وك��ان 
اله���داف  ب��ف��ارق  متخلفا  وب��ق��ي  ن��ق��ط��ة،   58 اىل  ا�سبيلية 
ع��ل��ى م�سيفه ملقة  ال�����س��ب��ت  ال��ف��ائ��ز  م���دري���د  ات��ل��ت��ي��ك��و  ع���ن 
2-�سفر، كونهما تبادل الفائز مع فارق اأكرب ل�سالح فريق 
العا�سمة )�سفر-1 ذهابا و3-1 ايابا على اأر�سه يف املرحلة 

ال�سابقة(.
ويلعب لحقا ريال مدريد املت�سدر مع الفي�س، وفالن�سيا مع 

ديبورتيفو لكورونيا، وغرناطة مع بر�سلونة الثاين وحامل 
ل�س  مع  فيغو  �سلتا  بلقاء  الإثنني  املرحلة  وتختتم  اللقب. 

باملا�س.
- ترتيب فرق ال�سدارة:

ريال مدريد 65 نقطة من 27 مباراة  1-
بر�سلونة 63 من 28  2-

اتلتيكو مدريد 58 من 29  3-
-4 ا�سبيلية 58 من 29

ريال �سو�سييداد 49 من 29   5-

ا�سبيلية يف�سل يف ا�ستعادة املركز الثالث بالليغا

�سبعة ميداليات ملونة لألعاب قوى نادي ال�سارقة 
يف ختام البطولة الوطنية للرجال والنا�سئني

هيدينك رف�س تدريب لي�سرت بعد اإقالة رانيريي 

اإ�سادة مب�سروع اخلطة اال�سرتاتيجية

جمل�س اإدارة دبي البحري يطمئن على ترتيبات ختام املو�سم
مباركة خطوات اإطالق مدر�سة ال�سراع بحلتها اجلديدة

 �� والح��ت��ي��اط��ي��ة  الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  نظمت 
بالتعاون مع حلبة يا�س �� فعالية ركوب الدراجات 
400 م��ن فئات  اأك����رث م��ن  ال��ه��وئ��ي��ة مب�����س��ارك��ة 

املجتمع و�سط ح�سور جماهريي كبري .
وتاأتي الفعالية يف اإطار حملة ج�سدك اأمانة التي 
اأطلقتها الهيئة يناير املا�سي وت�ستمر 12 �سهرا 
ال�سحي  والتثقيف  ال��وع��ي  م�ستوى  رف��ع  بهدف 

ت��ب��ن��ي �سلوكيات  امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى  ف��ئ��ات  وت�����س��ج��ي��ع 
واأمناط احلياة ال�سحية .

الفعاليات  من  العديد  تنظيم  املبادرة  وت�سمنت 
ال��ت��وع��وي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي ت��ط��رق��ت ملختلف 
الأمرا�س  خ��ا���س��ة  املختلفة  ال�سحية  الق�سايا 
الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���س  مثل  املزمنة 

وال�سكري و�سغط الدم وال�سمنة والتدخني.

وت�ستهدف الهيئة من خالل الفعاليات التي تتم 
التوا�سل  وو�سائل  املختلفة  الإع��الم  و�سائل  عرب 
الجتماعي على مدار عام 2017 الرتكيز على 

ق�سية �سحية معينة يف كل �سهر.
م�ساركة  ت�سهد  اأم��ان��ة  ج�����س��دك  حملة  اأن  ي��ذك��ر 
والتعليمية  ال�سحية  املوؤ�س�سات  م��ن  كبري  ع��دد 

والريا�سية يف الدولة.

اخلدمة الوطنية تنظم فعالية ركوب الدراجات يف 
حلبة يا�س مب�ساركة 400 �سخ�س

•• الذيد – الفجر:

ب��ح��ث وف���د م��ن احت����اد الم������ارات ل��ك��ره القدم 
الثقايف  الريا�سي  الذيد  لنادي  زي��ارت��ه  خ��الل 
املراحل  بالعبي  اخلا�سة  امل�ستجدات  خمتلف 

ال�سنية لكرة القدم يف النادي .

وبحث الحتاد مع اإدارة النادي خالل الجتماع 
اأم�������س الأول م��ن��اق�����س��ة يف  ال����ذي ع��ق��د م�����س��اء 
تطوير م�سابقات فرق الراحل ال�سنية وعر�س 
اللعبة  ع��ل��ي  ت��وث��ر  وامل�����س��اك��ل ايل  امل��ق��رتح��ات 
عبيد  خالد  الجتماع  ح�سر  متعتها  وتفقدها 
�سرور  وحممد  امل�سابقات  جلنة  ع�سو  اخل���ادم 

النادي  كال  اللجنه ومن  املباريات يف  م�سوؤول 
ال�سكرتري  ي��ح��ي ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور زك���ي  م��ن 
الفني و حممد عمر م�سرف مدر�سة كرة القدم 
بالنادي و حممد ماهر مدرب حرا�س املراحل 
ال�سنيه وعادل ال�سنيني مدرب 15�سنه و عادل 
الد�سوقي مدرب فريق 13�سنه و حممد م�سبح 

علي  و  النا�سئني  م��راح��ل  فني  م��دي��ر  علي  ال 
حممد م�سبح م�سرف فريق 17�سنه و فا�سل 
التطرق  ومت  17�سنه   ح��را���س  م���درب  ���س��اب��ر 
الفاعل  الهتمام  لتحقيق  التعاون  تعزيز  اإىل 
باملواهب الواعدة يف لعبة كرة القدم ومتابعتها 

لتحقيق الإجنازات للريا�سة الإماراتية .

وفد من احتاد كرة القدم يناق�س مع نادي الذيد 
تطوير م�سابقات املراحل ال�سنية

القدم  لكرة  ال�سكتلندي  للدوري  بطال  �سلتيك  توج 
على م�سيفه  فوزه  اثر  التوايل  على  ال�ساد�سة  للمرة 

هارت�س 5-�سفر يف املرحلة الثالثني.
بت�سجيله  الفوز  هذا  يف  بقوة  �سنكلري  �سكوت  و�ساهم 
واأ�ساف  هاتريك )24 و27 و84 من ركلة ج��زاء(، 
روبرت�س  وب��ات��ري��ك   )55( ارم�����س��رتون��غ  ���س��ت��ي��ورات 

)61( الهدفني الخرين.
رفع  ال��ذي  ل�سلتيك  وال��ث��الث��ون  الثامن  ه��و  واللقب 
ر�سيده اىل 86 نقطة وتقدم بفارق 25 نقطة على 
املو�سمني  يف  البطل  و�سيف  ابردين  املبا�سر  مطارده 

 24( البطولة  نهاية  من  مراحل   8 قبل  املا�سيني، 
نقطة(.

يف  ال��ك��روي  املو�سم  على  كبري  ب�سكل  �سلتك  وهيمن 
ا�سكتلندا، اذ لي�س يخ�سر يف 30 مباراة، وفاز يف 28 

منها.
ال�سابق  امل��درب  ي�سرف عليه  الذي  �سلتيك  امكان  ويف 
ب���رن���دان رودج������رز، ان يحرز  ل��ل��ي��ف��رب��ول الن��ك��ل��ي��زي 
اذ �سبق له اح��راز كاأ�س  الثالثية املحلية هذا املو�سم، 
حيث  املحلية  الكاأ�س  نهائي  ن�سف  بلغ  كما  الرابطة، 

يالقي غرميه التاريخي رينجرز.

�سلتيك بطال للدوري ال�سكتلندي 
للمرة ال�ساد�سة  
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•• عجمان ـ  الفجر 

على  ا�ستمر  متميزا،  ريا�سيا  خميما  عجمان  جامعة  نظمت 
150 طالبا وطالبة  اأكرث من  اأي��ام، و�سارك فيه  مدى ثالثة 
من خمتلف مدار�س الدولة. وا�ست�سافت اجلامعة ال�سيد جيف 
مدى  على  الكاراتيه  يف  العامل  بطولة  على  احلائز  توم�سون، 
خم�س �سنوات متتالية، وزوجته ال�سيدة َجني�س توم�سون، بطلة 
العامل يف الكاراتيه �سابقا، باعتبارهما من اأهل الخت�سا�س يف 

املجال الريا�سي.
الريا�سية،  الأن�����س��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  امل��خ��ي��م  ا�ستمل  وق���د 
فيها  و�سّجع  ال�سيد جيف،  التي قدمها  التحفيزية  واجلل�سات 
الكبري  لأث��ره��ا  املختلفة  الريا�سات  ممار�سة  على  امل�ساركني 

الطلبة  واأر�سد  والنف�سية،  اجل�سدية  ال�سحة  على  والإيجابي 
واأو�ساهم  املواقف،  خمتلف  مع  باإيجابية  التعامل  كيفية  اإىل 
ب�سرورة تنظيم اأنف�سهم وتفعيل توا�سلهم مع الآخرين �سمن 

اإطار من الحرتام يف اأجواء تفاعلية هادفة.
وقد �سهد املخيم اإقبال لفتا من الطلبة من خمتلف املراحل 
الفعاليات  ت��ف��اع��ل��ه��م م���ع خم��ت��ل��ف  اأب������دوا  ال���ذي���ن  ال��درا���س��ي��ة 
اإطار مبادرات  والن�ساطات يف املخيم الذي نظمته اجلامعة يف 
امل�ساركة  لروح  تعزيزا  املجتمع  خدمة  اإىل  الهادفة  اخلري  عام 

والتبادل املعريف.
ويف ختام املخيم، كّرم الدكتور كرمي ال�سغري، مدير اجلامعة 
ال�سيد جيف توم�سون تقديرا جلهوده الرائعة يف اإجناح املخيم 
�سهادات  بت�سليم  وزوج��ت��ه  ج��ي��ف  ال�سيد  ق���ام  ك��م��ا  ال��ري��ا���س��ي، 

امل�ساركة لكافة الطلبة والطالبات امل�ساركني يف املخيم.
وال�سيد جيف توم�سون، هو حامل و�سام ال�ستحقاق من امللكة 
الريا�سي  ال�سعيدين  على  اإجن��ازات��ه  نظري  الثانية  اإليزابيث 
وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع. ف��ق��د اأ���س�����س ه���و وزوج���ت���ه ج��م��ع��ي��ة “يوث 
باملجتمع من  ب�سكل فاعل  ال�سباب  تعنى بدمج  ت�سارتر” التي 
الغ�سب  للتعامل مع  توؤهلهم  خالل برامج توعوية وتدريبية 
وامل�����س��اع��ر ال�����س��ل��ب��ي��ة. وب��ع��د ح�����س��ول��ه ع��ل��ى ب��ط��ول��ة ال��ع��امل يف 
الكاراتيه عدة مرات، قام ال�سيد جيف بتدريب فريق الكاراتيه 
الربيطاين لتمتد انت�ساراته يف هذا املجال على مدى عقدين 
ال���دويل ملركز  اأن���ه املمثل  ال��ف��ائ��ت، كما  ال��ق��رن  م��ن ال��زم��ن يف 
اأن تعاون ممثلي احتاد  ُيذكر  “حممد علي كالي” اخل��ريي. 

الإمارات للكاراتيه كان له كبري الأثر يف اإجناح هذا املخيم.

