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الوطني الإحتادي ي�شارك يف اجتماعات 
الربملان العربي بالقاهرة الأ�شبوع املقبل 

•• القاهرة-وام:

الوطني  املجل�س  اأع�ضاء  الإماراتية  الربملانية  ال�ضعبة  وفد  ي�ضارك 
العربي  للربملان  والأخ����رة  ال�ضاد�ضة  اجلل�ضة  اأع��م��ال  يف  الإحت����ادي 
الدول  العامة جلامعة  الأم��ان��ة  املقبل مبقر  الأرب��ع��اء  ي��وم  وامل��ق��ررة 

العربية وبرئا�ضة الدكتور م�ضعل بن فهم ال�ضلمي رئي�س الربملان.
ي�ضم وفد ال�ضعبة الربملانية اأع�ضاء املجل�س الوطني الإحتادي �ضعادة 
الت�ضريعية  ال�����ض��وؤون  جلنة  ع�ضو  النقبي  اهلل  عبد  جا�ضم  م��ن  ك��ل 
رئي�س  الفال�ضي  زاي��د  بن  علي  وخالد  الإن�ضان  وحقوق  والقانونية 
ع�ضو  �ضمنوه  بن  �ضامل  وعائ�ضة  واملالية  القت�ضادية  ال�ضوؤون  جلنة 
جل��ن��ة ال�����ض��وؤون الإج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وامل�����راأة وال�����ض��ب��اب وحممد 
والأمن  وال�ضيا�ضية  اخلارجية  ال�ضوؤون  جلنة  ع�ضو  اليماحي  اأحمد 

القومي.
اأن جل�ضة الربملان  اأم�س  اأ�ضدره الربملان العربي  واأفاد بيان �ضحفي 
والثالثاء  الأثنني  يومي  الأرب��ع  الدائمة  جلانه  اإجتماعات  ي�ضبقها 
والأمن  وال�ضيا�ضية  اخلارجية  ال�ضوؤون  جلنة  تناق�س  حيث  املقبلني 
القومي تقريرها ب�ضاأن م�ضتجدات الو�ضع ال�ضيا�ضي يف العامل العربي 
ملكافحة  العربية  الإتفاقية  يف  ال�ضيا�ضية  اجل��وان��ب  ح��ول  وال��ت��داول 
الدائمة على  البنود  اآخر م�ضتجدات  الإره��اب بال�ضافة اىل متابعة 
القومي  والأم���ن  الفل�ضطينية  الق�ضية  وه��ي  اللجنة  اأع��م��ال  ج��دول 
اإيران للجزر الإماراتية الثالث واجلولن العربي  العربي واحتالل 

ال�ضوري املحتل .
وت�ضتكمل جلنة ال�ضوؤون القت�ضادية واملالية مناق�ضاتها ومقرتحاتها 
ح���ول م�����ض��روع ال��ق��ان��ون ال��ع��رب��ي ال���ض��رت���ض��ادي ل��ال���ض��ت��ث��م��ار ..كما 
التجارة  منطقة  اإع��الن  م�ضتجدات  متابعة  حول  تقريرا  ت�ضتعر�س 
و�ضبل  العربية  ال��دول  يف  التنفيذ  ومواقف  الكربى  العربية  احل��رة 
ت�ضريع وترة التنفيذ لربناجمها التنفيذي .      )التفا�ضيل �س4(

•• القاهرة-وام:

ما  العطاء  زاي���د  م��ب��ادرة  نظمت 
ي��زي��د ع��ن 55 ق��اف��ل��ة ط��ب��ي��ة يف 
خمتلف القرى امل�ضرية باإ�ضراف 
اإم����ارات����ي م�ضري  ط��ب��ي  ف���ري���ق 

تطوعي.
�ضاهمت القوافل يف اإيجاد حلول 
واقعية وميدانية لعالج احلالت 
وامل�ضنني  الأط���ف���ال  م��ن  امل���ع���وزة 
وزارة  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق  وذل�������ك 
مع  وبال�ضراكة  امل�ضرية  ال�ضحة 
بيت  وموؤ�ض�ضة  ال��رب  دار  جمعية 
وجمموعة  اخل���ري���ة  ال�����ض��ارق��ة 
الأملانية  ال�ضعودية  امل�ضت�ضفيات 
وم���رك���ز الإم���������ارات ل��ل��ت��ط��وع يف 
الإن�ضاين  للعمل  مم��ي��ز  من���وذج 

امل�ضرتك.
لقوافل  الإن�ضانية  امل��ه��ام  وت��اأت��ي 
زاي�������د ال���ط���ب���ي���ة ان�������ض���ج���ام���ا مع 
ال�ضمو  �����ض����اح����ب  ت����وج����ي����ه����ات 
ال�������ض���ي���خ خ��ل��ي��ف��ة ب����ن زاي�������د اآل 
الدولة حفظه اهلل  رئي�س  نهيان 
عاما   2017 ع����ام  ي���ك���ون  ب�����اأن 
المارات  ل��دور  وت��ع��زي��زا  للخر 
خمتلف  يف  الإن�ضانية  ور�ضالتها 
وي��ع��د ع��م��ل فريق  ال��ع��امل.  دول 

وم�ضن  ط��ف��ل  األ�����ف   900 ع���ن 
على ال�ضاحة امل�ضرية .. يف حني 
للمر�ضى  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  بلغ 
امل�������ض���ت���ف���ي���دي���ن م�����ن اخل����دم����ات 
اأكرث  وال��ع��الج��ي��ة  الت�ضخي�ضية 
من �ضتة ماليني طفل وم�ضن يف 

برنامج تطوعي �ضنوي للو�ضول 
الأط������ف������ال  م������ن  الآلف  اإىل 
املحافظات  خمتلف  يف  وامل�ضنني 
تعك�س  وال��ت��ي  امل�ضرية  وال��ق��رى 
تربط  ال���ت���ي  ال����ع����الق����ات  ع���م���ق 
البلدين ال�ضقيقني وتعزز العمل 

