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الهالل الأحمر يقدم م�ساعدات اإغاثية عاجلة لالأ�سر املعوزة باملكال
•• املكال -وام:

اغاثية عاجلة  ام�س م�ساعدات  الإماراتي  الأحمر  الهالل  قدمت هيئة 
املكال  الع�سوائي مبديرية  فوة  الزقيق مبنطقة  بـ جول  املعوزة  لالأ�سر 
دولة  تقدمه  الـــذي  املــتــوا�ــســل  الــدعــم  اإطـــار  يف  ح�سرموت  مبحافظة 
ا�ستجابة من  ذلك  اليمن. جاء  يف  لالأ�سقاء  املتحدة  العربية  الإمــارات 
الهيئة للنداءات العاجلة التي اأطلقها اأهايل تلك املنطقة املحرومة من 
اأب�سط اخلدمات الأ�سا�سية حيث توجه فريق ميداين تابع للهيئة لتلم�س 
احتياجاتهم ومت توزيع م�ساعدات اإغاثية على املئات من ال�سكان الذين 

يعانون من نق�س مياه ال�سرب النقية.           )التفا�سيل �س10(

اأبناء الالجئني ال�سوريني باملخيم الإماراتي الأردين 
يف مريجيب الفهود يحققون معدلت جناح م�سرفة

•• مريجيب الفهود - الأردن-وام:

باملعدلت  اخلا�سة  الأردنية  الزرقاء  جامعة  يف  وم�سوؤولون  اإداريــون  اأ�ساد 
باملخيم  ال�سوريني  الالجئني  اأبناء  عليها  ح�سل  التي  املرتفعة  الرتاكمية 
اأثناء  ذلــك  جــاء  فيها.  الدار�سني  الفهود  مريجيب  يف  الأردين  الإمــاراتــي 
زيارة مدير املخيم �سعادة مبارك حممد اخلييلي للجامعة حيث اطلع على 

معدلت الطلبة الذين تتكفل بدرا�ستهم هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
)التفا�سيل �س2(
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ر�سالة رئي�س الدولة يت�سلمها حممد بن را�سد من  وزير اخلارجية الكويتي  )وام(

اجلي�س اليمني يحقق انت�سارات متتالية يف طريقه اىل �سنعاء  

ر�سالة لرئي�س الدولة من اأمري 
الكويت ت�سلمها حممد بن را�سد 

•• دبي -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
بن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو  ،بح�سور  دبــي  يف  ام�س  ظهر  اهلل 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي.. معايل ال�سيخ 
�سباح خالد احلمد ال�سباح النائب الأول لرئي�س جمل�س 
ال�سمو  �ساحب  مبعوث  الكويتي  اخلارجية  وزيــر  الــوزراء 

الكويت  دولة  اأمري  ال�سباح  اجلابر  الأحمد  �سباح  ال�سيخ 
مبارك  اهلل  عبد  حممد  ال�سيخ  معايل  يرافقه  ال�سقيقة 
ال�سباح وزير الدولة ل�سوؤون جمل�س الوزراء وزير الإعالم 
الكويتي بالوكالة. وقد ت�سلم �ساحب ال�سمو نائب رئي�س 
خطية  ر�سالة  دبــي  حاكم  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  الــدولــة 
موجهة اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل من اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

�سباح الأحمد اجلابر ال�سباح.  )التفا�سيل �س2(

حممد بن زايد خالل تقدميه واجب العزاء لعائلة الفقيدة  )وام(

حممد بن زايد يقدم واجب العزاء 
بوفاة بخيتة خمي�س �سعيد الكتبي

•• العني-وام: 

اآل  زايـــد  بــن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قــدم 
الأعلى  القائد  نــائــب  اأبــوظــبــي  عهــــــد  ويل  نهيان 
حممد  خليفة  اإىل  العزاء  واجــب  امل�سلحة  للقوات 
وفاة  يف  و�سعيد  �سهيل  واأخويـــه  املــرر  �ساهني  بــن 
والدتهم بخيتة خمي�س �سعيد الكتبي وذلك خالل 

مبدينة  الــعــزاء  جمل�س  امــ�ــس  م�ساء  �سموه  زيـــارة 
العني.

واأعرب �سموه عن خال�س تعازيه وموا�ساته لذوي 
واأ�سرة الفقيدة.. �سائال املوىل عز وجل اأن يتغمدها 
بوا�سع رحمته واأن ي�سكنها ف�سيح جناته واأن يلهم 

اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان.
)�سور اخرى �س2(

ا�صت�صه�د 3 جنود مينيني ب�أبني وقتلى للحوثيني بق�صف على حجة

قائد قوات التحالف: قريبًا �سنكون يف �سنعاء
•• عوا�صم-وكالت:

التحالف  قـــــــوات  قــــائــــد  اأعــــلــــن 
العميد الركن  اليمن،  العربي يف 
قــــوات  اأن  احلـــــربـــــي،  اإبــــراهــــيــــم 
الوطني  واجلـــيـــ�ـــس  الـــتـــحـــالـــف 
العا�سمة  يف  �ــســيــكــونــان  الــيــمــنــي 
�سنعاء قريباً، موؤكداً اأن التحالف 
ع�سكرية  وفــق  عملياته  يف  ي�سري 

مدرو�سة.
النقالبيني يف  اإن  وقال احلربي 
على  ويعملون  حالتهم،  اأ�سعف 
تزييف احلقائق والتغرر باأتباعها، 
كل  يتكبدون  الواقع  يف  اأنهم  مع 
واملعدات،  الأرواح  يف  خ�سائر  يوم 
ومواقعهم تت�ساقط ب�سكل م�ستمر 
ال�سرعية  قـــــوات  �ــســربــات  اأمـــــام 
توا�سل  التي  العربي،  والتحالف 
كافة،  اجلبهات  يف  قواتها  تعزيز 
وفقاً ل�سحيفة عكاظ ال�سعودية. 
يحققها  التي  النجاحات  واأرجـــع 
اإىل  الوطني  واجلي�س  التحالف 
قيادات  مـــن  املــ�ــســرتكــة  املــتــابــعــة 
والتنفيذ  الريا�س،  يف  التحالف 
اأن  الـــقـــتـــايل الـــ�ـــســـر�ـــس، مــبــيــنــاً 
وال�سعب  حـــق  قــ�ــســيــة  الــقــ�ــســيــة 
حريته  عـــــن  يـــــدافـــــع  الـــيـــمـــنـــي 

وكرامته.

اأمنية ميينة  هذا واأفادت م�سادر 
اأمـــ�ـــس الـــثـــالثـــاء، مبــقــتــل ثالثة 
الوطني  جنود من قوات اجلي�س 
ال�سرعية،  لــلــحــكــومــة  املـــوالـــيـــة 
واإ�ـــســـابـــة نــحــو 11 اآخــــريــــن يف 
انفجار �سيارة مفخخة ا�ستهدفت 
مــعــ�ــســكــراً لــهــم مبــحــافــظــة اأبـــني، 

جنوبي اليمن.
العا�سمة  يف  انطلقت  ذلـــك،  اىل 
اأم�س  عــــــدن،  املـــوؤقـــتـــة  الــيــمــنــيــة 
اإعمار  اإعــــــادة  عــمــلــيــة  الـــثـــالثـــاء، 
املـــــنـــــ�ـــــســـــاآت املـــــتـــــ�ـــــســـــررة جــــــراء 

النقالب.
اليمني،  الـــــــوزراء  رئــيــ�ــس  وذكـــــر 
اأحمد بن دغر، اأن اتفاقيات اإعادة 

املت�سررة،  البيوت  ت�سمل  الإعمار 
�سابقاً  الــبــدء  مت  اأنــه  اإىل  م�سرياً 
بــاإعــادة ترميم وتــاأهــيــل عــدد من 
املــــبــــاين احلـــكـــومـــيـــة واملـــحـــاكـــم 
واملع�سكرات  الــعــامــة  والــنــيــابــات 
ا�ستكمال  و�ــســيــتــم  واجلـــامـــعـــات، 
املحافظات  جــمــيــع  يف  تــبــقــى  مـــا 

املحررة.
قــــوات اجلي�س  اأعــلــنــت  مــيــدانــيــا 
الوطني املوالية حلكومة الرئي�س 
عــبــد ربـــه مــنــ�ــســور هـــــادي، ام�س 
الثالثاء، مقتل واإ�سابة الع�سرات 
والقوات  احلوثيني  م�سلحي  من 
املــوالــيــة لــلــرئــيــ�ــس الــ�ــســابــق علي 
عبداهلل �سالح يف ق�سف مبدينة 

ميدي مبحافظة حجة.
الع�سكرية  املـــنـــطـــقـــة  وقـــــالـــــت 
اخلــامــ�ــســة يف بــيــان نــ�ــســرتــه على 
حـــ�ـــســـابـــهـــا مبـــــوقـــــع الـــتـــوا�ـــســـل 
الجتماعي في�س بوك اإن القيادي 
قتل  الدين  �سرف  عبدامللك  علي 
مع جمموعة من مرافقيه بغارة 
العربي  التحالف  لطريان  جوية 
الثــنــني، فيما  اأمــ�ــس الول  ظهر 
النقالبيني  من  الع�سرات  �سقط 
بني قتيل وجريح جراء عدد من 
الغارات املكثفة لطريان التحالف 
عــلــى مــواقــعــهــم واإمـــداداتـــهـــم يف 

جبهتي حر�س وميدي«.
وذكر املركز اأن ثالثة من عنا�سر 
اآخـــرون  وجـــرح  قــتــلــوا  امللي�سيات 
األغام  زراعـــــة  اأثـــنـــاء حمــاولــتــهــم 
ملدينة  ال�سرقي  احلــي  يف  جديدة 
من  با�ستهدافهم  وذلـــك  مــيــدي، 

قبل مدفعية اجلي�س الوطني.
وتــ�ــســهــد املـــنـــاطـــق الــقــريــبــة من 
حمافظة  يف  ال�سعودية  احلـــدود 
حجة معارك عنيفة بني الطرفني 
العام،  ون�سف  عــامــني  نحو  منذ 
ومادية  بــ�ــســريــة  اأ�ـــســـراراً  خلفت 
نـــزوح معظم  عــن  كــبــرية، ف�ساًل 
عن  بعيدة  مناطق  اإىل  املــدنــيــني 

تلك املواجهات.

�صلوكه� يعزله� عن حميطه� اخلليجي

قطر نقلت يهودًا من اليمن اىل تل اأبيب..
ووثائق تثبت تورطها بدعم القاعدة

هيومن رايت�س: طرد املقد�سيني يرقى جلرمية حرب

•• عوا�صم-وكالت:

الداعية ملكافحة  الــدول  اإعــالن  بعد مــرور �سهرين على 
الإرهاب قطع عالقاتها الدبلوما�سية مع قطر، ما زالت 
الدوحة توا�سل تعنتها برف�سها ال�ستجابة لـ13 مطلباً 
يف  ومت�سي  احلــــوار،  وتــرفــ�ــس  بــالإرهــاب  �سلتها  بقطع 

طريق يبعدها اأكرث فاأكرث عن حميطها اخلليجي.
وعرقلت قطر خالل ال�سهرين املا�سيني جهود الو�ساطة 
الــكــويــتــيــة، وحــاولــت تــدويــل الأزمــــة عــرب طــلــب حماية 
الــغــرب، وتــرويــج كــذبــة احلــ�ــســار، والرمتــــاء يف اأح�سان 
اإيـــــران، حــيــث اأر�ــســلــت مـــوؤخـــراً وزيــــر القت�ساد  مـــاليل 
والــتــجــارة اأحــمــد بــن جــا�ــســم اآل ثـــاين حلــ�ــســور مرا�سم 

تن�سيب ح�سن روحاين ملدة رئا�سية جديدة. 
ت�سيي�س فري�سة  الــدوحــة حــرجــاً يف حمــاولــة  ومل جتــد 
احلج، ومنع مواطنيها من تاأديتها، اأو حتى تقدمي طلب 
لتدويل احلرمني، اإل اأن حماولتها باءت بالف�سل، اإذ مل 
جتد اآذاناً �ساغية بل انقلب ال�سحر على ال�ساحر وعادت 

عليها باإدانة عربية واإ�سالمية . 
للجي�س  التابعة  النخبة  قــوات  اأكـــدت  اأخـــرى،  جهة  مــن 
اليمني يف حمافظة �سبوة �سرق عدن، وجود وثائق بحوزة 
اجلماعات الإرهابية املنتمية للقاعدة، تثبت تورط قطر 

و�سركات جتارية مينية وراء دعم وتبني عنا�سر التنظيم 
الأ�سد تطرفاً.

وكانت قوات اجلي�س اليمني وبدعم من التحالف العربي 
ا�ستطاعت حترير بلدات ريفية يف حمافظة �سبوة النفطية 
من عنا�سر تنظيم القاعدة التي فّرت باجتاه حمافظتي 
قوات  اإن  لـ24،  ع�سكري  وقال م�سدر  والبي�ساء.  مــاأرب 
اجلي�س عرثت على وثائق تثبت تورط الدوحة و�سركات 
جتارية ميتلكها اأحمد العي�سي والقيادي الإخواين علي 
حم�سن �سالح يف دعم التنظيمات الإرهابية ومدها باملال 
وت�سهيل حتركاتها يف خمتلف مدن  النفطية  وامل�ستقات 

اجلنوب اخلا�سعة ل�سيطرة احلكومة ال�سرعية.
من  ومقاطعتها  قطر  مع  الأزمـــة  اأن  اإىل  امل�سدر  ولفت 
قبل الدول الداعمة ملكافحة الإرهاب، �ساهمت يف هزمية 
التي  الإرهــابــيــة  القيادات  من  العديد  والــفــرار  القاعدة 

كانت تتلقى دعماً من الدوحة، وف�سلت الختفاء.
اىل ذلــــك، اأكـــــدت تــقــاريــر �ــســحــفــيــة اأن قــطــر نــقــلــت يف 
�ستاء  يف  لإ�سرائيل  مينياً  يهودياً   60 طائراتها  اإحــدى 
من  بهدوء  نقلهم  على  عملت  الدوحة  وكانت   .2013
اليمن  يهود  عانى  وقت  اأبيب، يف  تل  مع  بتن�سيق  اليمن 
الطائفية  نفذته ميلي�سيات احلوثي  من تهجري ق�سري 
املدعومة من اإيران يف الأعوام الأخرية يف �سمال البالد.

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

ا�سرائيل  ان  اأمــ�ــس  ووتــ�ــس  رايت�س  هيومن  منظمة  قالت 
القد�س من  األــف فل�سطيني من �سكان   15 جــردت قرابة 
1967، حمذرة من  املدينة منذ عام  حقهم بالقامة يف 
�سارة ليا ويت�سن،  ان هذا قد يكون جرمية حرب. وقالت 
اإ�سرائيل  تّدعي  املنظمة  يف  الو�سط  ال�سرق  ق�سم  مديرة 
قوانني  حتــدد  لكنها  مــوحــدة،  كمدينة  الــقــد�ــس  معاملة 
خمتلفة لليهود والفل�سطينيني. ان التمييز املتعمد بحق 
التي  الإقــامــة  �سيا�سات  ذلــك  يف  مبا  القد�س،  فل�سطينيي 
تهدد و�سعهم القانوين، يزيد من ان�سالخهم عن املدينة.

ويعي�س اكرث من 300 الف فل�سطيني يف ال�سطر ال�سرقي 
من املدينة الذي احتلته ا�سرائيل عام 1967، ويتمتعون 

بو�سع خمتلف عن الفل�سطينيني يف ال�سفة وقطاع غزة.
ول يحمل الفل�سطينيون يف املدينة اجلن�سية ال�سرائيلية 
ول اجلن�سية الفل�سطينية. ومينحهم الردن جوازات �سفر 

موؤقتة، من دون ان يعتربوا اأردنيني.
دائم  مقيم  �سفة  ال�سرقية  القد�س  فل�سطينيو  ويحمل 
و�سع  �سحب  ا�سرائيل  وت�ستطيع  ا�سرائيل.  لهم  متنحه 
ال�سرقية  القد�س  �سكان  الدائم يف حال عدم متكن  املقيم 
من اثبات ان املدينة هي مركز حياتهم، ويف حال اإقامتهم 

يف ال�سفة الغربية املحتلة او يف مكان اخر.

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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•• عوا�صم-وكالت:

نفى التحالف الدويل م�سوؤوليته 
مليلي�سيات  مواقع  ا�ستهداف  عن 
احلــ�ــســد الــ�ــســعــبــي عــلــى احلــــدود 
تبنى  فيما  الــعــراقــيــة.  الــ�ــســوريــة 
واأعلن  الهجوم  جهته  من  داع�س 

اأ�سر اإيراين. 
وقــتــل 36 �ــســخــ�ــســا عــلــى الأقـــل 
اآخرين   80 مــن  اأكـــرث  واأ�ــســيــب 
يف  ال�سعبي  احل�سد  مقاتلي  مــن 
احل�سد  مــواقــع  ا�ستهدف  هــجــوم 
على احلدود ال�سورية العراقية. 

م�سوؤوليته  داع�س  تنظيم  واأعلن 

البحرية امل�سرية تت�سلم غوا�سة 
ثانية من املانيا وتد�سن الثالثة

•• القاهرة-وام:

ت�سلمت القوات امل�سلحة امل�سرية 
من  حديثة  غوا�سة  ثانى  ام�س 
والتى مت   1400-209 طــراز 
تي�سني  �سركة  برت�سانة  بناوؤها 

كروب مبدينة كيبل الأملانية.
خالد  اأحــــمــــد  الـــفـــريـــق  ورفـــــــع 
البحرية  الــقــوات  قــائــد  حــ�ــســن، 
املــ�ــســريــة الــعــلــم املــ�ــســرى على 
بدخولها  اإيـــــذانـــــاً  الـــغـــوا�ـــســـة، 
اخلدمة بالقوات البحرية .وقام 
امل�سرية  البحرية  القوات  قائد 
من  الثالثة  الغوا�سة  بتد�سني 
نف�س الطراز، وذلك �سمن عدة 
اإن�سمامها  خمــطــط  غــوا�ــســات 
لــلــخــدمــة بــالــقــوات الــبــحــريــة ، 
طــبــقــاً لــربنــامــج زمـــنـــى حمدد 
البحرية  الـــقـــوات  قــائــد  .وقــــال 
اأن مــ�ــســر لــديــهــا من  املــ�ــســريــة 
اإ�ستيعاب  على  الــقــادرة  الــكــوادر 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا احلـــديـــثـــة فى 
والعمل  والــ�ــســيــانــة  الــتــ�ــســغــيــل 
الأنظمة  عـــلـــى  تـــامـــة  بـــكـــفـــاءة 
م�سر  ان  اىل  م�سريا  احلديثة، 
كان لها ال�سبق فى دخول �سالح 
الغوا�سات كاأول دولة فى ال�سرق 

الأو�سط واأفريقيا .
)التفا�سيل �س11(

عن الق�سف وقال يف ر�سالة على 
بهجمات  بداأ  الهجوم  اإن  تليغرام 
اأعـــقـــبـــهـــا هجوم  ثــــم  انـــتـــحـــاريـــة 

للم�سلحني. 
ولــكــن مـــا تــ�ــســمــى )كــتــائــب �سيد 
احل�سد  ف�سائل  اأحــد  ال�سهداء(، 
الــ�ــســعــبــي، اأ�ـــســـدر بــيــانــا يف وقت 
اجلي�س  فــــيــــه  اتـــــهـــــم  �ـــــســـــابـــــق،  
الأمـــريـــكـــي بــقــتــل الــعــ�ــســرات من 
عنا�سره يف ق�سف جــوي.  وقال 
القتلى  جــثــامــني  اإن  الــفــ�ــســيــل 

و�سلت اإىل مطار بغداد. 
ومل يذكر املوقع الر�سمي للح�سد 

�سيئا عن احلادث. 

التحالف  بــا�ــســم  املــتــحــدث  ونــفــى 
الوليات  تـــقـــوده  الــــذي  الـــــدويل 
املتحدة �سن اأي غارات جوية قرب 

احلدود ال�سورية العراقية. 
ر�سمي من  تعليق  اأي  ومل ي�سدر 
احلـــكـــومـــة الــعــراقــيــة عــلــى تلك 

التقارير.
الــــقــــوات  اأن  الــــبــــيــــان  واأ�ــــــســــــاف 
اأن  لها  بيان  يف  ادعــت  الأمريكية 
مواقع  ق�سفت  احلــيــة  ذخــريتــهــا 
على  داعــ�ــس  لتنظيم  مــفــرت�ــســة 

احلدود العراقية ال�سورية.
الأمريكية  القوات  البيان  واتهم 

بتعمد ق�سف مواقع احل�سد.

التح�لف ينفي م�صوؤوليته وداع�ص يتبنى العملية 
هجوم يدمي ملي�سيات احل�سد على احلدود ال�سورية

فل�سطينية تربز انذارا من �سلطات الحتالل بهدم منزلها يف القد�س ال�سرقية 
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اأخبـار الإمـارات

ر�سال��ة ل��رئي�س الدول��ة م�ن اأمي��ر الكوي��ت ت�سلمه��ا حمم��د ب��ن را�س���د 

اأبناء الالجئني ال�سوريني باملخيم الإماراتي الأردين يف مريجيب الفهود يحققون معدلت جناح م�سرفة

جوازات مطار اأبوظبي م�ستعدة ل�ستقبال احلجاج

اجتماع للفريق التنفيذي للموؤ�سر الوطني ملعدل زمن ال�ستجابة

•• اأبوظبي-وام: 

الأجانب  و�ـــســـوؤون  لــالإقــامــة  الــعــامــة  الإدارة  مــن  وفـــد  اطــلــع 
باأبوظبي على �سري العمل وا�ستعدادات موظفي اجلــوازات يف 
لإنهاء  اتخاذها  التي مت  والإجـــراءات  الــدويل  اأبوظبي  مطار 
واملقيمني  املــواطــنــني  مــن  احلـــرام  اهلل  بيت  حــجــاج  معامالت 
بالدولة املغادرين لأداء الفري�سة هذا العام.    وا�ستمع العميد 
و�سوؤون  الإقــامــة  عــام  مدير  نائب  اخلــوري  اإ�سماعيل  يو�سف 
ل�سرح حــول طبيعية  لــه  املــرافــق  والــوفــد  باأبوظبي  الأجــانــب 
ال�ستعدادات من العميد �سعيد �سامل باحلا�س ال�سام�سي مدير 
الإدارات وعدد من  املنافذ بح�سور مديري  مديرية جــوازات 
ال�سباط يف مطار ابوظبي الدويل.   والتقى العميد اخلوري 

والوفد املرافق له عدد من امل�سافرين وا�ستمع اإىل مالحظاتهم 
امل�سافرون  اأ�ساد  الإلكرتونية.. حيث  ال�سفر  ببوابات  اخلا�سة 
الــوقــت واجلهد  الــتــي تخت�سر  الــذكــيــة  الــبــوابــات  مبــمــيــزات 
وت�سهل عملية دخول وخروج امل�سافرين.   وتاأتي هذه الزيارة 
والإدارات  العمل  ملــواقــع  التفقدّية  الــزيــارات  برنامج  �سمن 
والأق�سام التابعة اإىل الإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب 
يف اأبوظبي والتعرف عن قرب على العقبات التي قد تعرت�س 
�سري العمل و�سبل تذليلها مبا يحقق ان�سيابية اأف�سل للعمل.   
�سم الوفد الزائر كال من العقيد حممد النبهاين مدير اإدارة 
مدير  معيوف  اأحمد  والعقيد  الأداء  وتطوير  ال�سرتاتيجية 
بالإدارة  ال�سباط  وعدد من  امل�ساندة  واخلدمات  املــوارد  اإدارة 

العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب يف اأبوظبي.

•• ال�صارقة-وام: 

الوطني  للموؤ�سر  التنفيذي  للفريق  الول  الجتماع  بحث 
الإدارة  مــع  ام�س  �سباح  عقد  الــذي  ال�ستجابة  زمــن  ملعدل 
نائب  ملكتب  التابعة  والإدارات   ، املركزية  للعمليات  العامة 
العامة  الإدارة  م�ستوى  عــلــى  الأداء  ..�ــســري  الــعــام  الــقــائــد 
للعمليات املركزية والإدارات التابعة ملكتب نائب القائد العام، 
الوطنية  الأجــنــدة  موؤ�سرات  تنفيذ  يف  املتخذة  والجــــراءات 
– 2021 م ومعدلت ال�ستجابة. تراأ�س   2017 لالأعوام 
عام  قائد  نائب  عامر  بن  مبارك  عبداهلل  العميد  الجتماع 
�سرطة ال�سارقة بح�سور العقيد دكتور اأحمد �سعيد الناعور 

واملقدم  املركزية،  للعمليات  العامة  الإدارة  عام  مدير  نائب 
من  وعــدد  العمليات،  اإدارة  مدير  ال�سويدي  هــدة  بن  جا�سم 
روؤ�ساء الأق�سام و�سباط الخت�سا�س. قدم امل�ساركون عر�سا 
عملهم،  جمــالت  يف  حتققت  التي  والنتائج  املوؤ�سرات  لأبــرز 
وامل�سروعات  واخلـــطـــط  الــعــمــل  تـــواجـــه  الــتــي  والــتــحــديــات 
اهداف  وحتقيق  الأداء،  موؤ�سرات  لتح�سني  املعدة  واملبادرات 
بن  العميد  اأعـــرب  الجــتــمــاع  نهاية  ويف  الوطنية.  الأجــنــدة 
تنفيذ  يف  قــدمــا  بامل�سي  ووجـــه  للح�سور  �سكره  عــن  عــامــر 
من  التحديات  مواجهة  على  والعمل  اإليها،  امل�سار  اخلطط 
تعرت�س  التي  العقبات  وتذليل  والدرا�سات،  التحليل  خالل 

�سري العمل يف خمتلف املجالت .

موؤ�س�سة خليفة الإن�سانية ت�ستقبل وفدا من برنامج »�سفراء وطني الإمارات .. قياديو 2020«

اأبو الإم�رات.. زايد الغ�ئب احل��صر
ال�سيخ في�سل بن �سلطان القا�سمي: عام زايد منا�سبة وطنية لالحتفال بقائد عظيم

•• مريجيب الفهود - الأردن-وام:

اأ�ساد اإداريون وم�سوؤولون يف جامعة الزرقاء الأردنية 
اخلا�سة باملعدلت الرتاكمية املرتفعة التي ح�سل 
عليها اأبناء الالجئني ال�سوريني باملخيم الإماراتي 

الأردين يف مريجيب الفهود الدار�سني فيها.
اأثــنــاء زيــارة مدير املخيم �سعادة مبارك  جــاء ذلــك 
حممد اخلييلي للجامعة حيث اطلع على معدلت 
الهالل  هيئة  بــدرا�ــســتــهــم  تتكفل  الــذيــن  الــطــلــبــة 

الأحمر الإماراتي.
وبني اخلييلي - خالل اجتماعه مع الطلبة - اأهمية 

واجلامعة  املخيم  اإدارتـــي  بني  والتكامل  التوا�سل 
اأداء  م�ستوى  رفــع  بــهــدف  بينهما  مــا  والــتــعــاون يف 

الطلبة وحتقيق مردود العملية الرتبوية .
وتبادل اخلييلي مع الطلبة الراأي وامل�سورة يف بع�س 
ملالحظاتهم  وا�ستمع  والتعليمية  الرتبوية  الأمــور 

ومطالبهم .
للطلبة  الدرا�سي  الأداء  متابعة  اأهمية  اإىل  م�سرياً 
التي  الــرتبــويــة  والــبــحــوث  بــالــدرا�ــســات  م�ست�سهدا 
اأولياء  م�ساركة  بــني  اإيجابية  عالقة  وجــود  تــوؤكــد 
وم�ستويات  الــطــلــبــة  عـــن  املــ�ــســوؤولــني  اأو  الأمــــــور 

حت�سيل الطلبة و�سلوكياتهم واجتاهاتهم.

“ نحن كــاإدارة للمخيم وكهالل اأحمر نهتم  وقــال 
ونعتربهم  املخيم  يف  ال�سوريني  الالجئني  باأبناء 
وتوفري  درا�ستهم  مبتابعة  علينا  حق  ولهم  اأبناوؤنا 
�ساحب  تــوجــيــهــات  عــلــى  بــنــاء  وذلـــك  احتياجاتهم 
رئي�س  نــهــيــان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ودعـــم  اهلل  حفظه  الــدولــة 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ومتابعة حثيثة من 
�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
الأحمر  الــهــالل  هيئة  رئي�س  الــظــفــرة  منطقة  يف 

الإماراتي ».

اخلا�سة  الــزرقــاء  جامعة  رئي�س  اأ�ــســاد  جانبه  مــن 
بالوكالة الأ�ستاذ الدكتور بـ�سام احللو باأداء الطلبة 
الــالجــئــني الــ�ــســوريــني مـــن اأبـــنـــاء املــخــيــم قائال:  
والــتــ�ــســجــيــل لدينا  الــقــبــول  مــديــر  مــن  مــا علمته 
باجلامعة ،اأن الطلبة الدار�سون على ح�ساب منحة 
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف جامعة الزرقاء 
وهذا  جــدا  عالية  معدلتهم  طالباً   22 وعــددهــم 

الأمر ي�سرفنا .
وقال تربطنا عالقات جيدة للغاية مع هيئة الهالل 
الأحمر الإماراتي حيث يدر�س لدينا جمموعة من 

الطلبة  .

•• اأبوظبي -وام: 

اآل  زايـــد  بــن  خليفة  موؤ�س�سة  ا�ستقبلت 
�سابة   60 الإنــ�ــســانــيــة  لــالأعــمــال  نهيان 
الإمارات  وطني  “�سفراء  من  اإماراتية 
وزارتــــي  2020” بــرعــايــة  قــيــاديــو   -
املجتمع  وتــنــمــيــة  والــتــعــلــيــم  الـــرتبـــيـــة 
�سفراء  “برنامج  الأمني �سمن  وخدمة 
وطني الإمارات. قياديو 2020” حتت 
م�سوؤولية   .. التطوعي  “العمل  �سعار 
توجهات  مـــع  ين�سجم  الــــذي  وطنية” 
القيم  لــغــر�ــس  عــــام اخلــــري  الـــدولـــة يف 
التطوعي  العمل  يف  والنبيلة  الأ�سيلة 
الإنتماء  لــتــعــزيــز  وكــذلــك  والإنـــ�ـــســـاين 
الــوطــنــي مــن خــالل الــربامــج املختلفة 

التي ينفذها �سفراء وطني الإمارات .
وخــــالل الـــزيـــارة قـــدم نــــادر املـــال نائب 
زايد  بــن  ملــوؤ�ــســ�ــســة خليفة  الــعــام  املــديــر 
بالإنابة  الإن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل 
اإ�ــســتــعــرا�ــســا مــوجــزا عــن اأهـــم حمطات 
املوؤ�س�سة منذ اإ�سهارها يف يوليو 2007 
امل�ساريع  اأهــم  تناول  حيث  اليوم  وحتى 
نفذتها  الـــتـــي  والـــتـــنـــمـــويـــة  الإغــــاثــــيــــة 

اىل  بــالإ�ــســافــة  الــدولــة  خـــارج  املوؤ�س�سة 
على  املوؤ�س�سة  بها  تــقــوم  الــتــي  الــربامــج 

ال�ساحة املحلية.
التطوعي  العمل  اأهمية  املال على  واأكــد 
والبذل والعطاء كما اأبدى ترحيبه باأية 

مب�ساريع   2020 لــقــيــاديــي  مــ�ــســاركــة 
املــوؤ�ــســ�ــســة مــن خـــالل الــتــطــوع وحتفيز 
الــ�ــســبــاب لــلــعــطــاء بــــدون مــقــابــل وهذا 
وما  الإمـــاراتـــي  ال�سباب  عليه  تــربــى  مــا 
�ساهدوه ومل�سوه من قيادتنا الر�سيدة يف 

اأ�سبحت  حيث  الإن�ساين  العطاء  جمال 
الإن�ساين  الــعــمــل  عــا�ــســمــة  الإمــــــــارات 
بــال مــنــازع . كــمــا اإطــلــع نـــادر املـــال على 
“قياديو  الجنازات التي حققها �سفراء 
اجلماعي  العمل  روح  وعــلــى   ”2020

الذي يتمتع به الفريق والجنازات التي 
حققها �سباب الوطن يف وقت ق�سري يف 
املحطة  كــانــت  والــتــي  البحرين  مملكة 
الأوىل من زيارات برنامج �سفراء وطني 

الإمارات .. قياديو 2020 .
من جانبها قالت متيمة حممد الني�سر 
الــفــعــالــيــات واملــعــار�ــس يف  اإدارة  مــديــرة 
برنامج  اإن  الإمــــــارات  وطــنــي  مــوؤ�ــســ�ــســة 
..قياديو  الإمـــــــارات  وطــنــي  “�سفراء 
ميثل  الــثــانــيــة  دفــعــتــه  يف   “  2020
اأطلقها  الـــتـــي   2021 الـــدولـــة  روؤيـــــة 
�ـــســـاحـــب الـــ�ـــســـمـــو الـــ�ـــســـيـــخ حمـــمـــد بن 
الدولة  رئــيــ�ــس  نــائــب  مــكــتــوم  اآل  را�ــســد 
الــوزراء حاكم دبي حيث  رئي�س جمل�س 
برنامج  واأن�سطة  برامج  يف  ذلــك  ُترجم 
�ـــســـفـــراء وطـــنـــي والــــــذي ركــــز عــلــى بث 
بامل�سوؤولية  والإحــ�ــســا�ــس  الــطــمــوح  روح 
لـــدى الــ�ــســبــاب املــ�ــســارك لــر�ــســم معامل 
بالإ�سافة  الــرائــد  القيادي  م�ستقبلهم 
العريقة  الإمــاراتــيــة  القيم  غــر�ــس  اإىل 
ومتا�سكها والعمل اخلريي والجتماعي 
اأ�سا�س ن�سيج  والإنــ�ــســاين الــذي هــو مــن 

املجتمع الإماراتي.

روحياً  دائــمــاً  بيننا  يح�سر  ولكنه  ج�سمانياً  الــوالــد  عنا  غــاب 
ووجدانياً  و�سلوكياً ، مبا تركه لنا من قيم وت�سامح واأخالق 
ال�سحيح،  الطريق  على  وو�سعنا  الكثري  منه  تعلمنا   ، نبيلة 
وهاهو عطاوؤه ي�ستمر ويتوا�سل، وعلى نهجه ن�سري من جيل 
الأ�سالة  معادلة  ويف  والـــولء،  النتماء  مفهوم  يف  جيل  اإىل 
واملعا�سرة ويف توازن الرتاث وع�سرية املعرفة، بقيم اإن�سانية 
را�سخة وخالقة تزرع الأجيال وبني املجتمع فيتواىل القطاف 
قوافل  ومتــ�ــســي  �سم�س  �ــســروق  كــل  مــع  الإجنـــــازات  وت�سطع 
الأمل والأقدام  التنمية والزدهــار عنوانها  النه�سة ومواكب 

والعطاء والوفاء.
معانيها  باأ�سمى  الوطنية  الوحدة  اهلل  رحمه  زايد  كر�س  لقد 
وجعلها نربا�سا لأجناله قادة الإمارات املخل�سني يف �سيا�ستهم 
احلكيمة ، واأهدافهم الكبرية وتطلعاتهم ال�ساخمة يف مقيا�س 

الأمم الناه�سة وال�سعوب احل�سارية املتقدمة. 
املدنية،  واكبوا معطيات  بقدر ما  الــرتاث  اأ�سالة  لقد كر�سوا 
ور�سخوا مفاهيم البناء الأ�سمى، بقدر ما اأر�سوا قواعد النجاح 
دوما  املتوا�سل  لــالرتــقــاء  الــنــري  وفكرها  الأجــيــال  نفو�س  يف 
نحو التميز والإبداع بب�سرية ثاقبة وروؤية �ساملة جعلت من 

دولة الإمــارات العربية املتحدة حمط الأنظار وقــدوة الدول 
املتقدمة وعنوان القيادة والريادة. 

وها هي الثمار تتواىل بالنماء والرخاء لتكون الأجيال القائمة 
دوما ذخرا لالأجيال الالحقة وتوا�سل امل�سرية الحتادية التي 
وكوكبا  احل�سارة  يف  و�سم�سا  التاريخ  يف  حركة   زايــد  اأطلقها 
يف احلداثة والتطور. واأمنيتي بهذه املنا�سبة العزيزة "مئوية 
القطاف  يح�سنوا  اأن  الأبـــــرار  واأبــنــائــنــا  �سبابنا  عــلــى  زايد" 
مــن مــراحــل الــتــطــور والزدهـــــار ويــجــتــهــدوا دائــبــني لإ�سافة 
الإجنــازات اإىل الإجنــازات بل والعمل على م�ساعفتها لنبقى 

دائما الأمة اجلديرة باحلياة تفخر مبا�سيها وتعتز بحا�سرها 
وتتفاءل مب�ستقبلها مبا يفر�سه الواجب من اإخال�س وعطاء 
وي�ستمر  العطاء  فيت�ساعف  ونهجا  و�سلوكا  وكــفــاءة  واأمــانــة 
وتبقى جتربة  �ساخما وخالقا  دائما  الزدهــار  ويبقى  التقدم 

زايد ويبقى نهجه د�ستور عمل ي�سلح لكل زمان ومكان.
الوطن والأمــة وجعلنا جميعا  ملا فيه خري  وفــق اهلل اجلميع 
ن�ست�سيء بال�سعلة التي اأ�ساءها زايد للوطن والأمة ، وها هي 

تزداد توهجا كل يوم واهلل �سبحانه ويل التوفيق . 
في�صل بن �صلط�ن الق��صمي

•• دبي -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
دبي  حاكم  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
رعاه اهلل ظهر ام�س يف دبي ،بح�سور �سمو ال�سيخ مكتوم 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي.. معايل 
ال�سيخ �سباح خالد احلمد ال�سباح النائب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء وزير اخلارجية الكويتي مبعوث �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة 
الكويت ال�سقيقة يرافقه معايل ال�سيخ حممد عبد اهلل 
الوزراء  جمل�س  ل�سوؤون  الــدولــة  وزيــر  ال�سباح  مبارك 
�ساحب  ت�سلم  وقــد  بالوكالة.  الكويتي  الإعـــالم  وزيــر 
ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  موجهة  خطية  ر�سالة  دبــي 

الــدولــة حفظه اهلل  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة 
اجلابر  الأحمد  �سباح  ال�سيخ  ال�سمو  اأخيه �ساحب  من 

ال�سباح.
مكتوم  اآل  �سعيد  بــن  اأحــمــد  ال�سيخ  �سمو  الــلــقــاء  ح�سر 
ملجموعة  الأعــلــى  الرئي�س  لــلــطــريان  دبــي  هيئة  رئي�س 
القرقاوي  الإمـــارات ومعايل حممد بن عبداهلل  طــريان 
وزير �سوؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل و معايل الدكتور 
اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية 
الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون  اإبراهيم  ومعايل رمي بنت 
اإبــراهــيــم ال�سيباين  الــــدويل و مــعــايل حمــمــد  الــتــعــاون 
مديرعام ديوان �ساحب ال�سمو حاكم دبي و �سعادة خليفة 
�سعيد �سليمان مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة يف 
الكويتي  ال�سفري  البعيجان  حممد  �سالح  و�سعادة  دبــي 

لدى الدولة واأع�ساء الوفد املرافق لل�سيف الكويتي..

حممد بن 
زايد يقدم 

واجب العزاء 
بوف�ة بخيتة 
خمي�ص �صعيد 

الكتبي
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•• اأبوظبي-وام: 

العا�سمة  �سرطة  مديرية  اأطلقت 
ب�سرطة اأبوظبي “ مبادرة اأ�سحاب 
بنوعية  الرتــقــاء  “ بــهــدف  الهمم 
توفرها  الــتــي  اخلـــدمـــات  وجـــــودة 
الهمم  اأ�ــســحــاب  مــن  للمتعاملني 
التي  املجتمعية  املــبــادرات  و�سمن 
ال�سرطة  تعزز اخلدمات يف مراكز 

للجمهور بفئاته كافة.
وافــتــتــح الــعــمــيــد اأحــمــد �ــســيــف بن 
مديرية  مـــديـــر  املـــهـــريي  زيـــتـــون 
املخت�س  املكتب  العا�سمة  �سرطة 
لأ�سحاب  اخلــدمــات  كافة  بتقدمي 
ال�سعبية..  �سرطة  مبــركــز  الهمم 
م�سلم  الــعــقــيــد  بــحــ�ــســور  وذلــــــك 
مديرية  مـــديـــر  نـــائـــب  الـــعـــامـــري 

�سرطة العا�سمة ل�سوؤون املراكز.
  واأو�ـــســـح مــديــر مــديــريــة �سرطة 
املبادرة  تعميم  �سيتم  اأنه  العا�سمة 
التابعة  الــ�ــســرطــيــة  املـــراكـــز  عــلــى 
لـــلـــمـــديـــريـــة لـــتـــوفـــري اخلــــدمــــات 
الهمم  اأ�سحاب  مــع  تتنا�سب  التي 

وتقدمي كافة اأوجه امل�ساعدة لهم.
تهدف  املــــبــــادرة  اأن  اإىل  مـــ�ـــســـرياً 
ــبــة يف  املــنــا�ــس الــبــيــئــة  تـــوفـــري  اإىل 

اإىل بيئة  ال�سرطية و�سوًل  املرافق 
منوذجية لإ�سعاد وحتفيز اأ�سحاب 
الــهــمــم وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم مبا 
يف  اأبوظبي  �سرطة  اأهـــداف  يحقق 
باخلدمات  اجلــمــهــور  ثــقــة  تــعــزيــز 

كافة.
تقدمي  �ــســيــتــم  اأنــــــه  اإىل  مـــ�ـــســـرياً 
بداية  الهمم  لأ�ــســحــاب  اخلــدمــات 

ا�ــســتــقــبــال التـــ�ـــســـال وحلظة  مـــن 
و�سولهم املركز والتعرف على نوع 

اخلدمة التي يطلبونها.
الــــرائــــد م�سبح  اأكـــــد  مـــن جــانــبــه 
�سرطة  مركز  مدير  الكتبي  �سامل 
التوا�سل  على  احلــر�ــس  ال�سعبية 
على  والتعرف  الهمم  اأ�سحاب  مع 

اخلدمات التي يحتاجونها .

مو�سحاً اأنه مت جتهيز املكتب بكافة 
ا�ستقبال  يف  لــيــبــداأ  الحــتــيــاجــات 

املراجعني من اأ�سحاب الهمم.
حــ�ــســر اإطـــــالق املــــبــــادرة عــــدد من 
“ فــــريــــق فخر  مــــن  املـــتـــطـــوعـــني 
اأبــوظــبــي الــتــطــوعــي “ وعــــدد من 
ــبــاط مركز  اأ�ـــســـحـــاب الــهــمــم و�ــس

�سرطة ال�سعبية.

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�ـــســـاد وفـــد بــحــريــنــي مـــن جلــنــة مــكــافــحــة العنف 
والإدمــــــان بــرئــا�ــســة املــقــدم حمــمــد عــلــي النعيمي 
مدير اإدارة مكافحة املخدرات بالربامج واخلطط 
للتاأهيل  الوطني  املــركــز  يقدمها  التي  العالجية 
مبا  تطبيقها  واآلــيــات  الدمــــان  ملر�سى  بــاأبــوظــبــي 
يتنا�سب مع البيئة الجتماعية اخلليجية وكذلك 
مبــ�ــســتــوى الحــرتافــيــة الــــذي و�ــســل اإلــيــه املركز 
ذلك  جاء  والعاملية.  الإقليمية  املراكز  مع  مقارنة 
املـــركـــز لالطالع  الـــوفـــد اىل مــقــر  زيـــــارة  خــــالل 
عــلــى اأنــ�ــســطــة وخـــدمـــات املـــركـــز الـــهـــادفـــة لعالج 
الهادفة  الوقاية  وبرامج  الإدمــان  مر�سى  وتاأهيل 
لتح�سني وحماية ال�سباب واملراهقني من خماطر 
اآفـــة املـــخـــدرات ومــر�ــس الإدمــــــان. والــتــقــى الوفد 
الــبــحــريــنــي الــدكــتــور حــمــد الــغــافــري مــديــر عام 
املركز الوطني للتاأهيل الذي اأكد للوفد اأن ت�سافر 
اجلهود والعمل امل�ستمر بدعم وتوجيه من القيادة 
الر�سيدة �ساهم يف نقل املركز اإىل مراتب عليا على 

وموؤ�س�سات  ملــراكــز  والعاملية  الإقليمية  اخلــارطــة 
عــــالج الإدمــــــــان، واأ�ـــســـبـــح مـــن اجلـــهـــات الـــرائـــدة 
والريادية يف تقدمي اخلربات، والتدريب والتعليم 
والعالج  الـــوقـــايـــة  جمــــال  يف  الــعــامــلــني  جلــمــيــع 
زيارة  اأن  واأ�ــســاف  الدمـــان.   والتاأهيل من مر�س 

الوفد البحريني للدولة تاأتي للتعرف على املبنى 
اجلديد للمركز الوطني للتاأهيل مبدينة �سخبوط 
اإلــيــه مـــوؤخـــراً حــيــث يتوافق  والــــذي مت النــتــقــال 
مــع اأعــلــى مــعــايــري اخلـــدمـــات الــعــالجــيــة املقدمة 
املــخــدرات، والطــالع على جتارب  للمدمنني على 

وتاأهيل  عــالج  جمــال  يف  للتاأهيل  الوطني  املــركــز 
اأن املبنى اجلديد  مر�سى الدمان. وذكر الغافري 
للمركز الوطني للتاأهيل والذي مت البدء يف اإن�سائه 
العام  هــذا  مطلع  اليه  النتقال  ومت   2014 عــام 
املتخ�س�سة  العاملية  املراكز  اأكــرب  من  حاليا  يعترب 

ال�ستيعابية  الــ�ــســعــة  تــبــلــغ  حــيــث  املـــجـــال  هـــذا  يف 
العيادات  اإ�سافة اىل  169 �سريرا  للمركز حوايل 
اخلارجية واملرافق الخرى التابعة له، كما اأكد اأن 
املتخ�س�سة  للخدمات  نوعية  اإ�سافة  ميثل  املركز 
التي تقدمها الدولة و�سي�ساهم يف حتقيق اخلطة 
ال�سرتاتيجية لإمارة اأبوظبي يف جمال اخلدمات 
التعاون  الــبــحــريــنــي  الــوفــد  الحــتــمــاعــيــة. وثــمــن 
بالزيارة  وتــرحــيــبــهــم  املـــركـــز  اإدارة  اأبـــدتـــه  الــــذي 
اأجل  مــن  املتاحة  المكانيات  جميع  وت�سخريهم 
عن  معربا  التجربة  هذه  من  الق�سوى  ال�ستفادة 
يف  للتاأهيل  الوطني  املركز  مع  بالتعاون  اعــتــزازه 
اخلربات  من  وال�ستفادة  �سراكة،  عالقات  اإقــامــة 
وتاأهيل  عالج  يف  املركز  طورها  التي  والإمكانيات 
مــر�ــســى الإدمــــــان بــ�ــســريــة تـــامـــة، وتــنــفــيــذ برامج 
ومر�س  املــخــدرات  خماطر  من  والتوعية  الوقاية 
التوا�سل  اآلـــيـــات  تــفــعــيــل  الـــوفـــد  واأكـــــد  الإدمـــــــان. 
امل�ستمر مع املركز الوطني للتاأهيل لال�ستفادة من 
اخلربات الإماراتية يف تقدمي الدعم الفني واملهني 

لعالج الإدمان يف مملكة البحرين .

وزارة الدفاع تبحث التعاون مع �سنغافورة 

مديرية �سرطة العا�سمة تطلق مبادرة اأ�سحاب الهمم 

وفد بحريني ي�سيد بحرفية وبرامج املركز الوطني للتاأهيل يف اأبوظبي

•• دبي-وام:

اأجــهــزة الأمـــن يف دولــة الإمــــارات بتنفيذ عملية  قامت 
الأ�سرتالية  الفيدرالية  ال�سرطة  مع  بالتعاون  نوعية 
ع�سابتني  على  القب�س  لإلــقــاء  الهولندية  وال�سرطة 
املخدرة  بـــاملـــواد  الإجتــــــار  يف  متخ�س�ستني  دولــيــتــني 
اإطــار جهود دولة المــارات العربية  وتهريبها وذلك يف 
للجهود  املتوا�سل  ودعمها  املــخــدرات  ملكافحة  املتحدة 
الدولية الرامية اإىل حماية املجتمعات من خماطر هذه 

الآفة.
اللواء عبداهلل خليفة املري،  اأكد �سعادة  املنا�سبة  وبهذه 

ال�سمو  �ــســاحــب  روؤيــــة  اأن  دبـــي،  ل�سرطة  الــعــام  الــقــائــد 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة  ال�سيخ حممد بن را�سد 
الهادفة  اهلل،  رعــاه  دبــي،  حاكم  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س 
والأمان،  بالأمن  اأفــراده  ينعم جميع  اإىل خلق جمتمع 
ُت�سكل حافزاً قوياً يدفع جميع العاملني يف �سرطة دبي 
على بذل اأق�سى جهد حلفظ الأمن والنظام يف املجتمع 
من كافة املخاطر التي تهدده �سواء داخلياً اأو قادمة من 

اخلارج.
�سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  بتوجيهات  �سعادته  واأ�ــســاد 
وزير  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زايــد  بن 
الــداخــلــيــة، بــالــعــمــل عــلــى تــطــويــر الــعــالقــات العميقة 

والرا�سخة بني دولة الإمارات العربية املتحدة وخمتلف 
دول العامل يف جمال مكافحة املخدرات وو�سع اخلطط 
ومهربيها  املـــخـــدرات  لــتــجــارة  تت�سدى  الــتــي  الــنــاجــعــة 

ومروجيها حملياً واإقليماً وعاملياً.
واأكـــد املـــري على متانة الــعــالقــات بــني دولـــة الإمـــارات 
العربية املتحدة وخمتلف دول العامل يف جمال مكافحة 
والرا�سخة  العميقة  بالعالقات  اإياها  وا�سفا  املخدرات 
الناجعة  اخلطط  لو�سع  امل�سرتك  التعاون  على  املبنية 
ومروجيها  ومهربيها  املــخــدرات  لتجارة  تت�سدى  التي 
حمــلــيــاً واإقــلــيــمــيــاً وعــاملــيــاً الأمـــــر الــــذي يــعــكــ�ــس روؤيـــة 
وت�سميم القيادة الر�سيدة على مكافحة اجلرمية اأينما 

وجدت وجت�سد حر�سها على حماية املجتمع من اخطار 
جتفيف  على  والــعــمــل  انت�سارها  مــن  واحلـــد  املــخــدرات 
اأن  �سعادته  واأ�ــســاف  ودولــيــاً.  واإقليمياً  حملياً  منابعها 
اإحدى  اإطار مكافحة املخدرات يعد  الدويل يف  التعاون 
الــعــمــل يف الإدارة  الــرئــيــ�ــســة ل�ــســرتاتــيــجــيــات  الــركــائــز 
قطعت  واأنــهــا  دبــي  ب�سرطة  املــخــدرات  ملكافحة  الــعــامــة 

اأ�سواطاً طويلة يف جمال التعاون والتن�سيق الدوليني.
واأثـــنـــى �ــســعــادتــه عــلــى �ــســرعــة الــتــنــ�ــســيــق بـــني الأجهزة 
الثالث  اجلــهــات  بــني  ال�سفر  �ساعة  وحتــديــد  الأمــنــيــة 
القب�س  اإلقاء  اأ�سفر عن  ال�سبط ما  امل�ساركة يف عملية 
على ع�سابتني دوليتني متخ�س�ستني يف الإجتار باملواد 

الفيدرالية  ال�سرطة  مع  والتن�سيق  بالتعاون  املــخــدرة 
 17 �سبط  مت  حيث  الهولندية  وال�سرطة  الأ�سرتالية 
بني  متزامنة  عملية  يف  الع�سابتني  اأفـــراد  من  �سخ�ساً 
اأ�ــســخــا�ــس يف دبــي و10 يف   5 اجلــهــات الــثــالث، بينهم 
اأ�سرتاليا و2 يف هولندا و�سبط اأكرث من 1.9 طن من 
املخدرات. وثمن �سعادة اللواء املري جهود كافة اجلهات 
اأفراد  على  القب�س  عملية  يف  �ساهمت  والــتــي  املن�سقة 
الدولة  يف  العدل  وزارة  اإىل  �سكره  موجهاً  الع�سابتني، 
الهولندية  الوطنية  العامة يف دبي، وال�سرطة  والنيابة 
هولندا،  يف  واجلــمــارك  الوطني  الــعــام  النائب  ومكتب 

والنيابة العامة يف الكومنولث.

الإمارات ت�سارك يف الإيقاع بع�سابتني دوليتني لتهريب املخدرات

•• اأبوظبي -وام: 

ال�سام�سي  احلــ�ــســان  را�ــســد  الــلــواء عبيد  �ــســعــادة  بــحــث 
رئي�س الإدارة التنفيذية للتحليل ال�سرتاتيجي يف وزارة 
الدفاع ام�س مع �سعادة �سامويل تان ت�سي ت�سي �سفري 
جمهورية �سنغافورة لدى الدولة العالقات الثنائية بني 
البلدين واأوجه التعاون القائم بينهما يف املجالت كافة 

و�سبل تعزيزها.
كما تطرقت املباحثات - التي عقدت مبقر وزارة الدفاع 

الهتمام  ذات  الإقــلــيــمــيــة  الــقــ�ــســايــا  اإىل   - بــاأبــوظــبــي 
خا�سة  بينهما  النظر  وجهات  تطابقت  حيث  امل�سرتك 
منطقة  يف  وال�ــســتــقــرار  الأمــــن  بتحقيق  يتعلق  فيما 

ال�سرق الو�سط.
وثمن اللواء عبيد را�سد ال�سام�سي خالل اللقاء جهود 
اإر�ساء  الـــدولـــة يف  لـــدى  �ــســنــغــافــورة  �ــســفــري جــمــهــوريــة 
وتدعيم العالقات الوثيقة يف العديد من املجالت التي 
تربط البلدين ال�سديقني. ح�سر اللقاء عدد من كبار 

�سباط وم�سوؤويل وزارة الدفاع .