التي  ال��ري��ا���س��ي  ال��ت��ع��ل��ي��ق  ب��ن��ج��اح دورة  اف��ت��ت��ح��ت 
علوم  ان�سطة  وت��ط��وي��ر  بحث  اك��ادمي��ي��ة  تنظمها 
الريا�سة )درا�سا( بالتعاون مع الحتاد اخلليجي 

لالإعالم الريا�سي وقنوات دبي الريا�سيية.
ا�سرف على حما�سرات الدورة النظرية والعملية 
اإىل  حمد  ع��دن��ان  امل��ع��روف  العربي  التعليق  جن��م 

جانب خرية املحا�سرين العرب.
وت��ع��ت��رب ه���ذه ال�����دورة امل��ت��ق��دم��ة مب��ث��اب��ة باكورة 
اخلليجي  الحت���������اد  ب�����ني  امل����وق����ع����ة  الت����ف����اق����ي����ة 
قنوات  مع  م��رة  لأول  بالتعاون  درا���س��ا  واكادميية 

ال��دورة نخبة من  الريا�سية، وق��د �سارك يف  دب��ي 
الع��الم��ي��ني ال��ري��ا���س��ي��ني م��ن اك���رث م��ن خم�س 
دول بهدف ال�ستفادة من املواد العلمية والعملية 
مدار  على  مكثف  ب�سكل  �ستقدم  التي  واخل���ربات 
اأ�سرار  ال������دورة ع��ل��ى  ي���وم���ني. وت���رك���زت حم����اور 
وا�ساليب التعليق الريا�سي للمتخ�س�سني ومنها 
�سرعة ال�سوت واملعدل الثابت يف تالحق الكلمات 
– التحكم(  – ال��ث��ق��ة  م��ع��اي��ري )ال���و����س���وح  وف���ق 
فهم  اإىل جانب  امل�ساعدة،  التقنيات  والتعامل مع 
التي  التعليقات  على  ن��رك��ز  )ك��ي��ف  التعليق  قيم 

جتذب امل�ستمع وملاذا بع�س العبارات مميزة وكيف 
ن�ستخدمها فقط يف وقتها؟(.

اأي�سا الإج��اب��ة عن الت�ساوؤل  وم��ن حم��اور ال��دورة 
امل��ه��م: م��ن ه��و اجل��م��ه��ور وك��ي��ف ن��ف��ه��م��ه؟ وكيف 
ي��ت��وا���س��ل امل��ع��ل��ق ال��ن��اج��ح م���ع ج��م��ه��وره ويرتك 
التعامل  على  الرتكيز  مع  مميزة،  خا�سة  ب�سمة 
خالل  املفاجئة  الح��داث  او  ال�سعبة  املواقف  مع 

املباراة او احلدث؟.
العا�سرة  يف  اليوم  اعمالها  ال��دورة  تختتم  و�سوف 

م�ساء بتوقيت دبي .

األقى حار�س نادي بر�سلونة ال�سباين الملاين مارك-اندريه تري 
�ستيغن بظالل من ال�سك حول م�ستقبله مع النادي الكاتالوين، 
وذلك و�سط تقارير عن اهتمام ب�سمه من قبل مان�س�سرت �سيتي 
ال�سابق  وبر�سلونة  احل���ايل  �سيتي  م���درب  وي�سعى  الن��ك��ل��ي��زي. 
ال���س��ب��اين ج��و���س��ي��ب غ����واردي����ول، اىل احل�����س��ول ع��ل��ى خدمات 
احلار�س الدويل الأملاين )24 عاما( منذ العام املا�سي. واأوردت 
جنيه  مليون   30 لعر�س  م�ستعد  �سيتي  ان  انكليزية  تقارير 
ع��ل��ى خ��دم��ات تري  ي����ورو( للح�سول  م��ل��ي��ون  ا���س��رتل��ي��ن��ي )35 

�ستيغن يف نهاية املو�سم احلايل.
الفريق  اهتمام  ح��ول  احل��ار���س  لف��ان��غ��واردي��ا  و���س��األ��ت �سحيفة 
لقب  ح��ام��ل  بر�سلونة  م��ع  �سيبقى  ك��ان  اذا  وم��ا  ب��ه  الن��ك��ل��ي��زي 

املقبلة، فاأجاب  ال�سنوات  ال��دوري والثاين يف الرتتيب حاليا يف 
ل اعرف .

الأف�سل  اأق��دم  ان  اأح���اول  الأح��د  ن�سرت  التي  املقابلة  ا�ساف يف 
من اأجلي ومن اأجل الفريق. اأعطي اأف�سل ما لدي واحت�سن. ل 

ميكن معرفة ما قد يح�سل بعد ذلك .
وان�سم تري �ستيغن اىل بر�سلونة عام 2014 قادما من بورو�سيا 
نهاية  حتى  ال��ن��ادي  م��ع  عقده  وميتد  الأمل���اين،  مون�سنغالدباخ 

حزيران يونيو 2019، علما انه يخو�س مفاو�سات لتمديده.
اأعي�س اللحظة، وه��ذا ه��و اله���م. انا  ا���س��اف احل��ار���س المل���اين 
القابا  اح���رز  ان  واآم���ل يف  �سعيد هنا م��ع زم��الئ��ي وا���س��دق��ائ��ي، 

كثرية، هذا هو الهدف .

•• ق�رس ال�رساب – الفجر:

زاد القطري نا�سر بن �سالح العطية 
يف ف��ئ��ة ال�����س��ي��ارات وال��ربي��ط��اين �سام 
النارية  ال��دراج��ات  فئة  يف  �سندرلند 
العام  ال��رتت��ي��ب  ���س��دارة  يف  تقدمهما 
املوؤقت بعد اإحرازهما اأ�سرع توقيت مع 
اّلتي  الأوىل  اخلا�سة  املرحلة  نهاية 
كيلومرًتا   276،59 م�سافتها  بلغت 
من رايل اأبوظبي ال�سحراوي املدعوم 

من ني�سان. 
����س���رق عرجان  امل���رح���ل���ة  ه����ذه  ب������داأت 
�سمال  وان���ت���ه���ت  اأب������و ظ���ب���ي،  ج���ن���وب 
امل��ن��ت��ج��ع ال�����س��ح��راوي ال��ن��ائ��ي ق�سر 
ال�������س���راب، ح��ي��ث جن���ح ���س��ن��درلن��د يف 
ق�سمة  بدون  الّول  املركز  �سعلة  حمل 
مع اأحد خالل الق�سم الإنتقائي الأّول 
بت�سجيل ا�سمه يف قمة لئحة الأ�سرع 
و�سيفه،  ع���ن  ف��ق��ط  ث�����واٍن   3 ب���ف���ارق 
ول��ي��زي��د ال���ف���ارق م��ع ه��ب��وط الظالم 
الت�سيلي  ع��ن  ف��ق��ط  ث����واٍن   5،7 اإىل 
ب��اب��ل��و ك��وي��ن��ت��ان��ي��ال ع��ل��ى م��نت دراج���ة 
كبطل  لقبه  ع��ن  امل��داف��ع  هو�سكفارنا 
 . )FIM( العامل للدراجات النارية

وقال �سندرلند: كان من املهم الفوز 
لأن  اأم�����س  ي���وم  التمهيدية  ب��امل��رح��ل��ة 
اإىل  يحتاج  ال�سحراوي  اأبوظبي  رايل 
اعتماد ا�سرتاتيجية معينة. كان يوًما 
ندفع  اأن  وا���س��ط��ررن��ا  وق��ا���س��ًي��ا  �سعًبا 
املتاأخرة  بقوة، فالنطالق من املراكز 
لي�س  الأوىل  امل���راك���ز  يف  وال���و����س���ول 
مبا  التكهن  ميكن  ل  ال�سهل.  ب��الأم��ر 
الأمطار  م��ع  ال�سحراء  يف  �سنواجهه 
املا�سية،  الأ���س��اب��ي��ع  يف  ه��ط��ل��ت  اّل���ت���ي 
ل����ذا ف��ق��دت ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى مقدمة 
الرمال  ع��ل��ى  وحت����دي����ًدا  ال�����دراج�����ة، 
الناعمة، وا�سطررت ل�ستخدام املكابح 
مرات عدة. ت�سبب هذا قلياًل بالإجهاد 
تعمل  ال��دراج��ة  ولكن  وال�سغوطات. 
ب�����س��ك��ل ج��ي��د. ���س��وف اأت��ع��ام��ل م���ع كل 
الأحداث يوماً بيوم. ومن الوا�سح اأن 
ي��وم غد  الأّول  امل��رك��ز  م��ن  انطالقتي 
الوقت. ولكن  اأخ�سر بع�س  �ستجعلني 

�ساأرى ماذا �سيح�سل .
اأما و�سيفه الت�سيلي كوينتانيال الّذي 
تاأخر بفارق 3 ثواٍن فقط فتحدث عن 
كانت مرحلة �سعبة  قائاًل:  مغامرته 
اأنا  امل��راك��ز اخللفية  م��ن  ق���دت  ج����ًدا. 
النمط  واعتمدت  )�سندرلند(  و�سام 
ت�سدر  من  ومتكنت  ال�سريع  القيادي 
من  كان  الوقت.  من  لفرتة  الرتتيب 
املهم اأن اأعود بقوة بعد احلادث اّلذي 
تعر�ست له يف داكار واأن اأ�ستعيد ثقتي 

بنف�سي مرة اأخرى . 
جعفر  حم����م����د  ال����ك����وي����ت����ي  وو������س�����ل 
و���س��اح��ب الأر�����س الإم���ارات���ي حممد 

البلو�سي يف املركزين الثامن والتا�سع 
توالياً على منت دراجتني من الطراز 

ذاته كيه تي اأم . 
العطية  مت���ك���ن  ال�������س���ي���ارات  ف���ئ���ة  يف 
تويوتا  م��نت  ع��ل��ى  كلمته  ف��ر���س  م��ن 
اأوفردرايف  فريق  ب��األ��وان  هايلوك�س 
�سدارة  على  قب�سته  ليحكم  راي�سينغ 
 11،35،1 ب���ف���ارق  ال���ع���ام  ال��رتت��ي��ب 
اأبوظبي  ف���ري���ق  ����س���ائ���ق  ع����ن  دق���ي���ق���ة 

راي�سينغ ال�سيخ خالد القا�سمي. 
اإىل واح���ة  ل��ل��ت��و  ال���وا����س���ل  ال��ع��ط��ي��ة، 
ال�سراب،  ق�سر  م��ن  بالقرب  التجمع 
���س��ه��اًل، ولكننا  ال���ي���وم  ي��ك��ن  ق����ال: مل 
اجلّيد.  ال�ساد�س  امل��رك��ز  م��ن  انطلقنا 
ال�ساغط  ال��ق��ي��ادي  ال��ن��م��ط  اع��ت��م��دن��ا 
 70 ال�  الكيلومرتات  وال�سريع خالل 
الفارق. مل  اأن نخلق  اأجل  الأوىل من 
نواجه اأي م�سكلة وكل �سيء �سار على 
هايلوك�س  تويوتا  ال���  �سيارة  ي��رام.  ما 
رائعة، علًما اأن الأجواء حارة جًدا وقد 
بلغت درج��ة احل���رارة داخ��ل مق�سورة 
مئوية.  درج����ة   52 ح����واىل  ال�����س��ي��ارة 
وال�سوائل  امل��ي��اه  م��ن  ال��ك��ث��ري  ���س��رب��ن��ا 
اأجل  م��ن  بوميل  ماثيو  وم��الح��ي  اأن��ا 
عدم التعر�س للجفاف. غًدا يوم اآخر 

و�سرى ما �سيح�سل .
الرو�سي فالدميري فا�سيلييف الغائب 
ال��دويل و�سل يف املركز  عن باها دب��ي 
ميني  ال���  �سيارته  مقود  خلف  الثالث 
فريق  حت�����س��ري  م��ن  راي�����س��ي��ن��غ  اأول4 
الرتتيب  يف  وت������اله   ، راي������د   � اإك���������س 
زابليتال  م����ريو�����س����الف  ال��ت�����س��ي��ك��ي 
وم��واط��ن��ه م��ارت��ن ب��روك��وب على منت 
اأمو�س  اأوجينيو  الإيطايل  اأما   . فورد 
فكان مفاجاأة املرحلة الأوىل بو�سوله 

�ساد�ساً يف ترتيب ما زال غري ر�سمي. 
ال�����س��ع��ودي ي��ا���س��ر ب��ن ���س��ع��ي��دان الذي 
املا�سي  العام  تي2  ال�  فئة  لقب  خ�سر 