خمتلف  يف  الإم�����ارات  متطوعي 
مميزة  اإ���ض��اف��ة  امل�ضرية  ال��ق��رى 
التطوعية  الطبية  الفرق  لعمل 
امليداين  الإم���ارات���ي  وامل�ضت�ضفى 
خالل  ا�ضتطاع  وال��ذي  املتحرك 
يزيد  م��ا  ع��الج  ال�ضابقة  ال��ف��رتة 

خمتلف دول العامل .
كما تاأتي املهام الطبية التطوعية 
توثيق  اإط�����������ار  يف  امل���������ض����رتك����ة 
املوؤ�ض�ضات  ب��ني  امل�ضرتك  العمل 
ال�ضحية والتطوعية والإن�ضانية 
و�ضمن  وامل�����ض��ري��ة  الإم���ارات���ي���ة 

الكوادر  بني  امل�ضرتك  التطوعي 
وامل�ضرية  الإم���ارات���ي���ة  ال��ط��ب��ي��ة 
عالج  يف  امل�ضاركة  من  ومتكينها 
احلالت املر�ضية املعوزة وتوفر 
يف  للمر�ضى  العالجية  الربامج 
الن�ضاين  للعطاء  مميز  من���وذج 
ار�ضى  ال��ذي  النهج  مع  ان�ضجاما 
زايد  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  ق��واع��ده 
وا�ضتكمال  نهيان  اآل  �ضلطان  بن 
والعطاء ل�ضاحب  مل�ضرة اخلر 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل 
ال�ضيخ  ال�ضمو  و���ض��اح��ب  نهيان 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
الفريق  وينفذ  امل�ضلحة.  للقوات 
الطبي  امل���������ض����ري  الإم�������ارات�������ي 
التطوعي خالل املرحلة احلالية 
العديد من الربامج الت�ضخي�ضية 
والعالجية يف خمتلف املحافظات 
امل�����ض��ري��ة ومب�����ض��ارك��ة نخبة من 
كبار الأط��ب��اء واجل��راح��ني حتت 

اإطار تطوعي ومظلة اإن�ضانية.
)التفا�ضيل �س2(
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بعثات وقوافل الإمارات الطبيةتقدم اخلدمات اإىلالأ�ضقاء امل�ضريني )وام(

ماأ�ضاة تهجر ال�ضوريني م�ضتمرة ومعاناتهم تتفاقم مع ا�ضتداد ال�ضراع الدموي 

اتفاق ام انتحار �ضيا�ضي؟ مو�سكو حتذر وا�سنطن من اأي ا�ستفزازات يف �سوريا

ع�شرات ال�شحايا بق�شف دير الزور واآلف املدنيني عالقون يف الرقة
•• عوا�صم-وكاالت:

اعلنت المم املتحدة اأم�س ان نحو 
ب��ات��وا عالقني يف  ال��ف م��دين  مائة 
الرقة يف �ضمال �ضوريا، حيث ت�ضعى 
ق���وات ���ض��وري��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة اىل 
ا���ض��ت��ع��ادة ه���ذه امل��دي��ن��ة م��ن تنظيم 

داع�س الإرهابي.
كما اعلنت املفو�ضية العليا حلقوق 
املتحدة  ل���المم  ال��ت��اب��ع��ة  الن�����ض��ان 
عن  يقل  ل  م��ا  ان  ثانية  جهة  م��ن 
دقيق  غر  -التقدير  مدنيا   173
وميكن ان يكون اكرث بكثر- قتلوا 
يف املعارك يف املدينة منذ الول من 

حزيران يونيو.
اىل ذلك، حذرت رو�ضيا، على ل�ضان 
غينادي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ن���ائ���ب 
غ��ات��ي��ل��وف ف��ي��ه��ا اأم�������س الأرب����ع����اء، 
الوليات املتحدة من الإق��دام على 
ا�ضتفزازات  واأي  اأحادية  اأعمال  اأي 

يف �ضوريا.
واعترب امل�ضوؤول الرو�ضي اأن حديث 
ل�ضتخدام  خ��ط��ط  ع���ن  وا���ض��ن��ط��ن 
يعقد  �����ض����وري����ا  يف  ال����ك����ي����م����ي����اوي 
نقلته  ال�ضالم، ح�ضب ما  حمادثات 

وكالة الإعالم الرو�ضية.
وكانت الوليات املتحدة قد حتدثت 
ب�ضالح  مت�ضل  م�ضبوه  ن�ضاط  عن 
ك��ي��م��ي��اوي يف م��ط��ار ال�����ض��ع��رات يف 
اأن ك��ان��ت قد  ���ض��وري��ا، وذل����ك ب��ع��د 
ال�ضوري  ال��ن��ظ��ام  الث���ن���ني  ح����ذرت 
كيمياوي  ه��ج��وم  اأي  ع��واق��ب  م��ن 
رو�ضيا  كانت  ي�ضنه. من جهته،  قد 
التهديدات غر  اع��ت��ربت ه��ذه  ق��د 
مقبولة. ويف هذا ال�ضياق قال جيم 
الأمريكي  ال���دف���اع  وزي����ر  م��ات��ي�����س 
ا�ضتجابت  �ضوريا  اإن  الأربعاء  ام�س 
ل��ت��ح��ذي��ر وا�ضنطن  ي��ب��دو  ع��ل��ى م��ا 

من �ضن اأي هجوم جديد بالأ�ضلحة 
الكيماوية لأنها مل تقدم على هذه 

اخلطوة.
لل�ضحفيني  م����ات����ي���������س  وق�����������ال 
بروك�ضل  اإىل  م���ع���ه  امل�������ض���اف���ري���ن 
دول  دف��اع  ل���وزراء  اجتماع  حل�ضور 
اأنهم  "يبدو  الأطل�ضي  �ضمال  حلف 
اأخذوا التحذير على حممل اجلد.