 

امل�صت�صفي�ت احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

ال�ص�رقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجم�ن 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفي�ت اخل��صة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�صيدلي�ت تعمل حتى اأوق�ت مت�أخرة
  ابوظبى

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

عجم�ن
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية المارات                    7474900
�سيدلية الأم                           7429006

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املط�فى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

•• اأبوظبي-وام:

كرم الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ام�س 
ال�سهيد جا�سم  اأ�سرة  بالوزارة  الثالثاء يف مكتبة 
اأ�ست�سهد  الـــذي  البلو�سي  ح�سن  حممد  عي�سى 
اأثناء اأداء واجبه يف اإطفاء حريق طائرة “ طريان 

الإمارات” التي هبطت ا�سطراريا مبطار دبي.
و�سلم �سموه ميدالية النقاذ من الطبقة الثانية 
وت�سحيته  ل�سجاعته  تــقــديــرا  الــ�ــســهــيــد  لــــذوي 
الأرواح  حماية  يف  واجباته  تــاأديــة  اأثــنــاء  بحياته 
والعطاء  للت�سحية  مثال  وقـــدم  الــنــا�ــس  واإنــقــاذ 

�سامل  الــلــواء  التكرمي  ح�سر  الــوطــن.  �سبيل  يف 
امل�ساعد  ــــــــوزارة  ال وكـــيـــل  الــ�ــســامــ�ــســي  مـــبـــارك 
واللواء  بــالإنــابــة  امل�ساندة  واخلــدمــات  لــلــمــوارد 
بوزارة  املدين  الدفاع  املرزوقي قائد عام  جا�سم 
ــيــة والــعــمــيــد حمــمــد حــمــيــد بـــن دملوج  الــداخــل
الظاهري الأمني العام ملكتب �سمو نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية بالإنابة والعميد 
حممد را�سد ك�سيم ال�سام�سي مدير عام �سوؤون 

الوزارة وعدد من �سباط وزارة الداخلية.
اآل  كما كرم الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
نهيان ام�س مبكتبه بالوزارة اأحمد حممد �سعيد 
ومواطنته  ت�سرفه  حل�سن  تقديرا  الــبــدواوي 

الأجهزة  م�ساعدة  يف  اأ�سهمت  التي  اليجابية 
باإمارة  مــتــهــمــني  عــلــى  الــقــبــ�ــس  الــ�ــســرطــيــة يف 

ال�سارقة.   
وكان “ البدواوي “ قد اأ�سهم بفطنته و�سجاعته 
وحــ�ــســن البــــالغ وتــقــدمي مــعــلــومــات يف �سرعة 
القيادة  املتهمني من قبل عنا�سر  القب�س على 

العامة ل�سرطة ال�سارقة.
ال�سام�سي  مبارك  �سامل  اللواء  التكرمي  ح�سر 
والــعــمــيــد �ــســيــف الـــــزري الــ�ــســامــ�ــســي قــائــد عام 
�ــســرطــة الــ�ــســارقــة والــعــمــيــد حمــمــد حــمــيــد بن 
ك�سيم  را�ــســد  حممد  والعميد  الــظــاهــري  دملـــوج 

ال�سام�سي وعدد من �سباط وزارة الداخلية.

�سيف بن زايد يكرم اأ�سرة ال�سهيد »جا�سم البلو�سي« 

اجتماع تن�سيقي ب�سرطة ال�سارقة يبحث 
تب�سيط اإجراءات تلقي البالغات 

�سيف بن زايد يطلع على اأطروحة دكتوراه لحد �سباط الداخلية 

•• ال�صارقة-وام:

ب�سرطة  والــدوريــات  واملـــرور  العمليات  ادارتـــي  بني  تن�سيقي  اجتماع  بحث 
ال�سارقة تب�سيط الإجراءات املتعلقة بتعزيز والتعاون يف اإدارة البالغات مبا 
للو�سول  البالغ  تلقي  فور  ال�ستجابة  وزمن  الالزمة  ال�ستعدادات  يخدم 
اأف�سل اخلدمات الأمنية للمتعاملني،  اأ�سرع وقت، مبا ي�سمن تقدمي  اإىل 
2017-2021م،  الداخلية  لوزارة  ال�سرتاتيجي  والتوجه  تن�سجم  التى 
اأمناً  الــعــامل  دول  اأف�سل  مــن  المــــارات  دولـــــة  تكون  اأن  يف  روؤاهـــا  وحتقيق 
و�سالماً. وعقد الجتماع �سباح ام�س بح�سور املقدم جا�سم بن هدة مدير 
اإدارة العمليات، والرائد حممد عبداهلل عالي مدير اإدارة املرور والدريات، 

ونوابهما، وعدد من �سباط الخت�سا�س بالإدارات املعنية.
والبالغات  املقلقـة،  اجلــرائــم  مــوؤ�ــســرات  على  اأيــ�ــســاً،الطــالع  خالله  ومت 
املنفذة  الن�سطة  ا�ستعرا�س  مت  كما  الإلــكــرتونــيــة،  واجلــرائــم  اجلنائية، 

وامل�ستقبلية للم�سرعات احلكومية .

•• ابوظبي-وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايــد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  اطلع 
الرائد  عليها  نال  التي  الطروحة  على  مكتبه  الداخلية يف  وزيــر  الــوزراء 
الدكتور �سعيد �سامل ال�سام�سي اأحد منت�سبي الوزارة، درجة الدكتوراه من 

اململكة املتحدة.
اأنواع  بعنوان  كانت  التي  الطــروحــة  حــول  موجز  ل�سرح  �سموه  وا�ستمع   
القيادة الفعالة يف املوؤ�س�سات الأمنية والعوامل امل�ساعدة يف ت�سكيل �سفات 
القائد ال�ستثنائي وتّعرف باأ�س�س وعوامل ت�سكيل القيادة ال�ستثنائية من 
املوؤ�س�سية،  الثقافة  وفهم  ال�سالحيات  وتفوي�س  الفعال،  التوا�سل  بينها 
لتطبيق  اقــرتاحــات  البحثية  الــدرا�ــســة  وتــقــدم  الوظيفي.  الداء  وتطوير 
هذه العوامل يف املوؤ�س�سات واملناهج التدريبية املختلفة لأهميتها يف تطوير 

منظومة العمل ال�سرطي، وال�ستثمار الف�سل للموارد الب�سرية.
العام  الأمــــني  الــظــاهــري  دملـــوج  بــن  العميد حمــمــد حميد  الــلــقــاء   ح�سر 
ملكتب �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية بالإنابة وعدد من 

ال�سباط.
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اأخبـار الإمـارات

اأكادمييون : عام زايد ير�سخ نهج الإمارات يف بناء الن�سان
•• اأبوظبي- وام:

ثمن اأكادمييون اإعالن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
2018 يف دولــة الإمــارات عام زايــد ليكون منا�سبة  الدولة حفظه اهلل عام 
�سلطان  بن  زايــد  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  بالقائد  لالحتفاء  تقام  وطنية 
اأن  100 عام على ميالده.واكدوا  اآل نهيان طيب اهلل ثراه مبنا�سبة مرور 
املنا�سبة جت�سد نهج دولة الإمارات يف بناء الن�سان حيث ار�سى ال�سيخ زايد - 
طيب اهلل ثراه - مبداأ الن�سان قبل العمران حتى اأ�سحى نهجا را�سخا ترتكز 

عليه الدولة يف حتقيق التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة بكافة القطاعات.
الإمارات  دولــة  اأن  وام  الإمـــارات  اأنباء  لوكالة  خا�سة  ت�سريحات  يف  وقالوا 
انطالقا من هذا النهج جنحت يف حتقيق الريادة والتميز يف جمالت عديدة 
الب�سرية  الكوادر  لتاأهيل  املثايل  املناخ  بتهيئة  كبريا  اهتماما  اأولــت  اأن  بعد 

القادرة على امل�سي قدما يف م�سرية التنمية ال�ساملة نحو افاق اأرحب.
وقــــال الــدكــتــور عــــارف �ــســلــطــان احلـــمـــادي مــديــر جــامــعــة خــلــيــفــة للعلوم 
اإن قرار القيادة الر�سيدة  التنفيذي بالوكالة  والتكنولوجيا ونائب الرئي�س 

له  املغفور  فينا  زرعه  ملا  تاأكيدا  يعد  زايد  عام  �سعار  اأن يحمل عام 2018 
اأن بناء الإن�سان ياأتي قبل  ال�سيخ زايد بن �سلطان - طيب اهلل ثراه - وهو 

العمران.
واأ�سار اإىل اأننا جميعا ن�سعى يف دولة الإمارات اإىل حتقيق هذا النهج ويظهر 
ذلك جليا من خالل الهتمام الالحمدود من القيادة الر�سيدة واحلكومة 
الدولة  وا�ستقرار  واأمــن  ورخــاء  �سعادة  لتحقيق  الإمكانيات  كافة  بتوظيف 
املتنوعة  الــفــر�ــس  اإيــجــاد  خــالل  مــن  اأو  التعليم  خــالل  مــن  �ــســواء  و�سعبها 

لتحقيق التميز يف كافة املجالت.
واأكد اأننا اأبناء الوطن نفخر اأن نكون جزءا من وطن و�سع لبنته الأ�سا�سية 
زايد اخلري ونقتدي مبا تركه يف نفو�سنا الوالد املوؤ�س�س �سواء يف املدر�سة اأو 
اجلامعة اأو املوؤ�س�سة اأو ال�سركة اأو املع�سكر اأو املخترب اأو مركز الأبحاث لنعمل 

وجنتهد باإخال�س لوطن اأعطانا الكثري وجعلنا اأ�سعد ال�سعوب.
اأبوظبي  مركز  عــام  مدير  ال�سام�سي  �سعيد  مبارك  �سعادة  قــال  جانبه  من 
للتعليم والتدريب التقني واملهني اأن اإعالن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
2018 �سيحمل �سعار عام  اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل اأن عام  زايد 

اأن دولة الإمــارات مت�سي يف طريقها وفق اأرث زايد اخلري  زايد يوؤكد على 
الذي اأ�س�س لتجربة تنموية حقيقية ينعم اجلميع بثمارها اليوم.

واأكد اأن املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - اأر�سى 
وجنحت  منهجا  الن�سان  بناء  يف  ال�ستثمار  مــن  تتخذ  رائـــدة  دولــة  دعــائــم 
روؤية  بف�سل  وذلـــك  املــزيــد  نحو  قــدمــا  رائـــدة ومت�سي  اإجنــــازات  يف حتقيق 

وتوجيهات قيادتها الر�سيدة وجهود اأبنائها.
وقال اإن عام زايد 2018 �سيكون منا�سبة وطنية عظيمة ل�ستح�سار كافة 
اإىل  الروؤية احلكيمة من زايد اخلري م�سريا  املنجزات التي حتققت بف�سل 
- حيث  زايــد  ال�سيخ  اأرث  النا�سئة من  الأجيال  تتعلم  اأن  ال�سروري  اأن من 
�سيكون عام زايد فر�سة لت�سليط ال�سوء على اإجنازات القائد املوؤ�س�س وطرح 

الدرو�س امل�ستفادة منها لالأجيال النا�سئة.
واأ�ساف اأن ال�سيخ زايد جعل من دولة الإمارات واحة غناء واأر�سى دعائم دولة 
رائدة ا�ستطاعت خالل عقود ب�سيطة اأن حتقق اإجنازات عديدة وتتبواأ مكانة 

متميزة على ال�سعيدين الإقليمي والدويل.
وكالة  يف  لالبتكار  التنفيذي  الرئي�س  امل�سكري  �سيخة  اأكـــدت  جهتها  مــن 

�ستكون مبثابة حافز وطني جديد  زايــد  عــام  مــبــادرة  اأن  للف�ساء  الإمـــارات 
 - نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايــد  ال�سيخ  له  املغفور  روؤيــة  على  ال�سوء  لت�سليط 
طيب اهلل ثراه - ومقدمة ملرحلة جديدة من العطاء والبناء على النجاحات 

والإجنازات.
واأ�سارت اإىل اأن املغفور له الوالد واملوؤ�س�س و�سع اللبنة الأوىل للعلم واملعرفة 
بحكمته وقيادته لتتحول الإمارات اليوم اإىل ق�سة جناح عاملية اأ�سا�سها اأر�س 

الإمارات و�سقفها ف�ساء العامل.
املبادرة واملثابرة وخدمة الوطن باعتبارها  اإن زايد اخلري ر�سخ روح  وقالت 
اإحدى اأهم �سمات ال�سخ�سية الإماراتية التي ت�سهم جمتمعة يف رفعة الوطن 
ودعم املجتمع و�سمان ال�ستدامة مل�سرية التنمية للدولة من خالل اإطالق 

مبادرات تدفع نهج التطوير والبناء.
واأكدت اأننا ن�ستقي من هذه القيم واملعاين قوتنا وعزميتنا حتت مظلة قيادة 
ر�سيدة وا�سلت هذا النهج الريادي لنتمكن من الو�سول اإىل ما نحن عليه 
اليوم لفتة اىل ان دولة الإمارات بروؤية زايد وعزمية اأبنائها املخل�سني على 

موعد جديد مع الإجنازات.

علي بن �سعود املعال ي�سيد باإعالن 2018 عام زايد 
•• اأم القيوين-وام: 

اأ�ساد ال�سيخ علي بن �سعود بن را�سد املعال رئي�س دائرة 
بلدية اأم القيوين باإعالن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل عام 2018 
يف دولة الإمــارات عام زايد ليكون منا�سبة وطنية تقام 
لــالحــتــفــاء مبــــرور 100 عـــام عــلــى مــيــالد املــغــفــور له 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه .
لــه بهذه  املــعــال يف كلمة  �ــســعــود  بــن  عــلــي  ال�سيخ  وقـــال 

قيادتنا  توؤكد حر�س  الوطنية  املبادرة  اإن هذه  املنا�سبة 
الــر�ــســيــدة عــلــى احلـــفـــاظ عــلــى نــهــج ومـــبـــادئ موؤ�س�س 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  الدولة وباين نه�ستها وعزتها 
بناء  اأجــل  مــن  الــذي وهــب حياته  نهيان رحمه اهلل  اآل 
و�سموخ دولة الإمارات . واأ�ساف اإن الحتفاء بـ عام زايد 
القيادة  يف  ونهجه  الإن�سانية  قيمه  لغر�س  منا�سبة  هو 
واحلياة فال�سيخ زايد رحمه اهلل هو خري قدوة ا�ستطاع 
اأن يتجاوز التحديات التي واجهها ور�سم لنف�سه م�سارا 

وا�سحا منذ البداية نحو التطور والتقدم .

حمد بن كردو�س العامري : عام زايد منا�سبة وطنية حتتفي ب�سخ�سية تاريخية 

مرمي الرميثي : »عام زايد« ترجمة ملعاين الوفاء لزايد العطاء

•• اأبوظبي-وام: 

ثمن �سعادة حمد بن كردو�س العامري مدير عام موؤ�س�سة زايد بن �سلطان 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإعــالن  والإن�سانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل عام 2018 عام زايد 
ليكون منا�سبة وطنية تقام لالحتفاء مبرور 100 عام على ميالد املغفور 

له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه .
الوطنية  املبادرة  اإن هذه  املنا�سبة  بهذه  له  ت�سريح  ابن كردو�س يف  وقال 
ور�سخ  احلديثة  الــدولــة  نه�سة  تاأ�سي�س  يف  جنحت  ب�سخ�سية  �ستحتفل 
الذي يحتم  الأمر  املحلية والإقليمية والعاملية  امل�ستويات  اإجنازاتها على 
ال�سخ�سية  هـــذه  بــا�ــســم  لــالحــتــفــاء  تقليدية  غــري  اأ�ــســكــال  تــقــدمي  علينا 
عقولهم  تــخــاطــب  بطريقة  الــ�ــســبــاب  مــن  اجلــديــد  للجيل  وتــــــقدميها 

وقلوبهم .
العامل  �سعوب  لتعريف  منا�سبة  فر�سة  �سيكون   2018 عــام  اأن  واأو�ــســح 
كافة بهذه ال�سخ�سية التي �ساهمت كثريا يف ر�سم �سيا�سة الإمارات والتي 
باتت منجزا ع�سريا نفخر به اأمام املحافل الدولية .. م�سريا اإىل �سخ�سية 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان النادرة التي تتمتع بالعديد من ال�سفات 

الكاريزمية مثل الثقة والقدرة على حل امل�ساكل باأ�سلوب الف�ساحة والقدرة 
على الإقناع ف�سال عن بع�س �سفات اأهل ال�سحراء التي تربينا عليها .

وقال اإن هذه ال�سفات تركت ب�سمة �ستظل باقية يف ذاكرة التاريخ .. لفتا 
على  قائما  منهجا  م�سريته  خــالل  طبق  اهلل  رحمه  زايــد  ال�سيخ  اأن  اإىل 
اإطالق  تنمية املجتمع ورخــاء الفرد حيث كان طيب اهلل ثــراه بعيدا عن 
الوعود الرباقة اأو ال�سعارات واملتابع لكلماته الق�سرية يجد فيها فل�سفة 

قائمة على اأن الب�سر اأهم من احلجر .
وتطرق ابن كردو�س اإىل الدبلوما�سية ال�سعبية التي متيز بها زايد وكانت 
مبثابة ت�سريح العبور لقلوب ال�سعوب وقال جنح موؤ�س�س الدولة يف تلبية 
منظور  من  تنبثق  التي  امل�ساعدات  تقدمي  خــالل  من  املحتاجني  حاجة 
اأمام قرار  اللون مرة عائقا  اأو  العرق  امل�سروطة فلم يكن  الإن�سانية غري 

اإر�سال امل�ساعدات ومل يفكر يف ديانة حمتاج على ح�ساب ديانة اأخرى .
اأن  وال�سعوب حتى  الــدول  التاريخية بجانب  له  املغفور  اإىل وقفات  ونــوه 
التعاون  منظمة  لإح�سائيات  طبقا  العامل  دول  تت�سدر  باتت  الإمـــارات 
القت�سادي والتنمية يف تقدمي يد العون لل�سعوب املنكوبة اأو التي وقعت 
حتت معاناة احلروب والكوارث .. وهو نهج اأ�سيل لدى القيادة الإماراتية 

اأر�سى دعائمها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان طيب اهلل ثراه .

•• اأبوظبي-وام:

الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة  عام  مدير  الرميثي  حممد  مرمي  �سعادة  اأكــدت 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب  اإعــالن  اأن 
“حفظه اهلل” عام 2018 “ عام زايد “ هو امتداد للحب الرا�سخ يف اأعماق 
ال�سعب للوالد الراحل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه 

. “
ملكانة  تكري�س  الوطنية  املبادرة  “ اإن هذه  لها  ت�سريح  الرميثي يف  وقالت 
والتالحم  ال�سالم  ملبادئ  واأ�س�س  الحتــاد  دولة  �سنع  الذي  املوؤ�س�س  القائد 
والوئام و�سخر ثروة وطنه من اأجل بناء الإن�سان والوطن يف اآن معا ف�سهدت 
الإمارات يف عهده تطورا فاق التوقعات وجعل من المارات دولة ي�سار لها 

ولإجنازاتها بالإعجاب والتقدير على كافة امل�ستويات العربية والدولية”.
واأ�سافت اإن ما حتقق لالإمارات يف عهد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان ي�سعب اأن تخت�سره ال�سنوات اأو تفيه الكلمات فلقد ترك “ زايد 

اخلري “ اإرثا ح�ساريا واإن�سانيا يلم�سه كل زائر لدولة الإمــارات ويلمح يف 
املكانة  الإمـــارات  �سار لبن  وكيف  الدولة  اأحــرزت  تقدم  اأي  اإماراتها  كافة 
اأ�سباب احلياة احلرة الكرمية وتهياأت له  التي تليق به فقد توفرت له كل 
اأم  رجال  كان  �سواء  له  اأتيحت  كما  ال�سهادات  اأرقــى  ونيل  للتعليم  الفر�س 
امراأة املنا�سب القيادية فو�سلت ن�سب املراأة يف العمل ال�سيا�سي على �سبيل 

املثال اإىل ن�سب عاملية مناف�سة .
وذكرت الرميثي اأن الأ�سرة الإماراتية حظيت باهتمام ورعاية وعناية ال�سيخ 
زايد “ طيب اهلل ثراه “ فتحقق لها ال�ستقرار بكافة اأ�سكاله وكان جلهود 
رفيقة درب الراحل الكبري �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد 
املجل�س  رئي�سة  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي 
امل�ساند لل�سيخ زايد خا�سة فيما يتعلق  الدور  الأعلى لالأمومة والطفولة 
نتائجه  نلم�س  الــذي  الأمــر  واملــراأة  والطفل  بالأ�سرة  تعنى  التي  بامل�ساريع 
اليوم يف كل زاوية من زوايا وطننا احلبيب .. اإن عام زايد هو ترجمة ملعاين 

الوفاء وال�سكر والعرفان لقائد قل اأن يجود الزمان مبثله” .

حميد ال�سام�سي : عام زايد يج�سد معاين الوفاء لزايد العطاء
•• اأم القيوين-وام: 

ثمن �سعادة حميد را�سد ال�سام�سي 
التنفيذي  املــجــلــ�ــس  عـــــام  اأمــــــني 
اإعالن �ساحب  القيوين  اأم  لإمارة 
اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل  حفظه  الــدولــة  رئي�س  نهيان 

عام 2018 عام زايد .
بهذه  ت�سريح  يف  ال�سام�سي  واأكــد 
املــنــا�ــســبــة اأهـــمـــيـــة هـــــذه املــــبــــادرة 
احتفاء  تــــقــــام  الــــتــــي  الـــوطـــنـــيـــة 

باملغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه مبنا�سبة 
ميالد  عـــلـــى  عـــــام   100 مـــــــرور 
وبــــاين احتادها  الـــدولـــة  مــوؤ�ــســ�ــس 

واإجنازاتها.
زايد  ال�سيخ  لــه  املــغــفــور  اأن  وقـــال 
بــن �ــســلــطــان اآل نــهــيــان طــيــب اهلل 
ثـــراه كــان الــقــائــد املــعــطــاء ل�سعب 
و�سعوب  خــا�ــس  ب�سكل  الإمــــــارات 
اأياديه  امـــتـــدت  اإذ  اأجـــمـــع  الـــعـــامل 
بقاع  �ــســتــى  اىل  لت�سل  الــبــيــ�ــســاء 

العطاء  مــبــادئ  لــرت�ــســي  الأر�ـــــس 
واخلري للعامل اأجمع .

زايد  الــ�ــســيــخ  الـــوالـــد  اإن  واأ�ـــســـاف 
بعيدة  بــنــظــرة  متــيــز  اهلل  رحـــمـــه 
ياألو  ومل  الت�سامح  اأ�سا�سها  املــدى 
جهدا يف م�ساعدة كل �سعوب العامل 
ودياناتهم  اأعـــراقـــهـــم  بــاخــتــالف 
وو�ــســع اخلــطــط واملــبــادئ والقيم 
لدولة  العاملية  املكانة  عــززت  التي 
منوذجا  اأ�سبحت  حتى  الإمــــارات 

يحتذى به وي�سار اإليه بالبنان .

اأحمد احلمريي: زايد ..مدر�سة 
ملهمة لتن�سئة اأجيال امل�ستقبل

•• اأبوظبي-وام:

حممد  اأحــــــمــــــد  مـــــعـــــايل  اأكــــــــــد 
احلــمــريي، الأمـــني الــعــام لوزارة 
�سوؤون الرئا�سة، ان اإعالن �ساحب 
اآل  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
الـــدولـــة »حفظه  نــهــيــان، رئــيــ�ــس 
اهلل«، باأن يكون عام 2018 »عام 
زايد« ينطلق من الروؤية الثاقبة 
واحلكيمة ل�ساحب ال�سمو رئي�س 
القيم  ونــ�ــســر  لتكري�س  الـــدولـــة، 
احلــمــيــدة الــتــي اآمـــن بــهــا القائد 
�سلطان  بن  زايــد  ال�سيخ  املوؤ�س�س 

اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«.
كــلــمــة بهذه  مــعــالــيــه - يف  وقــــال 
الكبري  الـــراحـــل  ان   - املــنــا�ــســبــة 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
ثــــــراه«،  اهلل  »طـــيـــب  نـــهـــيـــان  اآل 
ملهمة ميكن من خالل  مدر�سة 
ومنهجها  وتــعــالــيــمــهــا  مــبــادئــهــا 
تن�سئة اأجيال امل�ستقبل، وتعليمهم 
القيادة،  وفــنــون  القائد  اإن�سانية 
واحلــكــمــة والـــعـــدل والإخـــال�ـــس 
ال�سفات  وخمــتــلــف  والــ�ــســهــامــة، 
احلميدة التي كان القائد املوؤ�س�س 

يعززها يف اأبناء �سعبه.

العام  الأمــــــني  مـــعـــايل  واأ�ــــســــاف 
لوزارة �سوؤون الرئا�سة ان الراحل 
الــكــبــري املــغــفــور لــه الــ�ــســيــخ زايد 
بـــن �ــســلــطــان »طـــيـــب اهلل ثــــراه« 
وطنه  خلــــدمــــة  حـــيـــاتـــه  كــــر�ــــس 
والإ�سالمية،  الــعــربــيــة  واأمـــتـــه 
فــمــواقــفــه املــ�ــســرفــة تــ�ــســهــد لها 
�سعوب وحكومات الدول ال�سقيقة 
تاريخ  و�سي�سطرها  وال�سديقة، 
تــعــكــ�ــس عظمة  لأنــــهــــا  املــنــطــقــة 
لأمته  الإمــــارات  موؤ�س�س  انتماء 

ووطنه. 
دولــــة  قـــيـــام  اإن  مـــعـــالـــيـــه  وقــــــال 
الإمــــــــارات الــعــربــيــة املـــتـــحـــدة يف 
للروؤيا  منــــوذجــــاً  ُيــــعــــّد  عــــهــــده، 
ومل�سرية  لــلــمــ�ــســتــقــبــل،  الــثــاقــبــة 
حتولت  حتى  امل�ستدامة  التنمية 
ُيحتذى،  اأمنوذجاً  الإمارات  دولة 
زايـــد  الــ�ــســيــخ  دور  اإىل  اإ�ـــســـافـــة 
جمل�س  تاأ�سي�س  يف  اهلل«  »رحــمــه 
العربي،  اخلليج  لـــدول  الــتــعــاون 
اأول اجــتــمــاع لـــه يف  الـــــذي عــقــد 

اأبوظبي.
اأحــمــد احلمريي  واأ�ـــســـار مــعــايل 
ويف  ــيــدة،  الــر�ــس قــيــادتــنــا  اأن  اإىل 
ال�سيخ  ال�سمو  مقدمتهم �ساحب 

اآل نهيان، رئي�س  زايد  خليفة بن 
واأخيه  اهلل”،  “حفظه  الـــدولـــة 
�ــســاحــب الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ حممد 
نائب رئي�س  اآل مكتوم،  را�سد  بن 
الوزراء،  جمل�س  رئي�س  الــدولــة، 
حاكم دبي “رعاه اهلل”، و�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نائب  اأبوظبي،  عهد  ويل  نهيان، 
امل�سلحة،  للقوات  الأعــلــى  القائد 
واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ 
حــكــام الإمـــــارات، امــتــداد ملدر�سة 
ا�ستطاعوا  ـــ�ـــس،  املـــوؤ�ـــس الـــقـــائـــد 
بجدارة واقتدار ا�ستكمال م�سرية 
العطاء والبذل لأجل هذا الوطن 
مواطنوه  اأ�ــســبــح  حــتــى  الـــغـــايل، 

اأ�سعد �سعب يف العامل.
احلمريي  اأحــمــد  معايل  واختتم 
زايد”  “عام  اإن  بــالــقــول  كلمته 
املزيد  لــبــذل  لنا  فر�سة  �سيكون 
والعطاء،  والجــتــهــاد  العمل  مــن 
وموا�سلة ال�سري على نهج املغفور 
ثراه،  اهلل  طيب  زايـــد  ال�سيخ  لــه 
وا�ستكمال م�سرية القائد املوؤ�س�س 
يف بناء دولة ع�سرية تنعم بالأمن 
والأمــــــان �ــســمــن مــ�ــســاف الـــدول 

املتقدمة.

بلدية ال�سارقة : »عام زايد« مبادرة وطنية تعك�س الوفاء لقيم العطاء

فار�س املزروعي : »عام زايد« موا�سلة مل�سرية 
الأ�سالة والبناء والتطور

•• ال�صارقة-وام:

الطريفي  ثـــابـــت  �ـــســـعـــادة  اأ�ــــســــاد 
مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ــســاحــب  بــاإعــالن 
رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة 
عــــام  اهلل”  “حفظه  الــــــدولــــــة 
“ عام  الإمارات  2018 يف دولة 
وطنية  منا�سبة  لــيــكــون   “ زايــــد 
املوؤ�س�س  بالقائد  لالحتفاء  تقام 

والعدل  رايــة احلــق  �سعبها حتــت 
مكانتها  الإمــــــارات  تـــبـــواأت  حــتــى 
يف  الأر�ــــس  �سعوب  بــني  املتقدمة 
والعطاء  اخلــــري  مــيــاديــن  �ــســتــى 
والــ�ــســالم . واأ�ـــســـاف “ لــقــد بات 
جمرد ذكر ا�سم زايد وحده باعثا 
والجتهاد  واجلــــد  الــعــمــل  عــلــى 
 “ ا�سمه  ارتبط  حيث  اأبنائه  لكل 
بالإخال�س  “ دائــمــا  اهلل  رحــمــه 
والــتــفــاين والإيـــثـــار والــبــذل دون 

املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
 “ ثــــراه  “ طــيــب اهلل  نــهــيــان  اآل 
على  عــام   100 مـــرور  مبنا�سبة 
مـــــيـــــالده. وقـــــــال الـــطـــريـــفـــي يف 
ت�سريح له بهذه املنا�سبة اإن هذه 
ـــبـــادرة الــوطــنــيــة تــعــكــ�ــس مدى  امل
املغفور  والـــوالـــد  للقائد  الــوفــاء 
لــه الــ�ــســيــخ زايــــد بــن �ــســلــطــان اآل 
املجيدة  دولــتــنــا  مــوؤ�ــســ�ــس  نــهــيــان 
نــهــ�ــســتــهــا وجـــامـــع �سمل  وبـــــاين 

انتظار املقابل .. ونحن اأبناء زايد 
تربينا وتعلمنا يف مدر�سته ونهلنا 
من معينها الذي ل ين�سب حتى 
اأ�سبحنا جميعا كما لو كنا اإخوانا 
مـــن بــيــت واحــــد واأ�ــــســــرة واحــــدة 
 “ ت�سريحه  ختام  يف  وقــال   .  “
بكل  زايــــد  الــ�ــســيــخ  نــذكــر  �سنظل 
لأبنائنا  ونــذكــره  واعـــتـــزاز  فــخــر 
كقائد  الــعــامل  اأمـــام  بــه  ليتباهوا 
وترك  لوطنه  الأجمـــاد  حقق  فذ 

لي�سريوا  لأبــنــائــه  ح�ساريا  اإرثـــا 
على دربه حملقني يف �سماء املجد 

والعزة “.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�ساد معايل اللواء ركن طيار فار�س 
اإدارة  جلنة  رئي�س  املــزروعــي  خلف 
الثقافية  والـــربامـــج  املــهــرجــانــات 
والــــرتاثــــيــــة بـــاأبـــوظـــبـــي بـــاإعـــالن 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايـــد اآل نــهــيــان رئــيــ�ــس الــدولــة “ 
حفظه اهلل “ عام 2018 يف دولة 
“ ليكون  زايــــد  “ عــــام  الإمـــــــارات 
لالحتفاء  تــقــام  وطــنــيــة  مــنــا�ــســبــة 
ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  بالقائد 
زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب 
اهلل ثــراه “ مبنا�سبة مــرور 100 

بقلبه وفكره ونهجه احلكيم  زايد 
امل�ستمر .. وقال “ نحن اليوم على 
الطيبة نح�سد ثمار  الأر�ــس  هذه 
ما زرعه ال�سيخ زايد من جناحات 
يف الأ�سعدة كافة بف�سل توجيهاته 
اخلالدة يف الوطن كخلود ذكراه يف 
عبق الدار التي بناها والتي ت�سهد 
كـــل يــــوم عــلــى مـــا قـــدمـــه لوطنه 

و�سعبه”.
ال�سيخ  لــه  املــغــفــور  اأن  اإىل  ولــفــت 
متكن  نهيان  اآل  �سلطان  بــن  زايــد 
يف خالل ما يزيد على ثالثة عقود 
مـــن حتــقــيــق حــلــم الــبــنــاء الكبري 
لحتاد الإمارات وبناء دولة التقدم 

عام على ميالده.
 2018 عـــــام  اإن  مــعــالــيــه  وقــــــال 
الأ�سالة  مل�سرية  موا�سلة  �سيكون 
والـــبـــنـــاء والـــتـــطـــور الـــتـــي اأر�ـــســـى 
دعــائــمــهــا الــ�ــســيــخ زايــــد طــيــب اهلل 
لتعزيز  هـــامـــة  ومـــنـــا�ـــســـبـــة  ثــــــراه 
الــفــخــر والـــــولء للوطن  مــ�ــســاعــر 

والقيادة وتعزيز الهوية الوطنية.
اأن الإجنـــــازات  املـــزروعـــي  واعــتــرب 
حققتها  التي  املتوا�سلة  الفريدة 
دولة الإمارات على مدى ال�سنوات 
الكبرية  اجلــهــود  بف�سل  املــا�ــســيــة 
التي تبذلها القيادة الر�سيدة اإمنا 
تاأتي ا�ستكمال لريادة وطن ر�سمه 

خطها  التي  الطموحة  والأحــــالم 
الــفــريــدة وو�ــســع الأ�س�س  بــاأفــكــاره 
الالزمة  الإمــكــانــات  ووفـــر  املتينة 
لــــبــــدء مـــرحـــلـــة النـــــطـــــالق نحو 
العاملية يف خمتلف املجالت والتي 
اأجمع  الــعــامل  وي�سهدها  ن�سهدها 

اليوم بكل و�سوح.
مميزة  مــنــا�ــســبــة  “ اإنــــهــــا  وقــــــال 
ال�سخ�سيات  اأهم  اإحدى  ل�ستذكار 
املنطقة  بـــنـــاء  يف  �ــســاهــمــت  الـــتـــي 
منجزاتها  لإبراز  وفر�سة  والعامل 
زايد  لل�سيخ  الكبري  الإرث  واإحياء 
الأجيال  بها  تهتدي  منارة  ليكون 
وللعامل  ل�سعبه  قدمه  ملا  القادمة 

اأجــمــع مــن اأعــمــال اإنــ�ــســانــيــة ودور 
مـــــرمـــــوق يف حـــــــوار احلــــ�ــــســــارات 
و�سون الرتاث الثقايف لذا �سنبقى 
والوفاء  باحلب  متم�سكني  جميعا 
لزايد العطاء ن�ستقي من تاريخنا 
والقيم  املـــعـــاين  اأ�ـــســـمـــى  وتـــراثـــنـــا 
لتعزيز اللحمة الوطنية بني اأبناء 
ال�سعب وحتقيق املزيد من التطور 

يف املجالت كافة.



األربعاء   9   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12092  
Wednesday  9   August   2017  -  Issue No   12092

05

اأخبـار الإمـارات
�سعيد بن طحنون يح�سر ماأدبة ع�ساء بخيت �سويدان النعيمي

•• العني-وام: 

ح�سر معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان ماأدبة الع�ساء التي اأقامها �سعادة العميد 
بخيت �سويدان النعيمي على �سرف معاليه.

كما ح�سر املاأدبة - التي اأقيمت يف “ جمل�س هيلي م�سباح “ - �سعادة الدكتور مطر حممد النعيمي 
مدير عام بلدية مدينة العني وعدد من كبار �سباط القوات امل�سلحة ووجهاء واأعيان واأبناء قبيلة 

النعيم.
ورحب بخيت النعيمي خالل املاأدبة - مبعايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان بح�سوره وت�سريفه 

ماأدبة الع�ساء.
معايل  بت�سريف  النعيم  اأبناء  فرحة  عن  عربت  التي  ال�سعرية  الق�سائد  اإلقاء  الع�ساء  ماأدبة  تخلل 

ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان جمل�س هيلي.

خليفة بن طحنون : زايد قائد اأ�س�س ملدر�سة متكاملة من احلكمة والقيادة والعطاء 

علي �سامل الكعبي : عام زايد تكري�س ملكانة وقيمة ومقام الراحل الكبري

•• اأبوظبي-وام:

اأكد ال�سيخ خليفة بن طحنون بن حممد اآل نهيان مدير مكتب �سوؤون اأ�سر 
ال�سهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي اأن مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” باعتماد عام 2018 “عام 
 “ “ طيب اهلل ثراه  اآل نهيان  زايد” جت�سد مكانة ال�سيخ زايد بن �سلطان 
العظيمة يف قلب �سعب الإمارات واأثره الطيب الذي اأ�س�س ملدر�سة متكاملة 
من احلكمة والقيادة والعطاء وجعل دولة المارات منوذجا عامليا يحتذى 

“ اإن دولــة الإمـــارات بف�سل روؤية  به يف التطور والتقدم والزدهـــار. وقــال 
الأمثلة  اأروع  “رحمه اهلل” متكنت من �سرب  زايــد  ال�سيخ  املوؤ�س�س  الوالد 
يف الت�سامح والرقي وتقبل الآخر واأ�سبحت دولة يحيا على اأر�سها الطيبة 
مقيمون من خمتلف دول العامل يعي�سون بتناغم وان�سجام بف�سل فكر زايد 
وقيمه التي اأر�ست لنهج جديد يف الت�سامح واملحبة والإخاء. واأ�ساف ال�سيخ 
خليفة بن طحنون بن حممد اآل نهيان “ اإن ال�سيخ زايد “رحمه اهلل” الذي 
كر�س حياته لبناء دولة الإمارات ونه�سة �سعبها واملقيمني على اأر�سها هو 
القيم  يــوم  الإمـــارات كل  اأجيال  الــذي ل ين�سب  مدر�سة تنهل من معينها 

امل�سرق  امل�ستقبل  وحتقيق  والإجنــــازات  العطاء  م�سرية  ملوا�سلة  ال�سامية 
لدولة المــارات فال�سيخ زايد رحل عنا وبقي فينا بقيمه وحكمته وروؤيته 
التي ن�ستلهم منها كل يوم معان جديدة ل�سناعة الأمل ملجتمعنا وللمجتمع 

الإن�ساين باأ�سره.
واأ�سار اإىل اأن ال�سيخ زايد “ طيب اهلل ثراه “ اأر�سى يف قلوبنا معاين حب 
الذود  يف  النبيلة  قيمه  و�ستبقى  اأجله  من  والت�سحية  له  والــوفــاء  الوطن 
عن الوطن والدفاع عنه ون�سرة احلق والوقوف اإىل جانب املظلوم نربا�سا 

لالأجيال القادمة. 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل علي �سامل الكعبي مدير مكتب وزير �سوؤون الرئا�سة رئي�س جمل�س 
اأن اإعالن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن  اأمناء موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية 
2018 عام زايد هو تكري�س  اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل عام  زايد 

ملكانة وقيمة ومقام الراحل الكبري يف اأرواحنا.
تاأتي  الوطنية  املــبــادرة  هــذه  اإن  املنا�سبة  بهذه  له  ت�سريح  يف  معاليه  وقــال 
لإرثــه يف  وتر�سيخا  لإجنــازاتــه  وتخليدا  اهلل  رحمه  احتفاء مبئوية ميالده 

�سعبه .. وا�ساف اإن تاريخ املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
اهلل ثراه حافل بالكثري من الإجنــازات التي ل ت�ستوعبها ال�سفحات فزايد 
منه جنما  به جعلت  كاريزما خا�سة  كــان ميلك  عاديا حيث  قائدا  يكن  مل 

لمعا يف �سماء احلكم وال�سيا�سة والدبلوما�سية .
حنكته  بف�سل  متكن  زايــد  ال�سيخ  اأن  اإىل  الكعبي  �سامل  علي  معايل  واأ�ــســار 
ال�سيا�سية وفطنته وخرباته من اأن يوؤ�س�س دولة حتظى اليوم باإعجاب العامل 
باأ�سالتها  التي حتتفظ  للدولة احلديثة  اأمنوذجا م�سرفا وم�سرقا  وتعترب 
وهويتها الإ�سالمية والعربية واخلليجية وهذا هو الإجناز احلقيقي لزايد 

الذي اآمن بالوطن الواحد وبالحتاد والت�سامن والتالحم كما اآمن باإن�سان 
اأولويات  راأ�ــس  على  وجعله  واهتمامه  زايــد  رعاية  ا�ستحق  الــذي  الإمـــارات 
لــه كــل مقومات الأمـــن والأمــــان وال�ستقرار  الــدولــة فقدم ووفــر  واأجــنــدة 
الجتماعي والقت�سادي وبات ابن الإمارات م�سرب املثل يف تفوقه ومتيزه 
ا�ستدعاء لإرث  زايــد هو  اأن عام  اإىل  اأنثى. ولفت معاليه  اأم  ذكــرا  �سواء كان 
اخلا�سة  الإن�سانية  والفل�سفة  واملــوروث  واملبادئ  القيم  من  الكبري  الراحل 
باملغفور له ال�سيخ زايد .. وقال اإننا يف موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية �سن�سعى اإىل 

تقدمي املبادرات التي ترقى اإىل هذا احلدث الوطني الفريد والهام .

عبداهلل غبا�س : �سنوا�سل ال�سري على نهج زايد ومبادئه وقيمه
•• دبي -وام:

مدير  غبا�س  عــبــداهلل  معايل  اأكــد 
عـــام دائــــرة الــرقــابــة املــالــيــة بدبي 
املغفور  نهج  على  ال�سري  موا�سلة 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

طيب اهلل ثراه ومبادئه وقيمه .
تــ�ــســريــح له  وقـــــال مــعــالــيــه - يف 
ال�سمو  �ساحب  توجيه  مبنا�سبة 
نهيان  ال  زايـــد  بــن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل باأن يكون 
زايد”  “عام   2018 القادم  العام 
زرع  تــفــردت يف  زايــد  ان مدر�سة   -

القيادة  قيم ومبادئ  واأ�سمى  اأرقى 
الإمارات  الر�سيد يف دولة  واحلكم 
هو  زايد”  “عام  ان  اىل  م�سريا   .
عام جندد فيه اأ�سمى معاين الولء 
معا  و�سنوا�سل  الإن�سانية  لقائد 
املـــبـــاركـــة التي  الــتــمــكــني  مــ�ــســرية 
بداأها رحمه اهلل فاأبناء زايد اأوفياء 

لباين نه�ستهم الإماراتية. 
واأكــد ان عام زايد �سيكون منا�سبة 
جميعا  بها  نحتفي  جليلة  وطنية 
ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  بالقائد 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بــن  زايـــد 

اهلل ثراه. 

املدفع : اإجنازات زايد منهج يدر�س يف العمل الإن�ساين واخلريي
•• ال�صارقة -وام:

ثمن �سعادة �سيف حممد املدفع الرئي�س التنفيذي ملركز 
اإك�سبو ال�سارقة مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
عام  بــاإعــالن  اهلل  الــدولــة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد 

. زايد  عام   2018
هذه  اأهمية  املنا�سبة  بهذه  لــه  ت�سريح  يف  املــدفــع  واأكـــد 
ال�سيخ  له  باملغفور  احتفاء  تقام  التي  الوطنية  املــبــادرة 
زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه مبنا�سبة مرور 
وباين احتادها  الدولة  موؤ�س�س  ميالد  على  عام   100

واإجنازاتها.
تاأتي جت�سيدا وتر�سيخا  املبادرة الوطنية  اإن هذه  وقال 
له  املغفور  فينا  زرعها  التي  الإن�سانية  واملــعــاين  للقيم 
ال�سيخ زايد رحمه اهلل والتي كانت الأ�سا�س التي اأقيمت 

للعمل  را�ــســخــا  منهجا  و�سكلت  المـــــارات  دولـــة  عليها 
والتي  النبيلة  الإن�سانية  وامل�ساريع  واملــبــادرات  واخلــري 

و�سلت اىل خمتلف اأنحاء املعمورة.
اآل  ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له  اإن تويل  واأ�ساف 
الإمارات  نهيان طيب اهلل ثراه مقاليد احلكم يف دولة 
لتكون  الدولة  م�سرية  يف  مهما  تاريخيا  منعطفا  �سكل 
اأبناء الإمـــارات فر�سة  ذكــراه اليوم وكــل يــوم من حياة 
الدولة  حققتها  التي  الريادية  الإجنـــازات  ل�ستح�سار 
منطلقة من الروؤى احلكيمة والب�سرية النافذة للوالد 

املوؤ�س�س .
واأكد اأن اجنازات املغفور له ال�سيخ زايد رحمه اهلل �سكلت 
انطلقت  واخلــريي  الإن�ساين  العمل  يف  يدر�س  منهجا 
من قيم ونهج قائد معطاء نذر نف�سه من اأجل ال�سالم 

واخلري ل�سعبه و�سعوب العامل قاطبة .

�سيف الهاجري : زايد اأ�س�س فكرا ونهجا قوميا يف اقت�ساد الدولة غر�سه يف اأبنائه و�سعب الإمارات

خليفة املن�سوري : زايد حول عائدات النفط اىل م�ساريع تنموية ل نزال ننعم بها حتى يومنا هذا

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل �سيف حممد الهاجري 
القت�سادية  التنمية  دائــرة  رئي�س 
ال�سيخ  لـــه  املـــغـــفـــور  ان  اأبـــوظـــبـــي 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بــن  زايـــد 
نــظــرة ثاقبة  ثـــراه كــان ميلك  اهلل 
ـــــة المــــــارات  جتــــاه مــ�ــســتــقــبــل دول
تدريجي  ب�سكل  اقت�سادها  ومنــو 
اإميانه  عــلــى  رئــيــ�ــس  ب�سكل  تــرتــكــز 
العميق بقدرة ابناء الوطن يف بناء 
الدولة وقال معاليه - يف كلمة له 
ال�سمو  �ساحب  توجيه  مبنا�سبة 

منذ  المـــارات  دولــة  ن�ساأة  تناولت 
1971 جتتمع  عهد الحتــاد عــام 
اأ�ــســ�ــس فــكــرا ونهجا  عــلــى ان زايـــد 
غر�سه  الــدولــة  اقت�ساد  يف  قــوميــا 
ب�سكل  المــــارات  و�سعب  ابنائه  يف 
عام قوامه باأن اخلري الذي انعمه 
اهلل عــلــى دولـــة المـــــارات امنـــا هو 
دولة  حــ�ــســارة  لبناء  واداة  و�سيلة 
تتمتع باقت�ساد قوي وم�ستدام وان 
بامل�ستحيل  لي�س  املعجزات  حتقيق 
وولء  وانــتــمــاء  اميــــان  هــنــاك  دام 

لهذه الدولة .
ــــاف ان نـــتـــاج �ــســيــا�ــســة زايـــد  واأ�ــــس

ر�سمه  الـــذي  الــقــومي  النهج  لــهــذا 
على  و�سار  زايــد  ال�سيخ  له  املغفور 
ال�سيخ  الــ�ــســمــو  �ـــســـاحـــب  خـــطـــاه 
رئي�س  نهيان  ال  زايـــد  بــن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل فاملوؤ�س�س غر�س 
مفاهيم وقيم يف القت�ساد ت�ستند 
بناء  يف  النفاق  على  رئي�س  ب�سكل 
ــــراف  مـــوؤ�ـــســـ�ـــســـات الــــدولــــة وال�ــــس
املبا�سر على اجناز امل�ساريع ليبعث 
بر�سالة اىل كافة ابناء هذا الوطن 
راع  “كلكم  ان  مـــفـــادهـــا  املـــعـــطـــاء 
وان  رعيته”  عــن  مــ�ــســوؤول  وكلكم 

الوطن امانة يف اعناق اجلميع .

نهيان  ال  زايـــد  بــن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل باأن يكون 
زايد”  “عام   2018 القادم  العام 
- ان مقولة املغفور له ال�سيخ زايد 
“امل�سانع ل تبني اقت�سادا بل  باأن 
الرجال هم ال�سا�س” امنا تعك�س 
على  وا�ــســحــة  دللت  معانيها  يف 
ثاقبة  نــظــرة  ميتلك  قــائــد  تــوجــه 
نــحــو ال�ــســتــثــمــار يف النــ�ــســان وهو 
النهج الذي ت�سري عليه الن قيادة 

دولة المارات الر�سيدة .
الهاجري  �ــســيــف  مــعــايل  ـــح  واأو�ـــس
التي  والـــبـــحـــوث  الــــدرا�ــــســــات  اأن 

دولة  �ــســعــب  يجنيه  القــتــ�ــســاد  يف 
المارات يف وقتنا احلا�سر ملا يتمتع 
بــه مــن حــيــاة كــرميــة ورفــاهــيــة يف 
العي�س حيث ركز على بناء امل�ساكن 
التعليم  ووفــــر  الــتــحــتــيــة  والــبــنــى 
وال�سحة كاأ�سا�س وركيزة هامة من 
املالئمة  الظروف  توفر  ان  �ساأنها 
لــلــمــواطــن يف دولــــة المــــــارات كي 
ينتج ويبدع يف خدمة هذا الوطن 

املعطاء.
اليوم  نــــراه  مـــا  ان  مــعــالــيــه  وقــــال 
املجالت  �ــســتــى  يف  اجنـــــــازات  مـــن 
والقطاعات امنا هو امتداد وا�سح 

•• ابوظبي-وام:

�سامل  بـــــن  خـــلـــيـــفـــة  �ــــســــعــــادة  اأكــــــــد 
التنمية  دائــــــرة  وكـــيـــل  املــنــ�ــســوري 
القــتــ�ــســاديــة اأبــوظــبــي بــالإنــابــة ان 
الدولة  اقت�ساد  بناء  يف  الجنـــازات 
ال�سيخ  له  املغفور  تويل  منذ  توالت 
زايــــد بــن �ــســلــطــان اآل نــهــيــان طيب 
معاملها  وات�سحت  احلكم  ثــراه  اهلل 

ت�سريح  يف   - املـــنـــ�ـــســـوري  واأكــــــــد 
ال�سمو  �ــســاحــب  تــوجــيــه  مبــنــا�ــســبــة 
نهيان  ال  زايـــد  بــن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل باأن يكون 
العام القادم 2018 “عام زايد” - 
ان خطط التنمية وال�سرتاتيجيات 
الــقــ�ــســرية والــطــويــلــة الأجــــل التي 
اقت�ساد  لــبــنــاء  الـــيـــوم  بــهــا  نــعــمــل 
الدولة قد خل�سها املغفور له ال�سيخ 

املن�سوري كافة �سرائح املجتمع اىل 
ال�ستفادة من فكر زايد يف القت�ساد 
من  اجلميع  ينهل  حتى  وال�سيا�سة 
مدر�سته وان تن�ساأ الأجيال القادمة 
احلكيمة  الــنــظــرة  بــهــذه  مت�سلحة 
معان  ظـــاهـــرهـــا  يف  حتـــمـــل  الــــتــــي 
ل  ثاقبة  روؤيــة  باطنها  ويف  ب�سيطة 
“زايد”  ميتلكها ال رجل واحد هو 

اخلري.

ب�سكل وا�سح من خالل حر�سه على 
التالحم مع ابناء الوطن يف ميدان 
باملواطنني  امل�ستمر  ولقائه  العمل 
واملــ�ــســوؤولــني وحــثــهــم عــلــى حتقيق 
عليهم  يــبــخــل  ان  دون  الجنــــــازات 
بالن�سيحة وان ياأخذ منهم امل�سورة 
م�سلحة  يف  انــهــا  دام  بــهــا  ويــعــمــل 
بناء الدولة فتوالت م�ساريع البناء 
والت�سييد يف �ستى جمالت احلياه. 

زايــد رحمه اهلل خالل فرتة حكمه 
خالل  مــن  ومبا�سر  تلقائي  ب�سكل 
النجاح  ملــكــامــن  الــثــاقــبــة  نــظــرتــه 
اراد عندما  مــا  لــه  فــكــان  والــتــفــوق 
م�ساريع  اىل  النفط  عــائــدات  حــول 
يومنا  حتى  اثرها  يــزال  ل  تنموية 
هــذا بــل هــي الــقــاعــدة الــتــي ننطلق 
منها يف ر�سم �سيا�ساتنا القت�سادية 
مل�ستقبل الدولة. ودعا �سعادة خليفة 

حملة توعوية ملرتادي ال�سواطئ البحرية
•• دبي-وام:

البحرية  ال�سواطئ  ملرتادي  ام�س حملة توعية  املوانئ  �سرطة  اأطلق مركز 
يف اإمارة دبي ت�ستمر ا�سبوعا حتت �سعار الوقاية واحلد من حوادث الغرق 
والتقيد  ال�سواطئ  ملــرتــادي  الأمنية  الإر�ــســادات  كتيب  توزيع  خاللها  يتم 
بالتعليمات املبينة على اللوائح املثبتة على امتداد ال�سواطئ وعدم ممار�سة 
.ومت  ال�ساطئ  على  الأطــفــال  ومراقبة  الأحمر  العلم  روؤيــة  عند  الريا�سة 
القائد  املـــري  خليفة  اهلل  عبد  الــلــواء  �ــســعــادة  بتوجيهات  احلملة  اطـــالق 
م�ساعد  ثاين  بن  حممد  اأحمد  الطيار  اللواء  ومتابعة  دبي  ل�سرطة  العام 
القائد العام ل�سوؤون املنافذ بح�سور العميد عبد القادر البناي مدير املركز 
وبع�س  ال�سرطة  ومــراكــز  العامة  الإدارات  مــن  متطوعا   62 ومب�ساركة 
ال�سواطئ  مــرتــادي  توعية  اإىل  تــهــدف  والــتــي  دبــي  يف  احلكومية  اجلــهــات 
وتعريفهم باأهم التدابري الوقائية يف ال�سباحة واخلطوات املطلوبة لتفادي 
يف  انخفا�ساً  �سهد  اجلــاري  العام  اأن  البناي  العميد  وذكــر  الغرق.  حــوادث 
حوادث الغرق حيث �سجل املركز يف ال�سبعة اأ�سهر املا�سية 9 حوادث غرق 
35 حادث غرق  املا�سي  العام  بينما �سهد  اإ�سابات  6 وفيات و3  نتج عنها 
يف  ال�سباحة  على  والإقـــدام  التحذيرية  للعالمات  البع�س  جتاهل  ب�سبب 
غري الأماكن امل�سرحة وعدم اتخاذ التدابري الوقائية لل�سالمة نتج عنها 

اإ�سابات. و6  وفاة  29حالة 

طارق بن خادم : )عام زايد( اإحياء لذكرى رجل 
املوقف والأفعال الذي �سنع جمدا يلهم الأجيال

مدير عام غرفة ال�سارقة ي�سيد 
باإعالن 2018 عام زايد 

•• ال�صارقة-وام:

ــاد �ــســعــادة الــدكــتــور طـــارق �سلطان بــن خـــادم ع�سو  اأ�ــس
املوارد  دائــرة  رئي�س  ال�سارقة  لإمــارة  التنفيذي  املجل�س 
الب�سرية مببادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” باإعالن 2018 
بهذه  لــه  ت�سريح  يف  خــادم  ابــن  وقــال   . زايد”  “عام 
لذكرى  اإحياء  تاأتي  الوطنية  املــبــادرة  هــذه  اإن  املنا�سبة 
القائد الذي �سنع التاريخ وحقق امل�ستحيل رجل املوقف 
والأفعال الذي �سنع جمدا يلهم الأجيال مدى احلياة 
واإنها ملبادرة وفاء وبر لذلك الرجل العظيم الذي بنى 
دولة الحتــاد وحقق الإجنــازات العمالقة التي و�سعت 

الإمارات يف ال�سدارة العاملية باملجالت كافة .
ال�سيخ  املغفور له  املئوية مليالد  الذكرى  اإحياء  اأن  واأكد 

الأثر  عميق  غر�سا  يج�سد  نهيان  اآل  �سلطان  بــن  زايــد 
الوطن بت�سجيل  بالقائد وحفظا لإرث  ملفهوم العتزاز 
درو�س احلياة التي ا�ستلهمت من جمده وتاريخه وهي 
فر�سة ليحتفي اجلميع يف العام القادم باإجنازات الوالد 
املوؤ�س�س عمال وفعال ولي�س جمرد قول وعبارات نتغنى 

به “. 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  اخلــالــدة  الكلمات  وا�ستح�سر 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بــن  �سلطان  الــدكــتــور 
الم  “ اأيتها  زايد  التي قالها يف  ال�سارقة  الأعلى حاكم 
اأبــنــاءك حولك  واأجــعــل  القلم  اأمــ�ــســك   .. الأب  اأيــهــا   ..
زايــد وهــذا ماكان ل يحبه  .. هذا ماكان يحبه  و�سطر 
زايد وجنمع تلك الأوراق ون�سعها يف ال�سدور ون�سعها 
يف مقدمة الد�ستور وبهذا الوفاء نكون قد اأوفينا زايد 

حقه “ .