الو�سافة،  ب��ل��ق��ب  م���رغ���ًم���ا  ل��ري���س��ى 
ب�سكل  ال�سحراوي  اأبوظبي  رايل  ب��داأ 
رائ��ع وك��ان يف ���س��دارة ه��ذه الفئة مع 
املراقبة  ن���ق���اط  ع��ن��د  م������روره  ت�����وايل 
ليت�سدر فئته ويحتل املركز ال� 17 يف 
وقدره  اإجمايل  بوقت  العام  الرتتيب 

�ساعات.   4،55،38،5
يف امل��ق��اب��ل وق��ف احل��ظ ال��ع��اث��ر بوجه 
بالهايل  م��ن�����س��ور  ال�������س���اب  ���ائ���ق  ال�������سّ
املناف�س يف فئة ال� تي2 بعدما تعر�س 
لنك�سة كبرية اإثر توقف م�سريته على 
منت �سيارته ال� تويوتا لندكروزر قبل 
الأوىل.  املراقبة  نقطة  اإىل  الو�سول 
بالهلي، مع مالحه كري�س  اأن  ونذكر 
باتر�سون، اأح��رز لقب ال� تي2 يف باها 

دبي الدويل قبل حواىل اأ�سبوعني. 
اأبيكاييف  م������ارات  ال���ك���ازاخ�������س���ت���اين   
ت��ع��ر���س حل�����ادث يف   )226 )ال���رق���م 
الطوافة  ا�ستدعاء  ومت  املرحلة  بداية 
ال���ط���ب���ّي���ة. مت ن���ق���ل م���الح���ه اأن������دري 
زايد  مدينة  م�ست�سفى  اإىل  �سيبينكو 
راأ���س��ه. ظل  يف  لإ�سابة  تعر�س  بعدما 

واعًيا ويف حالة م�ستقرة. 
الرباعية  ال��ن��اري��ة  ال���دراج���ات  ف��ئ��ة  يف 
الدفع ال� كوادز مل يتمكن الكويتي فهد 
امل�سّلم من الحتفاظ ب�سدارته لفرتة 
طويلة، حيث خرج من �سمن اخلم�سة 
بهذه  الفائز  وي��رتاج��ع خلف  الأوائ���ل 
املرحلة البولندي كاميل في�سنيف�سكي 
ورودولفو �سيربز من غوانتامال. اأّما 
فقدمت  ليباروتي  كاميليا  الإيطالية 
تاأدية جيدة باإحتاللها للمركز الرابع 

خلف الإماراتي خليفة الري�سي.
نادي  رئ��ي�����س  �سلّيم  ب��ن  وق���ال حم��م��د 
الرايل:  وموؤ�س�س  لل�سيارات  الإم��ارات 
�سهلة  اأب�����ًدا  ت��ك��ن  مل  الوىل  امل��رح��ل��ة 
ولكنها  ال��ي��وم.  مناف�سات  اأث��ب��ت��ت  كما 
ط��ري��ق��ة ل��ل��م��ت�����س��اب��ق��ني م���ن اأج�����ل اأن 

يعتادوا ويتاأقلموا على الأجواء احلارة 
يتناف�سوا  اأن  قبل  املناخية  والظروف 
الرملية  الكثبان  على  اأط��ول  مل�سافات 

خالل الأيام املقبلة .
وُي�سرف فريق �سالوكي موتور�سبورت 
اّل���ذي يتخذ م��ن دب��ي م��ق��ًرا ل��ه، على 
ي�سارك  حيث  خمتلفة  �سيارات  ث��الث 
م��وؤ���س�����س ال��ف��ري��ق م�����ارك ب�����اول على 
ال�����ّس��ائ��ق جيورجي  اأم����ا   ، ب��اغ��ي  م��نت 
الإم����ارات  يف  امل��ق��ي��م  غوم�سيا�سفيلي 
فيجل�س خلف مقود �سيارة بريدايتور 
هذا  اإىل  ين�سم  بينما   ،  185 اإك�����س 
)الروكي(  امل��ب��ت��دْى  ال�����ّس��ائ��ق  الثنائي 
)ني�سان  ال���زب���ري  ع���ب���داهلل  ال���ُع���م���اين 
املالحة  مبهمة  وي�سطلع  ب���ات���رول(. 
يف املقعد ال�ّساخن على منت ال�سيارات 
امل��خ�����س��رم كوين  ال���وي���ل���زي  ال���ث���الث 
و  اأب��رام��وف  نيكيتا  والرو�سية  اإيفانز، 
ال�سويدية اآين �سيل الدراجة ال�سابقة 

يف داكار. 

االأحد  يوم  مناف�سات  جمريات 
)2 اأبريل 2017(

الكويتي فهد امل�سلم على منت ياماها 
�سرف  ع��ل��ى  ح�����س��ل  اآر   700 راب���ت���ور 
اخلا�سة  املرحلة  يف  امل�����س��ارات  اإف��ت��ت��اح 
خم�سة  اأ����س���ل  م���ن  )ن��ي�����س��ان(  الأوىل 
الدراج  اإخ��ت��ار  بينما  انتقائية،  اأق�سام 
توقيت  اأ�سرع  �ساحب  �سندرلند  �سام 
من  الإن��ط��الق  التمهيدية  املرحلة  يف 
املركز ال� 39 الأخري. يف وقت اإنطلق 
ال��������دراج امل���ح���ل���ي الإم������ارات������ي حممد 

البلو�سي من املركز ال�سابع. 
اإنطلق الدراجون بعد اجلدول الزمني 
امل�ساركني  ك��ون  ق�سري  ب��وق��ت  امل��ح��دد 
اإن��ط��ل��ق��وا يف البداية  الأب��ط��اأ ه��م م��ن 
اأ�سحاب اخلربة  ال��دراج��ني  ب��دًل من 
اّلتي  امل��ع��ان��اة  يف�سر  م��ا  وامل��ح��رتف��ني، 

عا�سها الدراج اآلن بويرت )الرقم 76( 
على  اإ�سمه  �سجل  م��ن  اأّول  ك��ان  حيث 
ق�سري  وق���ت  ب��ع��د  املن�سحبني  لئ��ح��ة 
الأوىل.  املراقبة  لنقطة  اإجتيازه  من 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأّن ال��ربي��ط��اين مل 
اإتخذ  اأن��ه  اإّل  خطرية،  بجروح  ي�سب 
قرار عدم اإكمال مغامرته يف �سحراء 
ال���رب���ع اخل������ايل. ك��م��ا ت���وق���ف كرييل 
نقطة  عند   )106 )ال��رق��م  �سولوخا 
املراقبة الأوىل بعدما داهمته امل�ساكل 
امليكانيكية. يف وقت و�سل كل من بابلو 
�سندرلند،  �سام  املت�سدر  كوينتانيال، 
غون�سافلي�س  وباولو  وولكر  ماتيا�س 

اإىل نقطة املراقبة الّثانية. 
 )22 )الرقم  الفال�سي  خالد  ال��دراج 
توقف بدوره ب�سبب م�ساكل ميكانيكية 

ليخ�سر الكثري من الوقت. 
الدراجات  ف��ئ��ة  يف  ال�����س��راع  واإح���ت���دم 
ال�����ف�����وارق جمرد  ال����ن����اري����ة ل��ت�����س��ب��ح 
مناف�سة  ب���ع���د  اإذ  ����س���غ���رية،  ث��������واٍن 
الفارق  يتعَد  مل  احل�سراء  يف  حامية 
وو�سيفه  امل��ت�����س��در  ���س��ن��درلن��د  ب���ني 
نقطة  عند  ث��واٍن  الثالث  كوينتانيال 

املراقبة الثالثة.
املنطلقني  اأّول  ك��ان  ال�سيارات  فئة  يف 
يورغن  اأف���ري���ق���ي  اجل���ن���وب  ال�����ّس��ائ��ق 
�����س����رودر ع��ل��ى م���نت ن��ي�����س��ان ن����اف����ارا ، 
بينما اإختار القطري نا�سر بن �سالح 
القا�سمي  خ���ال���د  وال�����س��ي��خ  ال��ع��ط��ي��ة 
ال�ساد�س  امل���رك���زي���ن  م���ن  الإن����ط����الق 

وال�سابع توالًيا. 
نقطة  عند  الو�سول  يف  جنح  العطية 
املراقبة الأوىل متقدًما بفارق 4،31 
القا�سمي  ال�سيخ خالد  دقائق و�سيفه 
 . اآر  3008 دي كيه  على منت بيجو 
ال� تويوتا هايلوك�س  �سائق  لحًقا كان 
نقطة  اإىل  الوا�سلني  اأّول  اأوفردرايف 
امل��راق��ب��ة ال��ّث��ان��ي��ة م��ع ف���ارق كبري عن 

ب���اق���ي م��ن��اف�����س��ي��ه، ع���ل���ى ال����رغ����م من 
خط  عند  املنطلقني  �ساد�س  ك��ان  اأن���ه 
جتاوز  يف  جن���ح  اأن�����ه  اأّي  الإن����ط����الق، 
اإنطلقت  اّل���ت���ي  اخل��م�����س  ال�������س���ي���ارات 
قبله، ليزيد الفارق بينه وبني ال�سيخ 
وليعود  دق��ائ��ق،   6،32 اإىل  القا�سمي 
وي�سل اإىل خط النهاية بوقت اإجمايل 
مت�سدًرا  �ساعات   3،14،17 وق���دره 
يهم  وه���و  دق��ي��ق��ة   11،25،1 ب��ف��ارق 

بالدخول اإىل واحة التجمع. 
القا�سمي الو�سيف قال: نتيجة اليوم 
اأ�سعى  ك��ن��ت  اأن���ن���ي  ��ا  ج���ي���دة خ�����س��و���سً
ل���ل���دخ���ول ���س��م��ن ال��ع�����س��رة الأوائ�������ل. 
وخ�سو�ساً  ب�سعوبتها  املرحلة  متيزت 
كّنا  الأخ��رية. عندما  الكيلومرتات  يف 
ال�سغرية  الرملية  الكثبان  اإىل  ن�سل 
ولكن  نعاين،  كنا  والناعمة  واملتتالية 

اإجماًل تعترب نتيجتنا جيدة . 
املت�سابقون  ي��دخ��ل  )الث���ن���ني(،  غ����ًدا 
�سحراء  يف  امل��ث��رية  الرملية  الكثبان 
ال��رب��ع اخل��ايل لأول م��رة. حيث تبداأ 
ال���ط���ري���ق م���ن مزيرة  امل���رح���ل���ة ع��ل��ى 
باجتاه  غرًبا  وتتجه  زاي��د  مدينة  اإىل 
غياثي  ط��ري��ق  ع��ل��ى  م��راق��ب��ة  نقطتي 
املراقبة  ن��ق��ط��ة  اإىل  ال���و����س���ول  ق��ب��ل 
الثالثة بالقرب من اأرادا. وتتوجه اإىل 
النهاية بالقرب من تل مرعب. وتبلغ 
كيلومرًتا،  م�سافة املرحلة 289،39 
99،69 كلم  مع طريق و�سل تبلغ7 
التجميع  واح��د  مدخل  اإىل  للو�سول 

بالقرب من منتجع ق�سر ال�سراب.
ال�سحراوي  ظ��ب��ي  اأب����و  رايل  وُي���ق���ام 
زايد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  برعاية 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  ن��ه��ي��ان،  اآل 
ال��ظ��ف��رة، ك��م��ا ي��ح��ظ��ى ال����رايل بدعم 
كبري من بلدية منطقة الظفرة، ومن 
كل من بلدية اأبوظبي، القوات امل�سلحة 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  ل���دول���ة 

الإ�سعاف  خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي،  ���س��رط��ة 
اأدنوك،  يا�س،  مر�سى  حلبة  الوطني، 
طريان اأبوظبي، مياه العني، تدوير �� 
مركز اإدارة النفايات، اأبوظبي، فنادق 
روتانا و�سنرتو � جزيرة يا�س، منتجع 

ق�سر ال�سراب وحلبة الفر�سان. 