ميدانيا، قتل 30 مدنيا على القل 
ا�ضتهدف  ج����وي  ق�����ض��ف  يف  اأم�������س 
داع�س  تنظيم  عليها  ي�ضيطر  بلدة 
الإرهابي يف حمافظة دير الزور يف 
املر�ضد  اف��اد  وف��ق ما  �ضوريا،  �ضرق 

ال�ضوري حلقوق الن�ضان.
ال�����ض��وري من  امل��ر���ض��د  يتمكن  ومل 
احلربية  ال��ط��ائ��رات  هوية  حتديد 
ال���ت���ي ن���ف���ذت ال����غ����ارات ع��ل��ى بلدة 

الدبالن وحميطها.
ال�����ض��وري ع��ن مقتل  املر�ضد  واف���اد 

وا�ضابة  الق�����ل  ع��ل��ى  م��دن��ي��ا   30
ب���ج���روح م��ت��ف��اوت��ة بعدما  اآخ���ري���ن 
نفذت طائرات حربية �ضربات على 
ب��ل��دة ال��دب��الن وحم��ي��ط��ه��ا، والتي 
�ضرق  ك��ي��ل��وم��رتا   20 ن��ح��و  ت��ق��ع 

امليادين.
وياأتي ذلك بعد يومني على مقتل 
مدنيا،   42 بينهم  �ضخ�ضا،   57
الدويل  للتحالف  ج��وي  ق�ضف  يف 
ل��ت��ن��ظ��ي��م داع�س  ���ض��ج��ن��ا  ا���ض��ت��ه��دف 
الإرهابي يف مدينة امليادين يف ريف 

دير الزور ال�ضرقي.
ا�ضتهداف  ال���دويل  التحالف  واك��د 
ق�ضف  اىل  م�ضرا  وقتها  امليادين 

من�ضاآت لتنظيم داع�س.
الدويل،  التحالف  اىل  وبال�ضافة 
ت�ضتهدف الطائرات الرو�ضية اأي�ضا 
مواقع املتطرفني يف حمافظة دير 

الزور.

وق�����ال م���دي���ر امل��ر���ض��د رام�����ي عبد 
الرحمن لوكالة فران�س بر�س كثف 
التحالف الدويل موؤخرا غاراته يف 
التي جلاأ  ال�ضرقي  ال��زور  ريف دير 
وقياديي  مقاتلي  من  الكثر  اليه 
الرقة  من  الفارين  داع�س  تنظيم  
يتعر�س  العراقية" حيث  واملو�ضل 
ال���ت���ن���ظ���ي���م ل���ه���ج���م���ات ب����دع����م من 

التحالف الدويل.
واعلن التحالف الدويل قبل اأ�ضبوع 
ن�ضب  ال��ذي  البنعلي،  تركي  مقتل 
نف�ضه مفتيا لتنظيم داع�س يف غارة 
جوية يف 31 اأيار مايو يف امليادين. 
ت��ن��ظ��ي��م داع���������س على  وي�������ض���ي���ط���ر 
اجل����زء الك����رب م��ن حم��اف��ظ��ة دير 
العراقية،  للحدود  املحاذية  ال��زور 
ب��ا���ض��ت��ث��ن��اء اج����زاء م��ن م��دي��ن��ة دير 
امل��ح��اف��ظ��ة ومطارها  م��رك��ز  ال����زور 
القريبة  القرى  وبع�س  الع�ضكري، 

ا�سرتت اأغلبية يف الربملان وبع�ض الوقت:

ترييزا ماي: رهينة.. وازاحتها مع تاأجيل التنفيذ...!

جريحان ب�سقوط مقذوف من اليمن على جنران

مقتل ثالثة جنود مينيني بهجوم يف ح�شرموت

•• الفجر – خرية ال�صيباين

�����ض����ّددن ت����ري����زا م�����اي ث���م���ن ما 
اأغلبية  ا����ض���رتت  وق����د  اق��ت��ن��ت��ه، 
يف ال���ربمل���ان وب��ع�����س ال���وق���ت. اإل 
اأعلى  �ضتدفعه  ال���ذي  ال��ث��م��ن  ان 
بكثر من املليار جنيه ا�ضرتليني 
)1.1 مليار يورو( الذي تعهدت 
ايرلندا  ال��وح��دوي يف  للحزب  به 
ال�����ض��م��ال��ي��ة، احل�����زب ال���وح���دوي 
ال���دمي���ق���راط���ي، ل��ال���ض��ت��ث��م��ار يف 

اإيرلندا ال�ضمالية.
ب��ه��ذا امل��ب��ل��غ، ا����ض���رتت الأ����ض���وات 
ال���ع�������ض���رة ل���ل���ح���زب ال�����وح�����دوي 
ال������ربمل������ان،  يف  ال�����دمي�����ق�����راط�����ي 
وبالتايل اإمكانية احلكم مبا ي�ضبه 
الأغلبية. فربناجمها الت�ضريعي، 

•• جنران-وام والوكاالت:

جراء  �ضعوديان  مواطنان  اأ�ضيب 
مدينة  يف  �ضكنية  اأح��ي��اء  تعر�س 
جنران ل�ضظايا مقذوف ع�ضكري 
اأطلقته عنا�ضر حوثية من داخل 

الأرا�ضي اليمنية.
ال�ضعودية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
�ضعيد  عبداهلل  النقيب  عن  وا���س 
الر�ضمي  املتحدث  نائب  ف��ارع  اآل 
ملديرية الدفاع املدين يف منطقة 
الدفاع  رج����ال  اإن  ق��ول��ه  جن����ران 
املدين تلقوا الليلة املا�ضية بالغا 
ع���ن ت��ع��ر���س اأح����ي����اء ���ض��ك��ن��ي��ة يف 
مقذوف  ل�ضظايا  جن��ران  مدينة 
حوثية  عنا�ضر  اأطلقته  ع�ضكري 
اليمنية  الأرا������ض�����ي  داخ������ل  م����ن 

تنظيم  اإىل  ب��ان��ت��م��ائ��ه��م  ي�����ض��ت��ب��ه 
ال��ق��اع��دة ب��اإط��الق ال��ن��ران على 
مبحافظة  ع�������ض���ك���ري���ة  ق�����اع�����دة 
ح�������ض���رم���وت، ب��ح�����ض��ب م����ا ق���ال 
فران�س  لوكالة  ع�ضكري  م�ضدر 
الع�ضكري  امل�����ض��در  وق���ال  ب��ر���س. 
ال���ذي ف�ضل ع���دم الإف�����ض��اح عن 
يف  ج���ن���ود  ث���الث���ة  "ُقتل  ا����ض���م���ه 
الع�ضكرية  املنطقة  ع��ل��ى  ه��ج��وم 
وحاول  القطن،  مبدينة  الأوىل 

امل�ضلحون الفرار.
وتابع ن�ضتبه باأن يكون امل�ضلحون 

منتمني للقاعدة.
اليمن  القاعدة يف  وتزايد ن�ضاط 
اي�����ة عالمات  ظ���ه���ور  ع�����دم  م����ع 
ل���ه���دوء ال��و���ض��ع ب���ه م��ن��ذ ان���دلع 

احلرب الهلية.