•• ال�صارقة -وام:

الهاجري  بطي  بــن  خــالــد  �سعادة  ثمن 
و�سناعة  جتــــــارة  غـــرفـــة  عـــــام  مـــديـــر 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مبادرة  ال�سارقة 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“عام   2018 باإعالن  اهلل”  “حفظه 
ت�سريح  يف  بــطــي  ابـــن  وقــــال   . زايد” 
الوطنية  املبادرة  اإن هذه  املنا�سبة  بهذه 
هي تكري�س لنهج املغفور له ال�سيخ زايد 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بــن 
ات�سمت  وقائد  اإن�سان  م�سرية  وجت�سيد 
والعطاء  الــكــربى  بـــالإجنـــازات  حــيــاتــه 
اإن  واأ�ساف   . والإن�سانية  �سعبه  ل�سالح 
2018 عام زايد كمنا�سبة  اإعــالن عام 

 100 مــرور  بذكرى  وطنية لالحتفاء 
زايد  املوؤ�س�س  الــقــائــد  مــيــالد  على  عــام 
لالحتفاء  تاريخية  فر�سة  هي  اخلــري 
اجلميل  ورد  لــه  والــوفــاء  زايـــد  ب�سرية 
الكرمية  لأر�ـــســـه  والنـــتـــمـــاء  لــلــوطــن 
وموا�سلة  احلكيمة  لــقــيــادتــه  والــــولء 
البذل والت�سحية واجلد والجتهاد يف 
�سبيل ريادة الإمارات ورفعتها وتقدمها. 
زايد  وقــال يف ختام ت�سريحه لقد كان 
يبني  ان  ا�ستطاع  ملهما  قــائــدا  اخلــري 
دولـــة قــل نظريها يف الــعــامل وجنــح يف 
العطاء واخلري  قيم  الإن�سان على  بناء 
وال�سدق وتقدمي يد العون لكل حمتاج 
واأيـــادي  الإمـــــارات  �سمعة  و�سلت  حتى 
الأر�س  م�سارق  اىل  اخلري”  زايـــد   “

الإن�سان  �ــســعــادة  اأجــــل  مـــن  ومــغــاربــهــا 
ورفــعــتــه ول زالـــت مــاآثــره حمــفــورة يف 
وجــــدان كــل مــن عــرفــه ويف نــفــو�ــس كل 

الذين طالتهم اأياديه البي�ساء .

 وفاء الإمارات لزايد العطاء 
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�سرة اأخبار ال�ساعة يف افتتاحيتها ام�س اأن وفاء الإمارات قيادة 
لي�س  ثــراه  نهيان طيب اهلل  اآل  �سلطان  زايــد بن  ال�سيخ  للوالد  و�سعبا 
اإنه عقيدة ثابتة ممتدة ونهج  اأو �سعارات رنانة  جمرد م�ساعر جيا�سة 
بغية  اإخال�س  بكل  وتوا�سله  دولتنا احلبيبة  به  تت�سبث  م�ستدام  عمل 
عاملية  ريــادة  املعطاء من�سة  الوطن  هــذا  بــاأن يظل  زايــد  جت�سيد حلم 
وواحة خري واأمن و�سالم لأهله ولكل حمبيه. وقالت الن�سرة - ال�سادرة 
عنوان  حتت  ال�سرتاتيجية  والبحوث  للدرا�سات  الإمـــارات  مركز  عن 
اأطلقناه قيادة و�سعبا  اإماراتي  وفاء وطن ما�سون على نهج زايد عهد 
له  املغفور  دولتنا وموؤ�س�س نه�ستنا  باين  الأوىل لرحيل  اللحظة  منذ 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه وجندده اليوم وكل يوم 
نهيان  اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  اإعــالن �ساحب  اإن  واأ�سافت   .
الذكرى  ي�سادف  الــذي  وهــو   2018 عــام  اهلل  حفظه  الــدولــة  رئي�س 
ليكون منا�سبة وطنية حتت  ثــراه  زايــد طيب اهلل  الوالد  ملولد  املئوية 
اأن �سدق الوعد وحفظ العهد هما  اأبلغ دليل على  �سعار عام زايد هو 
قيمتان اإماراتيتان نبيلتان متجذرتان وعلى اأن اهلل عز وجل اأنعم علينا 
يف دولــة الإمـــارات بقائد حكيم �سطر يف عهده ومــا زال ي�سطر عظيم 

ال�سواهد على اأنه خري خلف خلري �سلف .
واأ�سارت اإىل اأن الوفاء للوالد زايد رحمه اهلل هو جوهر املبادرة ال�سامية 
اجلديدة وهو روحها كيف ل؟ واإن كانت امتدادا مل�سرية �سنوات اجتهدت 
اإرث  اأبناء الوطن ل�سون  فيها قيادتنا الر�سيدة وتكاتفت فيها �سواعد 
زايد من اأنبل القيم ولتح�سني مكت�سبات الحتاد القيا�سية يف عهد زايد 
والبناء عليها حبا واإخال�سا وجهدا و�سهرا و�سول اإىل ما و�سلت اإليه 
دولة الإمــارات اليوم من منوذج وحــدوي متفرد بهر العامل بتالحمه 
وخ�سو�سية العالقة بني �سائر مكوناته قيادة و�سعبا ومقيمني حمبني 
اأذهلت  تنموية  ملا جت�سده من جتربة  الطيبة وتر�سيخا  الأر�ــس  لهذه 
القا�سي والداين بريادة و�سرعة واإتقان اإجنازاتها يف خمتلف املجالت 
.. منوهة اإىل اأن الوفاء لزايد ومدر�سته العظيمة لي�س بالأمر اجلديد 
اأبناء  على دولة الإمــارات واأهلها بل هو د�ستور حياة يتجدد يف نفو�س 
الإمارات كل يوم واأمانة يربهن عيال زايد كل دقيقة وكل حلظة على 
اأنهم اأهل حلملها على اأكمل وجه. وقالت لعل عام اخلري الذي نعي�سه 
منذ بــدء الــعــام اجلـــاري 2017 مبــبــادرة كــرميــة كــذلــك مــن �ساحب 
اأن مدر�سة زايد  ال�سمو رئي�س الدولة حفظه اهلل هو دليل قاطع على 
التكوين الإماراتي على  الأ�سا�س الذي قام و�سيقوم عليه  اجلليلة هي 
اإمــارات اخلري  لـ  الــدوام فقد جاء عام اخلري لري�سخ ال�سورة امل�سرقة 
التي بناها من اقــرتن ا�سمه باخلري با�ستمرار فكان - وما يــزال - يف 

قلوب �سعوب املعمورة اأجمع زايد اخلري .
تاأتي  التي  ال�سامية  املــبــادرة  هــذه  تلقى  اأن  يف  عجب  ل  اإنــه  واأ�ــســافــت 
لتتوج وفاء وطن باأكمله لرمز الإمارات اخلالد وت�سكل حا�سنة وطنية 
األقا وتفردا  ر�سمية من �ساأنها ترجمة هذا الوفاء واقعا اإماراتيا اأكرث 
احتفاء ر�سميا و�سعبيا من قبل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ ومعايل الوزراء 
وامل�سوؤولني واملواطنني واملقيمني معربني جميعهم عن تثمينهم لهذه 
املبادرة القيمة وجممعني على ما �سيكون لها من دور كبري يف تعميق 
باأرقى  املتعاقبة ورفــدهــم  الإمــاراتــيــة  الأجــيــال  روح الحتــاد يف نفو�س 
التي �ست�سيء لهم طريقهم وحتفزهم على احلفاظ  الدرو�س والعرب 
اإرث زايد �ساخما يف حا�سر الإمــارات وم�ستقبلها. ولفتت يف هذا  على 
ال�سدد اإىل تاأكيد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان باأن هذه املبادرة النبيلة �ستذكرنا بقائد 
زايد �سبورا مثابرا، حقق  بالعرب والدرو�س، حيث كان  زاخــرة  �سريته 
الإجنازات التي بدت م�ستحيلة يف نظر الآخرين وتاأكيد �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية 
التميز  ثقافة  على  باملحافظة  التزام  هو  زايــد  عام  ب�سعار  التزامنا  اأن 
العمل  �ستى جمـــالت  الــريــادة يف  اأدائــنــا وحتقيق  وا�ــســتــدامــة حت�سني 
بو�سفها جزءا من ثقافتنا الوطنية التي ن�ساأنا عليها يف الإمارات بهدي 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ت�سديد  جانب  اإىل  وتوجيهاته  زايــد  فكر 
مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
اأم الإمــارات على  الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
اأن قرار اعتماد عام 2018 عام زايد من اأف�سل قيم الوفاء والرب من 
�سعب وقيادته لزايد للقائد امللهم الذي قاد �سعبه وبالده نحو التقدم 

والزدهار .

اأخب�ر ال�ص�عة :
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/املثنى لل�سيانة العامة والديكور

رخ�سة رقم:CN 2260540  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة طارق حممود علي م�سامله %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/مبارك حممد مبارك حممد الزعابي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ مبارك حممد مبارك حممد الزعابي من 100% اىل %51

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

تعديل ا�سم جتاري من/املثنى لل�سيانة العامة والديكور
AL MUTHNNA GENERAL MAINTENANCE AND DECOR

 اىل/ املثنى لل�سيانة العامة والديكور ذ.م.م
AL MUTHNNA GENERAL MAINTENANCE AND 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 12092 بتاريخ 2017/8/9

اإعــــــــــالن
وال�سعادة  ال�ســـــادة/الزعامة  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1141075:خلدمات التنظيف رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/الزعامة وال�سعادة خلدمات التنظيف

LEADERSHIP AND HAPPINESS CLEANING SERVICES

 اىل/ الزعامة الذهبية خلدمات التنظيف
ALZAAMA GOLDEN CLEANING SERVICES

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
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 12092 بتاريخ 2017/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/ناي�س للحلويات 

رخ�سة رقم:CN 1162241 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 6.60*0.60 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ناي�س للحلويات
NICE SWEETS

 اىل/ ا�ستار بالك للحلويات واملعجنات
STAR BAKE SWEETS AND PASTRY

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
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 12092 بتاريخ 2017/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/مقهى ومرطبات الكلباين

رخ�سة رقم:CN 1070692 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 6*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/مقهى ومرطبات الكلباين
AL KALBANI REFRESHMENTS & COFFEE SHOP

 اىل/ القي�سر للتنظيفات
ALQAISER CLEANING

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �سارع الظفرة بناية عيد مبارك حممد املن�سوري 
اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �سرق 19 62197 62197 موزه حا�سر حممد جا�سم

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين وامل�ساكن )8121001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

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 12092 بتاريخ 2017/8/9

اإعــــــــــالن
ال�سارع  ال�ســـــادة/كافيه  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

اجلديد رخ�سة رقم:CN 1029350 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداللطيف �سالح عو�س �سالح العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سهيل حمد �سعود �سامل املعمري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
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 )اأبوظبي(

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/مطعم تو�سد فري�س 

CN 2122490:فود فا�ست ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
alsa commercial group L.L.C ا�سافة جمموعة ال�سا التجارية ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداجلبار عبداملح�سن احمد ح�سن ال�سايغ

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
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 )اأبوظبي(

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9

اإعــــــــــالن
الكهربائية  املعدات  اقبال لرتكيب  ال�ســـــادة/من�سور  بان  التنمية القت�سادية  دائـــرة  تعلن 

وامليكانيكية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1085921  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/خليفة حممد حلدان فا�سل القبي�سي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ خليفة حممد حلدان فا�سل القبي�سي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف من�سور اقبال من�سور

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 2.70*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/من�سور اقبال لرتكيب املعدات الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م
MANSOOR IQUBAL ELECTRCIAL AND MECHANICAL EQUIPMENT INSTALLATION LLC

 اىل/ ايفار جرين للخياطة الرجالية
EVER GREEN GENTS TAILORING

تعديل ن�ساط/ا�سافة تف�سيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية غري العربية )البدل( )1410904(
تعديل ن�ساط/حذف تركيب وت�سغيل املعدات الكهربائية )4321016(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية و�سيانتها )4322008(
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
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 12092 بتاريخ 2017/8/9

اإعــــــــــالن
ال�ســـــادة/�سوبر  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

 CN 2274585:ماركت ريل تريد  رخ�سة رقم
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)اأبوظبي(

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9
غرفة  اأبوظبي-بوحدة  الق�ساء  بدائرة  العدل  الكاتب  يعلن  بهذا 
لك�سيد  مملوكة  بريكا�ست  )اك�سيد  ال�سادة  باأن  ابوظبي  جتارة 
بدائرة  امل�سجلة  ذ.م.م(  الواحد  ال�سخ�س  �سركة  ذ.م.م  ال�سناعية 
 )IN-1001330( التنمية القت�سادية-مكتب تنمية ال�سناعة برقم
بطلب  اإلينا  تقدموا  قد   )2( –ايكاد  م�سفح  اأبوظبي-  وعنوانها، 
اأبوظبي  )م�سرف  ال�سادة/  ل�سالح  جتاري  رهن  عقد  ت�سديق 
اآلت  رهن:  مقابل  وذلك  التجاري(..   ابوظبي  و)بنك  ال�سالمي( 
ومعدات خا�سة بامل�سنع. واعماًل للفقرة 5 من املادة 14 من القانون 
رقم 4 ل�سنة 2013 ب�ساأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، فاإنه مبرور 
اأربعة ع�سر يوماً على الأقل من تاريخ ن�سر هذا العالن فاإن الكاتب 

العدل �سيقوم بتوثيق هذا العقد بناًء على طلب اأ�سحاب ال�ساأن.
الك�تب العدل

اإع�������الن ره�ن جتاري

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9

اإعــــــــــالن
للمجوهرات  ال�ســـــادة/ايوب  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1038035 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عالء عبد علي خليل ف�ساله %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد يو�سف حاجي خان بهادر
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
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 )اأبوظبي(

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9

الغ�ء اعالن �ص�بق
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم :CN 2003756 بال�سم التجاري مطعم وخمبز 
املنزال بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما 

كان عليه �سابقاً.
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)اأبوظبي(

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: �سركة ال�سورية للمواد الغذائية ذ.م.م

DAMESCO طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :دام�سكو 

املودعة بالرقم :275463     بتاريخ : 2017/06/21
با�ســــــم :�سركة ال�سورية للمواد الغذائية ذ.م.م

وعنوانه:م�سفح ال�سناعية غرب 4 بناية 141 خمزن 4 هاتف: 0558373393 فاك�س: 026329632 
�سندوق الربيد: 51390 امييل alsoriyahfood@gmail.com ابوظبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري وذلك 
لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة ول ينطوي ذلك على خدمة النقل.

مائل  خط  يعلوه  مائل  خط  يجاورها  للكربى  ال�سغرى  من  تدريجيا  قمح  �سنابل  العالمة:ثالث  و�سف 
الكلمة  اقل منه يف الطول باخره جنمتان من ال�سغرى للكربى فوق كلمة دام�سكو بالعربية وحتتها نف�س 

بالجنليزية )DAMESCO( الون )ابي�س وا�سود بالكامل(.
ال�سرتاطات:

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

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  اأغ�سط�س 2017 العدد 12092

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/معمل زهرة المارات 

للطابوق  رخ�سة رقم:CN 1034475 قد تقدموا الينا بطلب
را�سد  �سامل  �سلطان  �سلطان  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

عبيد املن�سوري �سامل را�سد عبيد املن�سوري %100
تعديل وكيل خدمات/حذف �سلطان �سامل را�سد عبيد املن�سوري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف امري �سيد - ر�سول
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
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 م غ 

منوذج اعالن الن�صر عن انتق�ل امللكية
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: 

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم :227984     بتاريخ : 2015/3/1
امل�سجلة بالرقم:227984    بتاريخ:2015/7/28

با�ســــــم املالك:ال�سيد/دني�س رام�ساند مولراجاين
وعنوانه:دبي - �س.ب:12522 - هاتف:- دبي المارات العربية املتحدة - الهند

ا�سم املتنازل له:جوانز هو اك�سياجنيو وات�سيز كو ، ليمتد
وعنوانه:�سوب ايه 036 ، رقم 1 بايك�سينج �سرتيت زهانك�سي روود ، يوك�سيو دي�سرتيكت ، جوانز هو جواندوجن 

، ال�سني
بتاريخ:2017/7/31 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:178 

وذلك لتميز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:14
�سال�سل   ، ال�ساعات  و�سيور  غيارها  وقطع  وال�ساعات  الوقت  بقيا�س  اخلا�سة  العدد  من  وغريها  ال�ساعات 
واملنتجات  منها  خليط  واي  النفي�سة  املــعــادن   ، �ساعات  نواب�س   ، �ساعات  زجــاج   ، لل�ساعات  بلور   ، لل�ساعات 
امل�سنوعة من تلك املعادن او املطاله بها )عدا ادوات القطع وال�سوك واملالعق( املجوهرات والحجار الكرمية 

، يف الفئة:14 .
تاريخ انتقال امللكية:2017/1/17

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل:2017/6/28
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  اأغ�سط�س 2017 العدد 12092 العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9

اإعــــــــــالن
ال�ســـــادة/بقالة  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

 CN 1122901:غزال ال�سمال  رخ�سة رقم
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 12092 بتاريخ 2017/8/9

اإعــــــــــالن
تامي  ال�ســـــادة/�سفاري  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

 CN 2119769:لتاأجري ال�سيارات  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سامل جمعه نا�سر املنذري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف يا�سر احمد ح�سان علي ثابت

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 )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  اأغ�سط�س 2017 العدد 12092

منوذج اعالن الن�صر
اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: الذهب ال�سود لتجارة الفحم واحلطب  تعلن 

Namilux: س.ذ.م.م طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية�

املودعة بالرقم :274800     بتاريخ : 2017/06/12
با�ســــــم :الذهب ال�سود لتجارة الفحم واحلطب �س.ذ.م.م

وعنوانه:دولة المارات الربية املتحدة امارة دبي الق�سي�س ال�سناعية م�ستودع رقم 3 
ملك عقارات حكومة دبي هاتف: 0503480693 فاك�س: 042675474 �سندوق الربيد:86531 

دبي  esmaeilkarim1971@gmail.com :امييل
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب.

ب�سكل  الحمر  باللون  الالتينية  باللغة   Namilux كلمة  عن  عبارة  التجارية  العالمة:العالمة  و�سف 
مميز

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  اأغ�سط�س 2017 العدد 12092

العدد 12092 بتاريخ 2017/08/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9

تنويه
بال�سارة اىل العالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12026 بتاريخ 2017/05/22 
تري  التجاري/بامبو  بال�سم   )CN-2074868( التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�س 
تذكر  ومل  العالن  يف  خطاأ  ورد  بانه  القت�سادية  التنمية  دائرة  تنوه  ري�ستورانت.  
التعديالت التالية: تعديل تنازل وبيع/ا�سافة عائ�سة احمد البلو�سي 100% وال�سحيح 

ا�سافة عائ�سة يو�سف احمد البلو�سي %100
فاطمة  حذف  وال�سحيح  املزروعي  عي�سى  فاطمة  اخلدمات/حذف  وكيل  ا�سم  تعديل 

خادم عي�سى املزروعي
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 حقو 

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

رمي الها�سمي �سيف برنامج 100 موجه اليوم
•• دبي-وام: 

التعاون  ل�سوؤون  دولــة  وزيــرة  الها�سمي  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  حتل 
�سيفاً  والإح�ساء  للتناف�سية  الحتادية  الهيئة  جمل�س  رئي�س  الــدويل 
لل�سباب  الإمـــارات  جمل�س  ينظمه  الــذي   .. موجه   100 برنامج  على 

وذلك يف احتفال الدولة باليوم العاملي لل�سباب اليوم.
وانطلق برنامج 100 موجه حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي ويعترب اأحد مبادرات جمل�س الإمارات 
امليادين من خالل  الأبطال يف كل  بناء جيل من  اإىل  لل�سباب ويهدف 

اإن�ساء قنوات مبا�سرة مع موجهني ذوي خربة واإجنــاز يف جمالتهم.. 
لتوجيه  املتميزة  واخلــربات  الكفاءات  من  �سخ�سية   100 اختيار  ومت 
ال�سباب وتعزيز مهاراتهم و�سقل خرباتهم يف خمتلف املجالت �ستعمل 
وتطويرهم  مهاراتهم  وتنويع  ال�سباب  قـــدرات  بــنــاء  جــهــود  دعــم  على 
يف  لل�سباب  الها�سمي  معايل  تتحدث   .. الربنامج  وخــالل  با�ستمرار. 
جل�سة توجيهية حتت عنوان التناف�سية العاملية بح�سور اأكرث من 700 
اإ�سافة ملجموعة من القيادات  اإمــارات الدولة  �ساب و�سابة من خمتلف 
كالتعليم  ال�سباب  تخ�س  التي  املــجــالت  يف  الــقــرار  و�سناع  الإمــاراتــيــة 

والثقافة والريا�سة والفن والقت�ساد.

منوذجا  ال�سباب  جعل  اأهمها  حمــاور  احلــواريــة  اجلل�سة  �ستتناول  كما 
اأن  ميكن  الــتــي  الــدرو�ــس  اإىل  اإ�ــســافــة  الــعــاملــي..  امل�ستوى  على  ناجحا 
اأ�س�س  وفق  الواعدة  ومهاراتهم  طاقاتهم  توظيف  يف  منها  ي�ستفيدون 

را�سخة وخطط مدرو�سة لر�سم م�ستقبل اأف�سل.
وقال حممد الكعبي من�سق اجلل�سة اإن جل�سات برنامج 100 موجه لها 
اأثر كبري على ال�سباب فهي تلخ�س جتارب �سنني وتقرب ق�س�س النجاح 
لل�سباب.. موؤكدا اأن الإمارات اليوم منوذج عاملي يف خمتلف القطاعات 
وا�سفا  للعاملية..  جناحاتنا  نقل  على  ك�سباب  نحر�س  اأن  املهم  ومــن 

معايل رمي الها�سمي باأنها خري قدوة يف الإجناز العاملي.

ال���رتبي��ة ت��تفقد اإح��دى ال��مدار�س امل���طورة يف عجم���ان
•• دبي -وام:

والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  احلمادي  الرحمن  عبد  املهند�س  �سعادة  اكد 
الرتقاء  �سبيل  يف  جهدا  تدخر  مل  الــوزارة  اأن  امل�ساندة  واخلدمات  للرقابة 
ببيئات التعلم كي تواكب ا�سرتاتيجيتها الهادفة اإىل الرتقاء بكافة جوانب 

العملية التعليمية والرتبوية .
وقــال لــدى تفقده منــوذجــا لإحـــدى املــدار�ــس املــطــورة يف اإمـــارة عجمان ان 
خطط تطوير املدار�س التي �سرعت بها الوزارة موؤخرا جاءت ا�ستجابة ملجمل 
اجلهود املبذولة على كافة ال�سعد لتطوير منظومتنا التعليمية لذا عملت 
يتوافق مع حاجة  املنظومة مبا  لتلك  التحتية  البنية  الــوزارة على تطوير 

املجتمع ومع النظرة ال�سمولية لتطوير التعليم يف الدولة.
العمليات  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  غــريــب  فــوزيــة  �سعادة  اجلــولــة  يف  رافــقــه 

ماجد  واملهند�س  التعليمية  عجمان  منطقة  مدير  ح�سن  وعلي  املدر�سية 
يف  امل�سرتيات  اإدارة  مدير  البلو�سي  ومــرمي  املن�ساآت  اإدارة  مدير  ال�سام�سي 
اأدرجــت �سمن م�سروع متكامل  املدر�سة قد  والتعليم. وكانت  الرتبية  وزارة 
اأطلقته الوزارة مع نهاية العام الدرا�سي املا�سي بغية الرتقاء بواقع املدار�س 
مناطق  خمتلف  ويف  عجمان  اإمـــارة  يف  مظلتها  حتــت  املن�سوية  احلكومية 
ريا�س  24 مدر�سة و16 مبنى  املطورة  املدار�س  بلغ عدد  اإذ  الدولة كذلك 
11 مدر�سة يف ال�سارقة و4 مدار�س يف  7 مبان يف عجمان و  اأطفال بواقع 

دبي ومبنى رو�سة واحدة يف اأم القيوين و 9 مبان يف راأ�س اخليمة .
التي خ�سعت  التطوير  زيارته على جممل عمليات  واطلع احلمادي خالل 
�سملت  اإذ  املطورة  املــدار�ــس  عليه  �ستكون  ملا  منوذجا  باعتبارها  املدر�سة  لها 
عمليات التطوير �سيانة كاملة ملبناها اخلر�ساين اخلارجي و اإغالق ممراتها 
وتكييفها واإن�ساء �ساحات خ�سراء خم�س�سة للطلبة داخلها ومنطقة للزراعة 

املائية كما ا�ستملت عمليات التطوير على رفع معايري ال�سالمة والأمان يف 
، ف�سال  خمتلف مرافقها وفقا لأرقى املعايري العاملية الرائدة يف ال�سالمة 
تلبي  مثلى  بطريقة  ا�ستخدامها  ل�سمان  مرافقها  بع�س  توزيع  اإعــادة  عن 

خمتلف احتياجات العملية التعليمية.
وبعده  التطوير  قبل  املدر�سة  حالة  عن  مف�سل  ل�سرح  �سعادته  ا�ستمع  كما 
ت�سل  ا�ستيعابية  بطاقة  درا�سيا  ف�سال   26 ت�سم  التي  مرافقها  وجتــول يف 
للت�سنيع  واآخر  اإىل 750 طالبة كما حتتوي على ثالثة خمتربات علمية 
الرقمي فاب لب و�سالة ريا�سية واأخرى خم�س�سة للطعام ومنطقة خا�سة 
اأوقات  بالطاقم الإداري للمدر�سة ف�سال عن مكتبة ميكن ا�ستخدامها بعد 

الدوام الر�سمي.
الطاقة  زيـــادة  الــــوزارة عملت على  اأن  فــوزيــة غــريــب  �سعادة  قــالــت  بــدورهــا 
من  تربوية  وبــرامــج  اأهـــداف  تخدم  بحيث  املــطــورة  للمدار�س  ال�ستيعابية 

كاملختربات  حيوية  مرافق  توفري  خالل  من  الطلبة،  بــاأداء  الرتقاء  �ساأنها 
واأحدث اأجهزة التعلم الذكية مبا يوفر بيئة تعليمية حمفزة وجاذبة للطلبة 
تتوافر  ريــاديــة  تربوية  بيئة  خلق  اإىل  الــرامــيــة  الــــوزارة  روؤيـــة  مــع  تتما�سى 
اإىل  م�سرية  والع�سري،  احلديث  التعليم  ومتطلبات  ا�سرتاطات  كافة  فيها 
اأن الوزارة راعت عند ال�سروع بتطوير املدار�س تلبيتها لحتياجات اأ�سحاب 
اأخرى ي�سهل عليهم  الهمم من خالل توفري ممرات مالئمة لهم ومرافق 

ا�ستخدامها، مبا ي�سمن توفري بيئة تعليمية داجمة حتقق املرجو منها.
مب�سح  قامت  الرتبية  وزارة  اأن  ال�سام�سي  ماجد  املهند�س  قــال  ناحيته  من 
درا�سة  مت  اإذ  مــوؤخــرا،  مظلتها  حتت  املن�سوية  املــدار�ــس  كافة  �سمل  ميداين 
حالتها الإن�سائية وو�سع خمططات لتحقيق ا�ستخدام اأمثل ملرافقها املتنوعة، 
املدر�سية من  املباين  ال�ستدامة يف  الــوزارة على حتقيق  اإىل حر�س  م�سريا 

خالل ال�ستفادة من مكونات طبيعية لت�سغيلها.

اإدارة املن�ساآت بالرتبية حتذر من قيام مدار�س بعمل تعديالت باملبنى دون موافقتها ... وتغ�س الب�سر عن اإباحة �ساحاتها كمواقف لل�سيارات خالل عطلة ال�سيف
•• دبي – حم�صن را�صد 

كــ�ــســفــت مــ�ــســادر مــ�ــســوؤولــة بـــــاإدارة 
والتعليم  الرتبية  بـــوزارة  املن�ساآت 
املدار�س  بع�س  اإدارات  قــيــام  عــن   ،
املدر�سي  بــاملــبــنــى  تــعــديــالت  بعمل 
وزارة  مــوافــقــة  اأخــــذ  اأو  عــلــم  دون 
املن�ساآت  اإدارة  يف  متمثلة  الرتبية 
الــعــمــل يعد  اأن هـــذا  ، مــ�ــســرية اىل 
وعمل  لأ�ــســول  �سريحة  خمــالــفــة 
التعديالت املطلوب تنفيذها داخل 
اىل  لفتا   ، التعليمية  موؤ�س�ساتنا 
بـــه وحدها  مــعــنــي  المــــر  هــــذا  اأن 
 ، الــرتبــيــة  بــــــوزارة  املــنــ�ــســاآت  ادارة 
املــ�ــســوؤولــة مــ�ــســوؤولــيــة كاملة  وهـــي 
التعليمية  واملــنــ�ــســاآت  املـــبـــاين  عـــن 
لوزارة الرتبية والتعليم . واأ�سافت 
املـــ�ـــســـادر اأنــــــه واأثـــــنـــــاء الــــزيــــارات 
بها  يــقــوم  الــتــي  امليدانية  الــدوريــة 
اإدارة  ومــراقــبــي  مــهــنــد�ــســي  تــبــاعــا 
املن�ساآت اكت�سفوا قيام بع�س اإدارات 
ب�سركات  بــال�ــســتــعــانــة  املـــــدار�ـــــس 
التعديالت  ببع�س  للقيام  خا�سة 
مهند�سي  دور  اأن  اىل  مــ�ــســريا   ،

طوال عطلة ال�سيف .
واأكدت اإدارات تلك املدار�س اأن هناك 
بتوجيهات  اإداراتــهــا  يلتزم  مدار�س 
الــوزارة من منطلق حر�سهم على 
تـــوفـــري الأمــــــن والــ�ــســالمــة داخـــل 
 ، ال�سيف  عطلة  خــالل  مدار�سهم 
اإل اأنه ويف ذات الوقت جتد مدر�سة 
اأخرى  مدر�سة  وبجوارها  ملتزمة 
كادت ت�سع لفتة على باب املدر�سة 
باإ�ستغالل  الــ�ــســمــاح   « فــيــهــا  تــعــلــن 
مواقف  كـ  ال�سيف  خــالل  ال�ساحة 
لل�سيارات » ، وك�سف مدراء املدار�س 
بالفعل  هــنــاك  اأن  عــلــى  املــلــتــزمــني 
وقيادات  ملــ�ــســوؤويل  و�ــســلــت  �ــســور 
الوزارة واإدارة املن�ساآت بالوزارة ، اإل 
اأنــه مل يحرك احــدا منهم �ساكنا ، 
لـمهند�سي  املناط  الــدور  اإذن  فاأين 
بالوزارة  املــنــ�ــســاآت  اإدارة  ومــراقــبــي 
، اأمل يكت�سفوا  خــالل  زياراتهم  ؟ 
ب�ساحات  احلـــــراجـــــات  ـــــة  ـــــدوري ال
الرقابة  دور  واأيــــــــن   ، املـــــدار�ـــــس 
الأمـــن  تــوفــري  اأن  اأم  ؟  املــدر�ــســيــة 
يقت�سر  املــدار�ــس  داخــل  وال�سالمة 

فقط اأثناء العام الدرا�سي .

ومراقبي اإدارة املن�ساآت ، هو املعاينة 
للمبنى املدر�سي والعمال املطلوبة 
ورفـــع الــتــقــاريــر الــالزمــة لإجـــراء 
، ومن ثم  اإن�ساءات  اأو  اإ�سافات  اأية 
قــامــوا بــرفــع تــقــاريــر فــوريــة ملدير 

الدارة لتخاذ الالزم .
واأ�ساف ذات امل�سدر اأن اإدارة املن�ساآت 

حذرت  كــمــا   ، التعليمية  املــنــ�ــســاآت 
اأية  تعميمها عقد  املن�ساآت يف  اإدارة 
اتفاقيات اأو مبادرات مع اأية جهات 
املعنية  لــــــالإدارة  الـــرجـــوع  بــعــد  ال 

بوزارة الرتبية اإدارة املن�ساآت . 
عـــدد مــن مدراء  اأكـــد  مــن جهتهم 
املـــدار�ـــس تــاأيــيــدهــم ملــا ذهــبــت اإليه 

بالفعل  موؤكدين   ، بالوزارة  املعنية 
راأ�س  عــلــى  مــدار�ــس  اإدارات  هــنــاك 
من  لكــرث  مدار�س  كمدراء  عملها 
20 �سنة ويعتربون املبنى املدر�سي 
الوقت  ذات  ، معربني يف  لهم  ملكا 
عن ا�ستيائهم من التعميمات التي 
تعني  ول  الرتبية  وزارة  ت�سدرها 

بوزارة الرتبية اأعدت تعميما بهذا 
اليوم  تــعــمــيــمــه  وبــ�ــســدد   ، الــ�ــســاأن 
الدولة  مــدار�ــس  كافة  اإدارات  على 
ن�سخة  عــلــى  الــفــجــر«   « وحــ�ــســلــت 
املدار�س  اإدارات  فــيــه  حتـــذر   ، مــنــه 
تعديالت  اأيــة  عمل  على  بــالإقــدام 
اأي جــزء من  اإزالـــة  اأو  اإ�ــســافــات  اأو 

اأية  عمل  وحتذيرها  املن�ساآت  اإدارة 
اأي  اإزالـــة  اأو  اإ�ــســافــات  اأو  تعديالت 
جزء من املبنى املدر�سي ، لأنه اأول 
واأخريا مبنى تعود ملكيته للدولة 
ولــيــ�ــس مــبــنــى خــا�ــس حــتــى ي�سح 
تزيل  اأو  ت�سيف  اأن  مدر�سة  لإدارة 
لالإدارة  الرجوع  دون  لها  ي�ساء  ما 

مبتابعة تنفيذها ، م�سريين اىل اأن 
على  عــام  كل  ت�سدد  الرتبية  وزارة 
ادارات املدار�س ، وعند بدء العطلة 
ا�ستغالل  مـــنـــع  عـــلـــى  الــ�ــســيــفــيــة 
مظالت املدار�س ، من قبل �سيارات 
داخل   ، �سياراتهم  وو�سع  املعلمني 
مظالتها  وحتــت  املــدار�ــس  �ساحات 

واأ�صدق�ئهم  واأق�ربهم  املعلمني  ل�صي�رات  مواقف  هي  ال�ص�عة  حتى  مدار�ص  • �ص�ح�ت 

ا�ستعدادات للدورة الرابعة ل� جائزة حممد بن را�سد للمعرفة نوفمرب املقبل

•• دبي-وام:

ت�سهد فعاليات قمة املعرفة 2017 
حممد  مــوؤ�ــســ�ــســة  تنظمها  الــتــي   -
اآل مكتوم للمعرفة حتت  بن را�سد 
رعاية �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم رئي�س املوؤ�س�سة 
رئي�س جمل�س اأمناء رئي�س جمل�س 
اأمـــنـــاء جـــائـــزة الــ�ــســيــخ حمــمــد بن 
را�سد اآل مكتوم للمعرفة - لإعالن 
اأ�سماء الفائزين باجلائزة يف دورتها 

الرابعة.
رئي�سا  حمـــــورا  اجلـــائـــزة  وتــ�ــســكــل 
تكرمي  اأهمية  ير�سخ  املعرفة  لقمة 
والإ�سهامات  الإجنـــــازات  اأ�ــســحــاب 
الــنــوعــيــة يف جمــــال نــ�ــســر واإنـــتـــاج 
املنطقة  ــتــوى  مــ�ــس عـــلـــى  املـــعـــرفـــة 

خــالل اإطـــالق املــبــادرات والربامج 
وامللتقيات ذات الأهداف التنموية.

جائزة  ح�سد   ..  2015 عــام  ويف 
حمـــمـــد بــــن را�ــــســــد لــلــمــعــرفــة كل 
هريو�سى  الـــيـــابـــاين  الـــعـــامل  مـــن 
ق�سم  واأ�ستاذ  عامل  وهو  اإي�سيغورو 
الدرا�سات  كلية  يف  البــتــكــار  نــظــم 
الهند�سية يف جامعة  للعلوم  العليا 
 300 اأكــرث مــن  اأو�ــســاكــا و�ساحب 
بــحــث عــلــمــي يف اأنــظــمــة واأجـــهـــزة 
التفاعلية  والـــروبـــوتـــات  الــكــ�ــســف 
نا�سيونال  قـــنـــاة  جـــانـــب  اإىل   ..
جـــيـــوغـــرافـــيـــك لـــــدورهـــــا الــــبــــارز 
التلفزيونية  القنوات  اأهم  كاإحدى 
اإ�سافة  الــعــامل..  يف  املعرفة  لن�سر 
اأحمد  املعروف  الإعالمي  فوز  اإىل 
خواطر  بــرنــامــج  مــقــدم  ال�سقريي 

يف  متخ�س�سة  جــائــزة  اأن  واأو�ــســح 
جمال املعرفة بهذا احلجم وحتمل 
رئي�س  نــائــب  ال�سمو  �ساحب  ا�ــســم 
الــــدولــــة رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الــــــوزراء 
حاكم دبي اإمنا توؤكد اأهمية وقيمة 
مبختلف  الب�سر  حــيــاة  يف  املــعــرفــة 
واجتماعيا  ثـــقـــافـــيـــا  ـــبـــهـــا  جـــوان
فيه  اأ�سبحت  ع�سر  يف  واقت�ساديا 
وركيزة  الــتــطــور  عــ�ــســب  املــعــرفــة 
التقدم والنماء الجتماعي وحجر 

الزاوية لزدهار ورخاء ال�سعوب.
الأخرية  الـــدورة  فعاليات  وخـــالل 
من قمة املعرفة 2016 .. تقا�سم 
غيت�س  ميليندا  مــن  كــل  اجلـــائـــزة 
موؤ�س�سة  يف  املـــ�ـــســـارك  الـــرئـــيـــ�ـــس 
يف  لــدورهــا  غيت�س  وميليندا  بــيــل 
والو�سول  التعليم  فر�س  تو�سيع 

اقت�ساد  بــنــاء  اإىل  �ــســعــيــا  والـــعـــامل 
التنمية  مــ�ــســرية  وتــعــزيــز  املــعــرفــة 

امل�ستدامة لل�سعوب واملجتمعات.
ــعــادة جــمــال بـــن حويرب  واأكـــــد �ــس
واملدير  لــلــجــائــزة  الـــعـــام  الأمــــــني 
جائزة  اإن  لــلــمــوؤ�ــســ�ــســة  الــتــنــفــيــذي 
اأ�سفت  للمعرفة  را�سد  بن  حممد 
لفعاليات  كــــربى  واأهـــمـــيـــة  زخــمــا 
انطالقتها  مـــنـــذ  املـــعـــرفـــة  قـــمـــة 
�ساحب  نهج  جت�سد  كونها  الأوىل 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رعاه  دبـــي  حــاكــم  الـــــوزراء  جمل�س 
والبتكار  الإبــــــداع  حتــفــيــز  يف  اهلل 
عرب  والعاملي  املحلي  امل�ستوى  على 
ر�سد اجلوائز املرموقة يف خمتلف 

املجالت.

وتطوير  املعلومات  تكنولوجيا  اإىل 
م�ساعدة  �ساأنها  مــن  التي  احلــلــول 
الرتـــقـــاء مب�ستوى  عــلــى  الأفــــــراد 
مــعــيــ�ــســتــهــم واخلـــــــروج مـــن دائــــرة 
�سركة  فــــوز  جـــانـــب  اإىل  الـــفـــقـــر.. 
م�سدر  امل�ستقبل  لطاقة  اأبــوظــبــي 
م�ساريع  تــنــفــيــذ  يف  لإجنــــازاتــــهــــا 
الـــــطـــــاقـــــة املــــــتــــــجــــــددة املــــجــــديــــة 
الب�سرية  الــكــوادر  واإعــــداد  جتــاريــا 
خالل  مــن  القطاع  يف  املتخ�س�سة 
معهد م�سدر للعلوم والتكنولوجيا 
وت�سجيع وحتفيز البتكار.. اإ�سافة 
التي  الــعــربــي  الفكر  موؤ�س�سة  اإىل 
ركزت جهودها يف جمال الت�سامن 
الثقايف العربي وتعزيز هوية الأمة 
اإىل جــنــب مع  جــنــبــا  احلــ�ــســاريــة 
من  الــعــامل  ثقافات  على  النــفــتــاح 

لغة  عــرب  املعلومات  لتبادل  �ساحة 
م�سرتكة يعرفها اجلميع. كما فاز 
ريـــادي الأعــمــال الأمــريــكــي جيمي 
ويكيبيديا  مــوؤ�ــســ�ــس  دونـــــال  ويــلــز 
املو�سوعة احلرة التعاونية املحتوى 
وموؤ�س�سة  الإنـــرتنـــت  �ــســبــكــة  عــلــى 
ويكيميديا وهو املوؤ�س�س امل�سارك يف 
ويكيا وهي خدمة ا�ست�سافة مواقع 
جمــانــيــة خــا�ــســة قـــام بــاإنــ�ــســائــهــا يف 
تقديرا  وذلـــــك   ..2004 الـــعـــام 
اأكرب  بــنــاء  يف  املتميزة  جلهودهما 
لــنــ�ــســر ونقل  الـــعـــامل  مــنــ�ــســات يف 
تعزيز  يف  واإ�ــســهــامــاتــهــمــا  الــعــرفــة 
جمـــــــالت املــــعــــرفــــة الـــبـــ�ـــســـريـــة يف 

الع�سر احلديث.
جلائزة  الرت�سح  بــاب  اأن  اإىل  ي�سار 
للمعرفة  ــــــد  را�ــــــس ــــــن  ب حمــــمــــد 

املوؤثرين  اأبــــــرز  اأحـــــد  يــعــد  الـــــذي 
وهو  الــعــربــي  لل�سباب  واملــحــفــزيــن 
فئة  الأول يف  املــركــز  عــلــى  احلــائــز 
كــمــا اختري  الـــتـــوعـــويـــة  الــــربامــــج 
�سمن قائمة اأكرث 500 �سخ�سية 

موؤثرة يف العامل العربي.
�سهدت  2014.. فقد  عــام  اأمــا يف 
اجلــائــزة بــدورتــهــا الأوىل فــوز كل 
من ال�سري تيم برينرز يل خمرتع 
قــام برينرز  الإنــرتنــت حيث  �سبكة 
اخلا�سة  ـــنـــظـــم  ال بـــــاخـــــرتاع  يل 
بــالــتــعــامــل مـــع �ــســبــكــة الإنـــرتنـــت 
ونـــــظـــــام نقل  املــــــواقــــــع  ومـــــعـــــرف 
كتابة  لــغــة  جــانــب  اإىل  الــنــ�ــســو�ــس 
�ــســفــحــات الإنـــرتنـــت.. كــمــا يرجع 
املت�سفح  اخـــــرتاع  يف  لـــه  الــفــ�ــســل 
الدولية  ال�سبكة  ما جعل من  وهو 

نهاية  حـــتـــى  مـــفـــتـــوحـــا  زال  مـــــا 
ويـــتـــم قبول  اأغــ�ــســطــ�ــس اجلــــــاري 
باللغة  املكتوبة  الرت�سيح  طلبات 
على  فقط  الإجنليزية  اأو  العربية 
www. الإلـــــــكـــــــرتوين  املـــــوقـــــع 
knowledgeaward .

موؤ�س�سة  اأعــلــنــت  فيما   ..  com
حممد بن را�سد اآل مكتوم للعرفة 
اأنـــه لــن يــتــم قــبــول الــطــلــبــات التي 
بينما  الــ�ــســروط  كــامــل  ت�ستويف  ل 
�سحب  اجلائزة  اأمناء  ملجل�س  يحق 
اجلائزة من اأي جهة نالتها يف حال 
اأو الإخــــالل  بــ�ــســروطــهــا  الإخـــــالل 
بـــاأخـــالقـــيـــات الــبــحــث الــعــلــمــي اأو 
الفكرية  امللكية  اأو  العلمية  الأمانة 
جمل�س  يــــراه  اآخــــر  اإخـــــالل  اأي  اأو 

الأمناء.

ال�صري تيم برينرزيلميليندا غيت�ص اأحمد ال�صقرييجيمي ويلزهريو�صى اب�صيغورو
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اأخبـار الإمـارات
بيت اخلري توزع 50 األف وجبة على العمال يف اأغ�سط�س 

•• دبي -وام:

اأطلقت جمعية بيت اخلري حملة لتوزيع 50 األف وجبة طعام مع الع�سائر 
واملياه املربدة على العمال يف اأماكن تواجدهم خالل �سهر اأغ�سط�س ت�سامنا 

مع هذه ال�سريحة يف ف�سل ال�سيف.
اأطلقته اجلمعية  الــذي  الطعام  اإطــعــام  املــبــادرة �سمن م�سروع  هــذه  وتــاأتــي 
موؤخرا واأفردت له مركبتني جمهزتني حلفظ الوجبات الغذائية بالتعاون 
التزامه  امل�سروع �سمن  دعم هذا  ي�ساهم يف  الــذي  الإ�سالمي  الإمـــارات  مع 
مببداأ امل�سوؤولية املجتمعية لت�سل الوجبات اإىل امل�ستفيدين �سمن ال�سروط 

ال�سحية املالئمة.

وقال عابدين طاهر العو�سي مدير عام بيت اخلري اأن هذه املبادرة ت�ستهدف 
لإكرامها  ن�سعى  اأن  واجــبــنــا  ومــن  الــوطــن  بــنــاء  يف  تــ�ــســارك  مهمة  �سريحة 
وتقدمي الدعم لها لإ�سعارها بت�سامن املجتمع معها وهي تبذل هذا اجلهد 

ال�ستثنائي يف ف�سل ال�سيف.
اأن هذه املبادرة تاأتي �سمن جهود اجلمعية لدعم الفئات  واأ�ساف العو�سي 
الأقل دخال وجت�سيد قيم اجلود واإطعام الطعام التي هي جزء اأ�سا�سي من 
القيم الإماراتية العريقة ..معربا عن �سكره لبنك الإمارات الإ�سالمي اأحد 
�سركاء اجلمعية املهمني والذي يدعم مبادرة مركبة الطعام للجميع وهي 
مبادرة ناجحة ومثمرة لتوزيع 5 اآلف وجبة اأ�سبوعيا بهدف تطوير امل�سروع 

لزيادة وجبات الطعام وتغطية مناطق اأو�سع.

�صمن مب�درات ع�م اخلري وب�لتع�ون مع م�صت�صفى ال ال ات�ص 

ري فحو�سات طبية للعمال يف املفرق ال�سناعية  بلدية مدينة اأبوظبي جتجُ

منذ تطبيق الالئحة التنفيذية 

براأ�س اخليمة  الت��رخي���س  م��نتهية  م��ركب��ة   595

فعاليات موؤمتر تيد - اإك�س تنطلق يف الفجرية 11 اأغ�سط�س

�سحة دبي:اأكرث من ربع مليون راجعوا العيادات التخ�س�سية يف 6 ا�سهر

•• اأبوظبي - الفجر:

 نــظــمــت بــلــديــة مــديــنــة اأبـــوظـــبـــي ، 
بالتعاون مع القيادة العامة ل�سرطة 
اأبوظبي وم�ست�سفى ال ال ات�س مبادرة 
منطقة  يف  لــلــعــمــال  طــبــيــة  خـــرييـــة 
قامت  باأبوظبي،   ال�سناعية  املفرق 
من خاللها باإحراء فحو�سات طبية 
�ــســامــلــة لــهــم، بــهــدف احلـــفـــاظ على 

�سرائح  اأبوظبي  بلدية مدينة  ودعت 
ال�سركاء  ل�ــســيــمــا  كـــافـــة،  املــجــتــمــع 
القطاعني  يف  ال�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــني 
بفعالية  للم�ساهمة  واخلــا�ــس  العام 
املتنوعة  املبادرات اخلريية  كبرية يف 
العون وامل�ساعدة جلميع  لتقدمي يد 
الأثر  الذي له  الأمــر  املجتمع،  فئات 
ون�سر  ـــعـــاون  الـــت زيـــــــادة  يف  الـــكـــبـــري 

العطاء بني النا�س.

بـــذور اخلـــري والــتــعــاون بــني اأفــــراده 
لر�سالتها  ودعــمــاً  معهم،  والتوا�سل 
املجتمع،  �ـــســـرائـــح  جــمــيــع  دعـــــم  يف 
جزء  باعتبارها  العمال  فئة  ل�سيما 
املــجــتــمــع، ويف هذا  وفـــعـــال يف  قــــوي 
الإطـــــار اأكــــدت الــبــلــديــة اأنــهــا قامت 
ات�س  ال  ال  م�ست�سفى  مــع  بالتعاون 
�سملت  طــبــيــة  فــحــو�ــســات  ــــاإجــــراء  ب
عــامــال يف منطقة   176 مــن  اأكـــرث 

جت�سيداً  وذلــك  وتوعيتهم،  �سحتهم 
ملبادرة  الإنــ�ــســانــيــة  واملـــبـــادئ  لــلــقــيــم 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، 
للخري  عــامــاً   2017 عـــام  بــاعــتــبــار 
الذي يج�سد يف معانيه واآيات العطاء 
الماراتي. وتاأتي هذه املبادرة تاأكيداً 
مدينة  لبلدية  الــدائــم  ال�سعي  على 
اأبـــوظـــبـــي لــتــحــفــيــز املــجــتــمــع لــــزرع 

اليومني  الــ�ــســنــاعــيــة خـــالل  املــفــرق 
غد  ليوم  احلملة  وت�ستمر  املا�سيني 
الأربعاء ل�ستقبال اأعداد اإ�سافية من 
العمال الراغبني يف اإجراء الفحو�س 
حر�سها  عن  تعبرياً  وذلــك  الطبية، 
على  ال�سرتاتيجيني  �سركائها  مــع 
وتعزيز  العمال  لفئة  ال�سكر  تقدمي 
دورهــــــــم، ور�ــــســــم البـــتـــ�ـــســـامـــة على 

وجوههم.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأعـــلـــن الــعــمــيــد الـــدكـــتـــور حممد 
�ـــســـعـــيـــد احلــــمــــيــــدي مــــديــــر عـــام 
راأ�س  ب�سرطة  املركزية  العمليات 
خمالفة   595 حتــريــر  اخلــيــمــة، 
قــيــادة مركبة  مــروريــة حتــت بند 
مــنــتــهــيــة الـــرتخـــيـــ�ـــس، مــنــذ بدء 
التنفيذية  الــــالئــــحــــة  تــطــبــيــق 

ا�سرتاتيجيتها  �سمن  الإمـــارة  يف 
الرامية اىل خف�س ن�سبة احلوادث 
وتقليل الوفيات وتطوير التعاون 
واجلهات  القطاعات  خمتلف  بني 
املنظومة  اىل  للو�سول  الخـــرى 
املـــتـــكـــامـــلـــة نـــحـــو جمـــتـــمـــع اآمـــــن 
ومــ�ــســتــقــر وخــــــال مــــن احلــــــوادث 
املـــروريـــة بــتــوعــيــة وتــوجــيــه كافة 

�سرائح املجتمع.