نهاية  مع  املوؤقت  العام  الرتتيب 
ــة الــثــانــيــة )االأحــــــد( ـ  املــرحــل

ترتيب غري ر�سمي
فئة ال�سيارات

)قطر(   العطية  �سالح  بن  نا�سر   .1
تويوتا   - )ف��رن�����س��ا(  بوميل  ماثيو   -
هايلوك�س اأوفردرايف - 3،16،03،7 

�ساعات
القا�سمي  ف��ي�����س��ل  ب����ن  خ���ال���د   .2
ال���ك���ن���دي  خ�����ال�����د   - )الإم��������������������ارات( 
3008 دي كيه  )الإم���ارات( - بيجو 

اآر  - 3،27،38،8 �س.
3. فالدميري فا�سيلييف )رو�سيا(  - 
 - )رو�سيا(  زيلت�سوف  كون�سطنطني 
ميني اأول4 راي�سينغ - 3،31،49،6 

�س.
4� مريو�سالف زابليتال )ت�سيكيا(  - 
هامر   - )�سلوفاكيا(  �سيكورا  ماريك 

اإت�س3 اإيفو 7 - 3،42،36،2 �س. 
)ت�سيكيا(  - يان  بروكوب  مارتن   �5
اأف150  ف��ورد   - )ت�سيكيا(  تومانك 

اإيفو - 3،51،20،1 �س.
6� اأوج���ون���ي���و اأم���و����س )اإي���ط���ال���ي���ا( - 
باغي   - )اإ�سبانيا(  تورنابيل  رافاييل 
ت����و وي������ل دراي��������ف )دف�������ع ث���ن���ائ���ي( - 

�س.   3،56،00،7
 - )الإم����������ارات(  اجل��ف��ال��ة  خ���ال���د   �7
�سفروليه   - اأحمد مالك )الإم���ارات( 

�سيلفريادو - 3،56،55،2 �س.
ع��ي�����س��ى )ق����ط����ر(  -  اأب�����و  حم��م��د   �8
ميني   - )فرن�سا(  بان�سريي  كزافييه 

اأول4 راي�سينغ - 3،59،13،7 �س. 
9� �ستيفان �سوت )اأملانيا(  - اأندريا�س 
�سولز )اأملانيا(  - ميني اأول4 راي�سينغ 

�س.   4،04،52،2 -
 - )ال�سعودية(  الفريحي  خالد   �10
علي ح�سن عبيد )الإمارات( - ني�سان 

باترول - 4،16،48،3 �س. 

فئة الدراجات النارية
كيه  )بريطانيا(  �سندرلند  �سام   �1
 3،31،09،5  - رايل   450 اأم  ت��ي 

�ساعات
)ت�سيلي(  ك���وي���ن���ت���ان���ي���ال  ب���اب���ل���و   �2
 - رايل   450 ه�����و������س�����ك�����ف�����ارن�����ا 

�س.   3،31،15،2
ماتيا�س وولكر )النم�سا( كيه تي   �3

اأم 450 رايل - 3،32،16،6 �س.
)بورتوريكو(  غونكالف�س  ب��اول��و   �4
 - رايل  اأف  اآر  ����س���ي   450 ه����ون����دا 

�س.  3،34،19،8
)فرن�سا(  رينيه  األيك�سندر  ب��ي��ار   �5
 - رايل   450 ه�����و������س�����ك�����ف�����ارن�����ا 

�س.  3،37،49،3
)الأرجنتني(  بينافيد�س  كيفن   �6
 - رايل  اأف  اآر  ����س���ي   450 ه����ون����دا 

�س.  3،40،31،5
اأم  كيه تي  )فرن�سا(  ميو  اأنطوان   �7

�س.  3،51،13،1  - رايل   450
8� حممد جعفر )الكويت( كيه تي اأم 
 3،56،42،5  - ريبليكا  رايل   450

�س.
9� حممد البلو�سي )الإمارات( كيه تي 
اأم 450 رايل ريبليكا - 4،08،07،7 

�س.
)بريطانيا(  ماكربايد  دايفيد   �10
 - ريبليكا  رايل   450 اأم  ت��ي  ك��ي��ه   -

�س.   4،14،05،6

فئة ال� كوادز 
 - )ب��ول��ن��دا(  في�سني�سفكي  كاميل   �1
ياما رابتور 700 اآر - 4،45،51،4 

�ساعات
رودول��ف��و �سيربز )غ��وان��ت��ام��ال( -   �2
ياما رابتور 700 اآر - 4،46،45،9 

�س.
خليفة الري�سي )الإمارات( هوندا   �3
 4،54،31،8  -  700 اإك�����س  اآر  ت��ي 

�س.
4� كاميليا ليباروتي )اإيطاليا( ياماها 
 4،55،18،4  - اآر    700 راب���ت���ور 

�س.
5� ماك�سيم اأنتيمريوف )كازاخ�ستان( 
 -  700 اإك�����������س  اآر  ت�����ي  ه�����ون�����دا   -

�س.  4،57،32،4
ياماها  )ال��ك��وي��ت(  امل�����س��ل��م  ف��ه��د   �6
رابتور 700 اآر - 5،00،57،2 �س. 

العطية و�سندرالند يحكمان قب�ستهما على �سدارة رايل اأبوظبي ال�سحراوي مع نهاية املرحلة ال�سحراوية االأوىل

القا�سمي يف املركز الثاين يف فئة ال�سيارات ويا�سر بن �سعيدان اأّول فئة ال�»تي2«

جامعة عجمان ت�ست�سيف بطل كاراتيه عاملي يف خميمها الريا�سي

غمو�س م�ستقبل تري �ستيغن مع بر�سلونة مب�ساركة اكرث من خم�س دول .. افتتاح ناجح  لدورة التعليق الريا�سي



االثنني   3   إبريل    2017  م   -   العـدد  11985  
Monday  3  April   2017  -  Issue No   11985

19191919

الفجر الريا�ضي

اأبقى جيمي باتلر على اآمال فريقه �سيكاغو بولز بالتاأهل اىل الأدوار 
النهائية ) بالي اأوف ( يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني، 
اللقاء  بينما ح�سم كليبريز  اأتالتنا هوك�س،  عندما قاده للفوز على 

مع جاره يف لو�س اجنلي�س ليكرز.
106-104، يف  اأتالتنا  ال�سبت على �سيفه  وفاز �سيكاغو ب�سعوبة 
مباراة �سجل فيها باتلر 33 نقطة، منها رميتان حرتان قبل انتهاء 

املباراة بنحو ثانيتني، متوجا بذلك عودة فريقه يف املباراة.
واأدى باتلر دورا حا�سما يف هذه املباراة، ل�سيما يف الربع الرابع الذي 
يف  �سيكاغو  وحقق  لفريقه.  الأخ���رية  الت�سع  النقاط  خالله  �سجل 
املباراة  ملناف�سه، ومتكن من قلب   20 27 نقطة مقابل  الربع  هذا 
ال�سوط  واأنهى  الأول��ني  الربعني  يف  تفوق  �سيكاغو  وك��ان  ل�ساحله. 
الفارق  اأتالنتا �سنع  ان  ال  بفارق �ست نقاط،  بفارق  الأول متقدما 

يف الربع الثالث واأنهاه 38-27. ال ان باتلر وزميله راجون راندو 
يف  ال��ف��وز  ت��اأم��ني  م��ن  متكنا  متابعة،  و11  نقطة   25 حقق  ال���ذي 
اللحظات الأخرية من املباراة. وبهذه النتيجة، حقق �سيكاغو فوزه 
املنطقة  ترتيب  �سابع  وب��ات  39 خ�سارة،  مقابل  املو�سم  هذا   37 ال� 
وانديانا  )ال��ث��ام��ن(  هيت  ميامي  م��ع  مت�ساوية  بنتائج  ال�سرقية، 
اىل  التاأهل  بطاقات  اإح��دى  على  املناف�سة  ودخل  )التا�سع(،  باي�سرز 
الأدوار النهائية بالي اأوف . وتتاأهل الفرق الثمانية الأوىل من كل 
منطقة اىل البالي اأوف. وقال باتلر بعد املباراة مل يكن اأحد يح�سب 
لنا ح�سابا للم�ساركة يف البالي اأوف، مل يكن اأحد يح�سب لنا ح�سابا 
للفوز . ا�ساف انا على اأر�س امللعب األعب كرة ال�سلة. اأرغب بالفوز، 
اأعتقد ان اجلميع يدرك ذلك . ونوه مدرب �سيكاغو فريد هويربغ 

باأداء لعبه البالغ 27 عاما.

لبلوغ  وق��ال كان هائال جيمي قام بكل �سيء جم��ددا. وجد طريقه 
ال�سلة. من الوا�سح انه كان جزءا كبريا من الفوز . اىل ذلك، ح�سم 
 ،104-115 ليكرز  اجنلي�س  لو�س  يف  غرميه  مع  املباراة  كليبريز 
36 نقطة لنجمه باليك غريفني الذي بات ثاين لعب يف  بف�سل 
كما  م�سريته.  يف  نقطة  اآلف  الع�سرة  عتبة  يتجاوز  كليبريز  تاريخ 
حمل هذا الفوز الرقم 800 ملدرب كليبريز دوك ريفرز. وهذا الفوز 
ال��ذي يحتل  لكليبريز  31 خ�سارة(  املو�سم )مقابل  47 هذا  ال�  هو 
اأوف  البالي  اىل  تاأهله  و�سمن  الغربية  املنطقة  املركز اخلام�س يف 
21 ف��وزا(، وهو يقبع  55 )مقابل  ، بينما مني ليكرز بخ�سارته ال� 
يف املركز اخلام�س ع�سر )الخري( يف املنطقة نف�سها. ال ان غريفني 
مل يخف قلقه من عدم متكن فريقه من ح�سم املباراة ب�سكل اأكرب، 

معتربا ان اأداء كليبريز قد ل يكون كافيا يف البالي اأوف.

•• دبي- الفجر:

اجلمعة  ي��وم  اأوت�����ودروم  دب��ي  حلبة  ا�ست�سافت   
اأيام  اجل��ول��ة الأخ���رية م��ن بطولة  م��ار���س   31
 ،2017-2016 مبو�سمها  الوطني  ال�سباق 
بني  الأل��ق��اب  على  نارية  مناف�سة  �سهدت  والتي 

املت�سابقني امل�ساركني يف البطولة. 
وان�سمت اجلولة البالتينية ل�سباق كاأ�س تي اآر 
دي 86 اإىل �سباقات �سل�سلة اأن جي كيه ري�سينغ 
و بطولة الإمارات للدراجات الريا�سية لإ�سافة 
الوطنية  احللبة  م�سار  على  الإث���ارة  من  املزيد 

البالغ طوله 3.56كم. 