الذي ُقّدم الأ�ضبوع املا�ضي خالل 
خطاب العر�س ، يجب اأن يح�ضل 
جمل�س  اأع�ضاء  اأغلبية  ثقة  على 
اليوم  يجري  ت�ضويت  يف  العموم 

اخلمي�س. وهذا كل ما ك�ضبته.

لكن رئي�ضة الوزراء املحافظة هي 
املدفوعة  وال��ف��دي��ة  ره��ي��ن��ة،  الآن 
ت��زداد ب�ضكل كبر، والأ�ضرار  قد 

اجلانبية ميكن اأن تكون رهيبة.
)التفا�ضيل �س15(

من  اث��ن��ني  تعر�س  عنه  نتج  مم��ا 
نقلهما  ومت  لالإ�ضابة  املواطنني 

اإىل امل�ضت�ضفى لتلقي العالج.
واأ�ضاف اأن اجلهات املعنية با�ضرت 

تنفيذ الإجراءات املعتمدة يف مثل 
هذه احلالت.

اأم�س ثالثة جنود  ُقتل  ذلك  اىل 
م�ضلحون  ق����ام  ع��ن��دم��ا  مي��ن��ي��ني 

رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

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

القاهرة توؤكد دعم الدوحة التنظيمات الإرهابية يف ليبيا

اجلبري: قائمة املطالب اإىل قطر غري قابلة للتفاو�ض 
•• وا�صنطن-وام، والوكاالت:

اأكد معايل عادل بن اأحمد اجلبر وزير اخلارجية ال�ضعودي 
اأن قائمة املطالب التي قدمتها دول املقاطعة اإىل قطر غر 

قابلة للتفاو�س ويجب تنفيذها كاملة.
ونقلت وكالة الأنباء ال�ضعودية وا�س عن اجلبر قوله - خالل 
لقائه عددا من ال�ضحفيني يف مقر ال�ضفارة اململكة العربية 
اتخاذها  مت  التي  الإج����راءات  اإن   - وا�ضنطن  يف  ال�ضعودية 
جتاه قطر توؤملنا لكونه بلد �ضقيق وجماور ولكن عدم التزام 

قطر باتفاق الريا�س ودعمها للجماعات املتطرفة والإرهاب 
والتحري�س والتدخل يف ال�ضوؤون الداخلية لعدد من الدول 
يعترب اأمرا غر مقبول لي�س فقط من الدول املقاطعة بل 
لدى  احلكمة  ت�ضود  اأن  اأمله  عن  معربا  كافة..  العامل  دول 

الأ�ضقاء يف قطر ليتوقفوا عن مثل هذا الدعم والتدخل.
اىل ذلك، اتهمت م�ضر قطر ودولة اأخرى يف منطقة ال�ضرق 
الإرهابية يف ليبيا خالل اجتماع  الأو�ضط بدعم اجلماعات 
مل��راج��ع��ة ال��و���ض��ع الأم���ن���ي يف ال��ب��ل��د امل�����ض��ط��رب ع��ق��د م�ضاء 

الثالثاء مبقر الأمم املتحدة يف نيويورك. 

وقال ال�ضفر طارق القوين، م�ضاعد وزير اخلارجية امل�ضري 
لل�ضئون العربية اإن جماعات وتنظيمات اإرهابية حت�ضل على 
دع��م م��ن دول���ة قطر حت��دي��دا ودول���ة اأخ���رى يف املنطقة مل 

ي�ضمها. 
وخالل الجتماع الذي ناق�س حتديات مكافحة الإرهاب يف 
اأوجه  امل�ضاركني تربز  امل�ضري قائمة على  الوفد  ليبيا، وزع 
الدعم الذي قدمته قطر لالإرهاب، و النتهاكات القطرية 
املختلفة يف ليبيا، وفقا ملا ورد يف تقارير فرق خرباء الأمم 

املتحدة العاملني يف املنطقة على حد قول الوفد امل�ضري.

اجلي�ض العراقي يحرر منطقتني جديدتني يف املو�شل
•• اأربيل-رويرتز:

ق���ال اجل��ي�����س ال��ع��راق��ي اأم�����س الأرب���ع���اء اإن����ه ا�ضتعاد 
الإره���اب���ي يف  داع�����س  اأخ��ري��ني م��ن تنظيم  منطقتني 
مدينة املو�ضل القدمية مما يقربه من ال�ضيطرة على 
كامل املدينة. وتقع منطقتا ح�ضرة ال�ضادة والأحمدية 
باجلي�س  م�ضاة   16 الفرقة  عليهما  �ضيطرت  اللتني 
النوري  م�ضجد  م��ن  ال��غ��رب��ي  ال�ضمال  اإىل  ال��ع��راق��ي 
ول  املا�ضي.  الأ�ضبوع  املت�ضددون  دم��ره  ال��ذي  الكبر 

يزال داع�س ت�ضيطر على اأر�س امل�ضجد.
وت��ق��ات��ل اأي�����ض��ا ال�����ض��رط��ة الحت���ادي���ة ووح����دات جهاز 

مكافحة الإرهاب يف الأزقة ال�ضيقة باملدينة القدمية 
منذ بدء معركة ا�ضتعادتها قبل ع�ضرة اأيام.