قــواعــد الــ�ــســري واملـــــرور تــبــداأ من 
املــنــزل ثــم الــطــريــق الــعــام، داعياً 
وم�ستخدمي  الــ�ــســائــقــني  جــمــيــع 
الكامل  اللـــــتـــــزام  اإىل  الــــطــــرق 
ــيــمــات والأنـــظـــمـــة  بـــاإتـــبـــاع الــتــعــل
والــقــوانــني املــروريــة داعــيــاً جميع 
جتديد  �ـــســـرورة  اإىل  الــ�ــســائــقــني 
مبلكية  قيادتها  وعــدم  مركباتهم 
جتنباً  وذلــك  الرتخي�س،  منتهية 

الحتادي  واملـــرور  ال�سري  لقانون 
وتطبيقا   1995 ل�سنة   21 رقم 
و   177 الـــــوزاريـــــني  لـــلـــقـــراريـــن 
مطلع  يف  2017م  ل�سنة   178
قواعد  بــ�ــســاأن  املــنــ�ــســرم،  يــولــيــو 

واإجراءات ال�سبط املروري .
واأكد مدير عام العمليات املركزية 
املرورية  الــثــقــافــة  نــ�ــســر  اأهــمــيــة   ،
لدى اجلميع، مو�سحاً اأن احرتام 

املرورية،  للمخالفات  لتعر�سهم 
وحــــفــــاظــــاً عـــلـــى �ــســالمــتــهــم من 
الأرواح  يف  لــلــخــ�ــســائــر  الــتــعــر�ــس 
واملــمــتــلــكــات. واأكـــد احلــمــيــدي، اإن 
�سرطة راأ�س اخليمة، ت�سعى دائماً 
متا�سياً  الــطــرق  اأمـــن  �سبط  اإىل 
مع خطة واأهداف وزارة الداخلية 
ال�سالمة  تــعــزيــز  اإىل  الـــرامـــيـــة 
املـــروريـــة ونــ�ــســر الأمــــن والأمــــان 

•• الفجرية-وام: 

و�سناعة  جتارة  غرفة  ت�ست�سيف 
اأغ�سط�س   11 يف  الــــفــــجــــرية 
اجلــــــاري فــعــالــيــات مـــوؤمتـــر تيد 
يقام  الــــذي  الــفــجــرية  اإكـــ�ـــس   –
الوقت  اأعــمــق..  فكر  �سعار  حتــت 
ـــارك يف  ـــس ـــ� ي لـــكـــ�ـــســـراحلـــواجـــز . 
املتحدثني  اأبــــرز  مــن   7 املـــوؤمتـــر 
لديهم  ممــن  املــوهــوبــني  ال�سباب 
م�ساريع ناجحة واأفكار حتفيزية 

ا�سرتاتيجي.. حيث تقل م�ستويات 
الـــــطـــــاقـــــة مــــــع اقـــــــــــرتاب عــــــودة 
واجلامعات  لــلــمــدار�ــس  الــ�ــســبــاب 
ن�سعى  حيث  الــعــمــل..  اأمــاكــن  اأو 
طاقاتهم  وحتــفــيــز  جتــديــد  اإىل 
كــانــوا يعتقدون  اإجنــــاز مــا  نــحــو 
وي�ست�سيف  مــ�ــســتــحــيــل.  اأنـــــــه 
الإمارات  من  متحدثني  املــوؤمتــر 
والوليات املتحدة واليابان منهم 
فاطمة  الإمــــاراتــــيــــة  املـــخـــرتعـــة 
عتيق  عــفــراء  والــ�ــســاعــرة  الكعبي 

بــاعــتــبــارهــا �ــســريــكــاً رئــيــ�ــســيــاً يف 
الأنــ�ــســطــة الــتــنــمــويــة كــافــة التي 

تقام يف اإمارة الفجرية.
احت�سان  اأن  اجلــا�ــســم  واأ�ـــســـاف 
بو�سفه  للموؤمتر  الــغــرفــة  اإدارة 
ي�سم  ومـــهـــنـــيـــاً  فـــكـــريـــاً  جتـــمـــعـــاً 
والباحثني  الــعــلــمــاء  مـــن  نــخــبــة 
وامل�ستثمرين واملفكرين ي�سهم يف 
لالإمارة  التنموية  الربامج  دعــم 
امل�ساركة  اإىل  داعــيــاً  واملــنــطــقــة.. 
ال�ستفادة  وحمــاولــة  املــوؤمتــر  يف 

يف جمــــالت مــتــعــددة مــثــل عامل 
ـــتـــكـــار  ــيــنــمــا والـــ�ـــســـعـــر والب الــ�ــس
والت�سميم  املو�سيقية  والــفــنــون 

والتطوع.
اجلا�سم  خــــالــــد  �ـــســـعـــادة  واأكــــــــد 
رعاية  اأن  الـــغـــرفـــة  عـــــام  مـــديـــر 
�سمن  تــاأتــي  للفعاليات  الــغــرفــة 
امل�ساهمة  يف  ا�ــســرتاتــيــجــيــتــهــا 
ـــاأكـــيـــداً  املــجــتــمــعــيــة الـــفـــاعـــلـــة وت
لـــ�ـــســـيـــا�ـــســـة اإدارتـــــــهـــــــا الـــداعـــمـــة 
النوعية  والفعاليات  للم�ساريع 

مــن اخلــــربات املــتــوافــرة وفر�س 
البتكار والإبداع.

وكيل  ال�سماحي  عبداهلل  واأو�سح 
عن  املــ�ــســوؤول  واملن�سق  اإكــ�ــس  تيد 
اأن  الفجرية  – اك�س  تيد  مبادرة 
م�ستمد  العام  هــذا  املوؤمتر  �سعار 
لديهم  ممن  ال�سباب  طاقات  من 

اأفكار.
اخــتــيــار موعد  ــــه مت  اأن واأ�ــــســــاف 
اأواخــــــر  املــــوؤمتــــر بـــالـــفـــجـــرية يف 
فــ�ــســل الــ�ــســيــف لــتــحــقــيــق هدف 

•• دبي -وام: 

للعيادات  املــــراجــــعــــني  عـــــدد  بـــلـــغ 
هيئة  مب�ست�سفيات  التخ�س�سية 
ال�سحة بدبي خالل الن�سف الأول 
من العام اجلاري 250 األفا و589 
حالة  و993  الفا   115 مراجعا 
منها راجعت العيادات التخ�س�سية 
مب�ست�سفى دبي و46 الفا و 728 
األفا  و32  حتا  م�ست�سفى  لعيادات 
لطيفة  مل�ست�سفى  مر�سى  و305 
راجعوا  مري�سا   563 الفا  و55 
مب�ست�سفى  التخ�س�سية  العيادات 

را�سد.
وا�ستقبلت مراكز واأق�سام الطوارئ 
هيئة  مبــ�ــســتــ�ــســفــيــات  واحلــــــــوادث 
ال�سحة بدبي خالل الن�سف الأول 
و53  األفا   79 اجلــاري  العام  من 

املفتوحة  الــعــيــادات  ا�ستقبلت  كما 
بدبي  ال�سحة  هيئة  مب�ست�سفيات 
العام  مـــن  الأول  الــنــ�ــســف  خـــالل 
األفا و986 مراجعا   78 اجلــاري 
مراجعا  و533  الــفــا   15 مــنــهــم 
و357  األــفــا  و17  دبــي  مل�ست�سفى 
مل�ست�سفى لطيفة و37 األفا و404 
و692  اآلف  و8  را�سد  مل�ست�سفى 

مل�ست�سفى حتا.
وبـــلـــغـــت اأيـــ�ـــســـا حــــــالت الدخــــــال 
الن�سف  خالل  الهيئة  مل�ست�سفيات 
الفا   38 اجلــاري  العام  الأول من 
و42 حالة مر�سية منها 14 األفا 
و962 مري�سا مل�ست�سفى دبي و13 
و7  لطيفة  مل�ست�سفى  و560  األفا 
اآلف و914 مل�ست�سفى را�سد بينما 
بلغت حالت الدخال مل�ست�سفى حتا 

مر�سية. حالت   1606
و884 م�ست�سفى را�سد و16 األفا 
بينما  لطيفة  م�ست�سفى  و379 

حالة  و14  األــفــا   39 منها  حــالــة 
األفا  و21  دبــي  م�ست�سفى  راجعت 

ا�ستقبل ق�سم الطوارئ مب�ست�سفى 
حتا 1776 حالة طارئة.

�سرطة راأ�س اخليمة تتعاون مع الكلية الكندية

موا�سالت عجمان تكرم املوظف املثايل يف اأ�سعاد املتعاملني  

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اإدارة  مــديــر  نــائــب  املجيني  يو�سف  عمر  العقيد  ا�ستقبل 
الزعابي  حممد  خولة  الــرائــد  بح�سور  الب�سرية،  املـــوارد 
اخليمة،  راأ�ـــس  ب�سرطة  والــتــدريــب  الــتــاأهــيــل  ق�سم  رئي�س 
برئا�سة  الــكــنــديــة،  الإمــاراتــيــة  الكلية  مــن  الــزائــر  الــوفــد 
اهلل  عبد  وال�ستاذ  اجلامعة،  رئي�س  حــامت  جــالل  الدكتور 
من  وجمموعة  الطالبية،  اخلدمات  مركز  مدير  فرحان 

روؤ�ساء الأق�سام باجلامعة، مببنى القيادة العامة.
تاأتي هذه الزيارة بهدف جتديد اأُطر التن�سيق والتعاون بني 

اجلانبني ب�ساأن الجتماعات والزيارات واملهمات اخلارجية، 
ذات  العلمية  والفعاليات  التدريبية  الــدورات  يف  وامل�ساركة 
ال�سلة، ف�ساًل عن تبادل اخلربات وفق اأف�سل املمار�سات يف 
جمال ن�سر التوعية الأمنية، وتبادل املعارف ودعم وتطوير 
اإدارة املعرفة، ودعم الإبداع وغريها من املحاور امل�سرتكة. 
التعاون  اأن جتديد هذا  واأكد العقيد عمر يو�سف املجيني 
اأن يدعم م�سرية العمل ال�سرطي، مبا  امل�سرتك من �ساأنه 
الدائم  التوا�سل  عرب  العلمية  اخلــربات  توثيق  يف  ي�سهم 
مبا يفيد العمل ال�سرطي وير�سي دعائم الأمن وال�ستقرار 

بطرق علمية موثقة مدرو�سة وباأعلى املقايي�س العاملية.

•• عجمان : الفجر 

اكد �سعادة املهند�س عمر بن عمري مدير عام موؤ�س�سة 
املوا�سالت العامة اأن املوؤ�س�سة ت�سعى لتحقيق اهدافها 
التام  املتعامل واحل�سول على ر�ساه  اإ�سعاد  يف جمال 
معتمدة على مهارات وكفاءات الكوادر الب�سرية املدربة 
التي ل تدخر جهدا لتحقيق هذه الأهــداف املن�سودة 
حتقيق  طريق  عن  الر�سا  ن�سب  لرفع  دائما  وت�سعى 

�سعادة املتعاملني متا�سياً مع خطتها ال�سرتاتيجية  

املوظفة  عمري  بــن  اأحــمــد  عمر  كـــرم  وقــــــــد  هــــــــذا 
املتعاملني  اإ�سعاد  يف  املتميزة  جلهودها  غالب  فاطمة 
مدير  احلو�سني  اأحــمد  �ســـــــــارة  بحــــــــ�سور  وذلـــــــك 
يف  الرئي�سي  باملقر  النقل  وت�ساريح  المــتــيــاز  اإدارة 

اجلرف 
امتنانهم  املتعاملني عن  ا�سعاد  واعرب موظفي ق�سم 
بهذا التكرمي ودور املوؤ�س�سة يف تر�سيخ مفهوم النتماء 
من  مزيد  بــذل  على  وحثهم  منت�سبيها  عند  والـــولء 

العمل والجتهاد للرقي بالأداء املتميز. 

حتت �صع�ر »قطرة دم ت�ص�وي حي�ة«دورة كتابة التقارير والر�سائل بجمعية الإمارات براأ�س اخليمة

حماكم دبي تنّظم حملة التربع بالدم •• راأ�س اخليمة – الفجر 

تاأهيل  اإعــــــادة  فــعــالــيــات  اإطـــــار  يف 
باأ�سا�سيات  وتـــزويـــدهـــم  الــ�ــســبــاب 
العمل  يف  التقارير  وكتابة  اإعـــداد 
ومعرفة الأخطاء ال�سائعة يف كتابة 
الوقوع  جتــنــب  وكيفية  الــتــقــاريــر 
املتبعة  بالقواعد  وتزويدهم  فيها 

يف مهارات الت�سال الفعال.
للتنمية  الإمــــارات  جمعية  نظمت 
اخليمة  راأ�ــــــــس  يف  الجـــتـــمـــاعـــيـــة 
كتابة  دورة  بــالــظــيــت  مــقــرهــا  يف 
قدمها  الــتــي  والــر�ــســائــل  التقارير 
درويــ�ــس مــدرب معتمد يف  د.�سيف 
جمال التنمية الب�سرية والإدارية ، 
وا�ستفاد من هذه الدورة ما يقارب 
التدريبية  الدورة  وت�سمنت   .34
كتابة  بــكــيــفــيــة  تــتــعــلــق  ــيــع  مــوا�ــس
الــتــقــاريــر واملـــرا�ـــســـالت الداريــــــة 
و�ــســيــاغــتــهــا بــالــ�ــســكــل والـــطـــرق 
�سليم  وبــ�ــســكــل  احلــديــثــة  العلمية 

•• دبي –الفجر:

للتربع  حملة  دبــي  حماكم  نظمت 
بالتعاون مع مركز خدمات  بالدم 
بال�سارقة،  والأبـــحـــاث  الــــدم  نــقــل 
ت�ساوي  دم  قـــطـــرة  �ـــســـعـــار«  حتـــت 
حياة  اإنــقــاذ  يف  للم�ساهمة   ،« حياة 
املوظفني  ولتوعية  املر�سى،  اآلف 
مبداأ  ولرت�سيخ  الــتــربع،  باأهمية 
كميات  ولتوفري  التطوعي  العمل 

من الدم للمر�سى املحتاجني.
ال�سويدي  �ــســلــطــان  اأو�ـــســـح  حــيــث 
والفعاليات  الت�سويق  ق�سم  رئي�س 
مدى  عـــلـــى  اأقـــيـــمـــت  احلـــمـــلـــة  اأن 
الرئي�سي  املـــبـــنـــى  اأمـــــــام  يـــومـــني 
اإقباًل  �ــســهــدت  والــتــي  لــلــمــحــاكــم، 
كــثــيــفــاً مــن مــوظــفــي حمــاكــم دبي 
واملــتــعــامــلــني فــيــهــا، فــقــد اأْجـــــرت 

املرا�ســــالت  و  الـــــتـــــقـــــاريــر   كــتــابــة 
اإعداد التقرير  الإداريــــة و �سروط 
التنظيم  مـــراحـــل  و�ـــســـرح  اجلــيــد 
وكيفية  للتقارير  الهيكلي  والبناء 
ت�سنيف وحتليل املعلومات خلدمة 

اأغرا�س الر�سالة اأو التقرير. 
امل�ساركني  تــدريــب  مت  اخلــتــام  ويف 
وتـــزويـــدهـــم بـــاملـــهـــارات الـــالزمـــة 

مبوا�سفات  ــائــل  الــر�ــس لــ�ــســيــاغــة 
حيث  اجلــيــد  التقرير  ومتطلبات 
اإعداد  على  امل�ساركني  تــدريــب  مّت 

تقارير عملية. 
اأن املرا�سالت  كما نوه املــدرب على 
داخلية  مرا�سالت  اإىل  تنق�سم  قد 
ومـــــرا�ـــــســـــالت خــــارجــــيــــة واأنـــــــــواع 
مهارات  و  واأهــدافــهــا  الإتــ�ــســالت 

لإعــــــــــــداد و�ــــســــيــــاغــــة الـــتـــقـــاريـــر 
بــكــافــة اأنـــواعـــهـــا والـــتـــعـــرف على 
الإحــ�ــســائــيــات  وحتــلــيــل حمتوى 
تخدم  الــتــي  بالطريقة  الــتــقــاريــر 
كما  بها،  يعملون  التي  املوؤ�س�سات 
مت تدريبهم على عدة تدريبات يف 
وتوزيع  والتقارير  الر�سائل  اإعــداد 

ال�سهادات على امل�ساركني.

اإىل توفري ق�سم لإر�ساد  بالإ�سافة 
الذين  الأ�ـــســـخـــا�ـــس،  وتـــوجـــيـــهـــه 

يعانون من م�ساكل يف الدم.
التربع  حــمــلــة  اأن  اإىل  اإ�ــــســــافــــًة 
خـــدمـــاتـــه مر�سى  تــ�ــســمــل  بـــالـــدم 

احلـــمـــلـــة الـــفـــحـــو�ـــســـات الـــالزمـــة 
يف عــربــة نــقــل الـــــدم، لخــتــبــار دم 
الدم  خلّو  مــن  والــتــاأكــد  املتربِّعني 
للتاأكد من  اأي م�ساكل، وذلك  من 
للمري�س،  الــــدم  و�ــســول  �ــســالمــة 

الــثــال�ــســيــمــيــا، و�ــســحــايــا حــــوادث 
الـــ�ـــســـري واحلـــــريـــــق، والـــنـــ�ـــســـاء يف 
يعانني  والــلــواتــي  الــــولدة  عملية 
الناجمة  الــ�ــســحــيــة  املــ�ــســاكــل  مـــن 
عن احلمل، بالإ�سافة اإىل مر�سى 
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•• اأبوظبي-وام:

بداأ فريقا تقييم جائزة �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لل�سباب 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وجائزة  الرابعة  دورتها  يف  الدولية  العربي 
بعد  التقييم  اأعمال  الثانية..  دورتها  يف  الــدار  لأ�سرة  مبارك  بنت 
700 طلب مــن خمتلف  اأ�ــســل  500 ملف مــن  اأكـــرث مــن  قــبــول 
دول العامل بالن�سبة للجائزة الأوىل.. وعدد من الأ�سر الإماراتية 

والعربية املقيمة يف الدولة بالن�سبة للثانية.
وعقد الفريقان - قبل البدء باأعمال التقييم - اجتماعهما الأول 
باأبوظبي،  املــ�ــســرف  مبنطقة  الأ�ــســريــة  التنمية  موؤ�س�سة  مقر  يف 
بح�سور اأع�ساء فريقي الرتويج ملناق�سة ما يتعلق مبرحلة التقييم 
ومدتها الزمنية وفق خطة عمل برنامج �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
مبارك للتميز والإبداع املجتمعي.. وذلك بعد اإغالق باب الرت�سح 
للجائزتني يف 31 يوليو املا�سي والنتهاء من مرحلة فرز الطلبات 
التي مت تقدميها اإلكرتونيا عرب النظام الذي ا�ستحدثته املوؤ�س�سة 
عمل  مــ�ــســرية  يف  نــوعــيــة  نقلة  يحقق  والــــذي  الــربنــامــج  لتطوير 

املوؤ�س�سة وبرنامج اجلوائز.
التنمية  موؤ�س�سة  عام  مدير  الرميثي  حممد  مرمي  �سعادة  وقالت 
املر�سحني  لختيار  تــاأتــي  التقييم  جلــان  اأعــمــال  بــدء  اإن  الأ�ــســريــة 
بالفوز يف جائزتي �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لل�سباب العربي 
الدولية و اأ�سرة الدار .. وذلك بعد اأن انتهت الفرتة الزمنية املحددة 
للتقدم بالرت�سح للجوائز حيث �سيتم بعد النتهاء من هذه املرحلة 
عر�س نتائج اللجان على �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  الحتــاد 

رئــيــ�ــســة املــجــلــ�ــس الأعـــلـــى لــالأمــومــة والــطــفــولــة لعــتــمــاد النتائج 
النهائية متهيدا لالإعالن عن الفائزين. واأكدت اأهمية برنامج �سمو 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لالإبداع والتميز املوؤ�س�سي التي يعترب 
املظلة التي ت�سم اجلوائز التي اأطلقتها اأم الإمــارات والتي تهدف 
من وراء اإطالقها اإىل ت�سجيع ودعم الطاقات ال�سبابية العربية يف 
كل مكان توجد فيه وعلى م�ستوى عاملي من خالل جائزة ال�سباب 
العربي الدولية كما اأنها ترفد املجتمع بالأ�سر املتميزة التي قدمت 
خدمات جليلة اأو اأن�ساأت اأبناء متميزين وكانت لها ب�سمات ي�سار لها 
بالإعجاب والتقدير وذلك من خالل جائزة اأ�سرة الدار.. م�سيفة 
اأن الربنامج ي�سم كذلك جائزة �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
للمراأة  دولية تخ�س�س  اأول جائزة  تعترب  والتي  الريا�سية  للمراأة 

الريا�سية وت�سعى اإىل تكرمي الن�ساء املميزات يف هذا املجال.
اخلا�سة  التقييم  للجان  بالتوفيق  اأمنياتها  عن  الرميثي  واأعربت 
اأهــمــيــة تــوخــي ال�سفافية واحلــيــاد يف  بــاجلــائــزتــني.. مــ�ــســددة على 
اللذان يقومان على  التقييم وهذا ما يتميز به الفريقان  عمليات 
هذه املهمة. من جهته.. اأكد رئي�س فريق تقييم جائزة �سمو ال�سيخة 
فاطمة بنت مبارك لأ�سرة الدار رفعة ر�سالة اجلائزة التي تهدف 
اإىل ت�سليط ال�سوء على املمار�سات الأ�سرية والجتماعية الناجحة 
يف املجتمع الإماراتي والتي تركت اأثرا اإيجابيا فيه وا�ستفادت منها 
الإماراتية  الأ�ــســر  تكرمي  اإىل  تهدف  كما  العمرية  الفئات  معظم 
والتالحم  الأ�ــســري  التما�سك  حتقيق  على  تعمل  الــتــي  واملقيمة 
التي  واأهدافها  اجلائزة  عن  نبذة  الفريق  رئي�س  وقــدم  املجتمعي. 
ترتكز يف اإبراز اأهمية الأ�سرة واأثرها يف ا�ستقرار املجتمع وت�سليط 
املوؤ�س�سات  وت�سجيع  الإيجابية  الأ�ــســريــة  املمار�سات  على  ال�سوء 

والــهــيــئــات احلــكــومــيــة و�ــســبــه احلــكــومــيــة واخلــا�ــســة لــدعــم وتبني 
ت�سجيع وحتفيز  اإىل  اإ�سافة  الأ�سرة..  ب�سوؤون  تعنى  التي  املبادرات 
والأفـــــراد يف جمال  املــوؤ�ــســ�ــســات  لــدى  والــدرا�ــســات  العلمي  البحث 
التنمية الجتماعية ب�سكل عام وق�سايا الأ�سرة خا�سة واأن اجلائزة 
جــاءت لتوؤكد قيم التالحم والــرتابــط الأ�ــســري يف دولــة الإمارات 
ولتكرم الأ�سر املتميزة والأفــراد ممن جنحوا يف حتقيق نتائج من 
�ساأنها اأن ت�سهم يف دعم ق�سايا التنمية الجتماعية وكذلك لتكرم 
التنمية  موؤ�س�سة  وخدمات  برامج  يف  بانتظام  ت�سارك  التي  الأ�سر 
مــن حكومة  املقدمة  الجتماعية  واخلــدمــات  والــربامــج  الأ�ــســريــة 
اأبوظبي. من جهة اأخرى.. �سرح رئي�س الفريق ال�سروط والأحكام 
اخلــا�ــســة بــاملــ�ــســاركــة يف فــئــات اجلــائــزة وهـــي الأ�ـــســـرة النموذجية 
املتميزين واملبادرة الجتماعية  املتميزة والأفراد  النا�سئة  والأ�سرة 
فئة  اإىل  اإ�سافة  الأ�ــســرة..  لق�سايا  الداعمة  واملوؤ�س�سات  الــرائــدة 

ال�سخ�سية الراعية لق�سايا الأ�سرة.
واأعمارهم  املرت�سحني  فــئــات  بــني  امل�ستويات  مــراعــاة  على  و�ــســدد 
يف  اأحقيتهم  تبني  والتي  الرت�سح  طلبات  مرفقات  على  والطــالع 

امل�ساركة ويف الو�سول اإىل مرحلة التقييم.
معايري  وفق  الإلــكــرتوين  التقييم  اآلية  التقييم  وفريق  ناق�س  ثم 
مع  التعامل  وكيفية  لها  املر�سومة  الأهـــداف  على  وبــنــاء  اجلــائــزة 
الطلبات عرب النظام وخطوات التقييم الإلكرتوين ومنح الدرجات 

اخلا�سة مبعايري كل فئة.
واأكد رئي�س فريق تقييم جائزة �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
اإليه  و�سل  ما  اأهمية  الرابعة  دورتها  يف  الدولية  العربي  لل�سباب 
برنامج �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والإبداع املجتمعي 

من نتائج مبهرة خالل زمن قيا�سي من خالل اعتماده نظام اجليل 
الثالث النظام الذكي يف الرت�سح والتقييم واإعالن النتائج.

للجائزة  الرتويج  يف  الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة  بجهود  اأ�ساد  كما 
الدورة  يف  املرت�سحني  عــدد  �سعف  الــعــام  هــذا  اإليها  تر�سح  والــتــي 
الثالثة ومن خمتلف دول العامل ما يوؤكد اأنها ت�ستقطب وت�سرتعي 

اهتمام ال�سباب واملوؤ�س�سات الداعمة لهم.
الرابعة  الدورة  املعتمدة خالل  الإلكرتونية  التقييم  اآلية  ثم �سرح 
عرب  الطلبات  فــرز  انتهاء  بعد   2017 –  2016 من اجلائزة 
لل�سروط  امل�ستوفية  غري  الطلبات  برف�س  وذلــك  اجلديد  النظام 

واملعايري وقبول الطلبات املكتملة.
وركز رئي�س الفريق خالل حديثه على �سرورة الهتمام باملعايري 
واملعايري الفرعية وكيفية توزيع الدرجات اآليا ومن ثم و�سع نقاط 
احلالت  جميع  م�ستعر�سا  حــدة..  على  ملف  لكل  وال�سعف  القوة 
امللفات  تقييم  اأجــل  مــن  ا�ستخدامها  التقييم  لفريق  ميكن  التي 
بــهــدف الــو�ــســول اإلــكــرتونــيــا اإىل الــقــائــمــة الــقــ�ــســرية الــتــي �سيتم 
النهائي من قبل �سمو  التحكيم قبل اعتمادها  اإىل جلنة  حتويلها 

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك.
موؤ�س�سية  جــوائــز  اأول-  رئي�سي  مطور  ال�سويدي  عو�سة  واأ�ــســادت 
وال�سفافية  والــنــزاهــة  باحليادية  للجائزة  العليا  اللجنة  وع�سو 
يف  اجلائزتني  تقييم  فريقي  دور  على  مركزة  التقييم..  عملية  يف 
�سمو  برنامج  م�سرية  دعــم  �ساأنها  من  التي  النتائج  اإىل  الو�سول 
انطالقا  املجتمعي  والإبـــداع  للتميز  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
من دور موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية يف متكني الأفراد والأ�سر وذلك 
املتخ�س�سة  والربامج  واخلطط  ال�سرتاتيجيات  و�سع  حيث  من 

واإعــــداده  الــطــفــل  ورعــايــة  ووقــايــة  تن�سئة  عملية  يف  ت�سهم  الــتــي 
لدى  والبــتــكــار  املـــبـــادرة  روح  واإزكـــــاء  للم�ستقبل  اجلــيــد  الإعـــــداد 
املراأة  وم�ساعدة  والإنتاج  العمل  على  لتحفيزهم  وال�سباب  الن�سء 
التنمية  حركة  يف  الفاعل  الإ�سهام  من  لتمكينها  مكانتها  وتعزيز 
القت�سادية والجتماعية وتعميم مفاهيم الثقافة البيئية ل�سمان 
البيئي وغر�س ومتكني  والوعي  والطاقة  للمياه  الأمثل  الرت�سيد 
والهتمام  الأ�سـرة  اأفـــراد  لــدى  التطوعي  العمل  واآلــيــات  مفاهيم 
بق�سايا الرتبية والتعليم وو�سائل التقنية احلديثة واحلفاظ على 

الرتاث.
للتميز  مــبــارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  برنامج  اأن  اإىل  ي�سار 
ال�سيخة  �سمو  جــائــزة  عمل  �سري  على  ي�سرف  املجتمعي  والإبــــداع 
فاطمة بنت مبارك لل�سباب العربي الدولية وجائزة �سمو ال�سيخة 
ال�سيخة  �سمو  جلائزة  اإ�سافة  الـــدار..  لأ�سرة  مبارك  بنت  فاطمة 

فاطمة بنت مبارك للمراأة الريا�سية.
وترتكز مهمة الربنامج يف اإعداد خطط عمل اجلوائز وبرنامج كل 
جائزة واإعداد املوازنات ورفعها للجان العليا لعتمادها والتن�سيق 
اجلائزة  مــراحــل  كافة  �سمن  العالقة  ذات  واجلــهــات  اللجان  بــني 
الــرتويــج ثم  تتبعها مرحلة  الإطـــالق  عـــادة مبرحلة  تــبــداأ  والــتــي 
ا�ستقبال طلبات الرت�سح �سواء كانوا اأفرادا اأو فرق عمل اأو موؤ�س�سات 
ثم  ومن  والتقييم  الفرز  يعقبها  وخا�سة  و�سبه حكومية  حكومية 
و�سع القائمة الق�سرية التي يتم عر�سها على جلنة التحكيم ومن 
ثم عر�س القائمة النهائية على �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
لتاأتي املرحلة الأخرية التي تتمثل يف الإعالن عن الأ�سماء الفائزة 

وتوزيع اجلوائز.

•• دبي –الفجر:

والتميز  ال�ــســرتاتــيــجــيــة  اإدارة  نــظــمــت 
املوؤ�س�سي لدى هيئة دبي للثقافة والفنون 
ب�سوؤون  املعنية  الهيئة  للثقافة(،  )دبـــي 
الــثــقــافــة والــفــنــون والــــرتاث يف الإمــــارة، 
ور�س عمل توعوية لتو�سيح اآليات متابعه 
الإدارات،  لأداء  الــتــحــ�ــســيــنــيــة  اخلـــطـــط 
لربنامج  التقييمي  الــتــقــريــر  عــلــى  بــنــاًء 
دورته  املتميز يف  احلــكــومــي  لــــالأداء  دبــي 
جلميع  الــور�ــس  تنظيم  ومت  الــعــ�ــســريــن. 
15 وحدة  موظفي الهيئة املوزعني على 

تنظيمية.
املوظفني  توعية  الور�س على  ركــزت  وقد 
لالأداء  دبي  برنامج  ومعايري  فئات  حول 
احلـــكـــومـــي املـــتـــمـــيـــز، وذلــــــك بــــنــــاًء على 
�سيتم من  ومــا  الــرابــع،  اجلــيــل  منظومة 
حتــديــثــات عــلــى الــفــئــات اجلــديــدة �سمن 

الربنامج واإلزامية م�ساركتها. 
النابودة،  حمــمــد  �سعيد  �ــســعــادة  و�ــســرح 
املـــديـــر الـــعـــام بـــالإنـــابـــة لـــدى هــيــئــة دبي 

دبي  يف  نــلــتــزم  نــحــن  والــفــنــون:  للثقافة 
للثقافة بتبني توجيهات قيادتنا الر�سيدة 
ممثلة ب�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي – “رعاه اهلل”، 
العمل  اآلــيــات  لتطوير  اإىل  تــرمــي  والــتــي 
الــقــطــاع احلكومي  مــفــا�ــســل  يف خمــتــلــف 
ومتــكــيــنــه يف اإمـــــارة دبـــي وال�ــســتــمــرار يف 
تقدمي خدمات متميزة جلميع املتعاملني 
مت  وعــلــيــه،  خــدمــاتــنــا.  مــن  وامل�ستفيدين 
اإىل عــدة حماور  الــور�ــس  التطرق خــالل 
تهدف  التي  الــرابــع  اجليل  منظومة  من 
اأ�س�س ومعايري  بالعمل على  اإىل الرتقاء 
الــنــتــائــج املحققة  تــرتــكــز عــلــى  مــبــتــكــرة، 
احلكومية،  اخلدمات  يف  للتميز  كاأ�سا�س 
�ــســمــن ثــــالث حمـــــاور رئــيــ�ــســيــة: وهـــي: 
الــروؤيــة والبــتــكــار واملــمــّكــنــات، مبــا يحقق 

اأعلى معدلت ر�سا و�سعادة املتعاملني.
بتنظيم  قـــمـــنـــا  الـــــنـــــابـــــودة:  واأ�ــــــســــــاف 
ادارة  قـــبـــل  الــــور�ــــس داخـــلـــيـــا مــــن  هـــــذه 
وتكمن  املوؤ�س�سي  والتميز  ال�سرتاتيجية 

ثــقــافــة التميز  نــ�ــســر  املــ�ــســروع يف  اأهــمــيــة 
ملنظومة  وفقاً  العمل  ومقومات  املوؤ�س�سي 

اإىل  اإ�ــســافــة  للموظفني،  الــرابــع  اجلــيــل 
مــتــابــعــة تــنــفــيــذ خـــطـــط الــتــحــ�ــســني مع 

وجنحت  املــعــنــيــة.  التنظيمية  الـــوحـــدات 
موظفي  جميع  ا�ستهدفت  الــتــي  الــور�ــس 

اأهمها  ومــن  اأهــدافــهــا،  حتقيق  يف  الهيئة 
الرابع.  الــوعــي مبــنــظــومــة اجلــيــل  نــ�ــســر 
ومتـــكـــن املـــ�ـــســـاركـــون مـــن الطــــــالع على 
لالأداء  دبــي  برنامج  فئات  يف  التحديثات 
اعتمادها،  والــزامــيــة  املتميز  احلــكــومــي 
ب�سرح  عليها  امل�سرفون  قيام  مع  ل�سيما 
معايري اجلائزة ومعايري الو�سمة لتهيئة 

املوظفني للم�ساركة.
على  اأكــــدت  قــد  للثقافة”  “دبي  وكــانــت 
من  الـــرابـــع  اجلــيــل  لتطبيق  جــاهــزيــتــهــا 
والعمل  احلـــكـــومـــي،  الــتــمــيــز  مــنــظــومــة 
لتحقيق  �ــســعــيــاً  بـــاأدائـــهـــا  عــلــى الرتــــقــــاء 
التميز،  وا�ستدامة  اجلــودة  معايري  اأعلى 
املحاور  �سمن  بالفعل  العمل  بــداأت  حيث 
خالل  مــن  وذلــك  للمنظومة،  الرئي�سية 
ت�سخري الإبداع والتميز يف عملها اليومي 
لــلــرقــي بـــــالأداء والــكــفــاءة واخلــدمــة اإىل 

اأعلى املعدلت املمكنة.
ا املركز الثاين   وحققت دبي للثقافة اأي�سً
عن فئة اأف�سل ن�سبة حت�سني خالل حفل 
ـــــالأداء احلكومي  ل بــرنــامــج دبـــي  جـــوائـــز 

املتميز يف دورته 19 لعام 2016، حيث 
لــــــالأداء احلكومي  دبـــي  بــرنــامــج  يــهــدف 
اأداء  يف  نوعية  نقلة  اإحــــداث  اإىل  املتميز 
امل�ساركة  احلــكــومــيــة  واجلـــهـــات  الـــدوائـــر 
التي  الذاتي  التقييم  عمليات  خالل  من 
الــدوائــر واجلــهــات مقارنة  جتريها هــذه 

مبعايري التقييم اخلا�سة بالربنامج.
مراحل  اإىل  الو�سول  على  الهيئة  وتركز 
متقدمة يف التميز والريادة، ما �سينعك�س 
امل�ستهدفة،  الــفــئــات  ــا  ر�ــس عــلــى  اإيـــجـــاًبـــا 
حلــ�ــســولــهــم عــلــى خـــدمـــات نــوعــيــة تليق 
مبــكــانــة دبــــي بـــني نــظــرياتــهــا مـــن املـــدن 

العاملية الع�سرية. 
يذكر اأن دبي للثقافة تلتزم باإثراء امل�سهد 
تراثها  مــن  انــطــالًقــا  الإمــــارة  الثقايف يف 
العربي، كما تعمل على مد ج�سور احلوار 
البّناء بني خمتلف احل�سارات والثقافات، 
الجتماعية  املـــــبـــــادرات  يف  واملــ�ــســاهــمــة 
واخلريية البّناءة ملا فيه اخلري والفائدة 
حٍد  على  دبــي  يف  واملقيمني  للمواطنني 

�سواء.

•• ال�صارقة-وام: 

 50 الإ�ــســارة لأكـــرث مــن  اأ�ــســحــاب الهمم ور�ــســة لغة  نظمت جلنة 
والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  وذلك مبقر   - م�ستفيداً 
�سيف  ال�سيفية  لالأن�سطة  الوطني  الربنامج  �سمن  الول-  اأم�س 

بالدي 2017 .
�سارك يف الور�سة .. �سعادة خالد املدفع الأمني العام امل�ساعد للهيئة 
من  وعــدد  بــالدي  �سيف  لفعاليات  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 

اأع�ساء اللجنة العليا اإ�سافة اإىل جمموعة من املوظفني واملتطوعني 
ومدر�سي لغة الإ�سارة واأ�سحاب الهمم.

وقدمت الور�سة.. فاطمة املناعي اخلبرية الدولية يف لغة الإ�سارة 
التي تناولت املبادئ واملفاهيم العامة يف لغة الإ�سارة وفن التوا�سل 
مــع ذوي الإعــاقــة والــفــرق بــني الأ�ــســم والأبــكــم اإ�ــســافــة للحروف 

الأبجدية باللغة الإ�سارية وم�سطلحات مهمة يف لغة الإ�سارة.
اإزاء  الهمم  اأ�سحاب  جلنة  اإىل  بال�سكر  املدفع  خالد  �سعادة  وتوجه 
اجلهود املبذولة لإ�سعاد هذه الفئة التي تعد عماد املجتمع.. م�سرياً 

املوظفني  ل�سيما  اإليها  اجلميع  حاجة  ظل  يف  الور�سة  اأهمية  اإىل 
موؤكداً �سرورة الهتمام بذوي الإعاقة واإعطائهم حقهم.

اأن هدف  اإىل  اأ�سحاب الهمم  واأ�سارت مرمي الفار�سي رئي�سة جلنة 
الور�سة هو التوعية املجتمعية يف جمال ذوي الإعاقة.. حيث بداأت 
بلغة الإ�سارة التي تعترب اللغة الأم لذوي الإعاقة ال�سمعية.. منوهة 
�ستقدم  الأخــرى حيث  لور�سات  بداية  �ستكون  الور�سة  اأن هذه  اإىل 
الفار�سي يوم الثنني املقبل ور�سة بعنوان قل ول تقل مبقر الهيئة 

العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة .

•• دبي -وام:

التابعة  القيوين  اأم  يف  املتعففة  الأ�ــســر  جلنة  اأطلقت 
جلمعية دار الرب 13 م�سروعا خرييا واإن�سانيا متنوعا 
خالل الن�سف الأول من العام اجلــاري . واأكــد خلفان 
اأن  الـــرب  دار  اإدارة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  املـــزروعـــي  خليفة 
م�ساريع اللجنة ومبادراتها الإن�سانية والوطنية املكثفة 
خالل العام احلايل ت�سكل جت�سيدا لتوجيهات �ساحب 
اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
..م�سيدا  للخري  عــامــا   2017 بــاإعــالن  اهلل  حفظه 
�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قبل  من  الكبري  بالدعم 
بن را�سد املعال ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين 

مل�ساريع  �سموه  ومتابعة  اللجنة  مقر  حتت�سن  الــتــي 
والتنموية  الإن�سانية  ومــبــادراتــهــا  واأعــمــالــهــا  اللجنة 

وا�سعة النطاق.
ومن جانبه اأ�سار عبد اهلل علي بن زايد الفال�سي املدير 
اخلريية  اللجنة  اإنــفــاق  اأن  اإىل  الــرب  دار  ل  التنفيذي 
يف  املــحــتــاجــة  الأ�ـــســـر  مــعــانــاة  تخفيف  يف  املتخ�س�سة 
الدولة بلغ 8 ماليني و53 األفا و774 درهما خالل 
كميزانية   2017 عـــام  مــن  املــا�ــســيــة  ال�ستة  الأ�ــســهــر 
ت�سغيلية �سخرت لتنفيذ 13 م�سروعا وا�ستفادت منها 
ومن جهته ذكرعلي العا�سي   . متعففة  اأ�سره   1626
م�سروع  اأن  الــرب  دار  يف  املتعففة  الأ�ــســر  جلنة  رئي�س 
�سيانة منازل الأ�سر املواطنة امل�ستحقة بتكلفة و�سلت 

 32 مــنــه  ا�ــســتــفــادت  دراهــــم  و805  األــفــا   737 اإىل 
�سملت  ال�سحية  امل�ساعدات  اأن  العا�سي  وقــال   . اأ�سرة 
وتو�سيل  درهــم  األــف   382،955 بقيمة  اأ�سرة   27
الكهرباء لالأ�سر املعوزة البالغ عددها 40 اأ�سرة بقيمة 
مبادرات  اأن  العا�سي  واأفـــاد  درهــم.  األــف   272،847
الإفــــراج  مــ�ــســروع  عــلــى  ا�ستملت  ومــ�ــســاريــعــهــا  اللجنة 
تقع  ممن  والإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سات  نزلء  عن 
على عاتقهم مديونيات وذمم مالية عرب امل�ساهمة يف 
الدولة  مناطق  م�ستوى  على  نزيال   17 عن  الإفـــراج 
ت�سيري  ومــ�ــســروع  درهــمــا  و173  753األفا  بتكلفة 
200 فــرد لأداء منا�سك  اأوفــد  الــذي  رحــالت للعمرة 

العمرة بكلفة 457 األفا و600 درهم.

دار الرب تنفق اأكرث من 8 ماليني درهم يف الن�سف الأول من عام اخلري

بدء تقييم الأعمال امل�ساركة يف جائزتي ال�سيخة فاطمة لل�سباب العربي و اأ�سرة الدار 

بهدف تطوير قدرات املوظفني التخ�ص�صية يف جم�ل التميز

»دبي للثقافة« تنظم ور�س عمل ل�سرح اأهم التحديثات يف فئات برنامج دبي 
لالأداء احلكومي املتميز ملنظومة اجليل الرابع

�سم��ن  الإ�س���ارة  لغ���ة  ور�س��ة  م��ن  م�ستفي��دا   50
�سي���ف ب����الدي 2017 
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•• اأبوظبي-وام: 

اأعــلــنــت جـــزيـــرة يــا�ــس عـــن ا�ــســتــ�ــســافــتــهــا الــعــديــد من 
الفعاليات والأن�سطة خالل عيد الأ�سحى املبارك حيث 
الثقافات  الأعمار وخمتلف  كافة  زوارهــا من  �سيتمكن 
وتناول  والت�سوق  الثقافية  بالأن�سطة  ال�ستمتاع  من 
اأ�سهى املاأكولت من خالل حالتها يا�س يف العيد وذلك 

يف الفرتة ما بني 1-9 �سبتمرب.
اإىل  العيد  اأيــام  اأول  التوجه يف  لــزوار اجلزيرة  وميكن 
حوا�سهم  �ستحرك  مميزة  جتربة  خلو�س  مارينا  يا�س 
مــع عــرو�ــس الــلــعــب بــالــنــار والأ�ـــســـواء الــتــي �ستجوب 
مو�سيقى  اأنــغــام  مع  بالتزامن  املائية  اجلــزيــرة  واجهة 

دي جي.
من  مبجموعة  التمتع  كذلك  العائلة  لأفـــراد  وميكن 
التي  اخلفيفة  الــوجــبــات  وتــنــاول  التفاعلية  الألــعــاب 
املارينا  الع�ساء يف مطاعم  اأو  الطعام  �ساحنات  تقدمها 
اأ�سواء  حتــت  ممتع  وقــت  ق�ساء  جــانــب  اإىل  املختلفة، 
الألـــعـــاب الــنــاريــة الــتــي �ــســيــبــداأ اإطــالقــهــا ابـــتـــداء من 
ال�ساعة 9 م�ساءا. اأما الزوار الراغبون باإثراء ثقافتهم 
الإماراتية.. فيمكنهم متابعة رق�سة العيالة التقليدية 
مــرات يف اليوم على مدى 3 اأيــام يف يا�س مول كما   4
القهوة  مــن  الأ�ــســيــلــة  بــالــ�ــســيــافــة  الـــــزوار  �سي�ستمتع 
املول بفر�سة  زائــرات  والتمر.. فيما �ستحظى  العربية 

احل�سول على ر�سوم احلناء يف اأماكن خم�س�سة.. بينما 
�سيقدم املول املزيد من املفاجاآت والفعاليات الرتفيهية 
املميزة التي �ست�ستقطب العائالت والزوار من مقيمني 
و�سياح ومتتد احتفالت العيد لت�سل اإىل عامل فرياري 
اأبوظبي من خالل روايات احلكواتي والقرية الثقافية 

ولعبة املتاهات وال�سقور.
�ساطئ  زوار  مــن  الــعــائــالت  تنتظر   .. ذلــك  جانب  اإىل 

الأن�سطة  مــن  جمموعة  �سبتمرب  و3   2 يــومــي  يــا�ــس 
التي ت�سمل الر�سم على الوجوه وعرو�سا ملجموعة من 
ذلك  وغــري  القفز،  واألــعــاب  والفنون  اليدوية  احلــرف 
الكثري. وميكن ملحبي الأجواء املائية التوجه اإىل يا�س 
اأمواج  منطقة  باألعاب  لال�ستمتاع  اأبوظبي  ووتروورلد 
لع�ساق  كــمــا ميــكــن  �سبتمرب   9-1 بــني  مــا  الــفــرتة  يف 
اإيقاعات الطبول ح�سور عر�س الطبول ال�ستعرا�سي 

يف الفرتة من 1-3 �سبتمرب.
يوم جمعة  كل  ووتروورلد  يا�س  اأ�سواء  ليايل  و�ستنري 
�سبتمرب   29 اأغ�سط�س وحتى   25 بــني  مــا  الــفــرتة  يف 
النافورة  وعــــرو�ــــس  جـــي  دي  عـــر�ـــس  مـــع  بــالــتــزامــن 

الراق�سة.
وقال جرياردو ياني�س املدير التنفيذي لإدارة الوجهات 
الأ�سحى  عيد  حلول  العائالت  تنتظر  يا�س  جزيرة  يف 

واأردنــا هذا  اأحبائهم..  اأطــول مع  وقت  لق�ساء  املبارك 
اأفراد  جميع  ينا�سب  ما  هناك  اأن  من  نتاأكد  اأن  العام 

العائلة مبختلف اأعمارهم وعلى تنوع اهتماماتهم .
اأن العطلة ال�سيفية �سارفت  واأ�ساف وعلى الرغم من 
نحر�س  حيث  تنقطع  ل  املتعة  اأن  اإل  النــتــهــاء..  على 
جزيرة  لــزوار  ا�ستثنائية  احتفالية  اأجــواء  توفري  على 
يا�س يف كافة اأرجائها �سواء اأكان ذلك من خالل تناول 

اأو حتى  اأو التمتع بالعرو�س الثقافية  املاأكولت  اأ�سهى 
ق�ساء وقت ممتع حتت اأ�سعة ال�سم�س اأو ال�ستماع اإىل 
ت�ستعد   .. املــبــارك  الأ�سحى  عيد  وبحلول   . املو�سيقى 
التي  #حالتها_يا�س  حملة  لتختتم  يــا�ــس  جــزيــرة 
العديد  وتقدم من خاللها  �سبتمرب   9 �ست�ستمر حتى 
مــن اجلـــوائـــز الــقــيــمــة حــيــث �ــســيــتــاأهــل اأولـــئـــك الذين 
اأي من معامل  400 درهــم يف  ينفقون ما ل يقل عن 
النقدية  الكربى  باجلائزة  للفوز  ووجهاتها  اجلزيرة 
يا�س  زوار  �سيحظى  كما  درهــم.  مليون  قيمتها  البالغ 
مول بفر�سة للدخول يف ال�سحوبات على �سيارة ت�سال 
من الفئة اأ�س كما �سيح�سل اأولئك الراغبون يف خو�س 
عامل  يف  واحلــمــا�ــس  بالت�سويق  مليئة  فــريــدة  جتــربــة 
فـــرياري اأبــوظــبــي اأو يــا�ــس ووتـــروورلـــد اأبــوظــبــي على 
على  واأ�سبوعية  يومية  �سحوبات  يف  للدخول  فر�سة 

جوائز نقدية بقيمة 5 اآلف درهم و50 األف درهم.
و�ــســيــجــري الــ�ــســحــب عــلــى اجلـــائـــزة الـــكـــربى يف 10 
درهم  مبليون  الفائز  عن  لــالإعــالن   2017 �سبتمرب 
الزوار  يا�س  جزيرة  تدعو  فيما   .. ت�سال  و�سيارة  نقدا 
اجلزيرة  يف  ق�سوها  التي  الأوقــــات  اأجــمــل  توثيق  اإىل 
عرب الها�ستاغ #حالتها_يا�س_يف_العيد وم�ساركة 
هذا  زيارتها  على  وت�سجيعهم  الآخــريــن  مع  جتربتهم 
اجلوائز  من  بواحدة  بالفوز  فر�ستهم  لزيادة  ال�سيف 

املميزة.

•• دندي-وام:

مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
اآل مكتوم  نائب حاكم دبي وزير املالية ..احتفلت كلية 
الدورة  بتخريج  ا�سكتلندا  يف  بــدنــدى  الــعــايل  للتعليم 
القيادة  ومهارات  الثقافية  التعددية  برنامج  من   24
ال�سيفي” و�سمت 61 طالبة من  التدريب  “برنامج 
والعلوم  القت�ساد  وكلية  المــــارات  وكــلــيــات  جــامــعــات 

ال�سيا�سية بجامعة القاهرة وجامعة املاليا املاليزية .
يف  اجلامعة  مبقر  اأقــيــم  الــذي   - التخرج  حفل  ح�سر 
اللورد بروفو�ست عمدة مدينة دندي و�سعادة   - دندي 
مكتوم  اآل  كلية  اأمــنــاء  جمل�س  رئي�س  ال�سايغ  مـــريزا 
املزروعي  �سامل  �سليمان حامد  و�سعادة  العايل  للتعليم 
�سفري الدولة لدى اململكة املتحدة واللورد مورى الدر 
م�ست�سار كلية اآل مكتوم والدكتور الطيب كمايل ع�سو 
وخليفة  بــاأبــوظــبــي  الــ�ــســرطــة  اأكــادميــيــة  ادارة  جمل�س 
لالأداء  را�سد  بن  حمدان  جائزة  ع�سو  ال�سويدي  على 
التعليمي املتميز ومدراء وم�سوؤولو اجلامعات والكليات 

امل�ساركة واع�ساء جمل�س اأمناء الكلية.
�سليمان  وال�سفري  ال�سايغ  مــريزا  من  كل  �سعادة  وقــام 
والدكتور  دنـــدى  عــمــدة  بروفو�ست  والــلــورد  املــزروعــي 
الدر  مـــورى  والـــلـــورد  الكلية  عميد  جـــواذغـــار  ح�سني 
الطالبات  اىل  والـــهـــدايـــا  الــتــخــرج  �ــســهــادات  بت�سليم 
اخلــريــجــات. وكــان احلفل قــد بــداأ بــتــالوة اآيـــات عطرة 
من  �سي�سو  بنت  حميدة  للطالبة  الــكــرمي  الــقــراآن  مــن 
زايــد من  الطالبة عالية  املاليا يف حني قامت  جامعة 
اجلــامــعــة الــربيــطــانــيــة يف دبـــي بــرتجــمــة مــا تلته اىل 
�سالح  منرية  الطالبة  تولت  بينما  الجنليزية  اللغة 
على  الــنــداء  باأبوظبي  ال�سرطة  اأكادميية  من  احلبيل 
مريزا  �سعادة  واأكد  التخرج.  �سهادات  لت�سلم  الطالبات 
الكلية يف كلمة له خالل  امناء  ال�سايغ رئي�س جمل�س 
احلفل جناح هذه الدورة املتميزة من برنامج التعددية 
بـــني اجلامعات  الـــتـــعـــاون  بــفــ�ــســل  الـــقـــيـــادة  ومــــهــــارات 
امل�ساركة من المــارات وم�سر و ماليزيا من  والكليات 
جانب وكلية اآل مكتوم للتعليم العايل من جانب اآخر .

وقال انه يف ظل العوملة يكت�سب التعاون بني اجلامعات 

الوا�سح  والتفكري  والفهم  املعرفة  على  ينبني  الــذي 
التدريب  بــرنــامــج  ان  اىل  ..مـــ�ـــســـريا  خــا�ــســة  اأهــمــيــة 

ال�سيفي يعد مثال وا�سحا على هذا التعاون.
وهناأ ال�سايغ الطالبات اخلريجات .

قوة  اىل  قــوة  ال�سيفي مي�سي من  الربنامج  ان  وقــال 
�سمو  و�سعها  التي  الــروؤيــة  على  بناء  اعـــداده  مت  حيث 
ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم يف اإطار اهتمام �سموه 
بتعليم املراأة وفتح املجالت والآفاق اأمامها للتقدم فى 

احلياة موجها ل�سموه ال�سكر والتقدير.
واأ�ساف ان هذه الدورة تعترب من اأكرث الدورات متيزا 
تركيزها  مع  خا�سة  الكلية  من  ا�سادة  على  ح�سلت  اذ 

على اجلدية والتفكري البداعي و�سعة الأفق .
م�سريا اىل ان الدروة تناولت عدة حماور اأهمها مبداأ 
احلوار الذي يعترب اأحدث و�سيلة لرتويج التفاهم بني 
ان  ..وقـــال  والتفاهم  بــاحلــوار  امل�ساكل  وحــل  ال�سعوب 
الطالبات اأظهرن قدرة كبرية على احلوار فيما بينهن 

وبني املجتمع ال�سكتلندى بدندى.
واأكد “ دورنا لي�س ت�سكيل عقول الطالبات وامنا تهيئة 

تلك العقول للتفكري وقبول الخر » .
م�سريا اىل ان الربنامج ركز على اأهمية التنوع كقيمة 
ان�سانية و�سرورة حياتية يف العامل املعا�سر والتنوع له 
مظاهر ت�سمل احل�ساري والثقايف والجتماعي لكن له 

هدف واحد وهو ا�سعاد الب�سرية.
اآل  لكلية  �سفريات  خــري  كــن  الطالبات  ان  اىل  واأ�ــســار 
وللمراأة  ولأوطانهن  وعائالتهن  وجلامعاتهن  مكتوم 
امل�سلمة بوجه عام ..متوجها بال�سكر ملمثلي اجلامعات 
اخلطوة  التخرج  يكون  ان  ومتنى  الطالبات  وم�سريف 

الوىل يف م�سوار حياة جديدة للطالبات فى امل�ستقبل.
الــدكــتــور ح�سني جــوداذغــار عميد  اأو�ــســح  مــن ناحيته 
هو  ال�سيفىي2017  الــتــدريــب  بــرنــامــج  ان  الكلية 
الن�سخة الـ 14 ال�سيفية الذي تنظمه الكلية بالتعاون 
تنظم  الكلية  ان  اىل  م�سريا   . امل�ساركة  اجلامعات  مع 
اأعوام   10 منذ  الإمــاراتــيــات  للطالبات  �ستوية  دورات 
لي�سبح العدد الإجمايل لدورات برنامج التعدد الثقايف 
24 دورة للطالبات على مدى ال�سنوات الـ 14 املا�سية 
واأ�ساف   . الــيــوم  حــتــى  طــالــبــة   1082 فيها  �ــســاركــن 

يف  تغيري  احــداث  الربنامج  من  ال�سا�سي  الهدف  بــاأن 
�سخ�سية الطالبات واعدادهن ب�سكل ايجابي واكت�ساب 
اأنف�سهن ك�سخ�سيات  مهارات وقدرات جديدة وتطوير 
يتطلب  وهذا  امل�ستقبل  يف  قياديات  لي�سبحن  م�ستقلة 
ك�سر حاجز اخلوف والرهبة من التغيري والعمل على 
ت�سري  الـــدورة  خمرجات  ان  وقــال  ال�سخ�سية.  تطوير 
�سمو  روؤيــة  بف�سل  الربنامج  حققه  الــذي  النجاح  اىل 
ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم الثاقبة ودعم �سموه 
املتوا�سل للكلية. واأو�سح الدكتور جواذغار ان برنامج 
ا�سابيع ا�ستمل على  الــدورة ال�سيفية على مدى اربعة 
ن�ساطات مبا�سرة وغري مبا�سرة �سملت حماور احلوار 
احل�ساري والتعددية الثقافية والقيادة والدارة واملراأة 
والقيادة للمرة الوىل اىل جانب التاريخ ال�سكتلندي 
مــ�ــســريا اىل نــخــبــة مـــن املــحــا�ــســريــن املــتــمــيــزيــن من 
جامعة دندى وجامعات اأخرى الذي �ساهموا يف تنفيذ 
الربنامج الذى بداأ يف التا�سع من يوليو املا�سي ا�سافة 

اىل حما�سر من جامعة كوفنرتى للمرة الأوىل.
وتوجه الدكتور جواذغار يف ختام كلمته بال�سكر ل�سمو 

ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
املالية ..مثمنا دعم �سموه للكلية وبراجمها وان�سطتها. 
واألقت الطالبة خلود ال على من جامعة المارات كلمة 
والتقدير  ال�سكر  خاللها  وجهت  الطالبات  عن  نيابة 
دعم  على  مكتوم  اآل  را�ــســد  بــن  حــمــدان  ال�سيخ  ل�سمو 

�سموه وتوجيهاته للكلية بتنظيم الربنامج .
م�سرية اىل ان الدورة اأتاحت للطالبات فر�سة العتماد 
جمتمع  وتقاليد  عـــادات  على  والــتــعــرف  النف�س  على 
مهارات  واكت�ساب  النف�س  تقييم  عــن  ف�سال  خمتلف 
جــديــدة مــن قـــادة مــوؤثــريــن وفــتــح الذهــــان على اآفاق 

جديدة يف احلياة.
وخالل احلفل األقى ال�ساعر را�سد �سرار ق�سيدة بعنوان 
“جرح الزمن” مع ذكرى عيد جلو�س املغفور له ال�سيخ 
زايــد بن �سلطان ال نهيان طيب اهلل ثــراه بــاين احتاد 
المــــارات وبـــاين اأجمــادهــا وحكيم المـــة تــنــاول فيها 
“تاج  بــعــنــوان  األــقــى ق�سيدة  كــمــا   . مــاآثــره رحــمــه اهلل 
اآل  را�ــســد  بــن  حــمــدان  ال�سيخ  ل�سمو  الكرام” اأهــداهــا 

مكتوم حيث اأ�ساد فيها باهتمام �سموه بالتعليم .