�سل�سلة اأن جي كيه ري�سينغ
التي  ري�����س��ي��ن��غ،  ك��ي��ه  ج��ي  اأن  �سل�سلة  اأ���س��ب��ح��ت 
ال�سيارات  تي،  �سيارات جي  تت�سمن مزيجا من 
من  ال��دف��ع،  رباعية  �سباق  و���س��ي��ارات  ال�سياحية 
ال�سباق  اأي��ام  �سل�سلة  امل�ساركة يف  ال�سباقات  اأب��رز 
ال�����س��ب��اق��ني الأخريين  ال��وط��ن��ي. وب��ع��د اخ��ت��ت��ام 
بابانتوني�س  كو�ستا�س  م��ن  ك��ل  �سعد  للمو�سم، 
واآ�ساي �سيلفا وويل موري�سون على من�سة تتويج 

البطولة. 
ب��اب��ان��ت��ون��ي�����س م����ن فريق  ومت���ك���ن ك��و���س��ت��ا���س 

قبل  حتى  الفوز  تاأمني  من  ري�سنغ  موهري�ستا 
خو�س ال�سباق. وكان ال�سائق قد ت�سدر اجلولة 
خط  على  الأول  امل��رك��ز  م��ن  لينطلق  التاأهيلية 
الن���ط���الق وي���ف���وز ب��ج��ول��ت��ي ال�����س��ب��اق. وح���اول 
ال�سائق مار�سيل كو�سني، من فريق كيه اأند كيه 
كان  الأخ��ري  اأن  اإل  بكو�ستا�س،  اللحاق  ري�سينغ، 

�سريعا جدا وحري�سا على الفوز. 
ال�سائق  ال��ث��ان��ي��ة، مت��ك��ن  ال��ف��ئ��ة  م��ن��اف�����س��ات  ويف 
اأن  ب��ع��د  ال��ف��وز  م��ن  �سيلفا  اأ���س��ان  ال�سريالنكي 
اجلولة  م��ن  �سيفيك  ال��ه��ون��دا  ب�سيارته  انطلق 
التاأهيلية مندفعا بني ال�سائقني ليحقق فوزين 
متتاليني. املركز الثاين و الثالث كانا من ن�سيب 

ويل موري�سون وبيرت اإجنالند على الرتتيب. 
ك��اأ���س كليو،  ك��ان  الأك���رث ندية فقد  ال�سباق  اأم��ا 
مناف�سة  �سهد  وال���ذي  ال�����س��ب��اق،  �سمن  ال�سباق 
قوية بني كل من موري�سون واإجنالند. ومتكن 
وتوج  ال�سباقني  ك��ال  يف  التفوق  م��ن  موري�سون 
�سنوات  خم�س  بعد  كليو  كاأ�س  يف  له  لقب  ب��اأول 
م��ن امل�����س��ارك��ة. اإجن��الن��د ح��ل يف امل��رك��ز الثاين، 
اما املركز الثالث فكان من ن�سيب بطل املو�سم 
امل��ا���س��ي، اإل��ي��ك�����س��ان��درو���س اأن��اف��ي�����س م���ن فريق 

موهري�ستا ري�سينغ. 
وقال موري�سون: الف�سل يعود للفريق. ال�سيارة 

كانت حم�سرة ب�سكل مثايل، وهو ما يعترب اأمرا 
بالغ الأهمية ويعادل 50 % من ال�سباق. ب�سكل 

عام، كانت التجربة رائعة .
ال�سباقات  ال��ع��دي��د م��ن  اأي�����س��ا  ال�����س��ب��اق  و���س��م��ل 
الأحادية )الغري م�سنفة �سمن بطولة بعينها(. 
اأع�ساء فريق دراغ��ون ري�سنيغ بقوة يف  وتناف�س 
ال�سباقات، حيث متكن ليون براي�س من التفوق 
فراري  ب�سيارة  الثالثة  للفئة  الأول  ال�سباق  يف 
النهاية  خ��ط  ق��ط��ع  اأن  ب��ع��د  تي3،  ج��ي   458
الرابعة  الفئة  �سيارة  ثانية عن   9.373 بفارق 
يف  زميله  يقودها  التي  ت�سالينج   458 ف���راري 

الفريق كري�س فروغات. 
ومت��ك��ن ف��روغ��ات م��ن ال���رد يف ال�����س��ب��اق الثاين، 
وقطع خط النهاية بفارق 14.560 ثانية عن 
فراري  ري�سينغ  دراغ���ون  ن��وع  اأخ��رى من  �سيارة 

حنا.  تاين  يقودها  ت�سالينج،   458
وف����از دراغ�����ون ري�����س��ي��ن��غ اأي�����س��ا يف ���س��ب��اق الفئة 
اخلام�سة، التي �سيطر عليها بيل مارتن ب�سيارة 
م��ن ن��وع ب��ور���س��ه ج��ي تي4 ك��ل��وب ���س��ب��ورت. اأما 
نورث  �سام  فيها  ففاز  ال�ساد�سة  الفئة  مناف�سات 

ب�سيارة من نوع راديكال اأ�س اآر3.

بطولة االإمارات للدراجات الريا�سية

يف  بالكامل  ال�سباقات  �سيانة  منطقة  ام��ت��الأت 
�سباق الدراجات الريا�سية وحلبة ال�سباق كانت 
مدججة بالدراجات النارية. يف نهاية ال�سباق، مت 
تتويج كل من حممود تنري و�سونيت غونزالف�س 

كاأبطال للمو�سم. 
وكان تنري، امل�سارك بدراجة من نوع هوندا �سي 
للفوز  املر�سحني  اأب���رز  اأح��د  اآر،  اآر   600 اآر  ب��ي 
بلقب �ستوك 600 �سي �سي، لكن البطل اللبناين 
واجه مناف�سة قوية مع الدراج ال�سعودي اأحمد 
زد  ك��وازاك��ي  ن��وع  م��ن  ب��دراج��ة  امل�سارك  املعيني، 
اإك�س 6 اآر.  وبداأ تنري ال�سباق ب�سكل جيد، وحقق 
اأ�سرع زمن للفة يف اجلولة التاأهيلية بعد قطع 
اأ�سرع  دقيقة،   1:31.859 بزمن  ال�سباق  لفة 
ب� 0.683 جزء من الثانية عن املعيني. بعدها 
خا�س ال�سائقان مناف�سة نارية اإل اأن الغلبة كانت 
ل�سالح تنري، الذي قطع خط النهاية بفارق مل 

يتجاوز 0.244 جزء من الثانية فقط.
اأما ال�سباق الثاين فكان تنري متفوقا فيه حتى 
تدحرجت  ال��ت��ي  ب��دراج��ت��ه  ثمينا  خطئا  ارت��ك��ب 
لكنه  املناف�سة،  من  اأي�سا  ليخرج  احللبة،  خ��ارج 
بدورته  املعيني  ب���اأذى.  ي�سب  احل��ظ مل  حل�سن 
حافظ على �سدارته وقطع خط النهاية بفارق 
حم��م��د ماز،  ع��ن  ال��ث��ان��ي��ة  م��ن  ج���زء   0.808

امل�سارك بدراجة ياماها اآر6. 
اأن  اإل  ال��ث��اين،  وب��ال��رغ��م م��ن خ��ط��اأه يف ال�سباق 
فوز تنري بال�سباق الأول كان كافيا لينتزع لقب 
فكان  الثاين  املركز  ام��ا  �سي.  �سي   600 �ستوك 
الفئة  يف  ث��ال��ث��ا  ح��ل  فيما  امل��ع��ي��ن��ي،  ن�سيب  م��ن 

ال�سائق الهندي نا�سر �سيد. 
كان  تنري:  ق��ال  باللقب،  تتويجه  على  وتعليقا 
املناف�سة  يف  جهدنا  ك��ل  بذلنا  لقد  رائ��ع��ا.  ف���وزا 
حاولت  ال��ل��ق��ب.  وحققنا  الأول  ب��امل��رك��ز  وف��زن��ا 
الفوز بلقبي  اأردت  املو�سم.  جاهدا يف �سباق هذا 
الفريق،  م��ع  اإىل ج��ن��ب  وع��م��ل��ت ج��ن��ب��ا  ال��ث��ال��ث 
الداعمني  وجميع  اإنيجري  ومون�سرت  وه��ون��دا 
لتحقيقه. اأود حقا اأن ا�سكر اجلميع على دعمهم، 

عائلتي واأ�سدقائي وكل من �ساندين .
ويف كاأ�س املبتدئني 600 �سي �سي، كانت املناف�سة 
الأخرية،  اجل��ول��ة  وقبل  النهاية.  حتى  حامية 
األ��ق��اب على  ب��اأرب��ع  ك��ان بريندان زامي��ان متوجا 
التوايل، وقد بذل كل ما يف ا�ستطاعته لتقلي�س 
الفارق بينه وبني املت�سدر �سونيت غونزالفي�س.  
بدراجة  امل�سارك  غونزالفي�س،  رف��ع  جهته  م��ن 
ياماها اآر6، ن�سبة التحدي وحارب بقوة ليتفوق 
على زامي���ان، امل�����س��ارك ب��دراج��ة م��ن ن��وع هوندا 
اآر، يف اجلولتني الأخريتني  �سي بي اآر 600 اآر 

يف  ثانية  من  اأق��ل  بفارق  عليه  وتغلب  للبطولة 
كال ال�سباقني.

فيما  املبتدئني،  كاأ�س  بلقب  غونزالفي�س  وت��وج 
ذهب املركز الثاين ل�سالح زاميا واملركز الثالث 

ل�سالح حممد رحمان.
ويف فئة 1000 �سي �سي )الغري م�سنفة �سمن 
ال�سيبا  نا�سر  الإم��ارات��ي  ال��دراج  �سرق  بطولة(، 
اأم  الأ�سواء، وفاز ب�سباقي الفئة بدراجته ال� بي 
دبليو اأ�س 1000 اآر اآر. مركز الو�سافة كان من 
م�سابهة  بدراجة  امل�سارك  الغربلي  فهد  ن�سيب 

بعد اأن حل ثانيا يف كال ال�سباقني.

كاأ�ض تي اآر دي 86
متكن �سائق الفئة الذهبية واملدافع عن اللقب، 
كرمي الأزهري، من الفوز بلقبه الثاين بعد اأداء 
حلبة  ا�ست�سافته  ال��ذي  ال�سباق  يف  قدمه  رائ��ع 

دبي اوتودروم. 
ومتكن �سائق الفئة الف�سية حمدان الغفري من 
بفارق  الأول  ال�سباق  يف  الأزه���ري  على  التفوق 
يف  بقوة  حارب  الأزه��ري  لكن  ثانية،   1.593
ال�سباق الثاين، و�سق طريقه نحو الفئة الذهبية 
م��ت��غ��ل��ب��ا ع��ل��ى ال���ه���ن���دي ���س��ي��ن ي��و���س��ف بفارق 

باللقب.  ليتوج  الثانية  من  جزء   0.928

ت�سل�سي مت�سدر  ن��ادي  م��درب  كونتي  انطونيو  الي��ط��ايل  اأق��ر 
ب��اأن فريقه مل يح�سم  القدم،  ال��دوري النكليزي لكرة  ترتيب 
�سيفه  اأم���ام  املفاجئة  خ�سارته  اأع��ق��اب  يف  وذل���ك  ب��ع��د،  اللقب 
ملعبه  ع��ل��ى  ت�سل�سي  وخ�����س��ر  .ر  ب��ال���س  ك��ري�����س��ت��ال  امل��ت��وا���س��ع 

�ستامفورد بريدج 1-2 اأمام �سيفه 
املركز  ال��ذي يحتل 

ب���ي���ن���م���ا   ،16
ف�������از م�����ط�����ارده 

توتنهام هوت�سرب 
ال������ل������ن������دين ع���ل���ى 

2-�سفر  ب���رين���ل���ي 
وق��ل�����س ال���ف���ارق يف 
�سبع  ال�سدارة اىل 

نقاط فقط.
ت�سع  وت�����ت�����ب�����ق�����ى 

م��������������راح��������������ل م�����ن 
النكليزي.  ال�����دوري 

ت�سل�سي  وت���ن���ت���ظ���ر 
لقب  اىل  ال�����س��اع��ي 
الأع���������وام  يف  ث������ان 

ال��ث��الث��ة الأخ�����رية، 
مباراة �سعبة منت�سف 

مان�س�سرت  اأم��ام  الأ�سبوع 
احلادية  املرحلة  يف  �سيتي 

والثالثني.
بعد  ك����ون����ت����ي  وق����������ال 

اخل���������������س�������ارة اأم�����������ام 
بال�س،  ك��ري�����س��ت��ال 

الأوىل  وه������������ي 
على  ل��ت�����س��ل�����س��ي 

بعد  م����ل����ع����ب����ه 
م����ب����اراة   13
خمتلف  يف 
 ، ت بقا مل�سا ا
لن�سبة  با
ىل  ا
الآخرين، 
ه���������������������ذه 

نتيجة جيدة، وجتعل البطولة اأكرث اإثارة لالهتمام .
ا�ساف لكنني قلت مرارا اأن الدوري ينتهي عندما ت�سبح متاأكدا 
ح�سابيا من انك اأحرزت اللقب. بخالف ذلك، عليك ان تلعب 
للمباريات  اأن ل وج��ود  واأك���رر  بها،  الفوز  م��ب��اراة وحت��اول  كل 
�سد  اللعب  ت�سل�سي  على  ان  اىل  وا���س��ار   . انكلرتا  يف  ال�سهلة 
الذي  الفريق  الأربعاء وكلنا ندرك قوة هذا  مان�س�سرت �سيتي 
عن  نقطة   12 بفارق  الرتتيب  يف  الرابع  املركز  حاليا  يحتل 
ت�سل�سي، ويالقي يف وقت لحق الأحد اأر�سنال. واعترب ان الهم 
حاليا هو التعايف ب�سكل جيد جدا والراحة من املهم التح�سري 

ب�سكل جيد للمباراة مع �سيتي، م�سددا على ان كل مباراة من 
الآن حتى النهاية �ستكون �سعبة جدا .