مت�ضددا   350 ن��ح��و  اأن  ال��ع��راق��ي  اجل��ي�����س  وي���ق���در 
حم��ا���ض��رون يف امل��دي��ن��ة ال��ق��دمي��ة و���ض��ط امل��دن��ي��ني يف 
منازل متداعية. ويعتمد املت�ضددون ب�ضكل مكثف على 
القنا�ضة  ون��ران  والنتحاريني  اخلداعية  ال�ضراك 

لإبطاء تقدم القوات العراقية.
 50 اأك��رث م��ن  ووف��ق��ا للنازحني م��ن املدينة ل ي��زال 
القدمية،  املدينة  �ضكان  ن�ضف  نحو  اأي  م��دين،  األ��ف 
حم��ا���ض��ري��ن خ��ل��ف خ��ط��وط داع�����س يف ظ��ل نق�س يف 

الغذاء واملياه والأدوية.

ا�ستكمال مل�سرية اخلري لـ خليفة وحممد بن را�سد وحممد بن زايد 
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املحكمة  ت��ه��اج��م  م��روح��ي��ة 
ف���ن���زوي���ال يف  ال���ع���ل���ي���ا 

•• كراكا�س-اأ ف ب:

نيكول�س  ال��ف��ن��زوي��ل��ي  ال��رئ��ي�����س  اأع��ل��ن 
تابعة  م���روح���ي���ة  ان  اأم���������س  م��������ادورو 
ل��ل�����ض��رط��ة ال���ق���ت ق��ن��ب��ل��ت��ني ع��ل��ى مقر 
ك��راك��ا���س وفتحت  ال��ع��ل��ي��ا يف  امل��ح��ك��م��ة 
الداخلية،  وزارة  م���ق���ر  ع���ل���ى  ال����ن����ار 
الرئي�س  وقال  ارهابي.  ب�اعتداء  منددا 
ال���ض��رتاك��ي ال���ذي ي��واج��ه م��ن��ذ الول 
للمطالبة  تظاهرات  ابريل  ني�ضان  من 
ب��رح��ي��ل��ه ان ه����ذا ال��ه��ج��وم ي���ن���درج يف 
اليمني  ي�ضنها  ت�ضتهدفه  حملة  اط���ار 
ب��دع��م م��ن وا���ض��ن��ط��ن. وق���ال الرئي�س 
خالل احتفاله بيوم ال�ضحايف يف ق�ضر 
كراكا�س  يف  ال��رئ��ا���ض��ي  م��راف��ل��وري�����س 
"لقد و�ضعت جميع القوات امل�ضلحة يف 
حال جهوزية للدفاع عن النظام العام. 
املروحية  ع��ل��ى  ج���دا  �ضريعا  �ضنقب�س 
وج���م���ي���ع م����ن ن����ف����ذوا ه�����ذا الع����ت����داء 



اخلميس   29   يونيو    2017  م   -   العـدد  12057  
Thursday  29   June   2017  -  Issue No   12057

02

اأخبـار الإمـارات
تنظيم قطاع الت�شالت حتذر من الن�شخة املطورة من فريو�ض الفدية 

•• اأبوظبي-وام:

 حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�ضالت فى بيان لها ام�س من 
الن�ضخة املطورة من فرو�س الفدية Petya الذي بدا يف النت�ضار 
بدءا من يوم اأم�س الأول الثالثاء واأ�ضاب اآلف الأجهزة واخلوادم يف 

خمتلف اأنحاء العامل.
واأفاد مركز ال�ضتجابة لطوارئ احلا�ضب الآيل aeCERT التابع 
حالت  اأي  تردهم  مل  اأن��ه  الت�ضالت  قطاع  لتنظيم  العامة  للهيئة 

بتعر�س اأي اأجهزة يف دولة المارات لهذا الفرو�س.
وكان الخرتاق قد ادى اإىل تعطيل وت�ضفر وقفل اأجهزة الكمبيوتر 

بحيث ل يتمكن امل�ضتخدمون من الو�ضول اإىل الأجهزة اخلا�ضة بهم 
جمموعة  قامت  حيث  البيتكوين..  بعملة  امل��ال  من  مبلغ  دف��ع  دون 
 petya من املخرتقني بتطوير ن�ضخة جديدة من فرو�س الفدية
ت�ضغيل  اأن��ظ��م��ة  يف  م���وج���ودة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ث��غ��رة  ن��ف�����س  م�ضتغلني 
بروتوكول  يف  املوجودة   ExyernalBlue وهي   windows
ال�ضحية  جهاز  ت�ضغيل  ب��اإع��ادة  الفرو�س  ه��ذا  وي��ق��وم   SMBv1
ثم   Master File Table الرئي�ضي  امل��ل��ف  ج���دول  وت�ضفر 
 Master Boot Record الرئي�ضي  التمهيد  �ضجل  ا�ضتبدال 
مبجموعة من التعليمات الربجمية اخلبيثة التي جتعل اجلهاز غر 

قابل للت�ضغيل.

وكيل اخلارجية الباك�شتاين يلتقي �شفري الدولة والقائمني باأعمال �شفارات ال�شعودية والبحرين وم�شر
•• ا�صالم اباد-وام:

 التقى �ضعادة ت�ضور خان الوكيل امل�ضاعد ل�ضوؤون ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا 
البا�ضه  الباك�ضتانية �ضباح ام�س كال من �ضعادة عي�ضى عبداهلل  باخلارجية 
والقائمني  الإ���ض��الم��ي��ة  باك�ضتان  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �ضفر  النعيمي 
وجمهورية  البحرين  ومملكة  ال�ضعودية  العربية  اململكة  �ضفارات  باأعمال 

م�ضر العربية يف باك�ضتان.
ظروف  الباك�ضتانية  اخلارجية  وزارة  مقر  يف  ج��رى  ال��ذى  اللقاء  وت��ن��اول 
�ضلوكها  نتيجة  الراهنة  العالقات مع قطر وم�ضتجداتها  ومالب�ضات قطع 
لدولهم  الداخلية  ال�ضوؤون  يف  والتدخل  والتطرف  الإره��اب  لدعم  املتعمد 
ولدول املنطقة مثل اليمن و�ضوريا وليبيا باعتبارها تهديدا لأمن وا�ضتقرار 

املنطقة، وما لذلك من اأثر على ال�ضعيد العاملي باعتبار التطرف والإرهاب 
اآفة ابتلت بها الإن�ضانية.