•• عجمان-وام: 

اإخماد  من  عجمان  املــدين  للدفاع  العامة  الإدارة  يف  الإطفاء  فرق  متكنت 
اأي  ت�سجيل  دون  امــ�ــس،  �سباح  النخيل  منطقة  يف  وقــع  خملفات  حــريــق 
اأن  الإدارة  مركز  �سابط  ال�سام�سي  يو�سف  مــروان  الرائد  وقــال   . اإ�سابات 
غرفة العلميات تلقت بالغاً بوقوع حادث حريق خملفات مبنطقة النخيل 
يف متام ال�ساعة 09:44 �سباح من ام�س، وعلى �سوء البالغ حتركت الفرق 
من مركز الإدارة ومركز ال�سناعية ومركز الرميلة اإىل موقع احلادث، حيث 
با�سرت فرق الإطفاء مكافحة احلريق بوا�سطة املاء ومع �سدة �سرعة الرياح 
األ�سنة اللهب عدة �سقق يف  وكثافة الأ�سجار العالية تطور احلادث وطالت 

مبنيني جماورين ملوقع احلادث دون ت�سجيل اأية ا�سابات ..

دفاع مدين عجمان ي�سيطر 
على حريق خملفات

جزي���رة ي���ا�س ت�ستع���د لعي���د الأ�سح���ى بفعالي����ات متنوع�����ة

•• املكال -وام:

قدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ام�س م�ساعدات اإغاثية عاجلة 
مبديرية  الع�سوائي  فــوة  مبنطقة  الزقيق”  بـ”جول  املــعــوزة  لالأ�سر 
املكال مبحافظة ح�سرموت يف اإطار الدعم املتوا�سل الذي تقدمه دولة 
الإمــارات العربية املتحدة لالأ�سقاء يف اليمن. جاء ذلك ا�ستجابة من 
املحرومة  املنطقة  تلك  اأهــايل  اأطلقها  التي  العاجلة  للنداءات  الهيئة 
من اأب�سط اخلدمات الأ�سا�سية حيث توجه فريق ميداين تابع للهيئة 
من  املــئــات  على  اإغــاثــيــة  م�ساعدات  تــوزيــع  ومت  احتياجاتهم  لتلم�س 

اأحمد  واأكــد  النقية.  ال�سرب  مياه  نق�س  من  يعانون  الذين  ال�سكان 
بح�سرموت  الإمــاراتــي  الأحــمــر  الــهــالل  فريق  رئي�س  نائب  النيادي 
الأهايل  لحتياجات  تلبية  ياأتي  الإغاثية  امل�ساعدات  هــذه  توزيع  اأن 
وتطبيع حياة الأ�سر الفقرية منوها اإىل حر�س الهيئة على موا�سلة 
املعوزة  الأ�سر  لكل  الإغاثية  امل�ساعدات  واإدخـــال  امل�ساريع  هــذه  تنفيذ 
والت�سامن  الأخـــوة  لــروح  جت�سيدا  ح�سرموت  مديريات  خمتلف  يف 
معهم. واأعرب الأهايل عن �سكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة و 
حكومة و�سعبا على موا�سلتها تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية والغاثية 

التي جاءت يف وقتها نظرا لرتدي الأو�ساع القت�سادية يف البالد.

الهالل الأحمر يقدم م�ساعدات اإغاثية 
عاجلة لالأ�سر املعوزة باملكال

كلية اآل مكتوم للتعليم العايل با�سكتلندا حتتفل بتخريج الدورة 24 من برنامج التعددية الثقافية
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عربي ودويل

اأعلنت حكومة اإقليم �سيت�سوان يف جنوب غرب ال�سني ام�س الثالثاء 
اأن 23 �سخ�سا لقوا حتفهم يف انهيار اأر�سي ناجم عن هطول اأمطار 

غزيرة على اأجزاء وا�سعة من البالد.
وقالت احلكومة يف بيان على مدونتها الر�سمية امل�سغرة اإن �سخ�سني 
فقدا بعد النهيار الأر�سي يف منطقة ليانغ�سان بالإقليم يف حني مت 

اإنقاذ �سخ�س.
واأ�سافت اإن النهيار الأر�سي دمر اإجمايل 71 منزل. وال�سيف هو 
املو�سم التقليدي للعوا�سف يف ال�سني اإذ ت�سرب الأعا�سري ال�سواحل 
ال�سرقية واجلنوبية وجتتاح العوا�سف الرعدية مناطق وا�سعة من 

البالد.

اأكد وزير القت�ساد الرو�سي ال�سابق الك�سي اوليوكاييف براءته من 
تهمة الف�ساد املوجهة اليه، بعيد و�سوله اىل املحكمة يف مو�سكو.

واوليوكاييف هو اأعلى م�سوؤول رو�سي يعتقل ويحاكم بتهمة الف�ساد 
منذ و�سول الرئي�س فالدميري بوتني اىل ال�سلطة.

وي�ستبه بان اوليوكاييف حاول اختال�س مليوين دولر من �سركة رو�س 
نفط الرو�سية يف اطار ق�سية اأثارت �سجة يف الو�ساط الليربالية يف 
البالد. وميكن ان يحكم بال�سجن 15 عاما يف حال ادانته.وبعد ت�سعة 
اأ�سهر من توقيفه يف مكاتب املجموعة التي ت�سرف عليها احلكومة 
الــرو�ــســيــة ويــرتاأ�ــســهــا �ــســاحــب الــنــفــوذ الــكــبــري ايــغــور �ست�سني، بدا 
اوليوكاييف بعيد نزوله من ال�سيارة اأمام املحكمة وقد فقد الكثري 
من وزنه.وردا على �سوؤال من ال�سحافيني حول م�سوؤوليته ازاء تهمة 
.وخــالل هذه  بالطبع ل  تعتقدون؟  مــاذا  قــال  اليه  املوجهة  الف�ساد 
اجلل�سة الوىل التمهيدية املغلقة التي عقدت الثالثاء �سيتم حتديد 
موعد اأول جل�سة فعلية للنظر يف الق�سية، والبت يف و�سع املتهم وما 
اذا كان �سيبقى قيد القامة اجلربية، كما �ستو�سع لئحة ال�سهود.

ت�سرين  يف  واعتقل   2013 عام  القت�ساد  وزارة  اوليوكاييف  ت�سلم 
الثاين/نوفمرب 2016. واذا كانت ال�سلطات تالحق الكثريين من 
التي يالحق فيها وزير خالل  الأوىل  املرة  فانها  بالف�ساد،  املتهمني 

ت�سلمه �سلطاته منذ �سقوط الحتاد ال�سوفياتي.
ومثل الوزير ال�سابق يف البداية اأمام قا�س وجه اليه تهمة الختال�س 

وتلقي ر�ساوى قبل ان يفر�س عليه الإقامة اجلربية.
و�سرعان ما اأق�ساه بوتني من من�سبه الــوزاري وحل مكانه اخلبري 
يعمل  كان  الذي  عاما(  اوري�سكني )35  ال�ساب مك�سيم  القت�سادي 

يف وزارة املالية.

املعار�سة  عليه  ت�سيطر  الــذي  الفنزويلي  الكونغر�س  يف  نــواب  اأعلن 
اع�ساء يف جمل�س  قبل  تعر�ست لالقتحام من  اجتماعاته  قاعة  ان 
جمموعة  يدعمهم  مــادورو  نيكول�س  للرئي�س  مــوال  اآخــر  ت�سريعي 

من اجلنود.
من  ملجموعة  �ــســورا  تــويــرت  مــوقــع  على  للكونغر�س  ح�ساب  ون�سر 
ال�ــســخــا�ــس داخــــل الــقــاعــة الــتــي يــ�ــســتــخــدمــهــا الـــنـــواب يف الق�سر 

الت�سريعي يف كراكا�س.
هيئة  وهــي   ، التاأ�سي�سية  اجلمعية  مــع  املقر  الكونغر�س  ويت�سارك 
قاطعتها  انتخابات  ا�سبوع من خالل  قبل  مــادورو  اأن�ساأها  ت�سريعية 

املعار�سة واعتربتها غري �سرعية.
اقتحموا  قــد  انــهــم  الكونغر�س  اأعــلــن  الــذيــن  ال�سخا�س  بــني  ومــن 
قاعته، رئي�سة اجلمعية التاأ�سي�سية ووزيرة خارجية مادورو ال�سابقة 

ديل�سي رودريغيز.
ويخ�سى النواب ان تعمد اجلمعية التاأ�سي�سية التي اعطيت �سالحيات 
الكونغر�س من اجل  املوؤ�س�سات احلكومية اىل حل  وا�سعة تطال كل 

توحيد كل ال�سلطة بيد مادورو.
فقد اأمرت اجلمعية ال�سبت باإقالة النائبة العامة لويزا اورتيغا التي 

ان�سقت عن مادورو وحتولت اىل منتقد �سر�س له.

عوا�صم

بكني

مو�سكو

كراكا�س

ماليزيا حتتج على ترحيل تركيا لأجانب 
•• كوالملبور-رويرتز:

ب�سكوى لرتكيا لأن  اإن ماليزيا تقدمت  الثالثاء  ام�س  اأمني  قال م�سوؤول 
اأنقرة قامت برتحيل عدد من امل�ستبه باأنهم مت�سددون اإىل كوالملبور دون 
اإنــذار م�سبق وذلــك فيما تكثف ال�سرطة الإجـــراءات الأمنية قبل انطالق 

دورة األعاب جنوب �سرق اآ�سيا يف العا�سمة املاليزية هذا ال�سهر.
وقال امل�سدر الأمني لرويرتز اإن امل�ستبه بهم، وجميعهم اأجانب، نقلوا من 
تركيا بعدما األقي القب�س عليهم اأثناء حماولة الت�سلل اإىل �سوريا للقتال 

مع تنظيم داع�س الإرهابي.
واأ�ساف امل�سدر املطلع على املناق�سات كان ينبغي اأن تتبع تركيا الربوتوكول 
الدولة  باإبالغ  وثانيا  الــذي جــاءوا منه  البلد  اإىل  اأول برتحيلهم  الــدويل 
التي �سيجري ترحيلهم اإليها . وطلب امل�سدر عدم الك�سف عن هويته لأن 

املناق�سات خا�سة.
دخلوا  مــتــى  ول  مكانهم  يــعــرف  ل  الــذيــن  بــهــم  امل�ستبه  عـــدد  يت�سح  ومل 

ماليزيا.
لكن اأحمد زاهد حميدي نائب رئي�س الوزراء املاليزي قال الأ�سبوع املا�سي 
اإن ال�سلطات تبحث عن 16 مت�سددا على الأقل جرى ترحيلهم من تركيا.

اإمكانية  بهم  امل�ستبه  على  عر�ست  الرتكية  ال�سلطات  اإن  ال�سرطة  وقالت 
الكثريون  الذي جــاءوا منه. واختار  البلد  اإىل ماليزيا بدل من  الرتحيل 
ماليزيا لأنها ترتبط باتفاقات مع دول كثرية لإلغاء تاأ�سرية ال�سفر. ومل 
ترد ال�سفارة الرتكية يف كوالملبور على ر�سالة بالربيد الإلكرتوين تطلب 
مداهمة  املاليزية  لل�سرطة  تابع  الإرهــــاب  ملكافحة  فريق  التعليق.ونفذ 
الأحد واعتقل  �ساعات حول طرق رئي�سية يف كوالملبور يوم  ا�ستمرت �ست 
اأكرث من 400 �سخ�س يف اإطار تعزيز الأمن قبل دورة األعاب جنوب �سرق 

اآ�سيا التي تبداأ يف 19 اأغ�سط�س اآب.

ك�سف هوية اإحدى 
�سحايا اعتداءات 

11 �سبتمرب

•• نيويورك-اأ ف ب:

ال�سرعي يف  اعلنت موؤ�س�سة الطب 
حتديد  من  متكنت  انها  نيويورك 
هـــويـــة رجـــــل قـــتـــل يف اعـــــتـــــداءات 
ايــلــول �سبتمرب  احلـــادي ع�سر مــن 
بعد  نــــــيــــــويــــــورك،  يف   2001
مــــرور نــحــو 16 عــامــا عــلــى هذه 
العتداءات، مل يكن تبقى منه ال 

ا�سالء .
وقالت املوؤ�س�سة ان هوية ال�سحية 
بناء على طلب عائلته.  تك�سف  مل 
واو�سحت ان تقدما �سجل يف جمال 
النووي  احلم�س  فح�س  تقنيات 
الك�سف عن هوية  اتاح  الريبي، ما 
ال�سحية. وقتل اكرث من 2750 
�سخ�سا يف العتداءات على برجي 
نيويورك  يف  �سنرت  تــرايــد  وورلـــد 

التي نفذها تنظيم القاعدة.
التعرف فقط على  الن  ومت حتى 
1641 �سخ�سا من ا�سل 2753 

قتلوا يف العتداءات.
تاميز  نــيــويــورك  �سحيفة  ونقلت 
التي  �سنتني  املرة الوىل منذ  انها 
يتم فيها التعرف على �سحية من 

�سحايا العتداءات.
بربرا  ال�سرعية  الطبيبة  وقــالــت 
المريكية  لل�سحيفة  �سامب�سون 
نقوم  نــــــزال  ل  الــــــذي  الـــعـــمـــل  ان 
هوية  ك�سفنا  كلما  لأنــنــا  مــهــم  بــه 
لعائالت  اجــوبــة  نــحــمــل  جـــديـــدة، 
عانت طويال من فقدان احبائها .

مقتل �ص�بط ا�صرائيلي يف حتطم مروحية 

رقم قيا�سي جديد للمعتقلني الفل�سطينيني خالل يوليو

امل�صري لل�صوؤون اخل�رجية يقلل من حترك�ت وا�صنطن 

قطر تف�سل يف �سراء ذمم متظاهري نيويورك

منا�سدة فل�سطينية لإنقاذ الو�سع الإن�ساين يف غزة

م�سري زوما بني اأيدي الربملان اجلنوب افريقيي 

م�سر تت�سلم غوا�سة ثانية حديثة من اأملانيا 
 2016 الأول  ت�سرين  اأكتوبر  يف  القاهرة  وقالت  املا�سي.  الأول 
اإنها �ستح�سل على اأربع غوا�سات حديثة من اأملانيا. وقال اجلي�س 
ثاين غوا�سة حديثة من طراز  امل�سلحة  القوات  ت�سلمت  بيان  يف 
)209-1400( والتي مت بناوؤها برت�سانة �سركة تي�سني كروب 
ح�سن  خالد  اأحمد  الفريق  قــام  .واأ�ــســاف  الأملانية  كيبل  مبدينة 
اإيذاناً  الغوا�سة  على  امل�سري  العلم  برفع  البحرية  القوات  قائد 

بدخولها اخلدمة بالقوات البحرية .
الثالثة من الطراز  الغوا�سة  اأن ح�سن قام بتد�سني  البيان  وذكر 

نف�سه.
ونقل البيان عن ح�سن قوله هذا النوع من الغوا�سات هو تنفيذ 
على  الــقــدرة  لتطوير  تــهــدف  م�سرية  ع�سكرية  ل�سرتاتيجية 

وحتقيق  املنطقة  ت�سهدها  الــتــي  واملــخــاطــر  التحديات  مواجهة 
بالبحرين  املــمــتــدة  امل�سرية  الــ�ــســواحــل  على  الكاملة  ال�سيطرة 
الأحمر واملتو�سط .وت�سلمت م�سر العام املا�سي حاملتي طائرات 
قيمتها  فرن�سا �سمن �سفقة  مي�سرتال من  هليكوبرت من طراز 

مليار دولر.
وا�سرتت م�سر يف 2014 اأربع �سفن حربية من طراز جويند من 
اإنتاج �سركة )دي.�سي.اإن.اإ�س( التي متلك احلكومة الفرن�سية 64 
يف املئة من اأ�سهمها مقابل 35 باملئة ملجموعة تالي�س الدفاعية. 
فرمي  طـــراز  مــن  فرن�سية  فــرقــاطــة  على  اأيــ�ــســا  م�سر  وح�سلت 
�سمن �سفقة قيمتها 5.2 مليار يورو ل�سراء 24 مقاتلة رافال. 

وت�سلمت م�سر حتى الآن ت�سع من هذه املقاتالت.

•• القاهرة-رويرتز:

قال اجلي�س امل�سري اإنه ت�سلم اأم�س ثاين غوا�سة حديثة من طراز 
)209-1400( من اأملانيا ود�سن غوا�سة ثالثة من الطراز نف�سه.

وقال قائد القوات البحرية الفريق اأحمد خالد ح�سن اإن هذا النوع 
من الغوا�سات يهدف اإىل تعزيز قدرة م�سر على مواجهة التحديات 

واملخاطر التي ت�سهدها املنطقة.
مت�سددين  مــواجــهــة  يف  الع�سكرية  قــوتــهــا  لــتــعــزيــز  م�سر  وتــ�ــســعــى 
ين�سطون يف �سمال �سبه جزيرة �سيناء وخماوف من امتداد ال�سراع 

الدائر يف ليبيا. وتعج منطقة ال�سرق الأو�سط بال�سراعات.
وكانت م�سر ت�سلمت اأول غوا�سة من هذا الطراز يف دي�سمرب كانون 

•• غزة-وكالت:

ام�س  فل�سطينية  �سعبية  جلــنــة  خــاطــبــت 
الثالثاء، رئي�س الربملان الأوروبي اأنطونيو 
تاجاين، حلثه على التدخل لإنقاذ الو�سع 
املحا�سر  غزة  قطاع  يف  املتدهور  الإن�ساين 

اإ�سرائيلياً منذ 10 اأعوام.
رئي�س  امل�ستقل  الفل�سطيني  النائب  ودعــا 
اللجنة ال�سعبية ملواجهة ح�سار غزة، جمال 
اإىل  الــربملــان الأوروبـــــي  اخلــ�ــســري، رئي�س 
الــتــدخــل الــعــاجــل والــعــمــل الــفــوري لإنقاذ 
الــو�ــســع الإنــ�ــســاين اخلــطــري يف غـــزة بفعل 

احل�سار والعدوان وتاأخر الإعمار .
اأوروبــــي جدي  وطــالــب اخلــ�ــســري ب�سغط 
عــلــى اإ�ــســرائــيــل لــرفــع حــ�ــســارهــا عـــن غزة 

الإن�سانية  الأو�ــســاع  متناوًل  نهائي،  ب�سكل 
الــكــارثــيــة الــتــي ميـــر بــهــا مــلــيــونــا مواطن 
غري  واأزمــــات  ا�ستثنائية  ظــروفــاً  يعي�سون 
مــ�ــســبــوقــة اإىل جــانــب الــــزيــــادة احلـــــادة يف 
م�ستوى  وتدين  والبطالة،  الفقر  معدلت 

دخل الفرد اليومي .
لعمل  الــتــام  التوقف  اإىل  اخل�سري  واأ�ــســار 
ملحطة توليد الكهرباء الوحيدة يف غزة منذ 
نحو 4 �سهور، اإىل جانب تقلي�س الكهرباء 
اإ�سرائيل، اإ�سافة لأزمــات املياه  الــواردة من 

وال�سحة ويف كل مناحي احلياة.
واأكــــد اأنـــه بــعــد اأكـــرث مــن 10 �ــســنــوات من 
احلــ�ــســار اخلـــانـــق واملـــ�ـــســـدد، واآثــــــار ثالثة 
حــروب طاحنة تعر�ست لها غــزة، ما زالت 

اآثار كل ذلك ت�سرب كل مناحي احلياة.

نتائج  اإىل  اأدى  احلــ�ــســار  اأن  عــلــى  و�ـــســـدد 
وخيمة اأهمها اأن اأكرث من %80 يعي�سون 
حتــت خــط الــفــقــر، واأكـــرث مــن ربــع مليون 
عـــامـــل ُمــعــطــل عـــن الـــعـــمـــل، فــيــمــا معدل 
 ،60% من  يقرتب  ال�سباب  بني  البطالة 
املياه غري �ساحلة  %97 من  ن�سبته  ومــا 
لل�سرب، و4 اآلف منزل ُمدمر ب�سكل كامل 
بــ�ــســبــب الـــعـــدوان عــلــى غـــزة عـــام 2014، 

لي�ست لها متويل من اجلهات املانحة.
كما نبه النائب الفل�سطيني اإىل خماطر ما 
يتعر�س له القطاع ال�سحي يف غزة من اأزمة 
�سواء يف توفر الأدوية اأو امل�ستهلكات الطبية، 
امل�ست�سفيات  لت�سغيل  الــالزمــة  الطاقة  اأو 
الكهرباء اخلانقة  اأزمة  والعيادات، وكذلك 

وتداعياتها على كل ال�سعد.

•• الكاب-اأ ف ب:

ي�سّوت برملان جنوب افريقيا يف خطوة نادرة وبالقرتاع ال�سري، 
على مذكرة بحجب الثقة عن الرئي�س جاكوب زوما الذي يواجه 

انتقادات من داخل حزبه، يف حترك �سيحدد م�سريه.
الــذي يحكم  الرئي�س  �سيجد  الثقة،  الربملان �سحب  اأقــّر  ويف حال 

البالد منذ 2009، نف�سه جمربا على تقدمي ا�ستقالته.
ومن املفرت�س اأن ت�سّوت غالبية مطلقة من النواب )201 من 

اأ�سل 400( على اقرتاح �سحب الثقة الذي قدمته املعار�سة.
 وكي يتمكن الربملان من اإقراره، �سيكون على ع�سرات نواب حزب 
يف  249 مقعدا  ي�سغل  الذي  احلاكم،  الفريقي  الوطني  املوؤمتر 

الربملان وحامل �سعلة نيل�سون مانديال، اأن ي�سوتوا ل�سالح �سحب 
الثقة.وقد يجروؤ عدد من النواب على القيام بهذه اخلطوة بعد اأن 
اتخذت رئي�سة الربملان باليكا مبيتي قرارا مفاجئا الإثنني بجعل 
به  املعمول  التقليد  بعك�س  املعار�سة،  اأرادتــه  كما  �سريا،  الت�سويت 

اأي برفع الأيدي.
حزب  داخــل  من  متزايدة  انتقادات  اأ�سهر  منذ  العلن  اإىل  وتخرج 
املــوؤمتــر الــوطــنــي الفــريــقــي تــطــال زومـــا الـــذي يــغــرق يف م�ساكل 
بلغت  الــتــي  البطالة  ون�سبة  القــتــ�ــســادي  الــركــود  مثل  وف�سائح 
والتعديل  الجتماعية  للخدمات  املفرط  وال�ستغالل   27،7%
احلكومي املثري للجدل وال�ستباه مبنح عائلة رجال اأعمال ثرية 
تلقاها  التي  التاريخية  ال�سربة  اىل  بالإ�سافة  تف�سيليا،  موقعا 

حزبه يف النتخابات البلدية يف 2016.ونّدد حماربون قدامى يف 
احلزب، من بينهم رفاق نيل�سون مانديال، الثالثاء ب�سلوك احلكام 
اقــرتاح �سحب  الت�سويت ل�سالح  تاأييدهم  ، ملمحني اىل  اجل�سع 
الوطني  املــوؤمتــر  حــزب  حليف  ال�سيوعي،  احلــزب  وطــالــب  الثقة. 

الفريقي يف احلكومة، با�ستقالة الرئي�س.
ماخوزي  الفريقي  الوطني  املوؤمتر  حــزب  يف  النائبة  تــرتدد  ومل 
خوزا الإثنني يف تكرار عزمها على الت�سويت ل�سالح املذكرة، رغم 
اأنها تلقت تهديدات بالقتل ال�سهر املا�سي بعد اإعالنها الت�سويت 

�سد الرئي�س. 
حزب  �سد  ت�سويتا  لي�س  الثقة  �سحب  على  الت�سويت  اأن  واأكــدت 

املوؤمتر الوطني الفريقي، اإمنا هو ت�سويت �سد الف�ساد 

•• عوا�صم-وكالت:

قطر  اأن  الأمريكية،  نيويورك  وليــة  يف  خا�س  م�سدر  ك�سف 
اإىل  املنتمني  بع�س  بينهم  متظاهرين،  ذمم  �ــســراء  يف  ف�سلت 
اأمام  بتظاهرة  للقيام  الولية،  يف  املوجودين  الإخــوان  جماعة 

الأمم املتحدة قبل نحو اأ�سبوع. 
وقال امل�سدر ل�سحيفة الوطن ال�سعودية، اإنه و�سلته معلومات 
اإقامتها  املزمع  املوقع  اإىل  التظاهرة، وذهب  بح�سد قطر هذه 
فيه، و�ساهد يف املوقع كامريا قناة اجلزيرة التي ح�سرت مبكراً 
لت�سوير التظاهرة، غري اأن احل�سور خذلوا القطريني، لفتاً 
3 كانوا  اأ�سخا�س فقط، منهم   8 اأن عدد املتظاهرين بلغ  اإىل 

يحملون �سوراً لأمري قطر متيم بن حمد.
امل�ص�ركة يف دعم الإره�ب

واأ�ساف امل�سدر، اأن غالب الذين مل ي�ساركوا يف التظاهرة راأوا 
بذلك  متهمة  قطر  كون  لالإرهاب،  دعماً  متثل  م�ساركتهم  اأن 
لي�س فقط من جانب الدول الداعية ملكافحة الإرهــاب، ولكن 
من الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب، الذي اأ�سار اإىل اأن قطر 
امل�ساركة يف  اأن  اإىل  امل�سدر  ولفت  الإرهــابــيــني،  هي من متــول 
املتحدة يحا�سب  الوليات  يعّد جرمية يف  القطرية  التظاهرة 

عليها اأي �سخ�س.
واأو�سح امل�سدر اأن منظمي التظاهرة انتظروا يف املوقع املحدد، 
قــنــاة اجلزيرة  كــامــريا  حــاولــت  فيما  اأحــــد،  اإلــيــهــم  ي�سل  ومل 
التقاط ال�سور، ولكن دون جدوى، موؤكداً اأن قطر تريد �سرف 
الأنظار عن دعمها الإرهاب و�سرائها الذمم، مثلما هي متار�س 

ذلك الفعل مع اأن�سارها من الإرهابيني والإخوان.
احت�ص�ر

املحامية  الإن�سان  حلقوق  املنامة  مركز  باأعمال  القائم  اأكــدت 
من  وغــريهــا  املــظــاهــرات  تنظيم  اأن  الــلــظــي،  ديــنــا  البحرينية 
اإىل  احت�سار، م�سرية  التي ميار�سها حكام قطر، هي  الأعمال 

اأن تلك املحاولت يف الدول الغربية فا�سلة.
النا�سطني  الأ�سخا�س  مع  تتوا�سل  قطر  اإن  اللظي،  وقالت   
بهم  الجتــار  ويتم  دولهم،  يف  اأحكام  عليهم  ومن  امل�ستبعدين، 
يف موا�سيع معينة من جانب قطر، مثلما هي حتت�سن حالياً 
عنا�سر من جاعة الإخوان واملعار�سني وغريهم ، لفتة اإىل اأن 

قطر رغم كل حماولتها تف�سل يف النهاية. 
نقول  وعندما  اأفعالها،  تف�سحها  قطر  اأن  اللظي،  واأ�ــســافــت 
وهي  قطر،  �سنع  نتيجة  فهذا  البحرين،  يف  فو�سى  هناك  اإن 

ال�سبب الرئي�س فيما يحدث يف البحرين . 

اىل ذلك، راأى ع�سو املجل�س امل�سري لل�سوؤون اخلارجية ال�سفري 
الأمريكيني  باملبعوثني  اأن اجلولة اخلا�سة  الغطريفي،  ناجي 
يف اخلليج لبحث حل الأزمة مع قطر لن ت�سفر عن اأي نتائج 
اإيجابية مع ا�ستمرار املوقف القطري غري الوا�سح جتاه الأزمة 

وعدم اتخاذ �سلوك حمدد ب�ساأنها.
املتحدة  الــوليــات  اإن  لـ24،  الغطريفي  ناجي  ال�سفري  وقــال 
وا�ــســحــاً، فهناك  لي�س  مــع قطر وموقفها  الأزمـــة  بــدايــة  منذ 
ويف  لقطر  املقاطعة  الأربــــع  الـــدول  مــوقــف  تــوؤيــد  ت�سريحات 
اآخرين ب�سرورة  الوقت نف�سه جند ت�سريحات من م�سوؤولني 
حل الأزمة ووقف الت�سعيد وهو ما يجعل املوقف غري وا�سح 

للجميع.
الغطريفي،  نــاجــي  الأ�ــســبــق  اخلــارجــيــة  وزيـــر  م�ساعد  واأ�ـــســـار 
العالقات  اإذا رغبت يف حت�سني  يد قطر  الآن يف  اأن احلل  اإىل 
الدبلوما�سية مع الدول املقاطعة لها واأن تعود للبيت العربي 
الـــدول الأربـــع لن  اأي حمـــاولت لل�سغط على  جمـــدداً، ولكن 

ت�سفر عن اأي نتائج اإيجابية.
املبعوثني  اأن  الأمريكية  اخلــارجــيــة  وزارة  يف  مــ�ــســوؤول  واأعــلــن 
منذ  وامل�ستمرة  قطر  مع  الأزمـــة  لبحث  للخليج  الأمريكيني 

اأكرث من �سهرين.

نــهــايــة رحــلــة تــدريــبــيــة يف اإطـــار 
اإعـــــــــادة  اإىل  يـــــهـــــدف  بــــرنــــامــــج 
اخلدمة  اإىل  اأبات�سي  مــروحــيــات 
الطيار  وكــــان  تــدريــجــي.  ب�سكل 
اإ�سارات تفيد بوجود عطل  اأر�سل 
على  الــ�ــســيــطــرة  يــفــقــد  اأن  قــبــل 

الطائرة.
اىل ذلك، قالت موؤ�س�سات حقوقية 
اإن  الــثــالثــاء  اأمـــ�ـــس  فل�سطينية 

الفل�سطينيني  املــعــتــقــلــني  عــــدد 
ارتفع  الإ�سرائيلية  ال�سجون  يف 
ارتـــفـــاعـــا كــبــريا يف يــولــيــو متوز 

املا�سي.
بيان  يف  املوؤ�س�سات  هذه  واأ�سافت 
اأن ال�سلطات الإ�سرائيلية اعتقلت 
بينهم  فل�سطينيا  مواطنا   880
ال�سهر  خـــــالل  واأطـــــفـــــال  نـــ�ـــســـاء 
لنادي  تــقــريــر  واأ�ــــســــار  املـــا�ـــســـي. 

عدد  اأن  الــفــلــ�ــســطــيــنــي  الأ�ــــســــري 
يونيو  �ــســهــر  خـــــالل  املــعــتــقــلــني 

حزيران بلغ 388 معتقال.
وذكرت املوؤ�س�سات احلقوقية التي 
الفل�سطيني  الأ�ــســري  نــادي  ت�سم 
الإن�سان  املــيــزان حلــقــوق  ومــركــز 
لرعاية  الـــ�ـــســـمـــري  ومـــوؤ�ـــســـ�ـــســـة 
الأ�ــســري وحــقــوق الإنــ�ــســان وهيئة 
�سلطات  اأن  الأ�ـــــســـــرى  �ـــــســـــوؤون 

الحـــتـــالل اعــتــقــلــت خـــالل �سهر 
من  مواطنا   880 متوز/يوليو 
املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا�ــســي 
من بينهم 144 طفال و18 من 
معظمهم  اأن  اإىل  م�سرية  الن�ساء 

من القد�س.
اإن معظم العــتــقــالت يف  وقــالــت 
القد�س كانت خالل الحتجاجات 
اأ�سبوعني  قــرابــة  ا�ستمرت  الــتــي 

 •• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

واأ�سيب  ا�سرائيلي  �سابط  قتل 
ـــــرافـــــق له  مـــ�ـــســـاعـــد الــــطــــيــــار امل
حتطمت  عندما  خطرية  بجروح 
طــائــرتــهــمــا املــروحــيــة مــن طراز 
قاعدة  يف  هبوطها  اأثناء  اأبات�سي 
جوية، بح�سب ما اأعلنت متحدثة 

با�سم اجلي�س ام�س .
فران�س  لوكالة  املتحدثة  وقالت 
ع�سكرية  مـــروحـــيـــة  اإن  بـــر�ـــس 
ل�سالح  تابعة  قاعدة  يف  حتطمت 
جنوب  يف  ـــلـــي  ـــرائـــي ال�ـــس اجلــــــو 
احلادث  اأن  م�سيفة   ، ا�ــســرائــيــل 

وقع ليل الثنني.
دافيد  الــــرائــــد  اأن  واأو�ــــســــحــــت 
زوهــار من قــوات الحتياط تويف 
بجروح  اآخــر  �سابط  اأ�سيب  فيما 

خطرية.
واأفـــــــــــــــادت تـــــقـــــاريـــــر اإعــــالمــــيــــة 
اإقالع  اأنـــه مت حــظــر  ا�ــســرائــيــلــيــة 
ال�سابق  يف  اأبــاتــ�ــســي  مـــروحـــيـــات 
بـــعـــدمـــا وجـــــد تـــ�ـــســـدع كـــبـــري يف 
تعاود  اأن  قــبــل  اإحـــداهـــا،  مــــراوح 

التحليق ال�سهر املا�سي.
كذلك  اإعالمية  تقارير  واأ�ــســارت 
يف  حتــطــمــت  املـــروحـــيـــة  اأن  اإىل 

على و�سع بوابات اإلكرتونية عند 
مـــداخـــل املــ�ــســجــد الأقــ�ــســى قبل 
واأ�سافت  لحــق.  وقــت  يف  اإزالتها 
ال�سجون  يف  املــعــتــقــلــني  عـــدد  اأن 
 6400 اإىل  و�سل  الإ�سرائيلية 

معتقل.
وقال البيان اإن من بني املعتقلني 
فتيات   10 بينهن  اأ�ـــســـرية،   62
طفل،   300 ونـــحـــو  قـــا�ـــســـرات، 
و1  اإداريــــا  450 معتقال  ونــحــو 
معتقل مقاتل غري �سرعي، عالوة 
املجل�س  نائبا يف   12 وجــود  على 

الت�سريعي قيد العتقال .
اأوامر  عــدد  �سعيد  على  واأ�ــســاف 
اأ�سدرت  فقد  الإداري،  العتقال 
اأمـــــرا   97 الحــــتــــالل  ــلــطــات  �ــس
اأمـــــرا   20 بــيــنــهــا  اإداريـــــــــــا، مــــن 
اأُ�سدرت بحق  اأمرا  جديدا، و77 

اأ�سرى للمرة الثانية والثالثة .
العتقال  يف  اإ�ــســرائــيــل  وت�ستند 
بــــدون  اعـــتـــقـــال  وهـــــو  الإداري، 
حمــاكــمــة ملـــدة بــني ثــالثــة و�ستة 
اأ�سهر قابلة للتجديد، على قانون 

بريطاين قدمي.
ومل ي�سدر تعقيب من ال�سلطات 
الإ�سرائيلية على تقرير املوؤ�س�سات 

احلقوقية الفل�سطينية.



األربعاء   9   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12092  
Wednesday  9   August   2017  -  Issue No   1209212

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم : 180053     بتاريخ : 1/ 10/ 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ســم: �سركة كونيا ال�سناعية التجارية امل�ساهمة لل�سكر
وعنوانه: طريق بي�سهري ، كونيا املركز - تركيا  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :   
النب - الكاكاو - بدائل النب  - م�ستح�سرات نباتية ت�ستعمل كبديل للنب - امل�سروبات التي ا�سا�سها الكاكاو - امل�سروبات التي 
ا�سا�سها القهوة -  التبيوكة - ال�ساغو - املعكرونة والرافيلويل )معكرونة(  - املخبوزات خا�سة املخبوزات احللوة – املعجنات 
والدقيق واملنتجات امل�سنوعة من الدقيق خا�سة ال�سب�س والبا�ستا والعجائن خا�سة عجينة البتزا وعجينة الكيك وعجينة 
البودينج  حلوى  خليط   – )الرغيف(  وال�سندويت�سات  والبتزا  والرغيف  والكيك  والتوتات  والوفل  والب�سكويت  الرغيف 
  - ال�سكر(  )حلوى  ال�سكاكر  �سرائح   - ال�سكر(  من  )احللوى  ال�سكاكر   - اخلبز  خمرية   - اجلاهز  الكيك  خليط   - اجلاهز 
ال�سكر(  ال�سكاكر )حلوى  بالكراميل -  ال�سكر(  ال�سكاكر )حلوى  الكيك - وال�سكاكر )حلوى( لالأكل -  ال�سكر لتزين  كيك 
بالنعناع - ال�سكاكر )حلوى ال�سكر( بال�سوكولته -  ال�سكاكر )حلوى ال�سكر( املحتوية على العلكة وال�سكاكر )حلوى ال�سكر( 
املثلجة - ال�سكاكر )حلوى ال�سكر( من بدائل ال�سكر – ال�سوكولته - األواح ال�سوكولته - �سرائح ال�سوكولته - ال�سوكولته 
املغطاة باجلوز - معجون ال�سوكولته - بدورة ال�سوكولته - �سراب ال�سوكولته - ال�سوكولته املح�سوة - امل�سروبات التي 
ا�سا�سها ال�سوكولته والتي ل حتتوي على ا�سا�س من احلليب او اخل�سروات - الع�سل – اجللي لال�ستهالك الب�سري – �سمع 
الع�سل لال�ستهالك الب�سري – حلويات تركية – احلالوة – الدقيق – ال�سكر – ال�سعري – علكة لغري الأغرا�س الطبية 
– نكهات  – امل�سرتدة  – املايونيز  – الكات�سب  – ال�ساي  – امللح - الأرز  – ال�سوربيت )نوع من الآي�سكرمي(  – الي�سكرمي 
الليمون – ال�سل�سات – تتبيله ال�سلطة – البهارات خا�سة الفلفل – اجلنزبيل – بوردة القرفة – الوجبات اخلفيفة املكونة 

الواقـعة بالفئة: 30 من احلبوب خا�سة رقاقات الذرة ووجبات ال�سعري . 
و�سف العالمة : الكلمة   Torku بالحرف الالتينية باللون الأبي�س على خلفية حمراء ، داخل ر�سم ا�سبه بامل�ستطيل 

مزدوج الإطار يرتفع يف مركزه يف الو�سط نحو الأعلى ومن مركزه يف الو�سط نحو الأ�سفل 
ال�ســرتاطات: 

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

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  اأغ�سط�س 2017 العدد 12092

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 267635     بتاريخ :  2017/2/2
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ســم: حممد حمبوب عامل عبد العزيز 
وعنوانه: �س ب 90812 – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
؛  ال�سعر  غ�سول  ؛  التجميل  م�ستح�سرات  ؛  ال�سابون  ؛  العطرية  الزيوت  ؛  البخور  ؛  العطور 
م�ستح�سرات التبيي�س وغريها من مواد الغ�سيل ؛ م�ستح�سرات التنظيف وال�سقل واإزالة البقع 

والك�سط ؛ معاجني الأ�سنان. 
الواقـعة بالفئة:3

و�سف العالمة : الكلمات بخور مرمي وحتتها BUKHOOR MARYAM  بالأحرف 
العربية والالتينية باللونني الأبي�س والأ�سود

ال�ســرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  اأغ�سط�س 2017 العدد 12092

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 95994  بتاريخ 13/ 6 / 2007

با�سم: جيان ميد كا�ستنج كو.، ليمتد

عنوانه: منرب 3، نامنني رود، بينجيان، جينان ، �ساندونغ، ال�سني

الواقعة بالفئة: 11

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

انتهاء احلماية يف : بتاريخ  13/ 6 / 2017  

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  اأغ�سط�س 2017 العدد 12092

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

بتاريخ 2007/8/14   املودعة حتت رقم : 98848 
با�ســم:   يونغجاو كو. ، ليمتد    

زون،  ديفلومبنت  اكينوميك  هواجنيان  رود،  دايك�سي   2 منرب  وعنوانه: 
تايزهو �سيتي، زهيجياجن بروفين�س، ال�سني 

الواقـعة بالفئة: 17
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتــهاء احلمــاية يف :    بتاريخ 2017/8/14  
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  اأغ�سط�س 2017 العدد 12092

فقدان �سهادةاأ�سهم
فــقــد املــدعــو / حمــمــد عــبــداهلل م�سبح الــكــتــبــي ، 
من  �ــســادرة  ا�سهم  �سهادتي   - اجلن�سية  اإمـــاراتـــي 
 ،  232670 بـــرقـــم  الــقــابــ�ــســة  الــــقــــدرة  �ــســركــة 
233083 )من يجدها عليه الت�سال بال�سركة 

اعاله - اأو رقم تليفون : 0561555068

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / ديثمادل اولور�س تور�س ، الفلبني 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم )5019467( 
مـــن يـــجـــده عــلــيــه التـــ�ـــســـال بــتــلــيــفــون رقم 

 055/3034921

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03221/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00666/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده :جوجا �سينغ هاربهاجان �سينغ  
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ :  خيرب علي نواب خان ختك  
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

يــوؤدي للمدعي مبلغ 31255 درهــم والزمته  ان  الــزام املدعي عليه   -1
بامل�ساريف 

2- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم 
املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�سر ويف حال  تاريخ  من 

�سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04149/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03832/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : اديل�ساريو اي�سبينو�سا با�ستا�سا
بن  عبدالواحد  التنفيذ:  طالب  تقدم  حيث   - القامة  حمل  جمهول 

�سبيب العقارية )بن �سبيب العقارية �سابقا(   
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- الزام املدعي عليه باقي قيمة ال�سيكات املرجتعة 10.686 درهم 
2- الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 12.500 درهم 

فاتورة  قيمة  درهــــم(   517.50( مبلغ  بــ�ــســداد  عليه  املــدعــي  الــــزام   -3
الكهرباء واملاء

4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم 
املبينة  املهلة  خالل  التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  الن�سر  تاريخ  من 

�سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04199/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04681/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : يف . ا�س . ات�س ل�ست�سارات تطوير امل�ساريع 
جمهول حمل القامة   

 حيث تقدم طالب التنفيذ :  �سركة دانية لالدارة وال�ست�سارات العقارية - ذ م م
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- الزام املدعي عليها اخالء العقار املوؤجر املبني باوراق الدعوى وبت�سليمه 
للمدعية خاليا من ال�سواغل 

2- الزام املدعية عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )�ستة وع�سرون الف ومائتان 
وخم�سون درهم( بدل �سيك اليجار من املدة  2017/2/1 وحتى 2017/4/30 

3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
يتم  �سوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�سر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04150/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03785/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : �سيف وتر تكنولوجي -  �س ذ م م
ومدثر اقبال بهاتى حممد  اقبال -  جمهول حمل القامة   

�سبيب  بــن   - العقارية  �سبيب  بــن  عبدالواحد  التنفيذ:  طالب  تقدم  حيث 
العقارية �سابقا    

 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
1- الزام  املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )12.200 درهم( 

قيمة �سيك الجرة املرجتع 
درهــم غرامة  للمدعية مبلغ 2500  تــوؤدي  ان  الوىل  عليها  املدعي  الــزام   -2

ارتداد �سيك 
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

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

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
     اعالن ح�سور املدعي عليهم  بالن�سر 

يف الدعوى 2016/8424   اإيجارات  
اىل املدعى عليهم : عبدالرحمن احمد يو�سف ، �سي ات�س جي كوبنهاغن للعقارات 

امنه �سامل حممد الرزي ال�سام�سي ، نوبل هو�س لال�ستثمار - �س ذ م م  
 مبا اأن املدعي : فالدي�سالف ليف �سوجوف   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02084242016 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
بالتايل : 

- بطالن عقد اليجار من الباطن 
- مطالبة مالية - تعوي�س 

- مطالبة مالية - ا�سرتجاع ر�سوم تاأمني �سكن 
- مطالبة مالية - اخر - مطالبة مالية 

- الزام املوؤجر بت�سليم م�ستندات - الزام املوؤجر بت�سليم م�ستندات 
- تعيني خبري - تعيني خبري  

املوافق  الثــنــني   يــوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وقــررت 
بالدائرة  اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امــام  2.30م  ال�ساعة   2017/8/14
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
ال�سهاد رقم 2017/8162

ا�سهاد تغيري واثبات قبيله
طالب الأ�سهاد :  نا�سر عبيد خليفة ح�سني اأحمد اجلن�سية الإمارات 

احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على منم ل نبي بعده، فاإنه يف يوم الثنني 15 من �سهر ذي 
ابو قازان  اأحمد  اأنــا حممد  م لدى  �سنة 2017  اأغ�سط�س  �سهر  املوافق 7 من  �سنة 1438 ه   القعدة 
القا�سي مبحاكم دبي  البتدائية - حمكمة الأحوال ال�سخ�سية ح�سر املذكور اأعاله وهو بحالته 

املعتربة �سرعا وقرر قائال:
العم :  ابن  ا�ستنادا لقيد  اأبنائي وذلك  القبيلة )اأهلي( يل وجلميع  اإ�سافة م�سمى  اأرغب يف  اإنني 
اإدارة  اإثبات ذلك وقد ورد خطاب  اأهلي رقم  10459/ 202 وطلب  اأحمد خليفة ح�سني  اإ�سماعيل 
اجلن�سية والإقامة املوؤرخ 2017/8/3. وبناء على الطلب وبح�سور ال�ساهدين مكتوم حممد علي 

ن�سريي املرزوقي وخليل ابراهيم عبد اهلل علي اآل علي اأ�سدرنا هذا الإ�سهاد للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي

 حمكمة الحوال ال�سخ�سية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
ال�سهاد رقم 2017/8158

ا�سهاد تغيري واثبات قبيله
طالب الإ�سهاد : عبد الرحمن عبيد خليفة ح�سني اجلن�سية: الإمارات 

احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده فاإنه يف يوم الأثنني 15 من  �سهر ذي 
القعدة �سنة 1438 ه  املوافق 7 من �سهر اأغ�سط�س 2017 م لدي اأنا حممد اأحمد اأبو قازان القا�سي 
الرحمن  عبد  فهد  املذكور  وكيل  ال�سخ�سية ح�سر  الأحــوال  – حمكمة  البتدائية  دبي  مبحاكم 

عبيد خليفة وهو بحالته املعتربة �سرعا وقرر قائال: 
اإنني اأرغب يف اإ�سافة م�سمى القبيلة اأهلي ملوكلي عبد الرحمن عبيد خليفة ح�سني وجلميع اأبنائه 
اإثبات  اأهلي رقم 10459-202 وطلب  اأحمد خليفة ح�سني  اإ�سماعيل  ا�ستنادا لقيد ابن العم  وذلك 
وبح�سور  الطلب  على  وبنا:ء   .  2017-8-3 املــوؤرخ  والإقامة  اجلن�سية  اإدارة  ورد خطاب  وقد  ذلك 
ال�ساهدين مكتوم حممد علي ن�سريي املرزوقي وخليل ابراهيم عبد اهلل علي اآل علي اأ�سدرنا هذا 

الإ�سهاد للعمل مبوجبه. 
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي

 حمكمة الحوال ال�سخ�سية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
ال�سهاد رقم  2017/8161

ا�سهاد تغيري واثبات قبيله
طالب الإ�سهاد: عبدالر�سول عبيد خليفة ح�سني - اجلن�سية الإمارات. 

احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده فاإنه يف يوم الثنني 15 من  �سهر 
ذي القعدة �سنة 1438 ه  املوافق 7 من �سهر اأغ�سط�س 2017 م لدي اأنا حممد اأحمد اأبو قازان 
اأعــاله وهو  – حمكمة الأحــوال ال�سخ�سية ح�سر املذكور  القا�سي مبحاكم دبي البتدائية 

بحالته املعتربة �سرعا وقرر قائال:
 اإنني اأرغب يف اإ�سافة م�سمي القبيلة اأهلي يل وجلميع اأبنائي وذلك ا�ستنادا لقيد ابن العم 
خطاب  ورد  وقد  ذلك  اإثبات  وطلب   202  -10459 رقم  اأهلي  ح�سني  خليفة  اأحمد  اإ�سماعيل 
اإدارة اجلن�سية والإقامة املوؤرخ يف 3-8-2017 . وبناء على الطلب وبح�سور ال�ساهدين مكتوم 
الإ�سهاد  اأ�سدرنا هذا  علي  اآل  علي  اهلل  ابراهيم عبد  وخليل  املرزوقي  ن�سريي  علي  حممد 

للعمل مبوجبه . 
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي

 حمكمة الحوال ال�سخ�سية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2249  جتاري جزئي
ان  القــامــة مبــا  للتجارة جمهول حمــل  ال�سام  قلعة    -1  / عليه  املــدعــي  اىل 
املدعي/ اورا�سيا خلدمات ال�سحن �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )18050( درهم والر�سوم وامل�ساريف.  
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/15 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذا   Ch 1.C.13
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
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عربي ودويل

طالبان تتاجر باملخدرات لتمويل عملياتها  اإحراق �سيارات يف اأعمال عنف باأيرلندا ال�سمالية 
•• كابول-اأ ف ب:

عندما  اخل�سخا�س  زراعــة  منعت  التي  طالبان،  حركة  باتت 
انتاج  على  وا�ــســع  ب�سكل  الآن  ت�سيطر  افغان�ستان،  حكمت 
الهريوين يف البلد الذي متزقه احلرب، ما يوفر للمتمردين 

مليارات الدولرات، بح�سب م�سوؤولني.
ويف العام 2016، �سنعت افغان�ستان -- التي تنتج 80 باملئة 
4800 طن من املخدر حمققة  اأفيون العامل -- نحو  من 
الأمم  بح�سب  دولر،  مــلــيــارات  بثالثة  تــقــدر  عــوائــد  بــذلــك 
املتحدة. ولطاملا فر�ست طالبان �سرائب على املزارعني الذين 
يزرعون اخل�سخا�س لتمويل متردها امل�ستمر منذ �سنوات، اإل 
اأن امل�سوؤولني الغربيني باتوا قلقني من اأن احلركة املتطرفة 
تدير حاليا م�سانع خا�سة بها، حيث حتول املح�سول املربح 
اإىل مورفني وهريويني ليتم ت�سديره. وقال م�ساعد وزير 
اخلارجية الأمريكي ل�سوؤون املخدرات واإنفاذ القانون، وليام 

براونفيلد، لل�سحافيني يف العا�سمة الفغانية كابول موؤخرا 
لدي �سعور قوي باأنهم يقومون مبعاجلة كل املح�سول .

واأ�ساف جميع املحا�سيل التي يح�سدونها تعالج يف حينها. 
اإىل  اإر�سالها  قبل  �سنَّعوها  اإذا  اأكــرب  عائدات  على  يح�سلون 

اخلارج .
اأرقــام ف�سفا�سة للغاية،  اأننا نتعامل مع  وتابع من الوا�سح 
ولكن عوائد تهريب املخدرات تقدر مبليارات الدولرات كل 

عام، تاأخذ طالبان ن�سبة كبرية منها .
وت�سكل نبتة اخل�سخا�س زهيدة الثمن و�سهلة الزراعة، ن�سف 

اإجمايل الناجت الزراعي يف افغان�ستان.
من  للكيلوغرام  دولرا   163 حـــواىل  لــلــمــزارعــني  ــع  ــدَف وُي
الــذي يخرج من  اخلــام  الأفيون  -- وهي  ال�سوداء  الع�سارة 

غالف بذور اخل�سخا�س عند قطعها بال�سكني.
وعند حتويلها اإىل هريوين، تبيعها طالبان يف اأ�سواق املنطقة 
للكيلوغرام  دولر  و3500   2300 بــني  يــــرتاوح  بــثــمــن 

الواحد. واإىل حني و�سولها اإىل اأوروبا، تباع باجلملة بـ45 
لقوات  ال�ست�سارة  يــقــدم  غــربــي  خبري  بح�سب  دولر،  األـــف 
الك�سف عن  والــذي طلب عدم  الفغانية  املخدرات  مكافحة 

هويته.
واأفاد اخلبري اأن زيادة عثور ال�سلطات على املواد الكيميائية 
اخلطوة  وهي  مورفني،  اإىل  الأفيون  حتويل  يتطلبها  التي 
اأنهيدريد  مــركــب  مثل  هــريويــن،  اإىل  حتويله  فبل  الأوىل 
نــ�ــســاط طـــالـــبـــان يف جمال  تــ�ــســاعــد  اإىل  يــ�ــســري   ، حــمــ�ــس 

املخدرات.
وخــــالل الأ�ــســهــر الــ�ــســتــة الأوىل مــن الــعــام اجلـــــاري، متت 
بـ66  الكيميائية، مقارنة  املــواد  50 طنا من هذه  م�سادرة 
طنا �سودرت العام املا�سي باأكمله، بح�سب اخلبري. و�سادرت 
ال�سلطات يف مطلع متوز/يوليو 15 طنا يف غرب افغان�ستان 
قرب احلــدود مع ايــران -- نقطة انطالق طريق املخدرات 

الرائج اإىل اأوروبا عرب تركيا، وفقا للم�سدر ذاته.