وك����ان����ت ه���زمي���ة ال�����س��ب��ت ال���راب���ع���ة ل��ت�����س��ل�����س��ي يف 
الثالث  الهزائم  ان  ال  املو�سم،  ه��ذا  ال���دوري 

ال�����س��اب��ق��ة ك���ان���ت ك��ل��ه��ا اأم�����ام ف����رق كبرية 
وتوتنهام.  واأر����س���ن���ال  ل��ي��ف��رب��ول  ه��ي 
وخ�������س���ر ت�����س��ل�����س��ي ال�����س��ب��ت على 
الت�سجيل  اف��ت��ت��اح��ه  رغ����م 
ال�سباين  ال�������دويل  ع����رب 

فابريغا�س،  �سي�سك 
ال ان كري�ستال 

بال�س عادل عرب العاجي ويلفريد زاها، وتقدم بعدها بهدف 
مثايل  ب�سكل  توتنهام  واأف���اد  بنتيكي.  كري�ستيان  للبلجيكي 
من تعرث ت�سل�سي، ففاز على م�سيفه برينلي 2-�سفر، رافعا 
واعترب مدرب  لت�سل�سي.   69 نقطة مقابل   62 اىل  ر�سيده 
يزال  ل  فريقه  ان  بوكيتينو  ماوري�سيو  الأرجنتيني  توتنهام 
اأح��رزه مرتني، ويغيب عنه  ال��دوري الذي  مناف�سا على لقب 
منذ 1961. وقال بوكيتينيو النقاط الثالثة هائلة بالن�سبة 
 ، اللقب  على  نناف�س  ن���زال  ل  ب��اأن��ن��ا  ن��وؤم��ن  ان  وعلينا  اإل��ي��ن��ا 
م�سيفا اعتقد بان الأداء كان رائعا، لي�س مذهال، لكن �سديد 

الحرتافية .

اختتام مو�سم 2016-2017 على دبي اأوتودروم

تت��وي��ج الأبط���ال يف اجل���ول���ة الأخي���رة من فعالي����ة اأي���ام ال�سب����اق الوطن����ي

باتل��ر يبق��ي عل���ى اآم��ال �سي�ك��اغ�و بالب�الي اأوف 

كونت��ي: ت�سل�س���ي ل��م يح��س��م اللق���ب بع��د  فينغر: التقاعد يعني املوت 
اأب���ق���ى م����درب ن����ادي اأر����س���ن���ال الن��ك��ل��ي��زي ل��ك��رة القدم 
مع  م�ستقبله  ح��ول  الغمو�س  فينغر  اأر�سني  الفرن�سي 
ال���ن���ادي ال��ل��ن��دين ق��ب��ل اأ���س��ه��ر م��ن ان��ت��ه��اء ع��ق��ده معه، 

يعني  اإليه  بالن�سبة  التقاعد  ان  على  م�سددا 
املوت .

ع���ام���ا(   67( ف���ي���ن���غ���ر  وك�������ان 
ي����ت����وىل م��ن�����س��ب��ه منذ  ال�������ذي 
انه  �سابقا  اأعلن  عقدين،  نحو 
م�ستقبله  ب�����س��اأن  ق����راره  ات��خ��ذ 
يك�سف  ان  دون  ال����ن����ادي،  م���ع 

ماهيته.
وتعر�س فينغر لنتقادات وا�سعة 

النادي  ج��م��اه��ري  م���ن  وم���ط���ال���ب���ات 
يحتل  اأر�سنال  وان  �سيما  بالرحيل، 

ترتيب  يف  ال�������س���اد����س  امل����رك����ز 
املمتاز،  الدوري النكليزي 

ب�����س��ك��ل مذل  واأق�������س���ي 
دوري  نهائي  ثمن  م��ن 
اأب����ط����ال اأوروب���������ا اأم�����ام 
الأملاين  ميونيخ  بايرن 
مب���ج���م���وع   10-2(

الذهاب والياب(.
ال ان فينغر �سدد على 
موا�سلة  يف  رغ���ب���ت���ه 
اأك����������ان مع  ال�����ت�����دري�����ب 
يف  غ�����ريه  اأم  اأر�����س����ن����ال 
و�سط  امل��ق��ب��ل،  امل��و���س��م 
ت��ق��اري��ر ���س��ح��اف��ي��ة عن 
�سان  ب���اري�������س  اه���ت���م���ام 
ج������رم������ان ال���ف���رن�������س���ي 

ب������احل�������������س������ول ع���ل���ى 
خدماته.

وق���������ال امل��������درب 
قبيل  املخ�سرم 

مرتقبة  م���ب���اراة 

مع مان�س�سرت �سيتي الأحد التقاعد هو لل�سبان. بالن�سبة 
اىل كبار ال�سن، التقاعد هو موت. اأنا ل زلت اأتابع كل 

مباراة يف كرة القدم، واأجد ذلك مثريا لالهتمام .
األف  اأك���رث م��ن  اأر���س��ن��ال يف  وع��ل��ى رغ���م ان فينغر ق���اد 
مباراة بعد م�سرية يف نواد فرن�سية ويابانية، ي�سدد 

الفرن�سي على توقه امل�ستمر للعبة.
وقال بالطبع اأنا متعط�س على كاهلي �سغط 
عاما   20 قبل  الو�سع  عليه  ك��ان  اأك��رب مم��ا 
التعط�س  ان  ال  اأر�سنال(  اىل  ان�سم  )عندما 
انني  ال  الهزمية،  اأك��ره  ي��زال على حاله.  ل 
اأت��ف��ه��م امل�����س��ج��ع��ني غ���ري ال���را����س���ني ع���ن كل 
خ�سارة. الطريقة الوحيدة لتحقيق الفوز 
امل�سجعني  م��ع��ا وم���ع  ال��ت�����س��ام��ن  ه��ي 
وت��ق��دمي ك��ل ���س��يء ح��ت��ى نهاية 
املو�سم . وا�ساف هذا كل 

ما ميكننا القيام به .
واأح�����������رز اأر�����س����ن����ال 
�سل�سلة  فينغر  م��ع 
لقب  اأهمها  األقاب 
الدوري النكليزي 
مرتني  امل����م����ت����از 
 2002 ع���ام���ي 

و2004.



    
م�سباح 11 عامًا يف بطن �ساب 

عرث الأطباء يف م�ست�سفى الأمري �سعود بن جلوي بالأح�ساء على 
م�سباح يف بطن مقيم اآ�سيوي يبلغ من العمر 21 عاماً، بعدما ظلَّ 
يف بطنه نحو 11 عاماً.  ونقل موقع »العربية نت« اأن ال�ساب جلاأ 
اإىل طوارئ امل�ست�سفى، وهو يف حالة اإعياء وغثيان، ي�ساحبها ارتفاع 
لالأطباء  فتبنّي  �ساملة،  لفحو�سات  اإخ�ساعه  ليتم  احل���رارة،  يف 
وجود ج�سم غريب يف بطنه.   وحول املري�س اإىل غرفة العمليات 
ل�ستخراج اجل�سم الغريب. تبنّي لحًقا -ح�سب اإفادته- اأنه ابتلع 

امل�سباح منذ اأن كان عمره 10 �سنوات. 
وقد ا�ستغرقت العملية �ساعة و15 دقيقة. يذكر اأن املري�س يتمتع 
الآن ب�سحة جيدة، ومن املقرر مراقبته خالل اأيام معدودة قبل اأن 

يتم ال�سماح له باخلروج بعد الطمئنان عليه. 

جلاأ اإىل معالج �سعبي فانتهى بالعناية املركزة 
ملعاجلة  ال�سعودية  يف  الق�سيم  منطقة  من  مواطن  حماولة  اأدت 
امل��رك��زة يف  ال��ع��ن��اي��ة  اإىل دخ��ول��ه  نف�سه ع��ن ط��ري��ق م��ع��ال��ج �سعبي 

م�ست�سفى يف الريا�س.
اإىل  خاطئة  بطريقة  بالكي  املري�س  معاجلة  حم��اول��ة  وت�سببت 

تعر�سه لنزيف يف الدماغ والتهابات حادة بالراأ�س.
اأ�سابه  اأن قريبه  اأق��ارب املري�س، ويدعى حممد املانع،  اأحد  وذكر 
�سداع يف الراأ�س حاول عالجه با�ستخدام الأدوي��ة دون فائدة، ما 
دفعه اإىل التوجه ملعالج �سعبي مل�ساعدته بطريقة الكي، مو�سحا اأن 
املعالج قام بكيه با�ستخدام �سيخ حديد غليظ؛ ما ت�سبب يف ارتفاع 
�سغط الدم واأعرا�س التهابات �سديدة وحفر وخطوط براأ�سه اأدت 

اإىل نزيف بالدماغ، بح�سب �سحيفة الوطن .
امللك  م�ست�سفى  داخ���ل  حالته  ت��ده��ورت  قريبه  اأن  امل��ان��ع  واأو���س��ح 
�سعود بعنيزة لتقوم بنقله اإىل مدينة امللك فهد الطبية بالريا�س؛ 
املركزة  بالعناية  وو�سعه  النزيف  لوقف  جراحية  عملية  لإج��راء 
�سكوى  لتقدمي  اأنهم يجهزون  اإىل  ا�ستقرار حالته، م�سرياً  حلني 
بالواقعة  الأوراق والوثائق اخلا�سة  بها  ال�سحة ُمرفق  اإىل وزارة 

لإيقاف املُعالج وحما�سبته.