اأق��رب وقت  الأزم��ة يف  باإنهاء  الباك�ضتاين عن متنيات بالده  امل�ضوؤول  وعرب 
ممكن باعتبار اأن الو�ضع احلايل ي�ضكل ن�ضازا ملنظومة دول جماورة ومهمة 
لباك�ضتان التي تعزز بالروابط التي تربطها مع دول جمل�س التعاون وم�ضر 

م�ضددا على اأن امل�ضاعي للحل يجب اأن تكون داخل الأ�ضرة اخلليجية.
بداية  يف  نقلوا  ق��د  الدبلوما�ضية  البعثات  روؤ���ض��اء  ال�ضعادة  اأ�ضحاب  وك��ان 
لنفجار  العر�ضي  احل��ادث  ل�ضحايا  تعازيهم  الباك�ضتاين  للم�ضوؤول  اللقاء 
�ضهريج لنقل الوقود يف منطقة بهاولبور باقليم البنجاب قبل يومني حيث 
رد امل�ضوؤول �ضاكرا الروؤ�ضاء على موا�ضاتهم ومتنياتهم ال�ضادقة باأن يرحم 

املوىل عز وجل ال�ضحايا ومين بال�ضفاء العاجل على اجلرحى.
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باملوجات  ال��ق��ل��ب  ت�ضوير  وج��ه��از 
للمخترب  ووح����������دة  ال�������ض���وت���ي���ة 
تقدم  متكاملة  متنقلة  و�ضيدلية 

الدواء املجاين للمر�ضى.
العمل  �ضفرة  اأك���دت  جهتها  م��ن 
الإن�����������ض�����اين �����ض����ع����ادة ال����دك����ت����ورة 
التنفيذي  امل����دي����ر  ع���ث���م���ان  رمي 
المل����اين  ال�����ض��ع��ودي  للم�ضت�ضفى 
امل�ضري  الإم����ارات����ي  ال��ف��ري��ق  اأن 
يف  �ضي�ضاهم  التطوعي  ال�ضعودي 
من  الآلف  معاناة  من  التخفيف 
مر�ضى القلب الفقراء من خالل 
توفر العالج الدوائي واجلراحي 
كبار  من  نخبة  وباإ�ضراف  املجاين 

الأطباء واجلراحيني.
الإن�ضانية  امل��ه��ام  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 
ل���ل���ف���ري���ق ال���ط���ب���ي ال���ت���ط���وع���ي يف 
حمطته احلالية يف م�ضر ياأتي يف 
اإطار حملة عاملية اإن�ضانية للو�ضول 
اإىل املاليني من الأطفال وامل�ضنني 
الإن�ضانية  للمبادرات  وا�ضتكمال 
وجمعية  ال���ع���ط���اء  زاي������د  مل����ب����ادرة 
ال�ضارقة  بيت  وموؤ�ض�ضة  ال��رب  دار 
ال�ضعودي  وامل�����ض��ت�����ض��ف��ى  اخل��ري��ة 

الأملاين يف املجالت الطبية .
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ض��ع��ادة عبداهلل 
التنفيذي  امل���دي���ر  زاي����د  ب���ن  ع��ل��ي 

امل�ضرية ومب�ضاركة نخبة من كبار 
الأط���ب���اء واجل���راح���ني حت��ت اإطار 

تطوعي ومظلة اإن�ضانية.
الطبية  ال���ب���ع���ث���ة  ه������ذه  وت�����اأت�����ي 
للمهام  ا����ض���ت���ك���م���ال  ال���ت���ط���وع���ي���ة 
يف  العطاء  زاي��د  ملبادرة  الن�ضانية 
 2002 ع��ام  منذ  انطالقا  م�ضر 
األف   900 منها  ا���ض��ت��ف��اد  وال��ت��ي 
ط��ف��ل وم�����ض��ن واأج���ري���ت م��ا يزيد 
على األف عملية قلب يف م�ضت�ضفى 
ال�ضيخ زايد يف مدينة ال�ضيخ زايد 
اإ�ضافة  ���ض��م�����س  ع���ني  وم�ضت�ضفى 
 /30 ي��زي��د ع��ل��ى  اإج�����راء م���ا  اإىل 
هي  املناظر  بتقنية  قلب  عملية 
الأوىل من نوعها يف م�ضر والقارة 

الأفريقية.
وت����ع����ت����رب ق�����واف�����ل زاي���������د اخل����ر 
امل�ضرية  ال�����ض��اح��ة  يف  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
الإن�ضانية  امل��ح��ط��ات  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
حطت  والتي  العطاء  زاي��د  ملبادرة 
يف العديد من الدول انطالقا من 
الإمارات والأردن وال�ضودان وكينيا 
واندوني�ضيا  وارت����ري����ا  ول���ب���ن���ان 
وه����اي����ت����ي وال����ه����ن����د وب���اك�������ض���ت���ان 
واليمن  و�����ض����وري����ا  وال���ب���و����ض���ن���ة 
وال�������ض���وم���ال وامل����غ����رب وم����وؤخ����را 
ب�ضواعد  ا�ضتطاعت  وال��ت��ي  م�ضر 

م�����ض��ارك��ة خم��ت��ل��ف امل��وؤ���ض�����ض��ات يف 
التطوعية  الطبية  القوافل  دع��م 
من  للحد  للقلب  ال��ق��ل��ب  وح��م��ل��ة 
ولزيادة  القلبية  الأمرا�س  انت�ضار 
العالج  ول��ت��ق��دمي  امل��ج��ت��م��ع  وع���ي 
امل���ع���وزة خا�ضة  ل��ل��ف��ئ��ات  امل���ج���اين 
اأكرث  م��ن  القلبية  الأم���را����س  اأن 
م�ضببات  واأكرب  انت�ضارا  الأمرا�س 