•• بلفا�صت-رويرتز:

الثالثاء  امــ�ــس  للهدوء  ال�سمالية  اأيــرلــنــدا  �سرطة  دعــت 
�سبان  هاجم  عندما  مهجور  ومبنى  �سيارات  اإحـــراق  بعد 
اأيرلنديون قوميون ملثمون �سباطا باإلقاء قنابل حارقة 
اأخــرى.وبــداأت امل�سكلة يف وقت متاأخر من م�ساء  وقذائف 
لإزالة  بلفا�ست  مدينة  جمل�س  �سعى  عندما  الأول  اأم�س 
مواد من نار اأ�سعلها حمتجون يف منطقة قريبة من و�سط 

املدينة لإحياء ذكرى ال�سماح بالعتقال بدون حماكمة.
يف  حماكمة  بــدون  املــئــات  و�سجن  باعتقال  ال�سماح  وكــان 
اأوائل �سبعينات القرن املا�سي ردا على تنامي اأعمال العنف 
التي يقوم بها اجلي�س اجلمهوري الأيرلندي قد اأدى اإىل 
�سنويا يف  ذكــراه  اإحياء  الدماء. ويجري  املزيد من  اإراقــة 

خمتلف اأرجاء اأيرلندا مب�سريات واأحداث اأخرى.
ال�سرطة تدعو  ال�سرطة على ح�سابها على تويرت  وكتبت 
يف  ا�ــســطــرابــات  مــع  التعامل  بعد  الــهــدوء  على  للحفاظ 

. واأ�سافت �سكان  املا�سية  الليلة  اأماكن معينة يف بلفا�ست 
املنطقة ل يريدون مثل هذا ال�سلوك . ومل ترد تقارير عن 

اإ�سابات بني اأفراد ال�سرطة.
فني  �سني  حــزب  عــن  الــربملــان  ع�سو  ما�سكي  بــول  واأدان 
الــقــومــي الــعــنــف وو�ــســفــه بــاأنــه دمـــار غــا�ــســم ودعـــا كذلك 
للهدوء يف وقت يواجه فيه الإقليم الذي تديره بريطانيا 
فيه  ال�سلطة  يقت�سم  ائــتــالف  انــهــار  �سيا�سية.فقد  اأزمـــة 
الوحدويون الربوت�ستانت املوالون لربيطانيا والقوميون 
الأيرلنديون الكاثوليك يف يناير كانون الثاين واأثار طول 
ال�سيا�سية خماوف من تدهور العالقات بني  اأمد الأزمــة 
اآب  واأغ�سط�س  متوز  يوليو  �سهري  الطائفتني.وم�سريات 
ال�سنوية، التي عادة ما تثري توترات عرقية، تعد مقيا�سا 
لل�سالم الداخلي يف املجتمع لكن م�سريات ال�سهر املا�سي 
 1998 اتفاق �سالم عام  اإبــرام  الأكــرث �سلمية منذ  كانت 
اأنهى حربا عرقية ا�ستمرت نحو 30 عاما وقتل فيها نحو 

3600 �سخ�س.

العنف يخلق جياًل �ص�ئعً� من الأطف�ل وال�صب�ن

خرباء يحذرون من م�ستقبل قامت يف ال�سرق الأو�سط
•• ميامي-اأ ف ب:

�سحايا  عـــــدد  اأن  بـــاحـــثـــون  ذكـــــر 
الــقــتــل ت�سهد  النــتــحــار وجـــرائـــم 
ال�سرق  منطقة  يف  �سريعة  زيــــادة 
الو�ـــســـط واملــنــاطــق املــــجــــاورة، ما 
يخلق جيال �سائعا وخ�سو�سا من 

الرجال.
وبلغ عدد �سحايا عمليات النتحار 
وجــــــرائــــــم الــــقــــتــــل والــــتــــعــــديــــات 
 208179 واحلــــروب  اجلن�سية 
منطقة  يف   2015 عـــــام  قــتــيــال 
اأفاد  مــا  بح�سب  الو�ــســط،  ال�سرق 
وا�سنطن  بــا�ــســم جــامــعــة  مــتــحــدث 
15 درا�ــســة ن�سرت  الــتــي ا�ــســدرت 
العامة  لل�سحة  الدولية  املجلة  يف 
انرتنا�سونال جورنال اوف بابليك 

هيلث .
 144 وبلغ عــدد �سحايا احلــروب 
األف قتيل يف هذا الق�سم من العامل 
ن�سمة  مليون   600 يـــوؤوي  الـــذي 
22 بلدا بينها افغان�ستان  وي�سمل 
وال�سومال  ــتــان  وبــاكــ�ــس وايـــــــران 

وال�سودان و�سوريا .
النتحار  عمليات  تــزايــد  وتخطى 
يف  الأ�سخا�س  بني  العنف  واأعمال 
ن�سبة  كبري  بــفــارق  املتو�سط  �سرق 
العامل  انـــحـــاء  بــاقــي  تــزايــدهــا يف 
خالل ربع القرن الخــري، بح�سب 

اإحدى الدرا�سات.
وقـــال مــعــد الــدرا�ــســة عــلــي مقداد 
مدير مبادرات ال�سرق الأو�سط يف 

لكل 100 األف مواطن.
زيادة مبقدار  الباحثون  كما ر�سد 
ع�سرة ا�سعاف يف الوفيات املرتبطة 
املت�سبب  يف  اآي  اتـــ�ـــس  بـــفـــريو�ـــس 
يف مــر�ــس اليـــــدز يف الـــفـــرتة من 

1990 و2015.
ومعظم حالت الوفاة بهذا املر�س 
وال�سومال  جــيــبــوتــي  يف  حـــدثـــت 

وال�سودان.
ال�ستاذ  الــبــ�ــســرواي  �ــســربــل  وقـــال 
مقايي�س  مـــعـــهـــد  يف  املــــ�ــــســــاعــــد 
املنطقة  هذه  يف  والتقييم  ال�سحة 
الــذيــن ي�سابون  ال�ــســخــا�ــس  فـــان 
بفريو�س ات�س اي يف ميوتون ا�سرع 

من اقرانهم يف باقي دول العامل .
واأ�ـــســـاف ان ذلـــك مــوؤ�ــســر عــلــى اأن 
العالج  يتلقون  ل  اليـــدز  مر�سى 
املنا�سب يف هذا الع�سر الذي ميكن 
فيه التحكم بالفريو�س ب�سكل جيد 
بوا�سطة العالج املنا�سب . ويتاألف 
وثالثة  درا�ــســة   15 مــن  التقرير 

مقالت.
من  البيانات  الــدرا�ــســة  وا�ستمدت 
العبء  درا�ـــســـة  تـــقـــديـــرات  احــــدث 
وال�سابات  لـــالأمـــرا�ـــس  الــعــاملــي 

وعوامل اخلطر .
وي�سارك يف هذه الدرا�سة ال�سنوية 
يف  مـــتـــعـــاون   2300 مــــن  اأكــــــرث 
العوامل  يف  يبحثون  بــلــدا   132
ب�سبب  ال�سحة  فقدان  اىل  املوؤدية 
وال�سابات  اخلــطــرية  المـــرا�ـــس 

وعوامل اخلطر.

وانف�سام ال�سخ�سية.
العام  يف  انــــه  الـــدرا�ـــســـة  وحلـــظـــت 
2015 بلغ عدد من انتحروا نحو 
 35 لــقــي  كــمــا  �سخ�س،  األـــف   30
العنف  ب�سبب  اخــرون حتفهم  األفا 
بني ال�سخا�س، وهذه زيادة بن�سبة 

والتقييم  ال�سحة  مقايي�س  معهد 
العنف  ان  وا�ــســنــطــن،  جــامــعــة  يف 
جيال  يخلق  وامل�ستمر  امل�ستوطن 

�سائعا من الأطفال وال�سبان .
الو�سط  ال�سرق  م�ستقبل  ان  واكد 
طريقة  جند  مل  اذا  قامتا  �سيكون 

لحالل ال�ستقرار يف املنطقة .
كبرية  زيـــادة  الباحثون  ر�سد  كما 
بالمرا�س  ال�ـــســـابـــة  حـــــالت  يف 
النف�سية والعقلية يف منطقة �سرق 
والكاآبة،  الــقــلــق  بــيــنــهــا  املــتــو�ــســط 
القطب،  الثنائية  وال�ــســطــرابــات 

وا�ــســارت الــدرا�ــســة اىل انــه يف دول 
فاإنه  واليمن  وال�سودان  ليبيا  مثل 
لكل 100 الف �سخ�س يوجد 0،5 
هذا  فاإن  وباملقارنة  نف�سي.  طبيب 
الوروبية  الــدول  يف  يرتفع  العدد 
9 و40 طبيب نف�سي  اىل ما بني 

. ال�سخا�س بن�سبة 12% 
مــن نــاحــيــة اخــــرى فــهــنــاك نق�س 
املتخ�س�سني  اعـــــــداد  يف  �ـــســـديـــد 
والطباء  املـــر�ـــســـدون  بــيــنــهــم  مـــن 
الــنــفــ�ــســيــون والخــتــ�ــســا�ــســيــون يف 

الأمرا�س النف�سية.

التوايل  على  و152%   100%
خالل ال�سنوات ال25 املا�سية .

اخــرى من  انحاء  اأنــه يف  واأ�سافت 
العامل وخالل نف�س الفرتة ارتفع 
النتحار  بــ�ــســبــب  الـــوفـــيـــات  عــــدد 
بني  ــــف  ــــعــــن وال  19% بـــنـــ�ـــســـبـــة 

•• نيودلهي-رويرتز:

الدبلوما�سية  الهند  م�ساعي  اإن  مطلعة  م�سادر  قالت 
مع  اأ�ــســابــيــع  �سبعة  منذ  م�ستمرة  ع�سكرية  اأزمـــة  حلــل 
ال�سني و�سلت لطريق م�سدود الأمر الذي دفع و�سائل 
عن  احلــديــث  اإىل  لــلــدولــة  اململوكة  ال�سينية  الإعــــالم 
اإجــراءات م�سادة ل مفر منها يف منطقة احلــدود غري 
املر�سومة.واأ�سرت ال�سني على اأن ت�سحب الهند جنودها 
من جانب واحد من ه�سبة دوكالم النائية التي تطالب 

بكني وبوتان حليفة الهند بال�سيادة عليها.
الوزراء  رئي�س  بحكومة  وثيقة  �سلة  على  م�سدرا  لكن 
الــهــنــدي نــاريــنــدرا مـــودي قــال اإن ال�سني مل تــرد على 
اقرتاح الهند خالل املحادثات باأن ت�سحب بكني قواتها 

250 مرتا للخلف يف املقابل.
وخالل املناورات الدبلوما�سية التي جرت خلف الكوالي�س 
ردت ال�سني باقرتاح اأن تتحرك 100 مرت للخلف اإذا 
كبار م�سوؤويل احلكومة. لكن مل  ح�سلت على موافقة 
با�ستثناء حتذيرات  ذلك احلني  منذ  رد  اأي  هناك  يكن 
ال�سني املتزايدة من الت�سعيد يف املنطقة التي ت�سميها 

دونغالنغ.

وقــــال مــ�ــســدر ثـــان مــطــلــع عــلــى املــحــادثــات اإنــــه طريق 
م�سدود. ل حركة على الإطالق يف الوقت الراهن .

ويف بكني مل ترد وزارة اخلارجية، التي دعت الهند مرارا 
لالن�سحاب، على طلبات للتعقيب على و�سع املحادثات.

يونيو حزيران  منت�سف  دوكــالم يف  هنود  ودخــل جنود 
ملنع طاقم اإن�ساءات �سيني من العمل على طريق يقول 
اجلي�س الهندي اإنه �سيجعل اجلي�س ال�سيني اأقرب مما 

ينبغي يف املنطقة ال�سمالية ال�سرقية.
منذ  بينهما  املــواجــهــة  اإن  عــ�ــســكــريــون  خــــرباء  ويــقــول 
الأكـــرث خــطــورة منذ مواجهتهما يف  ذلــك احلــني هــي 
الثمانينيات فيما ن�سر اجلانبان اآلف اجلنود يف مناطق 
يبلغ طولها  والــتــي  بينهما  احلـــدود  طــول  على  اأخـــرى 

3500 كيلومرت.
تديرها  التي  ال�سينية  تاميز  جلوبال  �سحيفة  وقالت 
الدولة اليوم الثالثاء اإن ال�سني ناأت بنف�سها عن العمل 

الع�سكري على اأمل احتكام الهند للعقل.
واأ�سافت ال�سحيفة التي ات�سمت مقالتها بالعدائية اإذا 
وا�سلت حكومة ناريندرا مودي جتاهل التحذير ب�ساأن 
من  مفر  هناك  يكون  فلن  ال�سيطرة  عــن  يخرج  و�سع 

اإجراءات م�سادة من جانب ال�سني .

بوكو حرام تقتل 31 �سيادا يف نيجرييا 
•• كانو-اأ ف ب:

قتل عنا�سر جماعة بوكو حرام املتطرفة 31 �سيادا على الأقل يف هجومني 
منف�سلني على جزر يف بحرية ت�ساد يف �سمال �سرق نيجرييا، بح�سب ما اأفاد 

�سيادون وم�سلحون يقاتلون اجلهاديني وكالة فران�س بر�س .
ودخل م�سلحو اجلماعة جزيرتي دوغوري ودبار وانزام يف البحرية ال�سبت، 

حيث اأطلقوا النريان وقتلوا ال�سيادين يف املكان.
يف  املتطرفني  تقاتل  حملية  جمموعة  عنا�سر  اأحــد  كولو،  باباكورا  واأفــاد 
هاجموا  حــرام  بوكو  اأفـــراد  اأن  بر�س  فران�س  وكــالــة  مــايــدوغــوري،  مدينة 

جزيرتي دوغوري ودبار وانزام حيث قتلوا 31 �سخ�سا .
واأ�ساف اأن عنا�سر بوكو حرام قتلوا 14 �سخ�سا يف دوغوري و17 يف دبار 

وانزام .
وقال مو�سى اآري، وهو مقاتل اآخر اأكد عمليات القتل، اإن ال�سيادين و�سلوا 
اجلمعة اإىل اجلزيرتني على منت قوارب خ�سبية �سغرية اجلمعة بحثا عن 

الأ�سماك.
ومل تظهر معلومات عن الهجومني على الفور ب�سبب تدمري بوكو حرام 
�سبكة الت�سالت يف املنطقة خالل الهجمات التي �سنتها يف الأعوام القليلة 

املا�سية.
اأول جزيرة دوغوري  ان اجلهاديني هاجموا  اينووا  �سالو  ال�سياد  واأو�سح 
ان توفيا متاأثرين  لبثا  اآخرين ما  اثنني  12 �سيادا وجرحوا  حيث قتلوا 

بجروحهما.

•• جنيف-اأ ف ب:

للقوة  املفرط  بال�ستخدام  اأم�س  املتحدة  المم  نــددت 
 46 يف فنزويال، حمملة قــوات المــن م�سوؤولية مقتل 

متظاهرا مناه�سا للحكومة على القل.
وقال املفو�س ال�سامي حلقوق الن�سان زيد رعد احل�سني 
يف بيان منذ بدء التظاهرات يف ني�سان ابريل، نالحظ 
توجها وا�سحا ل�ستخدام مفرط للقوة �سد املتظاهرين 

يف فنزويال.
اعتباطي،  ب�سكل  ال�سخا�س  اآلف  اعتقل  لقد  واأ�ساف 
وقـــد يــكــون عـــدد كــبــري تــعــر�ــس لــ�ــســوء املــعــامــلــة وحتى 

للتعذيب .
املتحدة  الأمم  ملحققي  ال�سماح  ال�سلطات  رف�س  ومــع 
خرباء  من  فريقا  احل�سني  كلف  البالد،  اإىل  بالدخول 
حقوق الإن�سان اأن يقابلوا عن بعد حواىل 135 �سحية 
وحمامني  و�سحافيني  �سهود  عــن  ف�سال  وعائالتهم 

واطباء واأع�ساء يف مكتب املدعية العامة.
وجاء يف البيان اأنه يف 31 متوز يوليو كان مكتب املدعية 
العامة يحقق يف 124 وفاة يف اإطار التظاهرات. وبح�سب 

حتليل فريق الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان، فاإن قوات 
46 من هذه الوفيات على الأقل،  الأمــن م�سوؤولة عن 
يف حني تن�سب 27 وفاة اأخرى اإىل جمموعات م�سلحة 
امل�سلحة،  با�سم +اجلماعات+  موالية للحكومة معروفة 
باأ�سلحة  ملوحني  نارية  دراجــات  على  عنا�سرها  يتنقل 

نارية .
اإنــه يف  املفو�س  املوقوفني، فقال  عــدد  اإىل  بالن�سبة  اأمــا 
اأرقام ر�سمية، توحي تقديرات جديرة بالثقة  اأي  غياب 
ب�سورة  �سخ�سا   5051 مـــن  اأكــــرث  تــوقــيــف  مت  بـــاأنـــه 
تاريخ انطالق  الأول من ني�سان/اأبريل،  اعتباطية بني 
التظاهرات احلا�سدة، و31 متوز/يوليو ، ل يزال اأكرث 
واأ�سار  الــتــقــاريــر.  بح�سب  مــوقــوفــني،  منهم  األـــف  مــن 
تفيد عن معاملة  ذات �سدقية  تقارير  اإىل عدة  البيان 
قا�سية اأو ل اإن�سانية اأو مهينة لهوؤلء املعتقلني من قبل 
قوات المن، ترتقي يف بع�س احلالت اإىل اأعمال تعذيب 
، منددا با�ستخدام ال�سعق الكهربائي وتعليق املعتقلني 
والتهديد  بالغاز  واخلنق  طويلة،  لفرتات  باملع�سمني 
بالقتل والتهديد بالعنف اجلن�سي، �سواء حيال املعتقلني 

اأو عائالتهم.

الأمم املتحدة تندد بالقوة املفرطة يف فنزويال طريق م�سدود لأزمة احلدود بني الهند وال�سني

2015 منذ  املنطقة  حروب  ب�سبب  قتيل  األف   144

الأمم املتحدة تتوقع عمليات اإبادة يف افريقيا الو�سطى 
واكد انه علينا ان نتحرك الآن، ل ان نخفف جهود الأمم املتحدة، وان 

ن�سلي كي ل نندم على ذلك يف حياتنا .
وقال اأوبراين انه حان الوقت لل�سماح بزيادة اأفراد قوة المم املتحدة 

يف افريقيا الو�سطى مينو�سكا لتتمكن من تنفيذ مهمتها .
وقال رئي�س عمليات حفظ ال�سالم يف الأمم املتحدة جان بيري لكروا 
لتوفري  الأمــن  جمل�س  اىل  طلب  ار�سال  يدر�س  انه  املا�سي  ال�سبوع 
التي  الو�سطى  افريقيا  .و�سهدت  مينو�سكا  ملهمة  اجلنود  من  مزيد 
م�سلمة  ميلي�سيات  بــني   2013 عــام  حــربــا  الــبــلــدان  افــقــر  مــن  تعد 
ي�سمى  م�سلمة  غالبية  ذو  حتــالــف  اطـــاح  ان  بعد  م�سيحية  واأخــــرى 
بالرئي�س فرن�سوا بوزيزي.لكن تدخال ع�سكريا تقوده فرن�سا  �سليكا 
امل�ستعمر ال�سابق عاد واطاح بتحالف �سليكا . وادت هذه الحداث اىل 

اندلع اعمال عنف طائفية دامية غري م�سبوقة، مع �سعي امليلي�سيات 
ي�سكلون  الذين  امل�سيحيون  لالنتقام.و�سّكل  رئي�سي  ب�سكل  امل�سيحية 
80 باملئة من ال�سكان وحدات �سميت اآنتي-بالكا ن�سبة اىل ال�سواطري 

التي ي�ستخدمها املتمردون امل�سلمون.
ولدى الأمم املتحدة 12،350 جندي على الر�س حلماية املدنيني 
ولدعم حكومة الرئي�س فو�ستني-اركاجن تواديرا الذي انتخب العام 
بانغي، فان  العا�سمة  تواديرا على  ت�سيطر حكومة  املا�سي.ويف حني 
ال�سابق  �سليكا  حتالف  خا�س  حيث  العا�سمة  خارج  �سعيفة  �سلطتها 
املعارك مع الآنتي-بالكا .وقتل ت�سعة من قوات مينو�سكا هذا العام ما 
اثار املخاوف من انحدار البالد جمددا اىل اعمال �سفك الدماء التي 

حدثت عام 2013.

•• المم املتحدة-اأ ف ب:

اأعلن م�سوؤول اأممي رفيع ان ال�ستباكات املتجددة يف جمهورية افريقيا 
الو�سطى حتمل ا�سارات حتذير مبكرة لإمكانية ح�سول ابادة جماعية، 
البلد  التابعة لالأمم املتحدة يف هذا  مطالبا بتعزيز قوة حفظ ال�سالم 
لل�سوؤون  العام  الأمــني  وكيل  اأوبــرايــن  �ستيفن  الفقري.وقال  الأفريقي 
الإن�سانية ان ما يقارب من 180،000 األف �سخ�س اجربوا على ترك 
افريقيا  للنازحني يف  الجــمــايل  الــعــدد  يجعل  مــا  الــعــام،  هــذا  منازلهم 
اجتماع  خــالل  اوبــرايــن  مليون.وا�ساف  مــن  اأكــرث  اىل  ي�سل  الو�سطى 
لالأمم املتحدة بعد زيارته افريقيا الو�سطى موؤخرا ان ا�سارات التحذير 

املبكرة حل�سول ابادة موجودة هناك .
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الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5223   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليها / ديلي �سوفت للتكنولوجيا - �س ذ م م    
وقــدره )66610.77(  �سداد مبلغ  اليها ب�سرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من 
التنفيذية  املنذر لتخاذ الجــراءات  �سي�سطر  ، وال  الن�سر  تاريخ 
/2013/Q/على ال�سيارة )ا�ستي�سن( رقم )80883/خ�سو�سي/دبي
كافة حقوق  مــع حفظ  املــنــذر  قبل  مــن  ل�ساحلكم  املمولة  ا�ــســود( 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5070   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليها / نور الربق لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م     
وقــدره )10963.75(  �سداد مبلغ  اليها ب�سرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من 
التنفيذية  املنذر لتخاذ الجــراءات  �سي�سطر  ، وال  الن�سر  تاريخ 
/2014/K/93058/خ�سو�سي/دبي( رقم  )با�س(  ال�سيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�س( 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5201   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليها / فري�س هب لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م     
وقــدره )50252.61(  �سداد مبلغ  اليها ب�سرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
/2015/H/38475/خ�سو�سي/دبي( رقم  )هات�سباك(  ال�سيارة 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�س( 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5227   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليها / حبيب منظور لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م    
وقــدره )52094.02(  �سداد مبلغ  اليها ب�سرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من 
التنفيذية  املنذر لتخاذ الجــراءات  �سي�سطر  ، وال  الن�سر  تاريخ 
/2016/E/على ال�سيارة )�سالون( رقم )30875/خ�سو�سي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�س( 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5182   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليها / ان ا�س ان خلدمات مكافحة احل�سرات    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )165627.29( 
درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من 
التنفيذية  املنذر لتخاذ الجــراءات  �سي�سطر  ، وال  الن�سر  تاريخ 
/2014/O/81575/خ�سو�سي/دبي( رقم  )با�س(  ال�سيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�س( 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5203   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليها / علي الفار�سي ملقاولت البناء - �س ذ م م    
وقــدره )82176.91(  �سداد مبلغ  اليها ب�سرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من 
التنفيذية  املنذر لتخاذ الجــراءات  �سي�سطر  ، وال  الن�سر  تاريخ 
/2015/G/على ال�سيارة )ا�ستي�سن( رقم )35449/خ�سو�سي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ذهبي( 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5220   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

 املنذر اليها / او اك�س او ان انرتنا�سيونال للتجارة العامة - �س ذ م م
وقــدره )34283.44(  �سداد مبلغ  اليها ب�سرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من 
التنفيذية  املنذر لتخاذ الجــراءات  �سي�سطر  ، وال  الن�سر  تاريخ 
/2016/O/على ال�سيارة )�سالون( رقم )75287/خ�سو�سي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ف�سي( 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5066   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها / املجرة لل�سياحة - �س ذ م م    

وقــدره )83331.79(  �سداد مبلغ  اليها ب�سرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من 
التنفيذية  املنذر لتخاذ الجــراءات  �سي�سطر  ، وال  الن�سر  تاريخ 
/2014/Q/30548/خ�سو�سي/دبي( رقم  )با�س(  ال�سيارة  على 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�س( 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5205   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليها / �سنفلور لتاأجري ال�سيارات    
وقــدره )19506.26(  �سداد مبلغ  اليها ب�سرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من 
التنفيذية  املنذر لتخاذ الجــراءات  �سي�سطر  ، وال  الن�سر  تاريخ 
/2014/M/على ال�سيارة )�سالون( رقم )15243/خ�سو�سي/دبي
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل  رمــادي( 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5221   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليها / مرمي دروي�س ماليل    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )375349.98( 
درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من 
التنفيذية  املنذر لتخاذ الجــراءات  �سي�سطر  ، وال  الن�سر  تاريخ 
/2013/F/على ال�سيارة )ا�ستي�سن( رقم )56569/خ�سو�سي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�س( 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر

رقم   2017/1/5074   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليها / ماك�س باور كومري�سل بزن�س - �س ذ م م     
وقــدره )39179.93(  �سداد مبلغ  اليها ب�سرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من 
التنفيذية  املنذر لتخاذ الجــراءات  �سي�سطر  ، وال  الن�سر  تاريخ 
/2014/B/على ال�سيارة )�سالون( رقم )23760/خ�سو�سي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ف�سي( 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5207   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليها / املنتظم لتاأجري ال�سيارات    
وقــدره )63599.76(  �سداد مبلغ  اليها ب�سرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من 
التنفيذية  املنذر لتخاذ الجــراءات  �سي�سطر  ، وال  الن�سر  تاريخ 
/2014/J/16759/خ�سو�سي/دبي( رقم  )�سالون(  ال�سيارة  على 
برونزي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5216   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليها / ا�سنور للتجارة العامة    
وقــدره )40723.07(  �سداد مبلغ  اليها ب�سرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من 
التنفيذية  املنذر لتخاذ الجــراءات  �سي�سطر  ، وال  الن�سر  تاريخ 
/2015/N/على ال�سيارة )�سالون( رقم )56286/خ�سو�سي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ف�سي( 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر

رقم   2017/1/5068   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها / �ساجنيوا كالوتارا ارا�سيجي    

وقــدره )24814.53(  �سداد مبلغ  اليها ب�سرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
ا�سبوع  خــالل  وذلــك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخـــالل  نتيجة  درهــم 
الجــــــراءات  لتـــخـــاذ  املـــنـــذر  �سي�سطر  وال   ، الــنــ�ــســر  تـــاريـــخ  مـــن 
)38724/خ�سو�سي/ رقم   ) )هات�سباك  ال�سيارة  على  التنفيذية 
دبي/K/2013/ا�سود( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5212   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليها / خالد ابراهيم علي بو هارون ال علي    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )242205.53( 
درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من 
التنفيذية  املنذر لتخاذ الجــراءات  �سي�سطر  ، وال  الن�سر  تاريخ 
/2015/G/على ال�سيارة )ا�ستي�سن( رقم )57070/خ�سو�سي/دبي
كافة حقوق  مــع حفظ  املــنــذر  قبل  مــن  ل�ساحلكم  املمولة  ا�ــســود( 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5218   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليها / حممد ادم    
وقــدره )63330.62(  �سداد مبلغ  اليها ب�سرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من 
التنفيذية  املنذر لتخاذ الجــراءات  �سي�سطر  ، وال  الن�سر  تاريخ 
/2013/R/على ال�سيارة )ا�ستي�سن( رقم )22137/خ�سو�سي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�س( 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر

رقم   2017/1/5071   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليها / عبا�س لتجارة التحف الفنية - �س ذ م م     
وقــدره )10025.22(  �سداد مبلغ  اليها ب�سرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
ا�سبوع  خــالل  وذلــك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخـــالل  نتيجة  درهــم 
الجــــــراءات  لتـــخـــاذ  املـــنـــذر  �سي�سطر  وال   ، الــنــ�ــســر  تـــاريـــخ  مـــن 
)73947/خ�سو�سي/ رقــم  )هات�سباك(  ال�سيارة  على  التنفيذية 
دبي/B/2012/ف�سي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5209   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليها / دين حممد كل حممد    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )158941.12( 
درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من 
التنفيذية  املنذر لتخاذ الجــراءات  �سي�سطر  ، وال  الن�سر  تاريخ 
/2014/P/على ال�سيارة )�سالون( رقم )52754/خ�سو�سي/دبي
كافة حقوق  مــع حفظ  املــنــذر  قبل  مــن  ل�ساحلكم  املمولة  ا�ــســود( 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5215   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليها / جنمة الراحة لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة    
وقــدره )20913.58(  �سداد مبلغ  اليها ب�سرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
ا�سبوع  خــالل  وذلــك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخـــالل  نتيجة  درهــم 
الجــــــراءات  لتـــخـــاذ  املـــنـــذر  �سي�سطر  وال   ، الــنــ�ــســر  تـــاريـــخ  مـــن 
)56071/خ�سو�سي/ رقــم  )هات�سباك(  ال�سيارة  على  التنفيذية 
دبي/M/2014/ازرق( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/1/5064   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليها / عثمان حممود برا�سا حممود �سلطان برا�سا   
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )364711.13( 
درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من 
التنفيذية  املنذر لتخاذ الجــراءات  �سي�سطر  ، وال  الن�سر  تاريخ 
/2014/P/على ال�سيارة )ا�ستي�سن( رقم )29177/خ�سو�سي/دبي
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ابي�س( 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5213   
املنذر/ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

املنذر اليها / جنم ال�سباح لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م     
وقــدره )83465.63(  �سداد مبلغ  اليها ب�سرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من 
التنفيذية  املنذر لتخاذ الجــراءات  �سي�سطر  ، وال  الن�سر  تاريخ 
/2011/O/على ال�سيارة )ا�ستي�سن( رقم )92255/خ�سو�سي/دبي
كافة  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة  لوؤلوؤي(  ابي�س 

حقوق املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

•• باري�س-اأ ف ب:

حول  فرن�سا  يف  اجلـــدل  يت�ساعد 
اإميانويل  الــرئــيــ�ــس  قــطــعــه  وعــــد 
النتخابية  ماكرون خالل احلملة 
لل�سيدة  ر�سمي  موقع  با�ستحداث 
الليزيه  دفع  ما  بريجيت،  الأوىل 
عن  بالتحدث  حاليا  الكتفاء  اىل 
ال�سيدة  لــو�ــســع  تــو�ــســيــح  جمــــرد 

الأوىل.
وقـــد احــتــدم هـــذا الــنــقــا�ــس يف ظل 
املبادرة  بــهــذه  تــنــدد  عري�سة  ن�سر 
جمعت تواقيع 270 األف �سخ�س.

وغّرد كري�ستوف كا�ستانيه الناطق 
بــا�ــســم احلــكــومــة عــلــى حــ�ــســابــه يف 
ماكرون  بــريــجــيــت  كــاتــبــا  تـــويـــرت 
م�سوؤوليات.  ولديها  بدور  ت�سطلع 
ال�سفافية  اإىل  نـــ�ـــســـعـــى  ونــــحــــن 

وحتديد الو�سائل املتاحة لها .
ال�سيدة  م�سار  فيه  اختلف  بلد  ويف 
الأوىل باختالف روؤ�ساء اجلمهورية، 
واأحاط اللب�س باملهام املوكلة اإليها، 
اأعرب ماكرون املنتخب يف 7 اأيار/
مايو خالل حملته النتخابية عن 
نيته ا�ستحداث مركز فعلي لل�سيدة 

ال�سيدة  مركز  �سد  اأ�سبوعني  قبل 
جمعت  ماكرون  لربيجيت  الأوىل 
 270 قرابة  الثالثاء  �سباح  حتى 
للمعار�سة  و�ــســبــق  تــوقــيــع.  األـــــف 
املتطرفة ب�سقيها اليمني والي�ساري، 
اأن تطرقت اإىل هذه امل�ساألة خالل 
الـــدائـــرة حـــول م�سروع  الــنــقــا�ــســات 
اأخــالقــيــات احلــيــاة العامة. قــانــون 

التي  الـــعـــريـــ�ـــســـة  هـــــذه  يف  وجــــــاء 
ت�ساجن.اأورغ  مــوقــع  عــلــى  اأطــلــقــت 
مبـــبـــادرة مـــن تــيــريي بـــول فاليت 
ر�سام  اأنـــه  على  نف�سه  يــقــدم  الـــذي 
وكاتب و مواطن ملتزم اأنه يف وقت 
تقلي�س  اإىل  احلكومة  فيه  ت�سعى 
فيها  يـــكـــرث  فـــــرتة  ويف  الـــنـــفـــقـــات 
يف  الأخــالقــيــات  اأهمية  عن  الكالم 
ي�سعنا مبقت�سى  العامة، ل  احلياة 
تخ�سي�س  مـــبـــادرة  تــاأيــيــد  احلــــال 
مركز لزوجة رئي�س الدولة. ولفت 
معدو هذه العري�سة اإىل اأن بو�سع 
ال�سيدة الأوىل ا�ستغالل هذا الدور 
لـــهـــا، والأمـــــــر يق�سي  يــحــلــو  كــمــا 
تخولها  قــانــونــيــة  �ــســفــة  مبــنــحــهــا 
ال�ـــســـتـــفـــادة مــــن مـــيـــزانـــيـــة ومن 

�سالحيات وا�سعة .

اإىل  مــــاكــــرون  مــ�ــســاعــي  اأن  غــــري 
اإ�ـــســـفـــاء طـــابـــع ر�ـــســـمـــي عـــلـــى دور 
ق�سم  تثري حفيظة  الأوىل  ال�سيدة 
من الراأي العام، بينما منع الوزراء 
والربملانيون موؤخرا من ال�ستعانة 
عائالتهم  مـــن  اأفـــــــراد  بـــخـــدمـــات 

ملعاونتهم.
النرتنت  على  عري�سة  واأطــلــقــت 

، يف  النفاق  الكّف عن  بغية  الأوىل 
ما يتعلق بهذه امل�ساألة.

تفارقه  مل  الــــذي  مـــاكـــرون  وكــــان 
النتخابية  بريجيت خالل حملته 
قد قال يف اآذار/مار�س قبل و�سوله 
اإىل �سدة الرئا�سة عن زوجته التي 
تكربه بـ 25 عاما وكانت تعلمه يف 
دورا  �ستوؤدي  امل�سرح  فنون  املدر�سة 

ولــن تــكــون مــتــواريــة عــن الأنظار، 
لأنها �سريكة حياتي وراأيها يهمني 
... واأظن اأنه من املهم تو�سيح هذا 

الدور.
الدولة  تتكبد  اأن  اأرفــ�ــس  واأ�ــســاف 
الأعـــبـــاء املــالــيــة املــتــاأتــيــة عـــن هذا 
الدور لكنني اأريده اأن يكون مركزا 

فعليا .

•• بانكوك-اأ ف ب:

تيلر�سون  ريــكــ�ــس  الأمـــريكـــي  اخلــارجــيــة  وزيــــر  ي�سعى 
باحلد من  تايالند  اقناع  اىل  بانكوك  اىل  الــذي و�سل 
جهود  و�سط  ال�سمالية،  كوريا  مع  التجارية  عالقاتها 
بوجه  املتحدة  الوليات  لر�س �سفوف حلفاء  امريكية 

الطموحات النووية الكورية ال�سمالية.
اململكة  يــزور  اأمــريكــي  دبلوما�سي  اأرفــع  هو  وتيلر�سون 
انقالب  عقب  ال�سلطة  التايالندي  اجلي�س  تــويل  منذ 
عام 2014 ، ما ت�سبب بتوتر يف العالقات بني البلدين 

لل�سني  و�ـــســـمـــح  الـــ�ـــســـديـــقـــني 
بـــالـــتـــقـــرب مــــن بـــانـــكـــوك عرب 
ت�سليح �سخمة وعقود  �سفقات 

تطوير للبنى التحتية.
جنوب  دول  احــــدى  وتــايــالنــد 
عالقات  تقيم  التي  اآ�سيا  �سرق 
دبلوما�سية مع كوريا ال�سمالية، 
على  �سفارة  يانغ  بيونغ  ولــدى 
تــقــيــم عالقات  ارا�ــســيــهــا، كــمــا 
النظام  مـــــع  جــــيــــدة  جتـــــاريـــــة 

النعزايل لكيم جونغ اون.
قيمة  بــــلــــغــــت   2014 ويف 
تايالند  بني  التجاري  التبادل 
وكوريا ال�سمالية 126 مليون 
وزارة اخلارجية  دولر، بح�سب 

ارقام  عــن  ا�سعاف  ثالثة  تــقــارب  بــزيــادة  التايالندية، 
.2009

وتــطــالــب الــــوليــــات املــتــحــدة تــايــالنــد بــايــقــاف عمل 
العا�سمة  ت�ستخدم  التي  ال�سمالية  الكورية  ال�سركات 
بح�سب  �سورية،  ل�سركات  جتــاري  كمركز  التايالندية 
اآ�سيا  �سرق  ل�سوؤون  الأمريكي  اخلارجية  وزير  م�ساعدة 

�سوزان ثورنتون.
اىل  اي�سا  ي�سعى  اخلارجية  وزيــر  ان  ثورنتون  وتــقــول 
الكوريني  منح  اجــراءات  لت�سديد  اململكة  على  ال�سغط 
بعثتها  وتقلي�س  الــيــهــا  دخـــول  تــاأ�ــســريات  ال�سماليني 

الدبلوما�سية.
الع�سكري  املجل�س  رئي�س  وبــدا 
مبت�سما  تــايــالنــد  يف  احلـــاكـــم 
ــــتــــقــــبــــالــــه وزيـــــــر  خـــــــــالل ا�ــــس
اخلــارجــيــة المــريكــي يف مقر 

رئا�سة احلكومة.
واعلن متحدث با�سم احلكومة 
الــتــايــالنــديــة عــقــب الــلــقــاء ان 
للتعاون  ا�ستعداد  على  اململكة 
الــــدعــــم مــــن اجل  ولـــتـــقـــدمي 
اجلزيرة  �سبه  يف  الزمــــة  حــل 
تايالند  ان  م�سيفا  الــكــوريــة، 
التي  امل�سددة  للعقوبات  متتثل 
على  املــتــحــدة  المم  فر�ستها 

بيونغ يانغ.

••نريوبي-اأ ف ب:

بداأ الكينيون ام�س الدلء باأ�سواتهم يف انتخابات عامة 
الرئا�سة  �سباق  يف  �سيما  ول  حمموما  تناف�سا  ت�سهد 
ومر�سح  كينياتا  اأوهـــورو  وليته  املنتهية  الرئي�س  بني 
التوتر يف  اأجـــواء مــن  اأوديــنــغــا، و�ــســط  رايـــال  املعار�سة 

البلد الذي يعد الأغنى يف �سرق افريقيا.
وتنوعت �سرائح الناخبني من �سبان يدلون باأ�سواتهم 
املناطق  �سكان  عــن  ف�سال  م�سنني  اإىل  الأوىل  للمرة 
احل�سرية وحماربني من عرقية �سامبورو حيث تدفق 
بزوغ  قبل  حتى  بع�سهم  القـــرتاع،  مراكز  اإىل  الآلف 

الفجر بكثري، لالإدلء باأ�سواتهم.
التاأخري  بع�س  مــع  �سل�س  ب�سكل  النــتــخــابــات  وبــــداأت 
والأعطال التقنية وهطول لالأمطار ت�سبب بتباطوؤ يف 
العملية يف بع�س مراكز القرتاع البالغ جمموعها 41 
األفا، يف حني اأكدت اللجنة النتخابية اأنه يتم التعامل 

مع الو�سع.
واأفــــــــــاد رئـــيـــ�ـــس الـــلـــجـــنـــة وافــــــول 
�ساعات  �ـــســـنـــمـــدد  تـــ�ـــســـيـــبـــوكـــاتـــي 
ذهبت  التي  املــدة  لنف�س  الت�سويت 

�سدى قبل فتح املراكز.
اأطلقت  القـــرتاع،  اأحــد مراكز  ويف 
يف  للدموع  امل�سيل  الــغــاز  ال�سرطة 
من  ح�سد  على  لل�سيطرة  حماولة 
الناخبني اأغ�سبه التاأخري، قبل اأن 

يعاود الناخبون الت�سويت �سريعا.
نوؤكد  اأن  نــريــد  ت�سيبوكاتي  وقـــال 
لــكــم اأن املــ�ــســوؤولــني انــتــ�ــســروا حلل 
اإخبارنا  ومت   )...( التقنية  امل�سائل 

باأن عملية الت�سويت جتري ب�سكل �سل�س .
اأفـــراد عرقية �سامبورو  ُطــِلــَب مــن  الــبــالد،  ويف و�ــســط 
املــزيــنــني بــخــرز مــلــون تـــرك رمــاحــهــم يف اخلــــارج قبل 
عليهم  الــتــعــرف  ليتم  القــــرتاع  مــراكــز  اإىل  الــدخــول 
مــن خــالل ب�سمة الــيــد. وتــرتكــز جميع الأنــظــار على 
نظامي التعرف على الناخب عن طريق الب�سمة وعد 
الأ�سوات اللذين ف�سال ب�سكل ذريع عام 2013 ويعدان 
�سروريني ل�سري النتخابات ب�سكل �سل�س و�سط اتهامات 

املعار�سة بوجود خمطط لتزوير النتيجة.
اذ  بالعنف  امل�سوبة  النتخابات  الكينيون  عهد  ولطاملا 
تزوير،  بوجود  الدعـــاءات  خلفية  على  التوتر  ت�ساعد 
يف  اللــكــرتوين  الت�سويت  نظام  عن  امل�سوؤول  واغتيال 

اآخر اأيام احلملة.
وتاأتي عملية القرتاع الثالثاء بعد مرور 10 �سنوات 
عــلــى النــتــخــابــات الــ�ــســابــقــة الــتــي �ــســادتــهــا حــالــة من 
الفو�سى واتفق املراقبون الأجانب على وجود جتاوزات 
فيها و�سط اأعمال عنف اأ�سفرت عن 
�سخ�س   1100 مــن  اأكـــرث  مقتل 

ونزوح 600 األف اآخرين.
األـــف   150 مـــن  اأكـــــرث  نــ�ــســر  ومت 
حرا�س  �سمنهم  مــن  اأمـــن  عن�سر 
ليوم  ا�ستعدادا  وال�سجون  الغابات 

النتخابات.
املجتمع  يــــراقــــب  جـــهـــتـــه،  ومــــــن 
الــدويل عن كثب النتخابات التي 
جتري يف بلد يعد معقل ال�ستقرار 
الأهم  وال�سريك  افريقيا  �سرق  يف 
يف حماربة حركة ال�سباب املرتبطة 

بتنظيم القاعدة.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

تدخل احلملة التي تقودها الوليات 
املــــتــــحــــدة لــــدحــــر تـــنـــظـــيـــم داعـــ�ـــس 
الإرهـــابـــي يف الـــعـــراق و�ــســوريــا هذا 
والبنتاغون  الرابع،  عامها  ال�سبوع 
عــــلــــى قــــنــــاعــــة بـــحـــتـــمـــيـــة هـــزميـــة 

املتطرين .

 2014 عــــام  اأغــ�ــســطــ�ــس  اآب   8 يف 
من  اآي-18  اأف  طــائــرتــا  انطلقت 
دبليو.  جـــــورج  الـــطـــائـــرات  حــامــلــة 
500 رطل  لتلقي  اخلليج  بو�س يف 
على  بالليزر  املــوجــهــة  القنابل  مــن 
مقاتلي تنظيم داع�س قرب اربيل يف 

�سمال العراق.
و�ــســّكــل هـــذا الــعــمــل الــعــ�ــســكــري بدء 

الــتــي مت  احلــمــالت اجلــويــة املكثفة 
تــعــزيــزهــا لحــقــا بــتــدريــب وجتهيز 
اجلهاديني،  ملــحــاربــة  حملية  قـــوات 

بداية يف العراق ولحقا يف �سوريا.
يف  ال�سوء  اىل  داعــ�ــس  تنظيم  خــرج 
اكت�سح  عندما   2014 عــام  بــدايــة 
العراق  �سمال  يف  مناطق  عنا�سره 
يــ�ــســيــطــروا على  و�ـــســـوريـــا، قــبــل ان 

والرقة  املو�سل  منها  رئي�سية  مــدن 
خملفني اعمال وح�سية وبربرية.

تنظيم  �ــســيــطــر  تــقــدمــه  ذروة  ويف 
 40،000 مــ�ــســاحــة  عــلــى  داعـــ�ـــس 
كيلومرت   104،000( مربع  ميل 
مــربــع(، وحــتــى انـــه هـــدد بــغــداد مع 
العراقي  اجلــيــ�ــس  وحـــــدات  انــهــيــار 
الفو�سى  مـــن  حـــالـــة  يف  ودخـــولـــهـــا 

تزامنا مع اقرتاب املتطرفني.
وقال الكابنت جيف ديفي�س الناطق 
بــا�ــســم الــبــنــتــاغــون كــــان لــديــهــم 8 
ا�ـــســـرى حلكمهم  �ــســخــ�ــس  مــاليــني 
بــــوؤ�ــــس،  الـــهـــمـــجـــي ويـــعـــيـــ�ـــســـون يف 
التحول اىل  الكثريون اجربوا على 

لجئني والعي�س يف احلرمان .
حملة  بدء  على  �سنوات  ثالث  وبعد 
التحالف مت ا�ستعادة 70 باملئة من 
املــنــاطــق الــتــي كــانــت حتــت �سيطرة 
الــعــراق، و50%  داعــ�ــس يف  تنظيم 
من املناطق يف �سوريا. وقال ديفي�س 
مل يتمكن تنظيم الدولة ال�سالمية 
من اأخذ ولو ان�س واحد جمددا من 

املناطق التي حررناها .
يواجه  داعــــ�ــــس  تــنــظــيــم  ـــــاف  واأ�ـــــس
ننت�سر  �ــســوف  احلــتــمــيــة.  هــزميــتــه 

وهم �سيهزمون .

ويتكون التحالف من 69 دولة، مع 
ال�سركاء  ان عــددا قليال من هــوؤلء 
ي�ساهم يف احلملة اجلوية او مهمات 

التدريب.
اخلــــــرباء  ان  مـــــن  الـــــرغـــــم  وعــــلــــى 
يتوقعون يف النهاية انهيار اخلالفة 
ب�سكل  داعــ�ــس  تنظيم  اعلنها  الــتــي 
يقاتلون  املــتــطــرفــني  ان  ال  ذاتـــــي، 
عرب دعوة اتباعهم اىل �سن هجمات 

ارهابية حول العامل.
وبدءا من 26 متوز يوليو 2017 
13،221 غـــارة يف  الــتــحــالــف  نــفــذ 
ما  �ــســوريــا،  يف  و10،701  الــعــراق 
بكلفة  غــــارة   23،922 جمــمــوعــه 
13،6 مليون دولر يوميا.  مبعدل 
املتطرفني  �ـــســـد  الـــقـــتـــال  و�ـــســـهـــد 
طلعات جوية قتالية م�ستمرة، غالبا 

يف مناطق ماأهولة.
واعـــــرتف الــتــحــالــف مبــقــتــل 624 
الــيــوم، بالرغم مــن ان  مــدين حتى 
اخلرباء يقولون ان العدد احلقيقي 

اعلى بكثري.
وقال ديفي�س يف حني ان هذه احلملة 
تاريخ احلروب،  دقــة يف  الكــرث  هي 
املدنيني ميوتون يف احلروب  ان  ال 

وهذه هي احلقيقة املحزنة .

التي  الرقة  الطبية يف  امل�ستلزمات 
يقدر عدد املدنيني فيها مبا ي�سل 

اإىل 50 األفا.
قوية  انـــفـــجـــارات  هــــزت  ذلــــك  اىل 
ال�سورية،  الأرا�ـــســـي  داخـــل  وقــعــت 
ام�س الثالثاء، اأجزاء من حمافظة 
اإربد، �سمايل الأردن ح�سب م�سدر 

اأمني.
انفجار  �ــســوت  اإن  املــ�ــســدر  وقــــال 
اإربد،  مبحافظة  مناطق  يف  �سمع 
انفجرت  قذيفة  �سوت  اأنــه  وتبني 

داخل الأرا�سي ال�سورية.
الإعالمي  املن�سق  قــال  جهته،  من 
يف حمافظة درعا املتاخمة لالأردن، 
النفجار  اأن   24 لـ  امل�ساملة  اأحمد 
لف�سائل  ذخــرية  م�ستودع  يف  وقــع 
ع�سكرية،  قاعدة  يف  احلــر  اجلي�س 
غرب درعا وفق املعلومات الأولية.

اأدى  النفجار  اأن  امل�ساملة  واأو�ــســح 
اإىل �سقوط قتلى وجرحى من دون 

معرفة عددهم حتى اللحظة.
هدوء  فــرتة  منذ  املنطقة  وت�سهد 
اإطـــــالق النار  اتـــفـــاق وقــــف  عــقــب 
املتحدة  الــــوليــــات  بـــني  الــثــالثــي 

بع�س العنا�سر ووعد باأن ذلك لن 
امل�سارعة  عــدم  عن  معتذراً  يتكرر، 
�سابقاً اإىل قتال تنظيم داع�س وكل 
وقــال �سوفان، يف  داع�سي.  هــو  مــا 
اأحرار  حركة  بثته  م�سور  ت�سجيل 
لنعتذر  بـــحـــاجـــة  نـــحـــن  الــــ�ــــســــام: 
ي�ستحق  كما  نكن  لأننا مل  ل�سعبنا 
مبزايدات  همومه  عــن  وان�سغلنا 
داعياً   ، بينية  ونــزاعــات  ف�سائلية 
اإىل ر�س ال�سفوف وتر�سيخ منهج 
العمل  اأن  مـــوؤكـــداً   ، قـــادة احلــركــة 
�سيكون وفق جهاد معتدل و�سيا�سة 
را�ـــســـدة وفــكــر و�ــســطــي بــــدون غلو 
�سوفان:  .واأ�ـــســـاف  انـــحـــراف  ول 
الثورة  اإعــــادة  على  عملنا  �سرنكز 
واإيــجــاد حل  الأوىل،  اأهــدافــهــا  اإىل 
العزل  الثورة من م�ستنقع  ينت�سل 
وال�ستهداف الذي يريد خ�سومها 
بع�س  ويــ�ــســاعــدهــم  بـــه،  تــغــرق  اأن 
 ، للثورة  املنت�سبون  جلدتنا  اأبــنــاء 
ال�سابقة  الــقــيــادة  اأن  اإىل  مــ�ــســرياً 
اتخذت خطوات اإ�سالحية جريئة، 
اأننا  اإل  اأ�ــســاب احلــركــة  ورغـــم مــا 
واحلفاظ  بــالإ�ــســالح  مــ�ــســتــمــرون 

•• عوا�صم-وكالت:

فـــــروا مـــن مدينة  نــــازحــــون  قــــال 
درجات  ارتفاع  اإن  ال�سورية  الرقة 
احلــرارة يف ال�سيف ونق�س املوارد 

زاد من معاناتهم.
ويف خميم للنازحني يف قرية عني 
نازحون  قال  الرقة  �سمايل  عي�سى 
اإنهم  قـــريـــب  و�ـــســـلـــوا مــنــذ وقــــت 
ل  لكنهما  واملـــاء  اخلــبــز  يت�سلمون 

يكفيان يف مواجهة قيظ ال�سيف.
وقــالــت نــازحــة تــدعــى رقــيــة واهلل 
يا لطيف.  ذبحنا.  احلــر  ب�س  زينة 
لنا  موفرين  طبيعي.  مو  �سي  حر 
املاي وموفرين لنا اخلبز ومعونات 
ما  حلد  جيت  مني  اأنــا  يعطونا... 
خدت �سي ال�سراحة ب�س بيخبزون 
واحدة  وجبة  )يعطون(  وينطون 

بالنهار .
وقال نازح يدعى اأحمد ع�ساف نروح 
على مكان اآمن يردوا يلحقونا على 
نف�س املكان الآمن... نرد عن املكان 
املكان  يــردوا ي�سربوا نف�س  الآمــن 
قـــذائـــف هــــــاون... . وبـــــداأت قوات 
�سوريا الدميقراطية يف اأوائل �سهر 
لل�سيطرة  هجوما  حزيران  يونيو 
الوليات  مـــن  بــدعــم  الـــرقـــة  عــلــى 

املتحدة.
العاملية  ال�سحة  منظمة  واأعــلــنــت 
املا�سي عن نق�س حاد يف  الأ�سبوع 

عــلــى الـــثـــورة .وقـــــال قــائــد اأحــــرار 
اإن احلركة  ال�سام يف �سياق حديثه 
مــ�ــســتــعــدة لــلــتــعــاون والـــعـــمـــل مع 
الــــثــــورة، �سمن  مـــكـــونـــات  جــمــيــع 
ع�سكرياً  جـــامـــع  وطـــنـــي  مــ�ــســروع 
و�سيا�سياً ومدنياً، للو�سل اإىل حل 
ال�سعب، ويحول دون  ينهي معاناة 
غــريهــا خلطر  اأو  اإدلـــــب  تــعــر�ــس 
جيل  حماية  نريد  لأنــنــا  التدمري 
خرج  �سوفان  اأن  اأن  .يذكر  الثورة 
دي�سمرب  يف  �ــســيــدنــايــاً  �سجن  مــن 
)كانون الأول( املا�سي، وذلك بعد 
ال�سجن،  يف  �سنة   12 اأمــ�ــســى  اأن 
ليخرج بعد ذلك يف �سفقة تبادلية 
اأن كان  الــ�ــســوري بعد  الــنــظــام  مــع 
املوؤبد  بــالــ�ــســجــن  عــلــيــه  حمــكــومــاً 

بتهمة الإرهاب .
جمل�س  قـــبـــل  مــــن  تــعــيــيــنــه  ومت 
ال�سورى يف احلركة يف 2 اأغ�سط�س 
ــبــوع على  اأ�ــس مـــن  اأقــــل  بــعــد  )اآب( 
اأحرار  حركة  بني  القتتال  انتهاء 
الــ�ــســام وهــيــئــة حتـــريـــر الــ�ــســام يف 
ريـــفـــي اإدلــــــب وحـــلـــب، ومــــا خلفه 
على  اأثــرت  تداعيات  من  القتتال 
احلركة، حيث خ�سرت العديد من 
القوة  وم�سادر  الرئي�سية  املناطق 
�سمال  يف  فيها  تتمتع  كــانــت  الــتــي 
اإدلب ل�سيما باب الهوى، وانح�سر 
اأبرزها  وجودها يف مناطق عديدة 

جبل �سح�سبو و�سهل الغاب.