ال�سجن املوؤبد ل� قا�سي احل�سي�س 
ق�ست حمكمة م�سرية بال�سجن املوؤبد على القا�سي طارق حممد 
زكي املعروف اإعالمًيا ب� قا�سي احل�سي�س بال�سجن املوؤبد 25 عاًما، 

وهي الق�سية التي اأثارت الراأي العام يف م�سر.
 25 امل��وؤب��د  بال�سجن  حكًما  ال�سوي�س،  جنايات  حمكمة  واأ���س��درت 
اأمنًية  اإج���راءات  �سهدت  خ��الل جل�سة  زك��ي،  ط��ارق  للقا�سي  عاًما 
م�سدًدة للنطق باحلكم يف الق�سية. ونقلت اأجهزة الأمن املتهمني 
اإىل جممع حماكم ال�سوي�س و�سط ت�سديدات اأمنية وفر�س طوق 
ال�سهيد  بنفق  الأم��ن  ق��وات  وكانت  املحاكمة.  قاعة  اأمني مبحيط 
القب�س  األ��ق��ت  ق��د  – ال�سوي�س  ال��ق��اه��رة  ب��ط��ري��ق  اأح��م��د ح��م��دي 
م���وؤخ���ًرا ع��ل��ى ال��ق��ا���س��ي ط���ارق حم��م��د زك���ي، واأ���س��دق��اء ل��ه داخل 
 69 �سيارته وبالفح�س ومرور كلب بولي�سي تبني حيازته لقرابة 
املخدرة  امل��واد  بع�س  جانب  اإىل  احل�سي�س،  خمدر  من  كيلوغراًما 
الأخرى واملن�سطات اجلن�سية، حيث متت اإحالته ملحكمة اجلنايات 
بعد تقدمه با�ستقالته من من�سبه وقبولها من قبل وزير العدل 
ُعزل  التي يح�سل فيها قا�س  ال��ن��ادرة  امل��رات  امل�سري. وه��ذه من 
م��ن من�سبه ل��الت��ه��ام��ات ب��ال��ت��ج��ارة يف امل����واد امل��خ��درة ع��ل��ى حكم 
باملوؤبد، حيث اأثارت الق�سية اهتمام الكثريين خا�سة بعد ت�ساعد 
على  الن�سطاء  �سفحات  من  كبرًية  م�ساًحة  لتحتل  بها  الأح���داث 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مر�س يجرب طفال البقاء حتت ال�سوء الأزرق
عاين طفل يبلغ من العمر 4 �سنوات من مر�س نادر يف الكبد، ويتوجب عليه ق�ساء 20 �ساعة حتت ال�سوء الأزرق 

ال�ساطع يوميا للبقاء على قيد احلياة.
واأُ�سيب الطفل، اإ�سماعيل علي، الذي يقطن مع اأ�سرته يف لوتون بربيطانيا، مبر�س يف الكبد يعرف با�سم متالزمة 

كريغلر جنار، يعاين منه 100 �سخ�س فقط حول العامل.
ويفتقد اإ�سماعيل علي لوجود الأنزمي امل�سوؤول عن حتطيم امل�ستويات العالية من خاليا الدم احلمراء القدمية اأو 

البالية يف اجل�سد، مما يوؤدي اإىل ا�سفرار يف عينيه وتراكم ال�سموم يف الكبد.
اأن كان  ويق�سي الطفل معظم يومه على �سرير مدعم باأ�سعة العالج الزرقاء )اأ�سعة فوق بنف�سجية(، وذلك منذ 
عمره اأ�سبوعا واحدا فقط. وقررت اأ�سرته اإعداد �سرير خا�س جمهز باملعدات الالزمة، يف حماولة يائ�سة لإبقائه 
على قيد احلياة. ويذكر اأن العالج الوحيد املتاح لإ�سماعيل، هو عملية زراعة الكبد، ولكن والدته، �ساهزيا ت�سوداري 

)43 عاما(، تخ�سى اأن يوؤدي الأمر اإىل وفاته.
ويحافظ العالج ال�سوئي على م�ستويات البيلروبني الناجت من حتطم كريات الدم احلمراء، ونتيجة لهذا العالج، 

يذهب اإ�سماعيل اإىل املدر�سة مدة �ساعتني فقط، وذلك عندما تكون حالته ال�سحية جيدة مبا فيه الكفاية.
وقالت ال�سيدة ت�سوداري: يق�سي اإ�سماعيل معظم وقته حتت ال�سوء الأزرق، ياأكل وينام ويلعب، ول يوجد اأمامنا 

خيار اآخر، فاإن تركنا ال�سموم ترتاكم يف ج�سده، قد يعاين من تلف يف الدماغ ورمبا ميوت .
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قرية ترتك جثث موتاها تتحلل
تتميز قرية ترونيان القدمية، يف جزيرة بايل باإندوني�سيا، بغرابة وتقاليد 
قبائلها و�سكانها الأ�سليني، و�سملت هذه الطقو�س الغريبة مرا�سم الدفن 

وجوانب اأخرى متعددة من حياتهم اليومية.
ووفًقا ملعتقدات ال�سكان الأ�سليني فاإنه يتم و�سع جثث املوتى داخل اأقفا�س 

من اخليزران وترتك لتتحلل مع الزمن، بدًل من دفنها اأو حرقها.
وبعد اأن تتحلل اجلثث تتم اإزالة اجلمجمة وتو�سع على من�سة حجر حتت 

�سجرة تارو مينيان ال�سخمة التي تعتربها قبائل املنطقة �سجرة مقد�سة.
تارو  ب�سبب رائحة �سجرة  ت��رتك رائحة كريهة  ف��اإن اجلثث ل  ذل��ك،  وم��ع 
مينيان التي تنبت بكرثة قرب مواقع الدفن وتنبعث منها رائحة لطيفة 

تغطي على رائحة اجلثث املتحللة.
يعتربون  حيث  الدفن،  اأماكن  اإىل  بالذهاب  القرية  لرجال  فقط  وُي�سمح 

تواجد املراأة يف املقابر موؤ�سًرا و�سبًبا يف حدوث كارثة طبيعية.
وقبل نقل اجلثث اإىل املقربة، يتم غ�سلها اأوًل مبياه الأمطار، ثم يتم لفها 

يف قطعة قما�س، ثم يحمل الرجال اجلثة اإىل قف�س اخليزران.
تختلف  اجل���ذور  عميقة  خمتلفة  ث��ق��اف��ات  ع��دة  اإندوني�سيا  يف  وتتعاي�س 
توارثتها  وع��ادات  تراًثا  البالد  تنوعها، حيث حتت�سن  باختالف  تقاليدها 

قبائل قدمية منذ مئات ال�سنني ول تزال معاملها قائمة حتى اليوم.

قط يتيه األف كلم عن منزله
هذه ق�سة قط غري عادي يدعى هاريف. وهاريف قط منزيل هام على وجهه 
مل�سافة جتاوزت الألف كيلومرت من منزل �ساحبته يف مدينة دنفر بولية 

كولورادو الأمريكية اإىل مدينة دال�س بولية تك�سا�س.
ويف دال�س �سقط هاريف يف حفرة بعمق 7.6 مرت وهو يف طريقه الآن للعودة 

ملنزله بعد نحو ت�سعة اأ�سهر ق�ساها يف ال�سوارع.
وفقد هاريف وهو قط برتقايل اللون عمره خم�س �سنوات يف يونيو حزيران 
من منزله يف كولورادو وجنا باأعجوبة من احلفرة عندما عرث عليه عامل 
يف اإحدى املرافق فات�سل باأجهزة رعاية احليوانات يف دال�س. ومت التعرف 

على �ساحبة هاريف من خالل رقاقة حتت جلده.
وقالت جابرييل فانيني املتحدثة با�سم اأجهزة رعاية احليوانات اإن هاريف بدا 

بعد عملية اإنقاذ دامت �ست �ساعات ملطخا بالطني لكنه مل يكن م�سابا.
اإىل دال���س. وقالت  اأح��د الإج��اب��ة على �سوؤال كيف و�سل ه��اريف  ول ميلك 
ظل  يكون  اأن  متاما  امل�ستحيل  فمن  ال��وق��ت  ه��ذا  ك��ل  اإىل  بالنظر  فانيني 
يتجول فح�سب وبالنظر اإىل بعد امل�سافة عن منزله فمن املرجح اأنه ح�سل 
�ساحبة  اإي��وي��ر  جاكي  وق��ال��ت  ه��ن��ا.   اإىل  ي�سل  حتى  امل�ساعدة  بع�س  على 
دوم��ا يحب اخلروج  ك��ان  اإن قطها  التلفزيونية  دنفر7  لقناة  ه��اريف  القط 
واإنها انده�ست للعثور عليه يف تك�سا�س. وتابعت اإذا كان هناك اأي قط يقوم 

مبغامرات جمنونة فاإنه هاريف. اإنه ظريف جدا. 

انهيار اأر�سي يدفن 
�سخ�سا   11

نوجروهو  ب������ورو  ����س���وت���وب���و  ق�����ال 
الوطنية  ال��وك��ال��ة  با�سم  امل��ت��ح��دث 
اأر�سيا  انهيارا  اإن  ال��ك��وارث  لإدارة 
ناجما عن هطول غزير لالأمطار 
دفن  باإندوني�سيا  ج��اوة  جزيرة  يف 
بينهم  الأق������ل  ع��ل��ى  ���س��خ�����س��ا   11
قرويون كانوا يح�سدون حم�سول 

الزجنبيل.
واجلنود  ال�����س��رط��ة  اأن  واأ�����س����اف 
ي�������س���اع���دون ال�����س��ك��ان ع��ل��ى اإزال�����ة 
الأوح�������ال واحل���ط���ام ل��ل��ب��ح��ث عن 
ال�سحايا بعد النهيار الأر�سي يف 
بجاوة  ب��ون��وروج��و  مبنطقة  ق��ري��ة 
اإىل  ي�سل  م��ا  اأن  وت��اب��ع  ال�سرقية. 
لالنهيار  ت���ع���ر����س���ت  م���ن���زل   30
املفقودين على  ع��دد  واأن  الأر���س��ي 
ي��ت�����س��ح بعد  ال���ت���ح���دي���د مل  وج�����ه 
ملعدات  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأن  م�سيفا 

ثقيلة.
وقال نوجروهو اإن اأنا�سا يتدفقون 
النهيار  مل�����س��اه��دة  امل��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى 
اأي�������س���ا جهود  ع���ط���ل���وا  الأر������س�����ي 
اختناق  يف  وت�������س���ب���ب���وا  الإغ�����اث�����ة 

مروري.
املحلية  ال���وك���ال���ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
للتخفيف من اأثر الكوارث حذرت 
اأر�سي  ان���ه���ي���ار  وق�����وع  خ��ط��ر  م���ن 
الآونة  يف  الأم��ط��ار  هطول  ب�سبب 
النا�س  ب��ع�����س  اأن  واإىل  الأخ������رية 
ع��ادوا اإىل القرية اليوم فقط بعد 

اأن اأم�سوا الليلة يف ماأوى.

املوؤبد ملن يذبح بقرة 
الهندية  غ���وج���رات  ولي�����ة  ب���رمل���ان  ����س���ادق 
)غرب(، على عقوبة املوؤبد بحق من يقتل اأو 
يذبح البقر، الذي يقد�سه اأغلب الهندو�س.

ك��م��ا اأق����ر ال���ربمل���ان ع��ق��وب��ة ال�����س��ج��ن لفرتة 
ب��ح��ق من  ����س���ن���وات،  و10   7 ب���ني  ت������رتاوح 
ي�سبط ل��دي��ه حل��م ب��ق��ري، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
اآلف  500، و7  و  األ��ف  ت��رتاوح بني  غرامة 
انتقادات  ال���ق���رارات  ول��ق��ي��ت  دولر.  و500 
الولية،  داخلية  وزي��ر  و�سف  حيث  وا�سعة، 
براديب�سنه جاديجا، الت�سريعات اجلديدة ب� 

الأق�سى يف البالد .
اأن  اإىل  ل�����س��ح��ف��ي��ني،  ج����اردي����ج����ا،  واأ������س�����ار 
القرتاحات  بتلك  تقدموا  هندو�ًسا  رهباًنا 

للربملان.
ال�29  ال����ولي����ات ال��ه��ن��دي��ة  اأغ���ل���ب  وت��ط��ب��ق 
اأو  البقر  يقتل  من  بحق  متفاوتة  عقوبات 
احلزب  ال��ولي��ة  وي��ق��ود  بلحومها.  ي��ت��اج��ر 
 ،)BJP( القومي الهندو�سي، بهارتيا جاناتا
وهي الولية التي ينتمي اإليها رئي�س وزراء 

البالد، ناريندرا مودي.