الوفيات.
العطاء  زاي�����د  م����ب����ادرة  اأن  وق�����ال 
لالأطباء  الإن�����ض��اين  ال����دور  ت��ع��زز 
جمال  يف  وامل�ضريني  الإماراتيني 
وحتفز  ال���دويل  الإن�����ض��اين  العمل 
تنبي  ع����ل����ى  اخل�����ا������س  ال����ق����ط����اع 
وتعزز  مماثلة  اإن�ضانية  م��ب��ادرات 
الطبية  للكوادر  الفعالة  امل�ضاركة 
الإن�ضانية  امل���ه���ام  يف  الإم���ارات���ي���ة 

حمليا وعامليا .
الإماراتي  الفريق  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
بروح  �ضيعمل  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ط��ب��ي 
الطبي  ال����ف����ري����ق  م�����ع  ال����ف����ري����ق 
للم�ضاهمة  امل�����ض��ري  ال��ت��ط��وع��ي 
املر�ضى  معاناة  م��ن  التخفيف  يف 
اإ�ضافة  وامل�ضنني  الأط��ف��ال  خا�ضة 
القلبية  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإج�������راء  اإىل 
الطبي  الفريق  اإن  وقال  املجانية. 
على  �ضيعمل  امل�ضرتك  التطوعي 

من  الآلف  اإىل  للو�ضول  �ضنوي 
خمتلف  يف  وامل�����ض��ن��ني  الأط����ف����ال 
املحافظات والقرى امل�ضرية والتي 
تعك�س عمق العالقات التي تربط 
العمل  وتعزز  ال�ضقيقني  البلدين 
الكوادر  ب��ني  امل�����ض��رتك  التطوعي 
وامل�ضرية  الإم����ارات����ي����ة  ال��ط��ب��ي��ة 
عالج  يف  امل�����ض��ارك��ة  م��ن  ومتكينها 
وتوفر  امل��ع��وزة  املر�ضية  احل��الت 
يف  للمر�ضى  العالجية  ال��ربام��ج 
الن�ضاين  ل��ل��ع��ط��اء  مم��ي��ز  من����وذج 
ار�ضى  ال���ذي  النهج  م��ع  ان�ضجاما 
قواعده املغفور له ال�ضيخ زايد بن 
�ضلطان اآل نهيان وا�ضتكمال مل�ضرة 
ال�ضمو  ل�ضاحب  وال��ع��ط��اء  اخل��ر 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال���������وزراء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل  رع����اه  دب���ي 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
وينفذ  امل�ضلحة.  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
امل�ضري الطبي  الإماراتي  الفريق 
احلالية  املرحلة  خالل  التطوعي 
العديد من الربامج الت�ضخي�ضية 
املحافظات  والعالجية يف خمتلف 

القوافل  اإن  ال����رب  دار  جل��م��ع��ي��ة 
اإ�ضافة  ت�ضكل  التطوعية  الطبية 
الإن�ضاين  العمل  جم��ال  يف  كبرة 
امل�ضرتك  العمل  جم��ال  يف  ونقلة 
انطالقا  امل��وؤ���ض�����ض��ات  خمتلف  ب��ني 
من م�ضوؤوليتها الجتماعية جتاه 

الفئات املعوزة .
الرب  دار  ج��م��ع��ي��ة  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
���ض��ت��ع��م��ل م���ع ���ض��رك��ائ��ه��ا يف جمال 
ال���ع���م���ل الإن���������ض����اين ع���ل���ى متكني 
ال�����ك�����وادر ال��ط��ب��ي��ة م����ن الأط����ب����اء 
املعوزة  الفئات  لعالج  واملمر�ضني 
م����ن م���ر����ض���ى ال���ق���ل���ب م����ن خالل 
وامل�ضتلزمات  ال����������دواء  ت����ق����دمي 
العالجية واجلراحية .. لفتا اإىل 
عيادات متخ�ض�ضة  اأنه مت جتهيز 
ميدانية  طبية  وق��واف��ل  متحركة 
اإماراتية  ط��ب��ي��ة  ك����وادر  ب��اإ���ض��راف 
ل�ضتقبال  ت��ط��وع��ي��ة  وم�����ض��ري��ة 
امل�ضابني  م���ن  ال��ط��ب��ي��ة  احل�����الت 
وتقدمي  ال��ق��ل��ب��ي��ة  ب����الأم����را�����س 
العالج والدواء املجاين يف خمتلف 

القرى امل�ضرية .
اأك���د ���ض��ع��ادة �ضلطان  م��ن ن��اح��ي��ت��ه 
اخليال ع�ضو جمل�س اأمناء مبادرة 
زايد العطاء الأمني العام ملوؤ�ض�ضة 
ال�����ض��ارق��ة اخل��ري��ة �ضرورة  ب��ي��ت 

م��ت��ط��وع��ي��ه��ا م����ن ك���ب���ار الأط����ب����اء 
واجل���راح���ي���ني م���ن ال��و���ض��ول اإىل 
عياداتها  ب���ا����ض���ت���خ���دام  امل����الي����ني 
املتحركة  وم�ضت�ضفياتها  املتنقلة 
التقنيات  ب�����اأح�����دث  وامل����ج����ه����زة 

التكنولوجيا احلديثة.
امل�ضري  ال���ق���ل���ب  ج��������راح  واأك���������د 
ال���ربوف���ي�������ض���ور اأح���م���د ال���ك���رداين 
رئ��ي�����س ق�����ض��م ج���راح���ة ال��ق��ل��ب يف 
�ضم�س  ع���ني  ج��ام��ع��ة  م�����ض��ت�����ض��ف��ى 
التطوعية  امل��ب��ادرات  تبني  اأهمية 
امل�ضرية  الطبية  ال��ك��وادر  ومتكني 
والإماراتية من البلدين ال�ضقيقني 
من العمل امل�ضرتك خلدمة الفئات 