منتخبة،  حملية  ملجال�س  الإدارة 
الإن�سانية  املـــ�ـــســـاعـــدات  وتـــقـــدمي 
حماربة  اإىل  بالإ�سافة  والطبية، 

التنظيمات الإرهابية.
القائد اجلديد  من جهته اعرتف 

ح�سن   ، الـــ�ـــســـام  اأحــــــــرار  حلـــركـــة 
اأبو الــرباء، ب�سعف حركة  �سوفان 
العطل  حالة  ب�سبب  ال�سام  اأحـــرار 
ـــهـــا لفرتة  اأروقـــت والــ�ــســلــل داخـــــل 
طويلة، وغياب ر�سالة احلركة عند 

ي�سملها  الـــتـــي  الآمــــنــــة  املـــنـــاطـــق 
خف�س الت�سعيد بدءاً من احلدود 
الأردنية، و�سملت فتح معرب ن�سيب 
وعــــودة الــتــبــادل الــتــجــاري، عودة 
وت�سليم  واملــهــجــريــن،  الــالجــئــني 

الذي  والأردن  ورو�سيا  الأمريكية 
مت يف الأردن.

تعلن  مل  الـــتـــي  الـــهـــدنـــة  وكــــانــــت 
كانت  واإن  ــــمــــيــــاً،  ر�ــــس ــــودهــــا  ــــن ب
عمق  حــددت  العري�سة  اخلــطــوط 

تيلر�سون يف تايالند لتحييد كوريا ال�سمالية جدل يف فرن�سا حول دور زوجة ماكرون 

الكينيون ينتخبون رئي�سهم و�سط توتر  العملي�ت �صد التنظيم الإره�بي تدخل ع�مه� الرابع 

% من اأرا�سيه يف العراق و50 % ب�سوريا داع�س يخ�سر 70 

انفج�ر م�صتودع ذخ�ئر للجي�ص ال�صوري احلر 

�سوريون يوا�سلون الفرار من الرقة مع ا�ستداد املعارك

ال�سرطة الباك�ستانية تقتل مت�سددين يف لهور الريا�س وباري�س تدعوان اإىل تعزيز مكافحة الرهاب 
•• اإ�صالم اأباد-رويرتز:

قالت ال�سلطات الباك�ستانية اإن قوات الأمن قتلت اأربعة م�سلحني من حركة طالبان املت�سددة يف مدينة 
لهور ب�سرق البالد بعد �ساعات من انفجار �ساحنة مفخخة اأ�سفر عن مقتل �سخ�س واإ�سابة 22.

وتراجعت الهجمات يف ثاين اأكرب مدينة يف باك�ستان خالل العامني املا�سيني لكن جماعات اإ�سالمية 
اأ�سفر عن مقتل  مت�سددة ما زالت ن�سطة هناك. و�سهدت املدينة يف ال�سهر املا�سي تفجريا انتحاريا 
25 �سخ�سا.وقال املتحدث با�سم دائرة مكافحة الإرهاب يف اإقليم البنجاب اإن الإدارة كانت تتحرى 
اأفراد  لهــور.وطــوق  يف  ال�سرطة  على  لهجوم  الباك�ستانية  طالبان  حركة  تخطيط  عــن  معلومات 
مكافحة الإرهاب موقع التفجري حيث تبادلوا اإطالق النار مع م�سلحني ي�ستبه بانتمائهم لطالبان.
وقال املتحدث يف بيان بداأ الإرهابيون يف اإطالق النار على اأفراد دائرة مكافحة الإرهاب الذين اتخذوا 
احتياطاتهم. عندما توقفت النريان عرث على اأربعة اإرهابيني قتلى يف حني هرب بني ثالثة واأربعة 

اأ�سخا�س حتت جنح الظالم .

•• جدة-اأ ف ب:

دعا ويل العهد ال�سعودي المري حممد بن �سلمان 
اىل  ام�س  ماكرون  اميانويل  الفرن�سي  والرئي�س 
تعزيز اجلهود يف جمال مكافحة الرهاب، يف وقت 
ت�سهد الزمة مع قطر حراكا دبلوما�سيا امريكيا 

عربيا.
المري حممد  ان  الر�سمية  النباء  وكالة  وقالت 
تلقى ات�سال هافيا من ماكرون ا�ستعر�سا خالله 
الإرهــاب والتطرف، والتفاق على  �سبل مكافحة 

املــزيــد مــن اجلهد لتجفيف منابع  بــذل  �ــســرورة 
الإرهاب .

من  خطية  ر�سالة  ال�سعودي  العهد  ويل  وتلقى 
امري الكويت ال�سيخ �سباح الحمد اجلابر ال�سباح 
وزير  نقلها  الزمــــة،  حلــل  بـــالده  تتو�سط  الـــذي 

اخلارجية ال�سيخ �سباح خالد احلمد ال�سباح.
ويقوم الوزير الكويتي بجولة مكوكية يف املنطقة 
امل�سري  الرئي�س  اىل  م�سابهة  ر�سالة  �سلم  حيث 
�سلطنة  اىل  ينتقل  ان  قبل  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد 
الكويت  الو�ساطات الدولية، زار  عمان .ويف اطار 

ال�سرق  اىل  ال�سابق  واملبعوث  املتقاعد  اجلـــرنال 
تيم  الدبلوما�سي  يرافقه  زيني  اأنطوين  الو�سط 
بت�سكيله  قــام  امــريكــي  وفــد  را�ــس  لندركينغ على 
وزير اخلارجية ريك�س تيلر�سون للعمل على حل 

الزمة.
الــــوزراء الكويتي  يف مـــوازاة ذلـــك، اعــلــن جمل�س 
ال�ساد�س  يف  وا�ــســنــطــن  �ــســيــزور  الــبــالد  امـــري  ان 
اىل  له  زيــارة  اول  يف  املقبل،  ايلول/�سبتمرب  من 
الـــوليـــات املــتــحــدة مــنــذ تــ�ــســلــم دونـــالـــد ترامب 

الرئا�سة.
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 127
-  اجلن�سية ترغب  الهند  دناك  �ساندرا  اميت  ال�سيدة/ جرا�سمابن  بان  للجميع  ليكن معلوما 
البالغ 100%  يف / مطعم حبة الرز 747143 اىل كال من  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  يف 
ال�سيد/ ابراهيم حممد عبدالرحيم اكربي العو�سي - اإماراتي اجلن�سية بن�سبة 51% وال�سيد/ 
تات�سا بيليل اجيت كومار هندي اجلن�سية بن�سبة 25% وال�سيد/ كو�سي كوتاباتو ومن ت�ساكو ومن 
هندي اجلن�سية بن�سبة 24% - تعديالت اخرى : - مت تغيري ال�سم التجاري من / مطعم حبة 
الرز لي�سبح / مطعم حبة الرز - ذ م م - مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل 

خدمات اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
 اعـــــــالن       

 املرجع :2017/644  ك.ع.ت
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
وليد ابراهيم جميل احمد املــازم - اجلن�سية : الإمــارات ،   طلب الت�سديق علي 
حمرر يت�سمن : تنازل املحل التجاري با�سم )م�سبغة عثمان / فرع(   املرخ�سة 
من دائرة التنمية القت�سادية يف عجمان حتت رقم امللف : 49600  وامل�سجل لدى 
 - ال�سويدي  غرفة جتارة و�سناعة عجمان  اىل/ علي عبدالرحمن عبيد ح�سن 
اجلن�سية : الإمارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق 
على  التوقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
 اعـــــــالن       

 املرجع :2017/643  ك.ع.ت
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
وليد ابراهيم جميل احمد املــازم - اجلن�سية : الإمــارات ،   طلب الت�سديق علي 
من  واملرخ�سة  عثمان(  )م�سبغة  با�سم  التجاري  املحل  تنازل   : يت�سمن  حمــرر 
لدى  وامل�سجل    40251  : امللف  رقــم  القت�سادية يف عجمان حتت  التنمية  دائــرة 
 - ال�سويدي  غرفة جتارة و�سناعة عجمان  اىل/ علي عبدالرحمن عبيد ح�سن 
اجلن�سية : الإمارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق 
على  التوقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

 اعـــــــالن       
 املرجع :2017/642  ك.ع.ت

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
وليد ابراهيم جميل احمد املــازم - اجلن�سية : الإمــارات ،   طلب الت�سديق علي 
الغذائية(    املـــواد  لتجارة  )ا�ــســراء  با�سم  التجاري  املحل  تــنــازل   : يت�سمن  حمــرر 
املــرخــ�ــســة مــن دائــــرة التنمية القــتــ�ــســاديــة يف عــجــمــان حتــت رقـــم املــلــف 49608  
وامل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان  اىل/ علي عبدالرحمن عبيد ح�سن 
بعجمان  العدل  الكاتب  بــان  معلوما  ليكن    - الإمـــارات   : اجلن�سية   - ال�سويدي 
انق�ساء  بعد  املــذكــور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  التوقيعات  على   بالت�سديق  �سيقوم 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

 اعـــــــالن       
 املرجع :2017/641  ك.ع.ت

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
الت�سديق علي  ، طلب  الإمـــارات   : - اجلن�سية  املــازم  احمد  ابراهيم جميل  وليد 
الغذائية/ املــواد  لتجارة  )ا�ــســراء  با�سم  التجاري  املحل  تنازل   : يت�سمن  حمــرر 

فرع(   املرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية يف عجمان حتت رقم امللف 29735  
وامل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان  اىل/ علي عبدالرحمن عبيد ح�سن 
بعجمان  العدل  الكاتب  بــان  معلوما  ليكن    - الإمـــارات   : اجلن�سية   - ال�سويدي 
انق�ساء  بعد  املــذكــور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  التوقيعات  على   بالت�سديق  �سيقوم 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : جيت فيولد لنقل املواد البرتولية - ذ م م  
العنوان : مكتب ATX1303 - ملك حممد عبدالرحيم العلي - الرب�ساء الوىل - بردبي 
- ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة - رقم الرخ�سة : 757591  رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1226481 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 2017/6/4  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/6/4  وعلى من لديه 
اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �صكور بل�ص لتدقيق احل�ص�ب�ت  العنوان 
: مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد -  
هاتف  2973060-04 فاك�س : 2973071-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ص�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/�صكور بل�ص لتدقيق احل�ص�ب�ت 
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
- ديرة - بور �سعيد -  هاتف  2973060-04 فاك�س : 2973071-04  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
جيت فيولد لنقل املواد البرتولية - ذ م م  وذلك مبوجب قرار  لت�سفية 
بتاريخ    دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2017/6/4   دبي  حماكم 
2017/6/4  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 القت�ص�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
 اإعادة اإعالن بالن�سر

 يف الدعوى رقم 2017/38  احوال �سخ�سية  
 اىل املدعي عليه / �سايف لياقت قا�سي - اجلن�سية : الهند 

حيث ان املدعية : �سنا �سايف قا�سي - اجلن�سية : الهند 
امام  املذكورة اعاله فيقت�سي ح�سورك  الدعوى  املحكمة  اقام عليك لدى 
املحكمة امام القا�سي املخت�س يف ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحا املوافق 
2017/8/15.   ويف حالة تخلفك عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.
قا�سي/ احوال �سخ�سية       
عمار حممد اجليالين                  

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية 

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
 اعالن ن�سرا        

اإىل املدعي عليه /�سليمان يو�سف �سليمان حممد النقبي 
ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث اأن املدعي/ عبداهلل حممد �سعيد 
اأقام �سدكم دعوى ايجارية بالرقم 2017/79  تنفيذ لدى  عبود  - قد 
فيقت�سي  فكان  خور  مدينة  ببلدية  اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة 
احلكم  تنفيذ  اأو  طلباتكم  لتقدمي  عنكم  وكيال  اأو  �سخ�سيا  ح�سوركم 
عن  تخلفكم  حالة  ويف  الإعالن.  تاريخ  من  يوم   15 مدة  يف  ال�سادر 
احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة �سوف 

تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان
العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

 اعالن ن�سرا        
اإىل املدعي عليه /الوادي لتجارة اأدوات اخلياطة 

ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث اأن املدعي/ الوادي لتجارة ادوات اخلياطة 
قد اأقام �سدكم دعوى ايجارية بالرقم 2017/78   تنفيذ لدى جلنة ف�س  املنازعات 
اليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم �سخ�سيا اأو وكيال عنكم 
لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 15 يوم من تاريخ الإعالن . ويف 
حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة 

�سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان
العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

 اعالن ن�سرا        
اإىل املدعي عليه /بيت النواعم لتجارة املالب�س اجلاهزة 

حممد  خمي�س  حممد  املدعي/  اأن  حيث  وذلك  فكان  خور  مدينة  ومقرها 
لدى جلنة  تنفيذ   2017/80 بالرقم  ايجارية  دعوى  �سدكم  اأقام  قد   - العثمني 
ف�س  املنازعات اليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم �سخ�سيا 
اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 15 يوم من تاريخ 
الوقت  اإر�سال وكيل عنكم يف  اأو عدم  . ويف حالة تخلفكم عن احل�سور  الإعالن 

املحدد فاإن اللجنة �سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : لوكيرت لنقل الرك�ب ب�حل�فالت املوؤجرة - �ص ذ م م   
املــرر  - ال�سكل  العنوان :  مكتب رقــم 121 - ملك العثمان للعقارات - �س ذ م م - ديــره - 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة - رقم الرخ�سة : 752729  رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1214697  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
بتاريخ  دبي  اأعــاله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها 
2017/6/12  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/7/22  وعلى من لديه اأي 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �صكور بل�ص لتدقيق احل�ص�ب�ت  العنوان : 
مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد -  
هاتف  2973060-04 فاك�س : 2973071-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ص�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/�صكور بل�ص لتدقيق احل�ص�ب�ت 
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
- ديرة - بور �سعيد -  هاتف  2973060-04 فاك�س : 2973071-04  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية لوكيرت لنقل الرك�ب ب�حل�فالت املوؤجرة - �ص ذ م م   وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2017/6/12  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   
2017/7/22  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 القت�ص�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

اىل املدعي عليه/ �سركة املقاولت الكهربائية - �س ذ م م 
الدعاوي  2017/5/29 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  باأن  نعلنكم 

املذكورة ل�سالح املدعيني بالزام املدعى عليها بان توؤدي.

2
تنفيذ احلكم-  عند   - يكن  ما مل  نقدا  يقابلها  او مبا  اىل موطنهم  بتذكرة عودتهم  والزمتها 

ملتحقا بخدمة رب عمل اآخر والزمت  املدعي عليها  بامل�ساريف. 
ن�سر  التايل  اليوم  من  اعبتارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما 

هذا العالن.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
1401/2016/13
1433/2016/13

م
1

ا�سم املدعي
 �سانيل كومار بادينجاريبورا 
بدر الدين اكرب علي �سعيد 

املبلغ املحكوم له
58184 درهم  + تذكرة العودة
53357 درهم  + تذكرة العودة

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليها / ال�سنافر بتنظيف املباين 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/29   ال�ساعة 8.30 

م�ستندات  او  مــذكــرات  مــن  لديكم  مــا  تــقــدمي  وعليكم  قــانــونــا  ميثلكم  مــن  او  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل. بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 5686/2017/13 
 5687/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 مهدي ح�سن احيد اجلمان 

حممد ابراهيم خليل علي افروز 

مبلغ املطالبة
29010 درهم + تذكرة العودة 
23505 درهم + تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
اعالن جمموعة ) بالن�سر(      

                      اىل املنفذ �سدها : ان اي اف ايه ات�س الكهروميكانيكية - �س ذ م م  
وذلك للزامك  ادنــاه-  بالك�سف  املو�سحة  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ  ان طالبي  مبا 
املحكمة  فان  وعليه  التبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  به  املو�سحة  املبالغ  ب�سداد 

�ستتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
964 درهم

890 درهم

10903 درهم

9403 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 

 مرياج �سردار

ار�سد علي 

 2017/2194
تنفيذ عمايل

 2017/2191
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/795  ا�ستئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-�سو�سيتيه بيك  جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�ستاأنف /�سركة في�سن اك�سبورت�س - �س م ح وميثله : حممد عبيد 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف    قد  ال�سويدي   الر�سة  خلفان 
رقم   2017/157 مدين كلي وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 
 ch2.E.23 رقــم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2017/9/25
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1763 جتاري كلي                                              

اأن  اىل املــدعــي عليه/1- مــانــوج جــو بالكري�سنا بــيــالي  جمهول حمــل القــامــة مبــا 
املدعي / بنك ابوظبي التجاري وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - نعلنكم 
املذكورة  الــدعــوى  يف    2017/5/18 بــتــاريــخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بــان 
مبلغ  للمدعي  يــوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  التجاري  ابوظبي  بنك  ل�سالح/  اعــاله 
و�سبعة وثالثون  الف وثمامنائة  وت�سعون  واثنان  �سبعمائة  درهم فقط   792.837.62
درهم واثنان و�ستون فل�سا والفائدة بواقع 9% �سنويا على ذلك املبلغ من اليوم التايل 
لتاريخ 2016/7/25 حتى ال�سداد ف�سال عن امل�ساريف 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 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/30 عقاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-هند ح�سني �سابر مر�سي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
مي�سيل جهون ري�س وميثله : حممد عبيد خلفان الر�سة ال�سويدي   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بالت�سديق على احلكم التحكيم رقم 163 ل�سنة 2015 
حكم نهائي ال�سادر بتاريخ 2016/12/19 واعتباره مبثابة ال�سند التنفيذي وتذيليه 
اتعاب  وامل�سروفات ومقابل  بالر�سوم  املدعي عليهم  الزام  التنفيذية مع  بال�سيغة 
ال�ساعة 8.30  املــوافــق  2017/8/15   يــوم الثالثاء   املحاماة.   وحــددت لها جل�سة 
�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 ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2252  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- معت�سم �سالح الدين التيجانى عامر  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري - فرع وميثله : من�سور عبداهلل حممد احمد 
املدعي عليه  بان  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقــام عليك  الزرعوين -  قد 
يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )248.354.01 درهم( والفائدة القانونية بواقع %12 
�سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   
بالقاعة  �ــس   8.30 ال�ساعة    2017/8/20 املــوافــق   الحـــد   يــوم  جل�سة  لها  وحـــددت 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
اأيام على الأقل ويف  لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/418  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد 2- زانادو للتطوير العقاري - 
�س ذ م م - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ اخلليفة جميلة وميثله : فهد 
�سلطان علي لوتاه -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بف�سخ اتفاقية 
وقـــدره )368.950  عليهما مببلغ  املــدعــي  والـــزام  الــدعــوى  اطـــراف  بــني  امللكية 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12%   وحددت لها جل�سة 
 Ch1.B.8 بالقاعة  ال�ساعة 11.00 �س  املوافق  2017/8/23    الربــعــاء   يوم 
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 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2398  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- عرب البحار خلدمات التوزيع املحدوده  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �سركة يوجى العاملية التجارية - ذ م م وميثله : حممد �سلمان ح�سن 
ال�سابري -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
واربعمائة وت�سعة ع�سر  الف  للمدعية مبلغ وقــدره )87.419 درهــم( )�سبعة وثمانون 
درهما( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام 
املوافق   الربــعــاء   يوم  لها جل�سة  والتــعــاب. وحــددت  وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامها  مع 
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة    2017/8/9
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 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1672  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- فندق �سانغريال - دبــي  جمهول حمل القامة مبا ان 
الرميثي  �سيف عبيد احلثبور  - وميثله : حممد جمال  املهنا  املدعي/ طــارق 
مببلغ  عليه  املــدعــي  بــالــزام  املطالبة  ومو�سوعها  الــدعــوى  عليك  اأقـــام  قــد   -
وقدره )50000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة   9% من 
املوافق   الثنني   يوم  لها جل�سة  التام.  وحــددت  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ 
مكلف  فــاأنــت  لــذا   Ch2.D.18 بالقاعة  �ــس   8.30 ال�ساعة     2017/8/14
او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12092 بتاريخ 2017/8/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1660  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ح�سام ماأمون ح�سن ال�سليمان - جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ اأريبيان ميلينيوم  للتجارة الطبية - �س ذ م م وميثله : حممد 
عبيد خلفان الر�سة ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )100000  درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
يوم الحد  املوافق  2017/8/20  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

�سياد  اجلــديــد  بزميله  اأر�ــســنــال  مهاجم  والــكــوت  ثيو  اأ�ــســاد 
مع  �سريعا  تاأقلم  اأنــه  واأكــد  بالدبابة   وو�سفه  كول�سينات�س 
الفريق و�سيحقق جناحا كبريا يف الدوري الإجنليزي املمتاز 

لكرة القدم.
وان�سم كول�سينات�س )24 عاما( لأر�سنال يف �سفقة انتقال 
حر قادما من �سالكه الأملاين و�سارك كبديل بعد اإ�سابة بري 
مرت�ساكر و�سجل هدفا لي�ساعد فريقه على اإحراز لقب درع 

املجتمع على ح�ساب ت�سيل�سي يوم الأحد املا�سي.
واأكــــد والـــكـــوت اإعــجــابــه الــ�ــســديــد بــالــقــوة الــبــدنــيــة لزميله 
فرتة  خالل  كبرية  بجدية  عمله  وكذلك  اجلديد  البو�سني 

اإعالم  لو�سائل  والــكــوت  وقـــال  اجلــديــد.  للمو�سم  الإعــــداد 
اأ�سبه  اإنه  قوية.  بدبابة  اأ�سبه  �سياد  الثنني  اأم�س  بريطانية 
قوته  اأن  متاأكد  واأنـــا  اجتيازها  ال�سعب  مــن  كاملة  بــوحــدة 

البدنية �ست�ساعدنا هذا املو�سم .
عندما  ميتلكها  الــتــي  الــقــوة  مــدى  متابعة  ميكن  واأ�ــســاف 
ي�ستحوذ على الكرة كما اأنه �ساحب �سرعة كبرية. من املمتع 

م�ساهدته وهو ميثل اإ�سافة كبرية للفريق .
وتابع اإنه مثايل جدا للدوري الإجنليزي املمتاز. اإنه مثايل 
حقا . واأ�ساد تيريي هرني مهاجم اأر�سنال ال�سابق مبواطنه 
اللندين  للفريق  حديثا  املن�سم  لكازيت  األك�سندر  املهاجم 

وتوقع له التاألق. وان�سم لكازيت يف �سفقة قيا�سية لأر�سنال 
قادما من اأوملبيك ليون و�سيواجه مناف�سة لدخول الت�سكيلة 
ويلبيك  اأولــيــفــيــيــه جـــريو وداين  مــواطــنــه  مــع  الأ�ــســا�ــســيــة 

ووالكوت واأليك�سي�س �سان�سيز.
يبدو  لكازيت  اإن  لأر�سنال  التاريخي  الهداف  هــرني  وقــال 
خمتلفا عن جريو وهو ما اأراه �سيئا اإيجابيا ب�سبب احلاجة 

اإىل مهاجمني متنوعني .
املا�سي  املو�سم  الـــدوري  املــركــز اخلام�س يف  اأر�ــســنــال  واحــتــل 
و�سيبداأ الدوري با�ست�سافة لي�سرت �سيتي يوم اجلمعة املقبل 

يف افتتاح امل�سابقة.

والكوت ي�سيد بزميله الدبابة  كول�سينات�س 

الإجنليزي  للدوري  املنتمي  �سيتي  لي�سرت  اأعلن 
املــمــتــاز لــكــرة الــقــدم تــعــاقــده مــع جـــورج توما�س 

مهاجم كوفنرتي �سيتي ام�س الثالثاء.
و�ـــســـارك تــومــا�ــس الــبــالــغ عــمــره 20 عــامــا مع 
منتخب ويلز على م�ستوى ال�سباب و�سجل ت�سعة 
املو�سم  36 مــبــاراة مــع كوفنرتي يف  اأهـــداف يف 
املا�سي. وتدرج توما�س، املولود يف لي�سرت، �سمن 
مباراته  كوفنرتي وخا�س  النا�سئني يف  �سفوف 

 16 الأوىل مع الفريق الأول عندما كان عمره 
عاما يف يناير كانون الثاين 2014.

مادي  مقابل  على  لي�سرت  مع  كوفنرتي  واتفق 
غري معلن لنتقال توما�س بعدما رف�س الالعب 
ال�ساب جتديد تعاقده. وقال مارك روبنز مدرب 
ب�سبب  حمبطون  نحن  الــنــادي  ملوقع  كوفنرتي 
قــــرار جـــــورج. اإنــــه �ــســخــ�ــس رائــــع وكـــل املنتمني 

لكوفنرتي �سيتي يتمنون له كل التوفيق .

لي�سرت ي�سم توما�س مهاجم 
كوفنرتي 

للريا�سات  الإمــــــارات  احتـــاد  اإدارة  جمل�س  رفـــع 
البحرية ال�سكر والتقدير اإىل احلكومة الر�سيدة 
لدورها الكبري وت�سجيعها امل�ستمر لأبناء الدولة 
من اجل النخراط يف جمالت الإبــداع وحتقيق 
والفعاليات  الأنــ�ــســطــة  خمــتــلــف  يف  الــنــجــاحــات 
املختلفة  املفاهيم  وتعزيز  والريا�سية  املجتمعية 
الــوطــنــيــة عــرب ا�ستمرار  الــهــويــة  تــعــزيــز  خــا�ــســة 
اجل  مــن  الــرتاثــيــة  البحرية  املحلية  الفعاليات 
وا�ستعادة  لــدولــتــنــا  ــاري  احلــ�ــس ـــــوروث  امل اإحـــيـــاء 

ذكريات الأجداد والآباء.
جاء ذلك يف الجتماع الثاين ملجل�س اإدارة الحتاد 
والـــــذي عــقــد الأ�ـــســـبـــوع املــا�ــســي بــرئــا�ــســة �سعادة 
حريز املر حممد بن حريز رئي�س جمل�س الإدارة 
وحــ�ــســور كــال مــن احــمــد اإبــراهــيــم حمــمــد نائب 
رئي�س جمل�س الإدارة ومهرة فلكناز الأمني العام 
املــهــريي وح�سن  عــبــداهلل  احمد  الحتـــاد  وع�سوا 
لتواجدهم  الأع�ساء  باقي  اعتذر  فيما  الزعابي 

خارج البالد.
لكافة  مــوحــدة  روزنــامــة  الإدارة  جمل�س  واعتمد 
الريا�سي  باملو�سم  اخلا�سة  والفعاليات  الأن�سطة 
البحري 2017-2018 عرب التن�سيق التام مع 
الأندية البحرية يف الدولة والتي قدمت الربامج 
اخلا�سة ومت التن�سيق بني جميع الأندية البحرية 
عرب احتاد الإمارات للريا�سات البحرية لإ�سدار 

الربنامج الزمني الكامل للفعاليات.
للريا�سات  الإمـــارات  احتــاد  اإدارة  جمل�س  و�سجل 
�ــســكــر جلميع  ـــوت  �ـــس الجــــتــــمــــاع  الـــبـــحـــريـــة يف 
تـــراث  يف  الــبــحــريــة  الأنــــديــــة  اإدارات  جمــالــ�ــس 
الإمارات وابوظبي لل�سراعية واليخوت وابوظبي 
الدويل  دبــي  ونــادي  البحرية  للريا�سات  الــدويل 
لــلــريــا�ــســات الــبــحــريــة ونــــادي الــفــجــرية الدويل 
ــــادي الــ�ــســارقــة الـــدويل  لــلــريــا�ــســات الــبــحــريــة ون
والكبري  اجلاد  التعاون  على  البحرية  للريا�سات 
الريا�سي  املــو�ــســم  روزنــــامــــة  مــ�ــســروع  اجنــــاز  يف 
ال�سباقات  واإظـــهـــار   2018-2017 الــبــحــري 
الريا�سية البحرية يف �سكل اأكرث ات�ساقا وتن�سيقا 
واإظهار  العامة  امل�سلحة  يخدم  مبا  اجلميع  بني 

جناح  يف  ينعك�س  مما  املطلوب  بال�سكل  الأن�سطة 
كافة ال�سباقات .

اأن يكون يوم ال�سبت املوافق التا�سع  ومن املنتظر 
من �سهر �سبتمرب املقبل موعدا لبداية الأن�سطة 
الإمارات  احتاد  مظلة  حتت  البحرية  وال�سباقات 
البواني�س  �ــســبــاق  بــاإقــامــة  الــبــحــريــة  لــلــريــا�ــســات 
ال�سراعية والذي ينظمه نادي ابوظبي لل�سراعية 
والفعاليات  الأنــ�ــســطــة  �ستنتقل  فيما  والــيــخــوت 
تباعا بعد ذلك بني اأندية دبي واأبوظبي الدوليان 
اأن�سطة  ويف  حــدا  على  كــال  البحرية  للريا�سات 

خمتلفة .

للريا�سات  الإمــارات  احتاد  اإدارة  واعتمد جمل�س 
البحرية ت�سكيل خمتلفة اللجان العاملة واملعاونة 
اإدارات  جمــالــ�ــس  قــدمــت  الإدارة  بعدما  ملجل�س 
مت  حيث  مر�سحيها  الدولة  يف  البحرية  الأنــديــة 
ت�سكيل جلنة الزوارق ال�سريعة والقوارب اخل�سبية 
اإبراهيم حممد  برئا�سة احمد  املائية  والدراجات 
املـــري ونا�سر  وعــ�ــســويــة كــال مــن غـــامن خمي�س 
الظاهري وحممد �سيف املري وحممد الطريفي 

وامل�سطفي نبيل .
ال�سراعية  والــقــوارب  ال�سفن  جلنة  ت�سكيل  وجــاء 
املهريي  عتيق  مــاجــد  برئا�سة  املحلية  الــرتاثــيــة 

من  كــال  وع�سوية  الحتـــاد  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
هــــزمي حمــمــد الــقــمــزي واحـــمـــد مـــانـــع املهريي 

وحميد علي املهريي وطارق عبداهلل ح�سن .
تهم  التي  املــحــاور  من  العديد  الجتماع  وناق�س 
اإكمال  بعد  خا�سة  البحرية  الريا�سات  م�سرية 
ت�سكيل اللجان الفرعية والتي با�سرت يف مهامها 
جمل�س  اإىل  التو�سيات  ورفــع  الأو�ــســاع  بــدرا�ــســة 
الالزم  واتخاذ  الــقــرارات  لعتماد  توطئة  الإدارة 
حلها  مت  والتي  العالقة  املو�سوعات  من  كثري  يف 

بف�سل تعاون جميع اجلهات.
اإىل  الجــتــمــاع  خـــالل  الإدارة  جمــلــ�ــس  وتـــطـــرق 

ال�سريعة  الــزوارق  جلنة  رفعتها  التي  التو�سيات 
والــــقــــوارب اخلــ�ــســبــيــة والــــدراجــــات املــائــيــة حيث 
الحتاد  ونظام  قوانني  اعتماد  �سوئها  على  قــرر 
الدويل للريا�سات البحرية )يو اأي اأم( يف جميع 
جــــولت بــطــولــة الإمــــــارات لــلــدراجــات املــائــيــة يف 
املو�سم الريا�سي 2017-2018 بدل عن نظام 
اجلمعية العاملية للدراجات املائية )اأي جي اأ�س بي 
اأيه( يف خطوة جديدة �سعيا لتحقيق هدف رئي�سي 
املـــايل على  الإنـــفـــاق  نــفــقــات  الــفــائــدة وتخفي�س 
املت�سابقني مما يعزز ويزيد الإقبال على امل�ساركة 
جميع  اإىل  واأوعـــــز  الإدارة  جمل�س  اأو�ـــســـي  وقـــد 

التنويه  بــ�ــســرورة  اجلـــولت  تنظم  التي  الأنــديــة 
والتعليمات  الـــ�ـــســـروط  كــرا�ــســة  يف  لــلــتــعــديــالت 

اخلا�سة بال�سباق .
وا�ستمرارا للنجاح الالفت للحدث العاملي والذي 
القارات  الـــعـــامل مـــن خمــتــلــف  اأبـــطـــال  يــقــ�ــســده 
لأنـــه يــ�ــســادف املــو�ــســم الــ�ــســتــوي يف بــلــدانــهــم قرر 
لفئات  ــبــارك(  )�ــس فــئــة  اإ�ــســافــة  جمل�س  الإدارة 
الــبــطــولــة املــتــعــددة والـــتـــي تــ�ــســمــل فــئــات جال�س 

وواقف واحلركات ال�ستعرا�سية.
كما قرر جمل�س اإدارة احتاد الإمارات للريا�سيات 
البحرية اعتماد بطولة الإمارات )الفالي بورد( 
كفئة  ولي�س  الحتـــاد  املائية حتــت مظلة  الألـــواح 
لكافة  وي�سمح  املــائــيــة  الـــدراجـــات  بطولة  �سمن 
ولي�س  منف�سلة  كبطولة  تنظيمها  يف  الأنـــديـــة 
يف  العام  الرتتيب  نقاط  �سمن  حت�سب  ول  كفئة 

بطولة الإمارات للدراجات املائية .
الإمـــارات للريا�سيات  اإدارة احتــاد  واأرجــاأ جمل�س 
من  املو�سوعات  مــن  العديد  يف  النظر  البحرية 
يف  الفني  للفح�س  الفنية  اللجنة  ت�سكيل  بينها 
بــطــولت الإمـــــارات لــلــدراجــات املــائــيــة والــــزوارق 
الثالث  اإىل الجتماع  املائية  ال�سريعة والدراجات 
وال�سباقات  الفعاليات  مراقبي  مناق�سة  وكذلك 
الريا�سي  املو�سم  يف  الحتـــاد  قبل  مــن  البحرية 

.2018-2017
واعتمد جمل�س اإدارة الحتاد قرارا ين�س ب�سرف 
يف  امل�ساركني  املت�سابقني  جلميع  الأرقــــام  جميع 
الحتاد  عرب   2018-2017 الإمـــارات  بطولة 
يف  بامل�ساركة  مت�سابق  لأي  ال�سماح  عــدم  وتــقــرر 
ال�سماح كذلك لأي  اأكــرث مــن فئة واحـــدة وعــدم 
مت�سابق بالنتقال من فئة اإىل اآخري اإل مبوافقة 
يف  نقاطه  جميع  تلغي  اأن  على  ال�سباق  م�سرف 
التقيد  م�سالة  على  والت�سديد  ال�سابقة  الفئة 
بــرقــم واحـــد وعـــدم الــ�ــســمــاح بــتــغــيــريه ويف حالة 
العام  الرتتيب  يف  نقاطه  جميع  تخ�سم  التغيري 
بالإيعاز  الحتــــاد  رئــيــ�ــس  مــن  التو�سية  مت  وقـــد 
واأهليته  امل�سارك  م�ستوي  حتديد  ال�سباق  مل�سرف 

للم�ساركة من فئة اإىل اأخرى.

اللكرتونية  للريا�سات  الوطني  منتخبنا  حقق 
الألعاب  فئة  يف  ري�سكي  �ــســبــورت  اي  ن�سر  فــريــق 
ا�ــســيــو�ــس روج  املــركــز الول يف بــطــولــة   ، الــفــرقــيــة 
لنهائيات  املوؤهلة  اللكرتونية  للريا�سات  الدولية 
بــطــولــة قــــارة اوروبـــــا الــتــي اقــيــمــت يف اإمـــــارة دبي 
خالل الفرتة 4 اىل 6 من �سهر اأغ�سط�س ، وذلك 
عاملياً  القوية  الفرق  من  لعدد  قيا�سية  مب�ساركة 
للريا�سات  المـــــارات  منتخب  ي�سيف  وبــذلــك   ،
نوعيا  اإجنـــازا  الفرقية  الألــعــاب  فئة  اللكرتونية 
لريا�سة الإمارات يف هذا التجمع الريا�سي املميز 
واهــداء منتخب المــارات للريا�سات اللكرتونية 
اإىل  الجنـــاز  هــذا  ري�سكي  �سبورت  اي  ن�سر  فريق 
اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�سيخ  الوالد  ال�سمو  �ساحب 
�ساحب  واإىل  اهلل  حــفــظــه  الـــدولـــة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان 
نائب  مكتوم  اآل  را�ــســد  بــن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
دبي  حاكم  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  الــدولــة  رئي�س 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإىل  اهلل  رعــاه 
نــائــب القائد  اأبــوظــبــي  نــهــيــان ويل عــهــد  اآل  زايـــد 
ال�سمو  اأ�ــســحــاب  واإىل  امل�سلحة  لــلــقــوات  الأعـــلـــى 

تقديرا  الإمـــــارات  حــكــام  الأعــلــى  املجل�س  اأعــ�ــســاء 
ال�سباب  لــقــطــاع  الـــالحمـــدد  بــدعــمــهــم  وعـــرفـــانـــا 
الإليكرتونية  وللريا�سات  عــام  ب�سكل  والريا�سة 
خليفة  بــن  �سلطان  ال�سيخ  اأعـــرب   . خــا�ــس  ب�سكل 
المـــارات  جمعية  رئي�س  نهيان  اآل  �سخبوط  بــن 
حققته  مبــا  �سعادته  عــن  اللكرتونية  للريا�سات 
اللــكــرتونــيــة من  لــلــريــا�ــســات  المــــــارات  جمعية 
اإجنــازات فنية واإداريــة خالل فرتة وجيزة ،موؤكداً 
اجلانبني  يف  املقايي�س  بكل  الــبــاهــر  الــنــجــاح  على 
اإع�ساء  بتعاون  ،واأ�ــســاد  للجمعية  والإداري  الفني 
الريا�سة  هذه  لرفعة  الالحمدود  الدارة  جمل�س 
اللعاب  فئة  مــن  املنتخب  لعــبــني  جــهــود  ،وثــمــن 
لتحقيق  الــدوؤوبــة  وم�ساعيهم  والفردية  الفرقية 
الجنازات النوعية التي ترفع علم المارات عالياأً 
اللكرتونية  الريا�سات  يف  الريا�سية  املحافل  يف 
اأننا ن�سعى لتكون المــارات يف املركز الول  ،وقــال 
يف هـــذه الــريــا�ــســة اللــكــرتونــيــة املــمــيــزة حديثة 
الن�ساأة. من جانبه قدم امل�ست�سار الدكتور را�سد بن 
للريا�سات  المـــارات  عــام  اأمــني  الظاهري  ك�سي�س 

العامة  الهيئة  اإىل  والعرفان  ال�سكر  اللكرتونية 
ال�سيخ  مبعايل  ممثلة  والريا�سة  ال�سباب  لرعاية 
وتنمية  الثقافة  وزيــر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
ال�سباب  لــرعــايــة  الــعــامــة  الهيئة  رئــيــ�ــس  املــعــرفــة، 
للريا�سات  الــكــبــري  لــدعــمــه  تــقــديــرا  والــريــا�ــســة، 
بن  را�سد  الدكتور  امل�ست�سار  وثمن  الإليكرتونية. 
اأنه  ك�سي�س الظاهري هذا الإجنــاز النوعي موؤكدا 
للجهود  ونتيجة  الــر�ــســيــدة  الــقــيــادة  لــدعــم  ثــمــرة 
ال�سيخ  برئا�سة  اجلمعية  اإدارة  ملجل�س  املخل�سة 
واأ�ساد  نهيان،  اآل  �سخبوط  بن  خليفة  بن  �سلطان 
الــظــاهــري بــــالإجنــــازات الإداريـــــــة والــفــنــيــة التي 
حققتها جمعية الإمارات للريا�سات الإليكرتونية 
بــعــد اأن مـــرعـــام ونــ�ــســف عــلــى الإ�ـــســـهـــار حــيــث مت 
للريا�سات  الـــدويل  الحتـــاد  لع�سوية  النــ�ــســمــام 
اللكرتونية ومت تنظيم بطولة تعترب الوىل من 
املقايي�س  بكل  بــاهــراً  جنــاحــاً  حققت  الــتــي  نوعها 
اللكرتونية  لــلــريــا�ــســات  المـــــارات  بــطــولــة  وهـــي 
بطولة  يف  اجلمعية  ومــ�ــســاركــة  الوىل،  الن�سخة 
العني الرم�سانية التي لقت قبول كبري وم�ساركة 

لح�سر لها يف الريا�سات اللكرتونية.
اللكرتونية  للريا�سات  المــارات  منتخب  وحقق 
ماليزيا  برونزية  على  بح�سولة  ريا�سياً  اجنـــازاً 
اقوى  وذهــبــيــة  فــريــق،   500 عــن  اأكـــرث  مب�ساركة 
بطولت العامل يف الهند مب�ساركة اقوى منتخبات 
البناء  ،ونال  الن�ساأة  الريا�سة حديثة  بهذه  العامل 
اللكرتونية  لــلــريــا�ــســات  اوروبـــــا  بــطــولــة  ذهــبــيــة 
املقاتلني  الفرن�سية ملك  ،وذهبية بطولة كوفك�س 

الفردية  فــئــة اللـــعـــاب  لــلــريــا�ــســات اللــكــرتونــيــة 
والزوجية املقيمة يف مدينة كان الفرن�سية، وح�سل 
على ف�سية البطولة العاملية باتل رويل التي اقيمت 
بــطــولــة عمان  وحــ�ــســد ف�سية  الــكــويــت،  دولــــة  يف 
للريا�سات اللكرتونية املقامة ب�سلطنة عمان بكل 
جدارة وا�ستحقاق ،وكما حقق املركز ال�ساد�س ع�سر 
على 3000 لعبا من حول العامل يف بطولة اإيفو 
العاملية، والن فريق اللعاب الفرقية حقق املركز 

قارة  بطولة  لنهائيات  املوؤهلة  البطولة  يف  الول 
تعترب بطولة  اللــكــرتونــيــة.  لــلــريــا�ــســات  اوروبـــــا 
فئة  اللكرتونية  للريا�سات  الدولية  روج  ا�سيو�س 
الأوروبية  البطولت  اقــوى  من  الفرقية  الألــعــاب 
العامل  دول  مـــن خمــتــلــف  الـــفـــرق  تـــتـــاأهـــل  حــيــث 
تتجاوز  الــتــي  اأوروبـــــا  قـــارة  بــطــولــة  يف  للم�ساركة 
عدد  ويتجاوز  يــورو  األــف   40 جوائزها  جمموع 

فريقا. الفرق املوؤهلة امل�ساركة فيها عن 50 

اأ�صدر الروزن�مة املوحدة و�صجل �صوت �صكر لالأندية

)الريا�سات البحرية( يعتمد فئة جديدة يف الدراجات املائية
نظ�م )يو اأي اأم( للمرة الأويل والهدف تقلي�ص التكلفة امل�لية
بطولة منف�صلة لالألواح امل�ئية واإطالق املوقع الر�صمي لالحت�د

منتخب الإمارات للريا�سات الإلكرتونية يتاأهل لنهائي 
بطولة قارة اأوروبا للريا�سات الإلكرتونية
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الُعماين  الـــطـــريان  فــريــق  يــتــاأهــب 
ال�سراعية  الإكـــ�ـــســـرتمي  بــ�ــســلــ�ــســلــة 
لنـــــطـــــالق الـــنـــ�ـــســـف الـــــثـــــاين من 
بــدًءا من مدينة هامبورج  ال�سل�سلة 
الأملـــانـــيـــة يــــوم غـــد اخلــمــيــ�ــس 10 
فوزه  بعد  الفريق  وياأمل  اأغ�سط�س، 
يكون  اأن  بر�سلونة  بجولة  الأخـــري 
الــنــ�ــســف الـــثـــاين اأوفــــــر حـــًظـــا واأن 
النقاط  اأكــــرب مـــن  يــحــ�ــســدوا غــلــة 
العام  الرتتيب  يف  موقعهم  لتعزيز 

بال�سل�سلة.
بعد  الُعماين  الطريان  ويجد فريق 
فــــوزه بــجــولــة بــر�ــســلــونــة ثــقــة اأكرب 
�سباقات  يف  الـــفـــوز  عــلــى  قـــدرتـــه  يف 
نـــهـــر الألــــــــب مبـــديـــنـــة هـــامـــبـــورج، 
و�ــســيــ�ــســع مـــرة اأخـــــرى عــلــى املحك 
املات�س  خــربات  من  ر�سيده  ع�سارة 
النيوزلندي  الـــربـــان  مـــن  ريــ�ــســنــج 
ومــواطــنــه جيم�س  روبــرتــ�ــســون  فيل 
الطويلة  واخلــــربات  ويــرزبــو�ــســكــي، 
يف �سباقات الإك�سرتمي من الُعماين 
نـــا�ـــســـر املـــعـــ�ـــســـري، والــــربيــــطــــاين 
اإيدي  والأ�ــســرتايل  جرينهال،  بيرت 
فـــر�ـــســـة كبرية  ولـــديـــهـــم  �ــســمــيــث، 
العام  بــالــرتتــيــب  مــركــزهــم  لتعزيز 
اأ�س.اأيه. فريقي  عن  يف�سلهم  لأنــه 

بي واألينجي �سوى نقطة واحدة.
املا�سية  اجلـــولـــة  عـــن  حــديــثــه  ويف 
�سباقات  يف  املخ�سرم  جرينهال  قال 
جولة  كانت  ال�سراعية:  الإك�سرتمي 

بالن�سبة  فــا�ــســلــة  نــقــطــة  بــر�ــســلــونــة 
لــنــا، حــيــث كــنــا يف مــوقــف �ــســعــب ل 
علينا  وكــان  فيه،  ال�ستمرار  ميكننا 
احل�سول على املركز الأول اأو الثاين 
الو�سول  يف  فر�ستنا  على  للحفاظ 
اإىل ال�سدارة بنهاية املو�سم، و�سعدنا 

كثرًيا بنتيجتنا يف تلك اجلولة. 
بع�س  هــنــاك  اأن  واأ�ـــســـار جــريــنــهــال 
النواحي التي بقيت خلف الكوالي�س 
اأكــرب قيمة، حيث  الــفــوز  جتعل مــن 

قـــال بـــاأنـــه كـــان مــ�ــســاًبــا اأ�ـــســـاًل من 
التدريبات قبل اجلولة، يف حني كان 
بوعكة  م�ساًبا  روبــرتــ�ــســون  الــربــان 
يف  �سي�سارك  يكن  مل  ولعله  �سحية 
احلظ-  -حل�سن  الــذي  الأول  اليوم 
نتيجة  �ـــســـبـــاقـــات  اأيـــــــة  يــ�ــســهــد  مل 
الظروف اجلوية غري املواتية، وقال 
كّنا  مـــاذا  ت�سور  مــازًحــا:  جرينهال 
�سنفعل لو كّنا جميًعا باأف�سل حال؟. 
خا�س الفريق يف مياه بر�سلونة 21 

�ــســبــاًقــا، فـــاز بــثــالثــة مــنــهــا، وحقق 
 11 يف  الـــثـــالـــث  اأو  الـــثـــاين  املـــركـــز 
�ــســبــاق اآخـــر قــبــل الــ�ــســبــاق اخلتامي 
انطلق  الـــنـــقـــاط، وحــــني  مــ�ــســاعــف 
بر�سلونة،  جلولة  اخلتامي  ال�سباق 
كــــانــــت الـــــفـــــرق الأربـــــــــــع الأقــــــــوى 
نــقــاط متقارب  بــهــامــ�ــس  مــتــ�ــســدرة 
ونظًرا  نــقــاط،   10 يتجاوز  ل  جــًدا 
لأن الفائز �سيح�سل على 24 نقطة 
من هذا ال�سباق، فكانت الحتمالت 

للظفر  مــنــهــا  لأي  جـــــًدا  مــفــتــوحــة 
بلقب اجلولة.

الفرق  من  وال�سغط  التوتر  ورغــم 
الأخــــــــــرى، جنــــح فـــريـــق الـــطـــريان 
الُعماين يف الو�سول اإىل خط النهاية 
اأوًل والفوز بال�سباق بفارق دقيقتني 
كــامــلــتــني عــن املــركــز الــثــاين الذي 
ال�ساعد  اخلــ�ــســم  ن�سيب  مــن  جـــاء 
فـــريـــق اأ�ـــــس.اأيـــــه.بـــــي الـــدمنـــاركـــي، 
وبذلك خرجوا منت�سرين من هذه 

اجلولة.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن فريق الطريان 
الُعماين كان يحقق بع�س النجاحات 
يف اجلولت الثالث الأويل بدًءا من 
ال�سني  تــ�ــســيــنــجــداو  ثـــم  مــ�ــســقــط، 
ولكنهم  بالربتغال،  ماديرا  وبعدها 
يف  الثالث  املــركــز  يف  حبي�سني  ظلوا 
كل جولة، وكــان اخلــروج من املركز 
الـــثـــالـــث مبــثــابــة اجلــــائــــزة لـــهـــم، ل 
النم�ساوي  ريــدُبــل  فريق  واأن  �سيما 

خ�سوم  على  متقدما  مــركــًزا  حقق 
الـــطـــريان الـــُعـــمـــاين واأخــــــرج فريق 
األينجي حتى من من�سة التتويج يف 

بر�سلونة.
معنويات  عـــن  جــريــنــهــال  واأردف 
هامبورج:  جـــولـــة  قــبــيــل  الـــفـــريـــق 
“ميكننا الآن خو�س جولة هامبورج 
وطموحات  عــالــيــة  مــعــنــويــة  بـــــروح 
اإىل  بــقــوة  نتطلع  ونــحــن  م�ستعلة، 

حلظة النطالق”.

الأملانية  هــامــبــورج  مدينة  �ست�سهد 
التاريخية  مبــبــانــيــهــا  املـــ�ـــســـهـــورة 
احلـــمـــراء �ــســبــاقــات حــامــيــة يف نهر 
الأوبـــــــرا  دار  خــلــفــيــة  عـــلـــى  الألـــــــب 
وامليناء التجاري املزدحم بالباخرات 
جولة  خــــتــــام  وبــــعــــد  والـــــنـــــاقـــــالت، 
هـــامـــبـــورج �ــســيــتــوجــه الـــفـــريـــق اإىل 
بنهاية  املــتــحــدة  بــاملــمــكــلــة  كـــارديـــف 
تنتقل  وبـــعـــدهـــا  اجلـــــــاري،  الــ�ــســهــر 
املتحدة  الـــوليـــات  اإىل  الــ�ــســبــاقــات 
ديجو  �ـــســـان  مــديــنــة  ــــًدا يف  وحتــــدي
بكاليفورنيا ب�سهر اأكتوبر، ثم تختتم 
كابو�س  لــو�ــس  مــديــنــة  يف  ال�سل�سلة 

باملك�سيك بنهاية �سهر نوفمرب.
الإك�سرتمي  �سباقات  هام�س  وعــلــى 
فائقة  اجلي.�سي32  قــــوارب  عــلــى 
�سل�سلة  �ــســبــاقــات  �ــســتــقــم  الــ�ــســرعــة، 
الفالينج فانتوم على قوارب �سغرية 
بطول 5 ون�سف مرت ت�سل �سرعتها 
زوجــــي،  وبــطــاقــم  عـــقـــدة،   31 اإىل 
التمهيد  الــ�ــســلــ�ــســلــة  هــــذه  وهـــــدف 
اإىل  للو�سول  الــ�ــســاعــدة  للمواهب 
�سل�سلة  مـــثـــل  الأكـــــــرب  الـــ�ـــســـبـــاقـــات 
الإك�سرتمي، وت�سارك ُعمان لالإبحار 
بفريق  فانتوم  الفالينج  �سل�سلة  يف 
اأحمد  العماين  البّحار  ي�سم  واحــد 
غريب احل�سني وطوما�س نورماند، 
بعد  اخلام�س  املركز  الإثنني  وحقق 
من  مناف�سة  و�سط  املا�سية  اجلولة 
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بعد م�سرية ل باأ�س بها من امل�ساركات 
اأكرث  التتويج  من�سة  على  و�ــســعــوده 
من مرة، متكن اأحمد احلمادي اأخريا 
بــعــد فوز  لـــه  لــقــب  اأول  مـــن حتــقــيــق 
م�ستحق يف جولة �سباقات �سودي ورلد 
اأقيمت  التي  اإ�ــس(  دبليو  )اإ�ــس  �سرييز 
دبي  اأر�ـــس  على  اأغ�سط�س   7 الإثــنــني 

كارتدروم. 
كار�سنت  املت�سابق  متــكــن  جــهــتــه،  مــن 
وينرت من العودة ل�سل�سلة النت�سارات 
و�ـــســـعـــوده عــلــى مــنــ�ــســة تــتــويــج فئة 
املــحــرتفــني بــعــد مــنــافــ�ــســة قــويــة مع 
حممد اإ�سماعيل الذي مل يتمكن من 
التوايل له  الثالث على  الفوز  حتقيق 

يف الفئة. 
�سكل جديد  تقدمي  الأم�سية  و�سهدت 
لــلــ�ــســبــاق، عـــبـــارة عـــن نـــظـــام حمـــّدث 
�سباق،  كـــل  مـــن  الـــنـــقـــاط  لحــتــ�ــســاب 
يتوج  فيه  الفائز  ثالث  �سباق  واإ�سافة 

بطال للجولة. 
�سباقات  املتوج يف  ووا�سل رامي عزام، 
�سيطرته  فـــر�ـــس  املــا�ــســيــة،  اجلـــولـــة 
اأ�سرع  ومــهــارتــه ومتــكــن مــن حتــقــيــق 
زمن للفة يف اجلولة التاأهيلية وذلك 
 1:11.892 يف  قــطــعــهــا  اأن  بـــعـــد 
بـ  خـــوري  األـــني  على  دقــيــقــة، متقدما 

الثانية.  من  جزء   0.033
وا�ستفاد عزام من انطالقه من املركز 
الأول على خط النطالق ومتكن من 
التقدم على املتحدين. وتراجع ترتيب 
رومالدو  تــرتــيــب  تــقــدم  فيما  خـــوري 

لبــروي من املركز الثالث اإىل الثاين 
الذي  احلــمــاد  اأحــمــد  مــبــا�ــســرة  يتبعه 
تـــقـــدم مـــن املـــركـــز الـــرابـــع عــلــى خط 
الــثــالــث وعينه  املــركــز  اإىل  النــطــالق 
عــلــى الـــ�ـــســـدارة.  وحــافــظ عـــزام على 
�ــســدارتــه حــتــى نــهــايــة الــ�ــســبــاق الأول 
 0.145 بــفــارق  النهاية  خــط  وقطع 

اأما  الـــثـــاين،  املـــركـــز  عـــن لبـــــروي يف 
احلمادي فحل يف املركز الثالث بفارق 

ثانية.   0.117
واجه  الــثــاين،  ال�سباق  انــطــالق  ومــع 
اأجنوم  عــزام حتديا كبريا مــع دخــول 
�سيخ لقائمة املتناف�سني على ال�سدارة 
اإىل جــانــب كـــل مـــن لبـــــروي وعــــزام. 