ا�ستاق لزوجته فهبطت الطائرة ا�سطراريا! 
اأجرب م�سافر باك�ستاين طائرة متجهة من مطار لهور 
الباك�ستاين اإىل ال�سعودية على الهبوط ا�سطرارياً عقب 
اإقالعها بدقائق قليلة بعد اأن دخل يف نوبة غ�سب وظل 

ي�سرخ مطالباً بالهبوط مدعياً وفاة زوجته.
للمطار  ل��ل��ع��ودة  الباك�ستانية  ال��ط��ائ��رة  ق��ائ��د  وا���س��ط��ر 
امل�سافرين  حياة  امل�سافر  يعر�س  ان  من  خوفاً  والهبوط 
عليه  ب��دت  التي  الغ�سب  حالة  ب�سبب  للخطر  الآخ��ري��ن 
ب�سبب وفاة  م��ع��ه  ال��ط��ائ��رة  ت��ع��اط��ف ط��اق��م  اإىل  اإ���س��اف��ة 
اإنه مت  زوجته. من جانبها، قالت ال�سلطات الباك�ستانية 
اإيقاف امل�سافر عرفان علي حكيم ب�سبب اإجباره الطائرة 
املتجهة من لهور اإىل جدة مبزاعم وفاة زوجته، حيث اإن 
اأنه  اإىل  تتوَف، م�سرية  زوجته مل  اأن  ك�سفت  التحقيقات 

�سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة.
واعرتف امل�سافر اأنه كان متجها اإىل ال�سعودية لعدة اأ�سهر 
اأن��ه م�ستاق  لكنه مل يكن ق��ادراً على ف��راق زوجته و�سعر 

لها، لذلك قرر اأن يدخل يف نوبة غ�سب ويدعي وفاتها.

جتلب املخدرات لزوجها يف ال�سجن
بدًل من زي��ارة زوجها يف حمب�سه، دخلت �سيدة م�سرية 
ق�سية  يف  اتهامها  بعد  املا�سية  ال�ساعات  خالل  ال�سجن 
ج��ل��ب امل���خ���درات ل��زوج��ه��ا ال�����س��ج��ني، وحم��اول��ت��ه��ا اإدخ���ال 
املخدرات له يف الأطعمة. واألقى رجال الأمن يف حمافظة 
من  ال��راب��ع  العقد  يف  منزل  رب��ة  على  القب�س  القليوبية 
 50 ل��ق��راب��ة  اأث���ن���اء حملها  ب��ن��ه��ا،  داخ���ل حمكمة  ال��ع��م��ر 
ا من اأنواع املخدرات لإعطائها لزوجها اأثناء وجوده  قر�سً
ملخدر  حيازته  ق�سية  يف  ملحاكمته  املحاكمة،  قف�س  يف 
جنلها  برفقة  املحكمة  ملقر  ال��زوج��ة  وذهبت  الهريوين. 
عليها،  القب�س  ح��ي��ث مت  ���س��ن��وات،   3 ي��ت��ج��اوز  ال���ذي مل 
التي  امل�سبوطات  بعد ح�سر  الق�سية  ذمة  وحب�سها على 
كانت بحوزتها، ليعود الطفل وحيًدا اإىل املنزل بعد حب�س 

والدته التي ا�سطحبته معها لزيارة والده ال�سجني.
وقالت الزوجة خالل التحقيقات، اإن اإح�سارها لالأقرا�س 
املخدرة جاء بناء على طلب زوجها لها، ل�سعوره امل�ستمر 
ب���الإره���اق داخ���ل حمب�سه، وم���ن ث��م ي��ل��ج��اأ ل��ت��ن��اول مثل 
العقاقري م��ن وق��ت لآخ���ر. وحت��رر املح�سر الالزم  ه��ذه 
يف  بزوجها  لتلحق  للمحاكمة  املتهمة  واأحيلت  بالواقعة، 

ق�سية ل تختلف كثرًيا عن ق�سيته.

تعدم حماتها �سنًقا 
���س��رح��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف م�����س��ر، ب��دف��ن ج��ث��ة ام����راأة 
�ستينية م�سرية، بعد مقتلها �سنًقا على يد زوجة جنلها 
اإثر خالفات عائلية وم�ساحنات على مدار الفرتة املا�سية 
جثة  على  بالعثور  اجلرمية  ب��داأت  لها.  معاملتها  و�سوء 
املجاور حلظرية موا�ٍس  املنزل  داخ��ل غرفتها يف  ال�سيدة 
اجلهات  اإخ���ط���ار  ومت  م�����س��ر،  �سعيد  يف  ق��ن��ا  مب��ح��اف��ظ��ة 
الأم��ن��ي��ة ال��ت��ي ان��ت��ق��ل��ت مل��ق��ر ال��واق��ع��ة و���س��ط ح��ال��ة من 

ال�سبابية حول م�سرعها �سنًقا بحبل املوا�سي.
وك�سفت التحريات والتحقيقات عن اأن زوجة جنل املجني 
داخل  امل��وا���س��ي  رب��ط  يف  ي�ستخدم  حباًل  اأح�����س��رت  عليها 
ل��رتق��د جثة  الإع����دام بحماتها  ون��ف��ذت حكم  احل��ظ��رية، 
هامدة عقب �سنقها م�ستغلة قدرتها على ال�سيطرة عليها 

ب�سبب نحافة ج�سدها، وقوة املتهمة.

�سيلينا غوميز وذا ويكند 
يخططان لزواجهما

ذا ويكند، لإقامة حفل زفافهما خالل  النجم  �سيلينا غوميز و�سديقها  النجمة  تخطط 
بح�سب  العام،  لهذا  الأ�سطوري  ال�سيفي  الزفاف  حفل  ليكون  املقبل،  اأغ�سط�س  اآب  �سهر 
موقع ميد داي. وذكر تقارير ملوقع  aceshowbiz  اأن الثنائي يخططان لأخذ خطوات 
جادة للحفاظ على هذه العالقة، منذ اأن بداأت يف �سهر كانون الثاين يناير املا�سي، بينما 
ك�سف موقع  Touch magazine  اأن غوميز قررت اأن يقام الزواج يف �سهر اآب اأغ�سط�س 
املقبل، وهو ما اأبلغت به اأ�سدقاءها املقربني، وبعد اأن ينتهي ذا ويكند من جولته الغنائية. 
وك�سفت غوميز اأنها ت�سعر باأن ذا ويكند هو  تواأم روحها ، واأنها ل تريد اأن ت�سيع �سنوات 

يف اإنتظار الزواج.

املمثلة دميي لوفاتو، تقف بجوار �سخ�سية �سمورفيت يف فيلم �سنفور: القرية املفقودة حل�سور العر�ض االأول يف مدينة كولفر بكاليفورنيا.    )رويرتز(

اكت�ساف اأعمق كهف 
مائي يف العامل

ملغامرة  ت�سيك  غ��وا���س��ون  ي�ستعد 
اأع��م��ق كهف حت��ت املاء  ج��دي��دة يف 
اآخر ميكن  ملعرفة هل يوجد �سيء 
التي  الأع�����م�����اق  ب���ه���ذه  اك��ت�����س��اف��ه 
يعرف  ومل  قيا�سيا  رق��م��ا  �سجلت 

بعد املدى الذي ت�سل اإليه.
وكان باحثون قد اأعلنوا يف �سبتمرب 
بروبا�ست  هانيكا  الكهف  اأن  اأيلول 
والذي  الفي�سانات  مبياه  املغمور 
اإىل  كيلومرت   300 بعد  على  يقع 
اأعمق  ب��راغ  العا�سمة  م��ن  ال�سرق 
كهف من نوعه بعدما مت الو�سول 
حتت  اأم����ت����ار   404 م�����س��ت��وى  اإىل 

�سطح الأر�س.
الت�سيكية  اجل��م��ع��ي��ة  ع�����س��و  وق����ال 
جوبا  مي�سال  الكهوف  ل�ستك�ساف 
توقفت  ال���س��ت��ك�����س��اف  م��ه��م��ة  اإن 
احلبل  ك��ف��اي��ة  ع���دم  ب�سبب  حينها 
ا�ستخدم  اآيل  ب���اإن�������س���ان  امل���ث���ب���ت 

للو�سول اإىل قاع الكهف.
وق����ال ال���غ���وا����س دي��ف��ي��د ك����اين اإن 
عملية �سحب الإن�سان الآيل الذي 
ك���ان ع���ب���ارة ع���ن غ��وا���س��ة �سغرية 
ت��ع��ق��دت، مم��ا دف���ع امل�����س��رف��ني على 
ال��ع��م��ل��ي��ة لإب��ق��ائ��ه يف امل���ي���اه حلني 
وق�����ت لح�����ق خالل  ان���ت�������س���ال���ه يف 
اأنه غا�س بنف�سه  اإىل  اأيام، م�سريا 
وترك  فقط  م��رت  مئتي  عمق  اإىل 

الباقي لالإن�سان الآيل.
وو�سف الغوا�س املكان بعد و�سوله 
املكان هناك  العمق قائال  اإىل هذا 
�سديد الظلمة. لكن انتابني �سعور 
م��ث��ري ل��ل��غ��اي��ة ع��ن��دم��ا و���س��ل��ت اإىل 
ال��ك��ه��ف رمبا  اأن  ه��ن��اك . واأ����س���اف 
ميتد اإىل عمق 1.2 كيلومرت، لكن 
500 مرت ف�سنكون  اإىل  اإن و�سلنا 

�سعداء .

اإدراج خروف البحر �سمن الأنواع املهددة
خروف  ح��ي��وان  ا���س��م  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�سلطات  رف��ع��ت 
امل��ع��ر���س��ة لالنقرا�س  ال��ب��ح��ر م��ن ق��ائ��م��ة الأن������واع 
اأنه مهدد باخلطر يف خطوة  واأع��ادت ت�سنيفه على 
اأدانها ن�سطاء معنيون باحلفاظ على البيئة يقولون 
اإن القرار �سي�سعف من احلماية التي يح�سل عليها 
اأي�سا  يعرف  ال��ذي  ال�سخم  الثديي  املائي  احليوان 
خانة  يف  البحر  خ��روف  وو�سع  البحر.  بقرة  با�سم 
اأن  اأن���ه م��ن امل��رج��ح  الأن����واع امل��ه��ددة باخلطر يعني 
اأما  امل�ستقبل املنظور  ي�سبح معر�سا لالنقرا�س يف 
هذا  اأن  فيعني  لالنقرا�س  معر�س  كنوع  ت�سنيفه 

النوع عر�سة خلطر النقرا�س الآن.
خراف  اأع����داد  زي���ادة  اإىل  الت�سنيف  اإع����ادة  وت��رج��ع 
�ساحل  على  تعي�س  ال��ت��ي  الغربية  الهندية  البحر 
املتحدة  ال��ولي��ات  �سرق  جنوب  من  املمتد  فلوريدا 
الداخلية  وزارة  وق��ال��ت  ال��ك��اري��ب��ي.  ح��و���س  وح��ت��ى 
 6600 اأك��رث من  اإىل  ارتفع  البحر  ع��دد خ��راف  اإن 
يف ف��ل��وري��دا وح���ده���ا ب��ع��د اأن ك���ان ب�����س��ع م��ئ��ات يف 

من  اأك���رث  اإىل  ي��ع��ود  ه��ذا  يف  والف�سل  ال�سبعينات. 
30 عاما من جهود احلماية التي بذلتها الوليات 
واملدافعون  الكاريبي  ودول  الأمريكية  واحلكومة 
ع��ن ال��ب��ي��ئ��ة. وق��ال��ت ال�����وزارة يف ب��ي��ان اإن م��ن بني 
الج��راءات التي عادت بالفائدة على خروف البحر 
ل�سرعة  ح��د  وو���س��ع  البحر  ب��ن��اء حمميات خل���راف 
ا���س��ط��دام. وق���ال فيل كلوير  اأي  ل��ت��ف��ادي  ال��ق��وارب 
امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م خ��دم��ة امل�����س��اي��د واحل���ي���اة الربية 
بالوزارة عرب الهاتف نعترب هذه ق�سة جناح... اإنها 
)خ��راف البحر( بخري واآخ��ذة يف العودة.  واأ�سافت 
اأن��ه رغ��م الت�سنيف اجل��دي��د ف��ان احلماية  ال���وزارة 

الحتادية لهذا النوع �ستظل قائمة.
بنادي  فلوريدا  وانتقد فرانك جاكالون مدير فرع 
�سيريا املعني باحلفاظ على البيئة القرار قائال اإن 
على  �ستخفف  ال��ولي��ة  و�سلطات  املحلية  ال�سلطات 
الأرجح القواعد املتعلقة بالقوارب والتي تهدف اإىل 

حماية خروف البحر.