وتناف�س الرباعي فيما بينهم وتبادلوا 
الــ�ــســدارة اأكـــرث مــن مـــرة، لــكــن عزام 
تراجع للمركز الثالث يف الوقت الذي 
متــكــن فــيــه لبــــــروي مـــن قــطــع خط 
فكان  الثاين  املركز  اأمــا  اأول،  النهاية 

من ن�سيب �سالح عزام. 
وعــزام و�سيخ  واحتل كل من لبــروي 

خط  عــلــى  الأوىل  الـــثـــالثـــة  املــــراكــــز 
والتي  الأخــــــــرية،  اجلـــولـــة  انـــطـــالق 

انطلق منها حماد رابعا. 
الفائز  فــاإن  اجلديد،  النظام  وبح�سب 
باجلولة الأخرية يفوز بلقب اجلولة، 
بـــــذل الـــ�ـــســـائـــقـــون جـــهـــدا كبريا  لـــــذا 
لــفــر�ــس �ــســيــطــرتــهــم، وهــــو مـــا فعله 

التوقيت  انــتــظــر  اأن  بــعــد  احلـــمـــادي 
لــلــقــيــام مبـــنـــاورتـــه. و�سرح  املــنــا�ــســب 
اجلميع  ــــــــت  راأي قــــائــــال:  احلـــــمـــــادي 
لذا  بينهم،  فيما  ويتناف�سون  يقاتلون 
انتهزت الفر�سة وجتاوزتهم.  وما اأن 
احلمادي  انــدفــع  الــ�ــســدارة،  يف  اأ�سبح 
وو�سع  تقدمه  ووا�ــســل  لــالأمــام  بــقــوة 

ال�سائقني  بــقــيــة  وبـــني  بــيــنــه  الـــفـــارق 
 3.172 بــفــارق  النهاية  خــط  وقطع 
ثانية عن عزام �ساحب املركز الثاين، 
فيما حل األني خوري يف املركز الثالث 
املــركــز اخلام�س على خط  قــادمــا مــن 
النطالق، لي�سعد للمرة الأوىل على 

من�سة التتويج. 

يف  لــه  لقب  بـــاأول  فـــوزه  على  وتعليقا 
�سباقات اإ�س دبليو اإ�س، قال احلمادي: 
جدا”.  و�سعيد  للغاية  حمظوظ  “اأنا 
واأكــــد احلــمــادي اأن هــدفــه املــقــبــل هو 
جمع العدد الكايف من النقاط للتاأهل 
التي  العاملية  اإ�س  دبليو  اإ�س  لنهائيات 

�ستقام يف باري�س العام التايل. 
املخ�س�سة  املــــحــــرتفــــني،  فـــئـــة  ويف 
على  اأعمارهم  تزيد  الذين  لل�سائقني 
اإ�سماعيل  حممد  حـــاول  عــامــا،   35
التوايل  له على  الثالث  الفوز  حتقيق 
يف الفئة، لكن كار�سنت وينرت وعاطف 

الربواين كانا م�ستعدين للتحدي.
املتوج  الــــربواين،  و�ــســرعــان مــا متكن 
اأكـــرث مــن مـــرة بلقب اإ�ـــس دبــلــيــو اإ�س 
للمناف�سة  موؤخرا  ان�سم  والــذي  كبار 
يف فئة املحرتفني، من و�سع ب�سمته. 
التاأهيلية  اجلولة  الـــربواين  وت�سدر 
الــ�ــســبــاقــني الــتــالــيــني، لــكــنــه مل يكن 

حمظوظا للفوز بال�سباق الأخري. 
اللحاق  مـــــن  ويــــنــــرت  يـــتـــمـــكـــن  ومل 
اأحــداث اجلولة،  بالربواين يف معظم 
انخراط  ا�ستغل  الأملــاين  ال�سائق  لكن 
واحتل  بع�سهم  مناف�سة  يف  ال�سائقني 
ال�سدارة. املركز الثاين كان من �سالح 
اإ�سماعيل الذي مل يتمكن من حتقيق 
الثالثية، فيما حل الربواين يف املركز 
التالية  اأن اجلولة  اإىل  الثالث.  ي�سار 
من �سباقات اإ�س دبليو اإ�س �ستقام يوم 
الإثنني 21 اأغ�سط�س على حلبة دبي 

كارتدروم. 

�ــســامل عبدالرحمن  الــكــبــري  الــــدويل  ــتــاذ  الأ�ــس وا�ــســل 
الــفــرديــة لل�سطرجن  انــتــ�ــســاراتــه يف بــطــولــة الإمـــــارات 

لل�سطرجن  الثقايف  ال�سارقة  نادي  بقاعة  حاليا  املقامة 
يف  نعمان  عمر  على  الــرابــعــة  اجلــولــة  يف  تغلب  بعدما 

اجلولة الرابعة مل�سابقة الرجال، ليخلط اأوراق القمة، 
اجلولة  حتى  البطولة  ت�سدر  نعمان  عمر  اأن  خا�سة 
مع  بالتعادل  نقطة  ن�سف  �سامل  فقد  بعدما  الثالثة، 
�سقيقه جا�سم، فيما فاز عثمان مو�سى على عبدالكرمي 
نقطة   3.5 بر�سيد  الــ�ــســدارة  �ــســامل  ويتقا�سم  عــلــي. 
اإ�سحاق الذي �سجل نف�س الر�سيد، وتراجع  مع �سعيد 
وجا�سم  نقاط،   3 عمر نعمان للمركز الثالث بر�سيد 
مت�ساويا  نقطة   2.5 بر�سيد  الرابع  املركز  يف  احلــوار 

مع عثمان مو�سى وعبدالكرمي علي نقطة واحدة.
وفاز اأحمد الرميثي على ماجد علي العبدويل يف افتتاح 
اجلولة الرابعة مل�سابقة حتت 20 �سنة، كما فاز �سلطان 
مع  فريد  اأحمد  تعادل  فيما  را�سد،  علي  على  اإبراهيم 
امل�سابقة بر�سيد  فهد الزرعوين، وت�سدر �سلطان قمة 
3.5 نقطة، مت�ساويا مع فهد الزرعوين، واأحمد فريد 
مر�سول  و�سطلن  نــقــاط،   3 بر�سيد  الثالث  املــركــز  يف 
الرابع بر�سيد 2.5 نقطة، ويف م�سابقة حتت 18 �سنة، 
فاز طالل احلمادي على عبداهلل ال�ساعري يف اجلولة 
الرابعة، وعلي عبدالعزيز على حممد مر�سول، يف نف�س 
اجلولة. ويف م�سابقة حتت 16 �سنة، تعادل عبدالعزيز 

�سالح مع اأحمد را�سد احلفيتي و�سيف اأحمد مع �سامل 
اأحمد �سامل، وتعادل حمد بدر مع نواف علي املن�سوري، 
عــارف، وفاز  ال�سريفي على عبداهلل  وفاز علي حمدان 

عمران احلو�سني على �سعيد طارق الطاهر.
ووا�سلت اآمنة نعمان �سيطرتها على م�سابقة الفتيات، 
والثقافة،  لل�سطرجن  دبــي  نــادي  بقاعة  حاليا  املقامة 
الــرابــعــة فــاطــمــة احلمادي  بــعــدمــا فــــازت يف اجلـــولـــة 
لــتــوا�ــســل �ــســدارتــهــا عــلــى املــ�ــســابــقــة، كــمــا فـــازت وافية 
نورا حممد �سالح  وتفوقت  ب�ساير خليل  دروي�س على 
عــلــى عــبــري عــلــي وفــــازت عائ�سة الـــزرعـــوين عــلــى عليا 

ر�سوان.
فــــازت ودمية  لـــالإنـــاث،  �ــســنــة   18 ويف مــ�ــســابــقــة حتـــت 
فرج  رو�سة  وتعادلت  احلو�سني،  حمدة  على  الكلباين 
منال  على  املعمري  مــوزة  وفــازت  ال�سام�سي،  كلثم  مع 
احلـــمـــادي و�ــســيــمــاء نــعــمــان عــلــى مــنــى احلـــمـــادي، ويف 
م�سابقة حتت 16 �سنة، فازت �سم�سة ال�سكار على رمي 
خليل ومرمي عي�سى على نورا توير ويا�سمني علي على 
نورا �سالح. وتفوقت اأمل فا�سل ال�سام�سي على فاطمة 
14 �سنة لالإناث، كما فازت  الوهابي يف م�سابقة حتت 

عائ�سة نا�سر ال�سام�سي على �سباأ ر�سوان وريان حممد 
ميثاء  وتــعــادلــت  احلـــمـــادي،  ح�سن  مـــرمي  عــلــى  ح�سن 

عي�سى الطنيجي مع غالية حممد.
را�ــســد على  اأحـــالم  فــازت  �سنة،   12 ويف م�سابقة حتــت 
�سيف  فاطمة  مع  خليل  حنان  وتعادلت  املعمري  زينب 

احلمادي،  ح�سن  مــرية  على  الدرمكي  ولطيفة  العلي 
اأنــور على مهرة العلي يف م�سابقة حتت  وفــازت �سم�سة 
�سنوات، ومهرة الرميثي على اأبرار املازمي، ونورا   10
على  عبدالعزيز  ومــرية  قوي�س  �سرين  على  اخلـــوري 

حنان جمال.

جت���دي����د عق���د �سبع����ة من دراج����ي 
فري���ق الإم����ارات

اأعلن فريق الإمــارات عن جتديد عقد �سبعة دراجــني مع 
الفريق. فقد وقع كل من الكرواتي كري�ستيان دورا�سيك، 
متديد  على  بيتيللي  و�سيموين  بونو  ماتيو  والإيطاليني 
عقودهم لعامني جديدين، يف حني جدد كل من الدراجني 
وماركو  كــونــتــي  وفــيــلــريــو  كــونــ�ــســوين  �سيموين  الــطــلــيــان 

ماركاتو عقودهم لعام جديد.

ويف مــعــر�ــس تــعــلــيــقــه عــلــى جتــديــد الــعــقــود، قـــال مدير 
الفريق كارلو �ساروين: نوا�سل تقدمنا بخطى وئيدة نحو 
وحتقيق  املناف�سة  على  قــادر  فريق  بناء  يف  املتمثل  هدفنا 
الإجنازات. ويف �سبيل الو�سول اإىل اأهدافنا املحددة، نقوم 
ببناء اأركان الفريق على اأ�س�س متينة. لقد اأثبت الدراجون 
اأنهم يتمتعون باملهارات  ال�سبعة التي مت جتديد عقودهم 

عليها.  يقوم  التي  وبالقيم  مل�سروعنا،  الالزمة  والــقــدرات 
نحن �سعداء بوجودهم معنا. 

ويــاأتــي هـــذا الإعــــالن يف اأعــقــاب تــوقــيــع عــقــود مــع ثالثة 
واألك�ساندر  لــيــزدي،  �سيد  هــم  مــتــدربــني،  �سباب  دراجـــني 
جميعاً  ان�سموا  الذين  رومانو،  وفران�س�سكو  ريابو�سنكو، 

اإىل الفريق ابتداًء من الأول من اأغ�سط�س. 

بعد فوزه بجولة بر�صلونة ال�صهر الف�ئت

ماين ب�سل�سلة الإك�سرتمي ال�سراعية يتوجه اإىل هامبورج مبعنويات عالية فريق  الطريان العجُ

احلم�دي يتوج ب�أول لقب له يف اإ�ص دبليو اإ�ص كب�ر

وينت��ر يع�ود ل�سل�سل�ة النت�س�ارات يف فئ�ة املحت��رفي�ن

اآمنة نعم�ن توا�صل العزف املنفرد يف قمة الفتي�ت

�سامل و�سعيد يتقا�سمان �سدارة بطولة الإمارات الفردية لل�سطرجن
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الفجر الريا�ضي

الت�سعة  اإبـــن  املــوهــوب  الإمـــاراتـــي  البطل  فــوز  بعد 
اأعوام را�سد الظاهري يف �سباق تروفيو اأدريا ونهائي 
براندوزو،  دي  كا�ستليتو  على  الـــروك  �سباق  كــاأ�ــس 
يف  لالإعجاب  مثرياً  اإنت�ساراً  وحقق  الظاهري  عاد 
تريفينتو  كامبيوناتو  م�سابقة  يف  الـــروك  بطولة 
اآ�ـــســـي كــارتــيــنــج الإيــطــالــيــة وذلــــك يف �ــســبــاق اأدريــــا 
اجلاري،  اآب  اأغ�سط�س   6 يــوم  كارتينج  را�سينواي 
خمتلفة  بلدان  من  ال�سائقني  من  العديد  مناف�ساً 

حمققاً  �ــســنــة(،   12-8( الــعــمــريــة  مــيــنــي  فــئــة  يف 
مراكز متقدمة خالل الت�سفيات يف ال�سباق.  متكن 
التاأهل بذكاء يف نهاية املطاف حيث  الظاهري من 
ت�سدر �سائق فريق بيبي ري�س حمققاً اأف�سل اأزمنة 
مع  �سر�سة  معركة  بعد  ولكن  التاأهيلي  ال�سباق  يف 
البطل  متكن  12عاماً  العمر  من  يبلغ  اأخــر  �سائق 
الإمـــاراتـــي املــوهــوب مــن حتقيق املــركــز الــثــاين يف 
اأن خ�سر املركز الأول  ال�سباق ما قبل النهائي، بعد 

مت�سدر  عــن  ثانية   0.035 بن�سبة  زمــنــي  بــفــارق 
اإنطلق  النهائي  قبل  ما  ال�سباق  بــدء  ومــع  ال�سباق. 
الــظــاهــري مــن املــركــز الــثــاين والـــذي يعترب نقطة 
ويف  للم�سار.  اخلــارجــي  اخلــط  يف  �سعبة  اإنــطــالق 
الرابع  املركز  اىل  الظاهري  تراجع  فو�سوي  �سباق 
ولكن �سرعان ما ا�ستعاد زمام املبادرة ليعود ويتقدم 
على  لــالإعــجــاب  مــثــرًياً  اأداًء  قــدم  حيث  ال�سباق  يف 
بعد  على جميع مناف�سيه، حا�سداً  احللبة متقدماً 

ذلك فوزه امل�ستحق مقدماً اأف�سل لفة ب�سكل عام يف 
فئة امليني يف بطولة ال روك.

الإماراتي  البطل  كــان  التتويج  من�سة  على  ومــن 
املـــوهـــوب �ــســعــيــداً جــــداً لــتــحــقــيــق فــــوزه الــثــالــث يف 
اإيطاليا متفوقاً على العديد من ال�سائقني املحنكني 
خالل الأ�سابيع املا�سية ماي�سعه على لئحة اأف�سل 
60 �سائق عاملي. ويف هذا الإطار �سرح مدير فريق 
بيبي ري�س �ساندرو لوراندي قائاًل :مل يكن �سباقاً 

اأ�ــســغــر املت�سابقني  الــــذي يــعــد مــن  �ــســهــاًل لــرا�ــســد 
اإقــنــاعــنــا مبهنيته  يــوا�ــســل  لكنه  الــفــريــق،  يف  �ــســنــاً 
بــاأنــه �سوف  ثــقــة  ون�سجه وحــرفــيــتــه، ونــحــن عــلــى 
الكارتينج  فــئــات  مبختلف  مـــطـــرداً  تــقــدمــاً  يــحــرز 
و�سوف يحقق جناحاً مبهراً يف م�ستقبله. وقد علق 
را�سد  اأعــوام  الت�سعة  ابن  املوهوب  الإماراتي  البطل 
بهذا  حقاً  وفــخــور  �سعيد  “اأنني  قــائــاًل:  الظاهري 
الفوز، اإنت�ساري اليوم يعطيني جرعة اإ�سافية من 

ن�سوة الإنت�سار خا�سة عند �سماعي للن�سيد الوطني 
الإماراتي واأنا على من�سة التتويج، اإنه �سعور رائع، 
اأ�ساف الظاهري اأن كال ال�سباقني كانا �سعبيني لأن 
هناك العديد من ال�سائقني املتمر�سني قادرين على 
احلفاظ على وترية عالية جداً. كنت يف قمة تركزي 
حتى اآخر لفات  ال�سباق و�سوًل للفوز. �سكراً جزياًل 
جلميع طاقم بيبي ري�س ولكل من قدم الدعم يل، 

�سكراً لعائلتي وللرعاة على دعمهم امل�ستمر.

بالوتيلي يف �سباك الرادار ل�سرعته الزائدة 
ام�س  بر�س  فران�س  لوكالة  اليطالية  ال�سرطة  ك�سفت 
انها �سطرت حم�سر �سبط بحق املهاجم الدويل ال�سابق 
و�سائل  ذكـــرت  زائــــدة،  �ــســرعــة  ب�سبب  بالوتيلي  مــاريــو 
�ــســاعــة، خالل  170 كلم  انــهــا جتـــاوزت  اعـــالم حملية 
ت�سابقه مع �سديقه الذي يقود �سيارة ريا�سية من طراز 

لمبورغيني .
واأفاد م�سدر يف ال�سرطة ان دورية اأوقفت مهاجم نادي 
ني�س الفرن�سي على طريق �سريع قرب مدينة فيت�سنزا 

ب�سمال ايطاليا ال�سبت.
وذكرت التقارير اأن �سرعة �سيارة بالوتيلي )26 عاما( 

اأفلت من غرامة  انــه  ال  �ساعة،  كلم   200 اىل  و�سلت 
باهظة لأن �سرعته عندما التقطه الرادار كانت بحدود 
170 كم/�س، لتكتفي ال�سرطة بفر�س غرامة حمدودة 

مل حتدد، وتغرميه خم�س نقاط من رخ�سة القيادة.
واأكدت ال�سرطة تغرمي املهاجم ال�سابق لناديي مان�س�سرت 
�سديقه،  اىل  ا�ــســافــة  النــكــلــيــزيــني،  ولــيــفــربــول  �سيتي 
معتربة ان التقارير ال�سحافية عن احلادثة مبالغ بها 
. ومل تك�سف ال�سرطة �سرعة بالوتيلي، م�سرية اىل انها 
واإ�سافة  الغرامة  دفع  بعد  له مبوا�سلة رحلته  �سمحت 

النقاط.

�سرعة  خمالفة   18 عــن  يقل  ل  مــا  بالوتيلي  وارتــكــب 
على  وغالبا   ،2013 و   2012 عامي  بني  ايطاليا  يف 

. الطريق نف�سه وهو اآي 4 
مت  ليفربول،  مــع  يلعب  كــان  عندما   ،2015 عــام  ويف 
ب�سرعة  قيادته  ب�سبب  يوما   28 ملدة  القيادة  منعه من 
�سمال    62 ام  ال�سريع  الطريق  على  �ساعة  كلم   175

انكلرتا.
وقــــال مــتــحــدث بــا�ــســم �ــســرطــة فــيــتــ�ــســنــزا اأنـــــه، خالفا 
ملواجهات �سابقة مع �سرطة املرور، اعتذر بالوتيلي هذه 

املرة وتقبل الغرامة بهدوء.

البطل الإماراتي را�سد الظاهري يحقق انت�سارًا مذهاًل يف بطولة الروك الإيطالية على حلبة اأدريا كارتينغ را�سيواي

غوارديول: اأنتظر عودة 
غندوغان بفارغ ال�سرب

اإنه  الإ�سباين بيب غوارديول،  �سيتي الإجنليزي،  قال مدرب مان�س�سرت 
من  التعايف  مرحلة  غندوغان  اإيلكاي  الأملـــاين  لعبه  ا�ستكمال  يتمنى 

اإ�سابة طويلة، واللعب اأمام جريونا يف لقاء ودي الأ�سبوع املقبل.
اأن  املــا�ــســي، قبل  املــو�ــســم  16 مــبــاراة مــع �سيتي  و�ــســارك غــنــدوغــان يف 
يتعر�س لإ�سابة بقطع يف الربط ال�سليبي للركبة يف دي�سمرب )كانون 
الأول( املا�سي. وقال غوارديول ملوقع مان�س�سرت �سيتي الإلكرتوين: 

اأعتقد اأنه بات قريباً من العودة .
واأ�ساف: رمبا ي�سارك لبع�س الدقائق اأمام جريونا. ل 
اأعرف ما �سيحدث و�سن�ساأل الطبيب لأنه غاب بكل 

تاأكيد لفرتة طويلة .
اأن  بـــاأي �سكل. يجب  املــخــاطــرة  نــريــد  وتــابــع: ل 
اإمكانيات  �ساحب  وهو  تاأكيد  بكل  قوياً  يكون 

كبرية ويفيد اأ�سلوبنا يف اللعب .
الـــدوري  مــ�ــســواره يف  �سيتي  و�ــســيــبــداأ 
اآنـــد هــوف األبيون  اأمـــام بــرايــتــون 
يــــوم الــ�ــســبــت املــقــبــل قــبــل اأن 
يف  ق�سرياً  مع�سكراً  يقيم 
اإ�سبانيا ويواجه فريق 

جريونا ودياً. 

عليه  بالفوز  الربازيلي  ت�سابيكوين�سي  �سيفه  الإ�سباين  بر�سلونة  كــرم 
اأراده النادي الكاتالوين تكرميا ل�سحايا  بخما�سية نظيفة، يف لقاء ودي 

املا�سي،  العام  الذي ق�سوا يف حادث حتطم طائرة  الربازيلي  النادي 
وكان الأول لرب�سلونة بعد انتقال جنمه الربازيلي نيمار اىل باري�س 

�سان جرمان الفرن�سي.
واأع�سائه  م�سوؤوليه  من  و24  لعبا   19 ت�سابيكوين�سي  وفقد 

عــنــدمــا حتطمت   ،2016 نــوفــمــرب  الــثــاين  تــ�ــســريــن   28 يف 
الــطــائــرة الــتــي كــانــت تقلهم يف مــيــديــني الــكــولــومــبــيــة، يف 

م�سابقة  نهائي  يف  نا�سيونال  اتلتيكو  ملواجهة  طريقهم 
، املوازية مل�سابقة  كاأ�س امريكا اجلنوبية �سودامرييكانا 
الدوري الوروبي يوروبا ليغ . وجنا من احلادث الذي 
راح �سحيته 71 �سخ�سا )من اأ�سل 77 راكبا(، ثالثة 

لعبني فقط.
وقائده  الزائر  للفريق  موؤثرة  الثنني  مباراة  وكانت 
األن رو�سيل، اأحد الناجني من الكارثة، والذي ان�سم 
جاك�سون  واحلــار�ــس  نييتو  الآخــــران  الناجيان  اليه 

فوملان الذي برتت �ساقاه يف احلادث.
وبدا التاأثر وا�سحا على نييتو وفوملان اللذين اأعطيا 
اإ�سارة انطالق املباراة اأمام 65 الف متفرج احت�سدوا 

يف مدرجات كامب نو .
و�سط   35 الدقيقة  يف  ا�ستبدل  الــذي  رو�سيل  ونــال 
ت�سفيق حاد من م�سجعي بر�سلونة، على تذكار غال 
اإذ تبادل قمي�سه مع النجم الأرجنتيني  بعد املباراة 

ليونيل مي�سي.
القدم  لكرة  جــوان غامرب  كاأ�س  على  املــبــاراة  واأقيمت 

مقررة  وكانت  �سنويا،  الكاتالوين  النادي  ينظمها  التي 
بر�سلونة  من  مببادرة  املا�سي  الأول/دي�سمرب  كانون  منذ 

ولعبيه  موؤ�س�سيه  اأحــد  غامرب،  بذكرى  �سنويا  يحتفل  الــذي 
ال�سابقني الذي اأ�سبح بعدها رئي�سا للنادي، وتويف عام 1930.

ال�سعادة  تغمرين  الإ�سبانية،  ماركا   ل�سحيفة  رو�سيل  واأكــد 
يف  الأ�سخا�س  اأ�سعد  اأحــد  اأنــا  اللعب.  اىل  عــدت  لأين 
العامل لأين اأعي�س �سيئا ل ميكن تخيله. اأعترب نف�سي 
حمظوظا لوجودي يف اإ�سبانيا، اأواجه بر�سلونة، األعب 

يف ملعب مل اأحلم يوما اأن اأتواجد فيه .
اأما بالن�سبة اىل بر�سلونة، فكانت مباراته الأوىل 

نيمار  الــربازيــلــي  مهاجمه  انــتــقــال  بــعــد 
يف  جرمان،  �سان  اىل  املا�سي  الأ�سبوع 

�سفقة بلغت قيمتها 222 مليون 
اأغلى لعب  يــورو، وجعلت منه 

يف تاريخ اللعبة.
الودية �سهلة  املباراة  وكانت 

اأمام  فالفريدي،  اإرن�ستو  لرب�سلونة  اجلديد  املــدرب  فريق  اىل  بالن�سبة 
مناف�س ما زال يف طور اإعادة بناء ت�سكيلته.

يف  جمعت  الــتــي  الأمـــــوال  اأن  بــيــان  يف  بر�سلونة  واأكــــد 
ت�سابيكوين�سي  نــادي  بناء  اإعــادة  يف  �ست�ساعد  املباراة 
موؤ�س�سيا وريا�سيا، وم�ساعدته على ا�ستعادة امل�ستوى 

الــتــنــافــ�ــســي الــــذي كـــان قد 
بــــلــــغــــه قـــــبـــــل احلـــــــــادث 

وتــــوىل   . املــــاأ�ــــســــاوي 
رو�ـــــســـــيـــــل اأ�ـــســـعـــب 

مهمة يف املباراة اإذ كان عليه مراقبة مي�سي.
ال ان الأخري وفريقه مل يتاأثرا بالنواحي العاطفية، ومل يرحما الوافد 
الربازيلي يف لقاء برز خالله العائد جريار ديلوفيو الذي لعب يف مركز 
نيمار وترك انطباعا جيدا بت�سجيله هدفا ومتريره كرتني حا�سمتني يف 

ال�سوط الأول.
اأر�سه �سد غرميه ريال  الأحــد على  يبداأ مو�سمه  الذي  ودخل بر�سلونة 

الــ�ــســوبــر الإ�ــســبــانــيــة، اىل ا�سرتاحة  الــكــاأ�ــس  مــدريــد يف ذهـــاب 
الدقيقة  منذ  بداأها  نظيفة،  بثالثية  متقدما  ال�سوطني 

ايفرتون  من  الفريق  اىل  العائد  ديلوفيو،  عرب   6
املا�سي مع ميالن  املو�سم  الإنكليزي )لعب معارا 
الإيطايل(، وذلك اثر متريرة من الكرواتي ايفان 
عندما  املــمــرر  دور  ديلوفيو  لعب  ثــم  راكيتيت�س. 
�سددها  الــذي  بو�سكيت�س  ل�سريجيو  الكرة  ح�سر 
منح  الـــذي  ملي�سي  ثــم   ،)11( املــرمــى  يف  قو�سية 

فريقه هدفه الثالث يف الدقيقة 29.
وكــــان ديــلــوفــيــو �ــســعــيــدا بــاملــ�ــســاركــة يف الــلــقــاء �سد 

الــفــريــق الـــربازيـــلـــي، وقــــال كــانــت جتــربــة ل 
هنا  يكونوا  اأن  ي�ستحقون  ت�سدق. 

املذهل.  الــيــوم  بــهــذا  وا�ستمتعت 
اأفــكــر مبــا ح�سل  اأبــطــال. عندما  انهم 

لهم، اأبداأ بالبكاء .
 55 الدقيقة  حتى  حالها  على  النتيجة  وبقيت 
عندما �سجل الأوروغوياين لوي�س �سواريز الهدف الرابع 

اثر متريرة من مي�سي، ثم اأ�ساف ديني�س �سواريز اخلام�س يف ربع 
ال�ساعة الأخري.

باكو  نفذها  جــزاء  ركلة  على  بر�سلونة  ح�سل  الأخـــرية  الــثــواين  ويف 
اأ�سحاب الأر�ــس هدفهم  اأرتــور موراي�س حرم  األكا�سري، لكن احلار�س 

ال�ساد�س.

يف اأول مب�راة بعد نيم�ر 

ب��ر�سلون���ة ميط���ر �سب���اك ت�س���ابيك���وين�س����ي بخم���ا�سي�����ة 



    
زواج �ساب بعجوز ي�سعل مواقع التوا�سل

املغرب، مقطع فيديو  التوا�سل الجتماعي يف  انت�سر على مواقع 
يف  الإداريـــة  الدوائر  باإحدى  فرن�سية  مب�سنة  مغربي  �ساب  لــزواج 

فرن�سا.
ال�ساب  املا�سية  اجلمعة  ت�سويره،  وقــع  الــذي  الفيديو،  يف  وظهر 
وهو مي�سك بيد زوجته التي كانت مرتدية ف�ستان الزفاف ومت�سي 
بح�سور  وذلــك  قدميها،  يف  م�ساكل  ب�سبب  الـــدرج  على  ب�سعوبة 
اأغاٍن  ترديد  عرب  بتهنئتهما  قاموا  الذين  املغاربة  من  جمموعة 

مغربية وزغاريد رافقها ت�سفيق حار.
وعرب النا�سطون املغاربة على مواقع التوا�سل عن ا�ستغرابهم من 
الدوافع التي جعلت �ساباً يف مقتبل العمر يتزوج بواحدة يف عمر 

جدته. 
كما تعددت التف�سريات حول ذلك، حيث ذهب البع�س اإىل اأن رغبة 
ال�ساب يف احل�سول على اأوراق الإقامة القانونية بفرن�سا هي التي 
دفعته لهذا الزواج، يف حني رجح البع�س الآخر اأن يكون احلب هو 
الذي جمع بينهما، خا�سة اأن احلب ل يعرتف بفارق ال�سن، لكن 
بع�س التعليقات ذهبت اإىل اتهام ال�ساب بالطمع عن طريق الزواج 

مب�سنة من اأجل احل�سول على املرياث.

تطلب يد حبيبها يف �ساحة عامة 
بالركوع  حبيبها  اأمريكية  امــراأة  فاجاأت  م�سبوقة،  غري  حادثة  يف 
�ساحة  يف  النا�س  مــن  ح�سد  اأمـــام  منه  الـــزواج  وطلب  ركبتها  على 

تاميز �سكوير ال�سهرية مبدينة نيويورك. 
ويظهر مقطع فيديو ن�سر على موقع يوتيوب الإلكرتوين، امراأة 
ترتدي ف�ستاناً اأزرق اللون وحتمل بيدها علبة �سغرية حتتوي على 
خامت اخلطوبة، قبل اأن تركع اأمام حبيبها وتطلب منه الزواج على 
املالأ.  وقد فوجئ ال�ساب الذي يرتدي مالب�س بي�ساء اللون بطلب 
 . وافقت  لقد  قــائــاًل:  ويهتف  باملوافقة  يجيبها  اأن  قبل  حبيبته، 
املــارة حول الثنائي وبــداأوا بالت�سفيق والهتاف  وجتمع ح�سد من 
الفيديو  مقطع  اأن  اإل  والــفــتــاة،  ال�ساب  هوية  تعرف  ومل  لهما.  
م�ساهدات  عــدد  على  وح�سل  الإنــرتنــت  على  كبري  بـــرواج  حظي 

كبري، بح�سب ما ورد يف �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

طفل بن�سف قلب ينجو مبعجزة
اإىل املنزل برفقة  متكن طفل بريطاين معجزة من العودة اأخرياً 
اإثر  على  جراحية،  عملية   20 من  لأكــرث  خ�سع  اأن  بعد  والــديــه، 

ولدته بن�سف قلب.
ومل يتجاوز عمر جيكوب ريان الثالثة اأ�سهر فقط، و خ�سع لعدد 
مرات   3 العمل  عن  قلبه  وتوقف  اجلراحية،  العمليات  كبريمن 
خاللها، لكنه جتاوز كل املخاطر، وعاد ليعي�س حياته ب�سكل طبيعي 

للمرة الأوىل، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
وتقول �ستيف والدة جيكوب مل يتوقع الأطباء اأن يتمكن من العودة 
اإىل املنزل، لقد �سعروا بالده�سة من ذلك. وعندما ن�ستعر�س ما 
كان عليها وما و�سل اإليه الآن، ن�سعر اأننا ننظر اإىل طفل خمتلف. 
مل يكن من املتوقع اأن يتمكن من التنف�س لوحده، لكنه يفعل ذلك 

دون م�ساعدة من الجهزة، وهذا الأمر �سكل مفاجاأة لالأطباء.
الأي�سر  اإ�سابة جيكوب مبتالزمة اجلانب  وكان الطباء �سخ�سوا 
ال�سحيح.  بال�سكل  يت�سكل  مل  اجلــزء  هــذا  اأن  تعني  وهــي  للقلب، 
رف�سا  لكنهما  حياته،  اإنهاء  يتم  اأن  والديه  على  الأطباء  وعر�س 

ذلك، وقررا منحه فر�سة للحياة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

معمرة تتحدى املطر لتنتخب
مب�سبحة يف يد وبطاقة ت�سويت يف اليد الأخرى، وقفت ليديا جاثوين البالغة من العمر 102 عام يف ال�سف طوال 

الليل حتى تكون اأول من يديل ب�سوته يف انتخابات الرئا�سة الكينية .
اأدىل فيها  ابتدائية خارج نريوبي  الناخبني يف مدر�سة  اأول  كانت  2013 عندما  اأي�سا يف  وهذا ما فعلته جاثوين 
مر�سحها املف�سل الرئي�س اأوهورو كينياتا ب�سوته. كانت جاثوين تلف ج�سدها مبالءة تقيها الربد واملطر حني قادت 
م�سوؤولني عن النتخابات وناخبني غريها يف �سالة من اأجل ال�سالم وفوز كينياتا قبل اأن تدخل املكان املخ�س�س 

لالإدلء بال�سوت.
قالت "اأدعو اهلل اأن يوؤتيه حكمة �سليمان.. اأدعو اهلل اأن ت�سود كلمته واأن يحكم البالد".

وجاثوين من مواليد عام 1915 عندما كانت كينيا تعرف با�سم احلامية الربيطانية يف �سرق اأفريقيا، وكانت قد 
اأول  كينياتا  جومو  الأعلى  مثلها  لي�سبح   1963 يف  ال�ستقالل  على  بالدها  ح�سلت  عندما  العمر  منت�سف  بلغت 

رئي�س للبالد.
وانتقل اإعجاب جاثوين من كينياتا الأب اإىل ابنه اأوهورو البالغ من العمر 55 عاما والذي يخو�س املناف�سة اليوم 

للفوز بولية اأخرى اأمام رايال اأودينجا وهو �سجني �سيا�سي �سابق وابن اأول نائب رئي�س لكينيا.
وقال �ساميون حفيد جاثوين ويبلغ من العمر 70 عاما "تكن هذه املراأة م�ساعر احلب لكينياتا ووالده".
واأ�ساف اأن جدته ت�ستيقظ من نومها كل فجر منذ عام 2013 لل�سالة من اأجل فوز كينياتا مرة اأخرى.
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فندق يحول نزلءه اإىل �سجناء
اأو خو�س جتربة الحتجاز حتى ولو  ال�سجن،  اأحــد منا يرغب بدخول  ل 
ل�ساعات قليلة. ولكن جتربة ال�سجن باتت مبتناول ال�سياح الذين يزورون 
زنازين لالأ�سخا�س  �سكل  على  الفنادق غرفاً  اأحد  بعدما خ�س�س  تايالند 

الذين يرغبون بخو�س جتربة دخول ال�سجن. 
يقدم  بانكوك  افتتاح فندق يف مدينة  ال�سيف احلــايل، مت  بداية ف�سل  يف 
ت�سبه  زنازين  داخــل  اإقامتهم  يف  تتمثل  نوعها  من  فريدة  جتربة  لنزلئه 
اإ�سرتلينياً  جنيهاً   30 مقابل  احلقيقية،  ال�سجون  زنــازيــن  بعيد  حد  اإىل 
لليلة الواحدة.  وقد بني الفندق باأكمله على �سكل �سجن حقيقي حماط 
بالأ�سوار والأ�سالك ال�سائكة من كل جانب. ويقع يف حي اأودومو�سك وي�سم 

غرفاً مزودة ببوابات ذات ق�سبان معدنية، واأ�سّرة بطابقني. 
وتبلغ م�ساحة الزنزانة الواحدة 8 اأمتار مربعة. 

للبا�س  مماثلة  والأ�ــســود  بالأبي�س  خمططة  بــزة  لنزلئه  الفندق  ويقدم 
من  ليتمكن  به  خا�ساً  رقماً  نزيل  كل  منح  يتم  كما  لل�سجناء،  املخ�س�س 

الدخول اإىل زنزانته الختيارية. 
ويحتوي الفندق الغريب حماماً م�سرتكاً مياثل متاماً حمامات ال�سجون 
ال�ساخنة، ومن�سدة و�سالة  املياه  فيه  تتوفر  ا�ستحمام  احلقيقية، وحو�س 
ويف  الأ�ــســّرة  على  تو�سع  دببة  �سكل  على  دمى  اإىل  بالإ�سافة  لال�سرتخاء. 

اأنحاء الزنزانة. 
من اجلدير بالذكر باأن �سجون الرجال يف تايلند تعرف ب�سمعتها ال�سيئة، 
تتميز  التي  الن�ساء  �سجون  نقي�س  على  لل�سجناء،  الوح�سية  ومعاملتها 

ب�سمعتها احل�سنة، بح�سب ما ورد يف �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

نفوق اإن�سان الغابة عن 39 عاما 
الذي كان من  الغابة ت�سانتيك  اإن�سان  اأتالنتا نفوق  اأعلنت حديقة حيوان 

بني اأوائل القرود التي تتعلم لغة الإ�سارة عن 39 عاما.
وقالت احلديقة يف بيان اأن ت�سانتيك، الذي تلقى التعليم على اأيدي مدربة 
قامت برتبيته كطفلها، كان يعالج من مر�س يف القلب. و�سيحدد ت�سريح 
الغابة يف  اإن�سان  اأكــرب  واحــد من  ت�سانتيك، وهو  ولد  الوفاة.  �سبب  للجثة 
واأر�سل  اأتالنتا  يف  اأبــحــاث  مركز  يف  ال�سمالية  اأمريكا  يف  احلــيــوان  حدائق 
للعي�س مع لني مايلز عاملة الأنرثوبولوجيا يف جامعة تني�سي يف ت�ساتانوجا 
عام  اأتالنتا يف  اإىل حديقة حيوان  اإر�ساله  يتم  اأن  قبل  اأعــوام  ت�سعة  لنحو 
اإىل  اأو القرد الذي ذهب  اآب هو ونت تو كوليدج  1997. ووفقا لفيلم ذي 
الأمريكية  التلفزيونية  بي.بي.اإ�س  �سبكة  بثته  الــذي  الوثائقي  اجلامعة 
عام 2014 تعلم ت�سانتيك تنظيف غرفته و�سناعة وا�ستخدام الأدوات كما 
وقالت  ال�سريعة.  للوجبات  كوين  ديــري  ملطعم  الطريق  تذكر  ميكنه  كان 

احلديقة اإنه كثريا ما كان ي�ستخدم لغة الإ�سارة للتوا�سل مع حرا�سه.

تفا�سيل اختطاف 
عار�سة اأزياء 

بريطانيا  اأزيـــاء  عار�سة  تعر�ست 
بعدما جرى  العـــتـــداءات،  لأ�ــســواأ 
وو�سعها  وتــخــديــرهــا  اخــتــطــافــهــا 
جعل  الـــــــذي  الــــ�ــــســــيء  كـــيـــ�ـــس،  يف 
عــائــلــتــهــا تــعــتــقــد بــاأنــهــا لـــن تراها 
مرة اأخرى. وقالت �سحيفة "ديلي 
العار�سة  اإن  الــربيــطــانــيــة،  ميل" 
ميالنو  اإىل  و�ــســلــت  الــربيــطــانــيــة 
يف العا�سر من يوليو للم�ساركة يف 
من  ترتيبها  جرى  ت�سوير  جل�سة 

خالل وكيل اأعمالها.
الإنرتنت،  على  املــجــرمــني  اأن  اإل 
الأ�سود"  "املوت  با�سم  املــعــروفــني 
اخــتــطــفــوهــا وقـــادوهـــا نــحــو حمل 
مـــــن حمطة  بــــالــــقــــرب  مــــهــــجــــور 
بالتقاط  اإيــاهــا  واعــديــن  مــيــالنــو 
�سور هناك. واأ�سافت "ديلي ميل" 
اأنه بعد الو�سول اإىل املحل املهجور 
مت تخديرها وو�سعها يف كي�س، ثم 
تورينو،  مــزرعــة يف  �ــســوب  رحــلــوا 
حيث مت الحتفاظ بها ل�ستة اأيام.

اإطالق  اأنه مت  نف�سه  امل�سدر  وذكر 
اكت�سفت  بــعــدمــا  الــعــار�ــســة  �ــســراح 
يبلغ من  لر�سيع  اأم  اأنها  الع�سابة 

العمر عامني فقط.
ل�سحيفة  عــائــلــي  �ــســديــق  وقـــــال 
"ديلي مريور" اإنهم كانوا يعتقدون 

اأنهم لن يروها جمددا".
املختطفني  اأن  الــ�ــســرطــة  وذكــــرت 
اأعمالها  وكـــيـــل  يــطــالــبــون  كـــانـــوا 
�سيتم  واإل  يــورو  األــف   300 بدفع 
لكن  الإنرتنت،  ال�سحية على  بيع 

مل يتم دفع فدية على ما يبدو.

وفاة �ستيني مل يفتح 
مظلته اأثناء قفزه 

رجاًل  اأن  املحلية   ال�سرطة  ذكــرت 
اأن  بعد  حتفه  لقي  عاماً   67 يبلغ 
ف�سل يف فتح مظلته اأثناء حماولة 
اأملانيا.  �ــســمــايل  يف  املــظــلــي  للقفز 
وذكرت ال�سرطة يف بيان اأن الرجل، 
الذى قفز من طائرة للقفز املظلي 
ارتطم  مـــرت،   3300 ارتــفــاع  عــلــى 
عــلــى اأر�ــــس مــطــار حمــلــى يف بلدة 
 170 بعد  على  غليفه،  نوي�ستات- 

كيلومرتاً �سمال غرب برلني. 
الرجل  اأن  اإىل  الــ�ــســرطــة  ولــفــتــت 
القريبة.  �سفريين  بلدة  مــن  جــاء 
وجاري التحقيق يف �سبب عدم فتح 
مظلة الرجل. وقال بيان لل�سرطة 
يف  اجلنائية  التحقيقات  مكتب  اإن 

الولية ي�سارك حالياً يف الق�سية.

امراأة حامل تعود اإىل احلياة يف القرب  
عادت امراأة حامل يف الهندورا�س اإىل احلياة، بعد دفنها 
وهي حّية، وجاهدت للخروج من قربها، قبل اأن يتدخل 
اأنفا�سها  لفظت  قــد  كــانــت  لكنها  لإخــراجــهــا،  اأقــربــاوؤهــا 

الأخرية، وف�سل الأطباء يف اإنقاذ حياتها.
وكانت نايزي برييز )16 عاماً( يف ال�سهر الثالث للحمل، 
منت�سف  يف  ا�ستيقظت  عندما  عليها،  مغ�سياً  و�سقطت 
الليل للذهاب اإىل احلّمام، ويعتقد اأنها انهارت، بعد �سماع 

�سوت اإطالق عيارات نارية خارج منزلها.
والداها  اعتقد  نايزي،  الزبد يخرج من فم  بداأ  وعندما 
الكاهن  وحــــاول  عــلــيــهــا،  �ــســيــطــرت  �سيطانية  روحــــاً  اأن 
بعد  هــامــدة  جثة  اإىل  حتولت  لكنها  منها،  يخل�سها  اأن 
الأطباء  ليعلن  امل�ست�سفى،  اإىل  الفور  على  ونقلت  ذلــك، 
ميل  ديلي  �سحيفة  بح�سب  �ساعات،   3 بعد  وفاتها  عــن 

الربيطانية.
وجرت مرا�سم الدفن لنايزي وهي ترتدي ثوب الزفاف، 
الذي �سبق وارتدته خالل حفل زفافها، ويف اليوم التايل 
كـــان زوجــهــا يف زيــــارة لــقــربهــا، عــنــدمــا �ــســمــع �سرخات 
ا�ــســتــنــجــاد وا�ــســتــغــاثــة مــن داخـــل الــقــرب، قــبــل اأن ي�سارع 

اأقرباوؤها اإىل حتطيم القرب لإخراجها.
لأنني  منفطراً  قلبي  "كان  نايزي  زوج  غوزالي�س  وقــال 
اأرغب  الــ�ــســرعــة، وكــنــت  بــهــذه  خــ�ــســرت زوجــتــي احلبيبة 
القرب،  على  يــدي  و�سعت  وعندما  جانبها.  اإىل  بالبقاء 
�سمعت �سوت �سجة قادمة من الداخل، وكان قد مر يوم 

على دفنها، ومل اأ�سدق ما يحدث".
اأنـــه �سمعاً  فــيــالنــوفــا  املــقــربة جي�سو�س  عــامــل  اأكـــد  كــمــا 
ال�سجة  اأن  نف�سي  "اأقنعت  وقـــال  الــقــرب،  مــن  �سجيجاً 
ل  �سخ�ساً  هناك  اأن  اأتخيل  ومل  اآخــر،  مكان  من  قادمة 
اليوم  هــذا  املقربة، وبعد ظهر  يــزال على قيد احلياة يف 
جاء زوج املراأة التي دفنت بالأم�س مهروًل نحوي طالباً 

مني اأن اأخرجها لأنها ل تزال على قيد احلياة".

جمل�س "حكماء" ياأمر باغت�ساب فتاة
باك�ستانية  اأثارت ق�سية اغت�ساب فتاة قا�سر يف منطقة 
انتقامية  باأمر من جمل�س حكماء حملي كخطوة  نائية 
عــلــى خــلــفــيــة جــرميــة ارتــكــبــهــا �ــســقــيــقــهــا، �ــســدمــة لدى 
�سالحية  عن  الت�ساوؤل  اإىل  بال�سكان  دفعت  كما  كثريين 

الق�ساء التقليدي.
فقد اأمر جمل�س احلكماء، املعروف اأي�سا با�سم بان�سايات 
باغت�ساب  رجــال  الفائت  ال�سهر  منت�سف  يف  جريغا،  اأو 
عن  كتعوي�س  عاما   16 العمر  من  البالغة  الفتاة  هــذه 
 12 البالغة  الغت�ساب  ب�سقيقته �سحية  الالحق  الأذى 

عاما.
وتقول اأمينة بيبي املقيمة يف راجه رام "فلرياأف بها اهلل، 
يا له من يوم غريب وظلم هائل"، يف �سدى لال�سطراب 
�سكانها  عــدد  البالغ  ال�سغرية  البلدة  هــذه  تعي�سه  الــذي 

ثالثة اآلف ن�سمة منذ الغت�ساب املزدوج.
وتــو�ــســح امــيــتــاز مــاتــيــال مـــن نــاحــيــتــهــا ل مـــدار�ـــس ول 
م�ست�سفيات يف منطقتنا، الفقر واجلهل �سيدا املوقف... 

هذا احلادث يحمل ب�سمة اجلهل.
ال�ستيني من�سور ح�سني هذه و�سمة عار  الرجل  ويوؤكد 

على املجل�س التقليدي الذي اأ�سدر احلكم. املمثلة لولو ويل�صون لدى ح�صوره� العر�ص الأول لفيلم اأن�بيل: 'Annabelle: Creation' يف هوليوود.  )ا ف ب(

وات�ساب ين�سخ اإحدى 
مزايا في�سبوك

 My" احلــــالــــة  مـــيـــزة  مل حتـــقـــق 
تطبيق  طــرحــهــا  الــتــي   "Status
الذي  النجاح  اأ�سهر  منذ  وات�ساب 
اإىل  دفعها  ممــا  الــ�ــســركــة،  توقعته 
جتربة طريقة جديدة متوفرة يف 

في�سبوك.
منذ فرتة لحظ م�ستخدمو موقع 
في�سبوك  الجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــســل 
من�سوراتهم  كــتــابــة  بــاإمــكــانــهــم  اأن 
�سمن خلفيات ملونة ون�سرها عرب 

�سفحاتهم ال�سخ�سية.
بولي�س"  "اأندرويد  موقع  وح�سب 
حاليا  يجرب  وات�ساب  تطبيق  فاإن 
هذه امليزة لتكون متوفرة مل�سرتكيه 
لتكون  حــالــتــهــم،  اأجـــل �سبط  مــن 
ميزة  جــانــب  اإىل  اإ�ــســافــيــا  خـــيـــارا 
اأن  ميكن  الــتــي   "My Status"
حتتوي �سورا اأو فيديو. واأ�سبحت 
امليزة اجلديدة متوفرة لدى بع�س 
اأندرويد  على  وات�ساب  م�ستخدمي 
من خالل الن�سخة التجريبية رقم 
اأنها  اإىل  ي�سري  ممــا   ،2.17.291
�ست�سبح متوفرة قريبا لدى جميع 
املــ�ــســتــخــدمــني. ومــنــذ عـــام 2014 
اأ�سبح وات�ساب تابعا لفي�سبوك بعد 
 19 بلغت قيمتها  ا�ستحواذ  �سفقة 
منذ  التطبيق  وقــدم  دولر،  مليار 
ذلك احلني العديد من اخلا�سيات 
واملزايا اخلفية حتى اأ�سبح تطبيق 
الرتا�سل الفوري الأكرث �سعبية يف 

العامل.

يتناول 150 موزة اأ�سبوعيًا ل�سبب غريب
هل تخيلت اأن تعي�س فقط على تناول املوز طوال اليوم 
وعلى مدى �سنوات متعددة غري مباٍل مبا يقال حولك 
عن نظامك الغذائي؟ هذا ما اأقدم عليه طالب بريطاين 

يتناول ما يقارب 150 قطعة موز كل اأ�سبوع.
حيث يبداأ داين نا�س يومه بتناول 12 موزة يف ال�سباح، 
اليوم،  بقية  املــوز  اأخــرى من  10 حبات  يتناول  اأن  قبل 
به  يــحــارب  �سحي  نظام  على  للح�سول  منه  م�سعى  يف 
ال�سمنة، وعلى الرغم من اأن خرباء التغذية يعار�سون 
يف  وميــ�ــســي  بن�سيحتهم،  يـــاأخـــذ  ل  اأنــــه  اإل  ــلــوبــه،  اأ�ــس
برناجمه الذي هو مقتنع به، ويرف�س تغيري اأكل املوز.

%80 من ال�سعرات احلرارية،  اأن حوايل  ويعتقد داين 
الــتــي هــو بــحــاجــة اإلــيــهــا، ميــكــن احلــ�ــســول عليها من 
تكون  بقية اجلرعة  اأن  واخل�سراوات، يف حني  الفواكه 
ذلك  اأن  اإىل  لفتاً  يومياً،  رطلني  مبقدار  ال�سبانخ  من 
املكون  للحمية،  ال�سارم  الغذائي  برناجمه  مــن  جـــزءاً 
من الفواكه واخل�سراوات، والذي يكلفه �سهرياً حوايل 
160 جنيهاً اإ�سرتلينياً. وي�سري داين اإىل اأن هذا النظام، 

اأن يــعــيــ�ــس بــ�ــســكــل �سحي  الــــذي يــتــبــعــه، �ــســاعــده عــلــى 
للتنازل عنه، وفقاً  اأكــرث مما م�سى، وهو غري م�ستعد 
املنا�سب  للموز  بالن�سبة  وقـــال:  الإخــبــاريــة.   للوكالت 
لأكله عندما يكون قد ن�سج ب�سكل جيد، م�سيفاً: يجب 
اأن يكون بني اللون ومتقطعاً، بحيث تبدو املوزة كما لو 
اأنها تريد اأن تنفجر. يف املقابل، راأت املعاجلة الغذائية يف 
عيادة �سوثفيل للتغذية يف بري�ستول لو�سي باتر�سون اأن 
نظام داين الغذائي يفتقر اإىل بع�س العنا�سر الغذائية 
املوز،  اأكــل  يف  هو مفرط  باتر�سون:  وقالت  الأ�سا�سية.  
العنا�سر  بع�س  اإىل  يفتقر  الغذائي احلايل  وبرناجمه 
الــغــذائــيــة الــهــامــة جــــداً، خــا�ــســة الـــربوتـــني والدهون 
بكمية  الغني  للموز  الكثري  تناوله  واملغذيات، م�سيفة: 
 567 حــوايل  مينحه  �سوف  الكربوهيدرات  مــن  كبرية 
موزة  كل  اأن  باعتبار  الكربوهيدرات،  من  يومياً  غراماً 
حتتوي على 27 غراماً على الأقل، واأ�سارت اإىل اأن ذلك 
ال�سكر يف  م�ستويات  تعطيل  �سلبي يف  تاأثري  له  �سيكون 

الدم، ورمبا يعر�سه لالإ�سابة بال�سكري م�ستقباًل.

كاتي بريي مغرومة 
بحبيب ريهانا

ر�سدت عد�سات موقع TMZ ال�سهري، �سورة للنجمة العاملية كاتي بريي 
مع جنم �سل�سلة اأفالم Twilight املمثل روبرت باتين�سون.

واأ�سار هذا املوقع اأّنها تعي�س ق�سة حب عاطفية جديدة معه.
وك�سفت العد�سات عن لقائهما �سويا اأثناء تناولهما الع�ساء باأحد الفنادق 

ال�سهرية يف مدينة هوليوود الأمريكية.
وتاأتي تلك ال�سور عقب اإعالن روبرت عن خطوبته هو وحبيبته املرتبط 
العاملية ريهانا،  اأعــوام، وذلك بعد انف�ساله عن حبيبته النجمة  بها منذ 
التي  كاتي  بينه وبني  ال�سكوك حول وجــود عالقة غرامية  اأثــار  ما  وهو 

بدورها انف�سلت عن اأورلندو بلوم موؤخراً.