املعوزة من املر�ضى.
العطاء  زاي��د  مبادرة  جهود  وثمن 
ا�ضتحداث  ا����ض���ت���ط���اع���ت  وال����ت����ي 
القطاعني  موؤ�ض�ضات  من  �ضراكات 
م�ضر  م������ن  واخل�������ا��������س  ال������ع������ام 
لتقدمي  وت�����ض��خ��ره��ا  والإم�������ارات 
املجانية  الطبية  اخلدمات  اأف�ضل 
ل���الأط���ف���ال وامل�����ض��ن��ني م���ن خالل 
للم�ضت�ضفى  امل��ي��دان��ي��ة  ال����وح����دة 
الإماراتي املتحرك والتي تت�ضمن 
وح�������دات ل��ل��ت�����ض��خ��ي�����س وال���ع���الج 
الدقيقة  للتخ�ض�ضات  و  امل��ي��داين 
القلب  تخطيط  ب��ج��ه��از  امل��ج��ه��زة 

•• القاهرة-وام:

ن��ظ��م��ت م���ب���ادرة زاي����د ال��ع��ط��اء ما 
ي���زي���د ع���ن 55 ق��اف��ل��ة ط��ب��ي��ة يف 
باإ�ضراف  امل�ضرية  القرى  خمتلف 
م�ضري  اإم������ارات������ي  ط���ب���ي  ف���ري���ق 

تطوعي.
حلول  اإي��ج��اد  يف  القوافل  �ضاهمت 
احلالت  لعالج  وميدانية  واقعية 
وامل�ضنني  الأط����ف����ال  م���ن  امل���ع���وزة 
وذلك بالتن�ضيق مع وزارة ال�ضحة 
جمعية  م��ع  وب��ال�����ض��راك��ة  امل�ضرية 
ال�ضارقة  بيت  وموؤ�ض�ضة  ال��رب  دار 
امل�ضت�ضفيات  وجمموعة  اخلرية 
ال�������ض���ع���ودي���ة الأمل�����ان�����ي�����ة وم���رك���ز 
الإم��ارات للتطوع يف من��وذج مميز 

للعمل الإن�ضاين امل�ضرتك.
الإن�����ض��ان��ي��ة لقوافل  امل��ه��ام  وت���اأت���ي 
زاي��������د ال���ط���ب���ي���ة ان�������ض���ج���ام���ا مع 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
عام  يكون  ب��اأن  اهلل  الدولة حفظه 
وتعزيزا  ل��ل��خ��ر  ع��ام��ا   2017
لدور المارات ور�ضالتها الإن�ضانية 

يف خمتلف دول العامل.
متطوعي  ف����ري����ق  ع����م����ل  وي����ع����د 
الإمارات يف خمتلف القرى امل�ضرية 
اإ�ضافة مميزة لعمل الفرق الطبية 
الإماراتي  وامل�ضت�ضفى  التطوعية 
ا�ضتطاع  وال��ذي  املتحرك  امليداين 
ما  ع��الج  ال�ضابقة  ال��ف��رتة  خ��الل 
يزيد عن 900 األف طفل وم�ضن 
حني  يف   .. امل�ضرية  ال�ضاحة  على 
للمر�ضى  الإج���م���ايل  ال���ع���دد  ب��ل��غ 
امل�������ض���ت���ف���ي���دي���ن م������ن اخل�����دم�����ات 
اأكرث  وال��ع��الج��ي��ة  الت�ضخي�ضية 
يف  وم�ضن  طفل  ماليني  �ضتة  من 

خمتلف دول العامل .
كما تاأتي املهام الطبية التطوعية 
امل�����ض��رتك��ة يف اإط����ار ت��وث��ي��ق العمل 
ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  بني  امل�ضرتك 
والتطوعية والإن�ضانية الإماراتية 
وامل�ضرية و�ضمن برنامج تطوعي 

التطوعي  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  تر�ضيخ 
والعطاء الإن�ضاين ومتكني الكوادر 
الطبية من العمل الطبي امليداين 
التطوعي يف منوذج يعد الأول من 

نوعه يف املنطقة.
القلب  ث���م���ن ج������راح  م����ن ج���ان���ب���ه 
الإماراتي الدكتور عادل ال�ضامري 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ب��ادرة زايد 
العطاء رئي�س البعثة جهود �ضركاء 
احلكومية  القطاعات  من  العطاء 
وامل�ضرية  الإم���ارات���ي���ة  واخل��ا���ض��ة 
الإن�ضاين  ال��ع��م��ل  اأن  م���وؤك���دا   ..
ركائز  م��ن  اأ�ضا�ضية  رك��ي��زة  يعترب 
للتنمية  ثالثا  املجتمعات وحمركا 

امل�ضتدامة .
وقال اإن الفرق الطبية التطوعية 
ا�ضتقبال  يف  و�ضولها  ف��ور  �ضتبداأ 
يف  وامل�ضنني  الأطفال  من  املر�ضى 
اليوم الأول من مهامها الن�ضانية 
يف  امل�����ض��ري��ة  ال�ضكنية  الأح���ي���اء  يف 
خمتلف  اىل  للو�ضل  خطة  اإط���ار 
املحافظات امل�ضرية يف ر�ضالة حب 
الماراتيني  ق���ل���وب  م���ن  وع���ط���اء 
وامل�������ض���ري���ني مل��ر���ض��ى ال��ق��ل��ب من 

الأطفال وامل�ضنني .
الطبية  ال�����ك�����وادر  ج���ه���ود  وث���م���ن 
وامل�ضرية  الإم��ارات��ي��ة  التطوعية 
من العاملني يف الفريق الإماراتي 
الطبي التطوعي .. م�ضرا اإىل اأن 
هذه املبادرة حتظى بدعم املوؤ�ض�ضات 
الإماراتية وامل�ضرية التطوعية ملا 
كان لها الأثر الإيجابي يف متكني 
التخ�ض�ضية  ال��ط��ب��ي��ة  ال����ك����وادر 
اإىل  اإ�ضافة  التطوعي  العمل  من 
امليداين  ال��ت��دري��ب  ف��ر���س  اإت��اح��ة 
امل�ضتويات  اأف�ضل  وف��ق  املجتمعي 
بال�ضتعانة  والطبيبات  لالأطباء 
احلديثة  والربامج  بالتكنولوجيا 
وتاأهيل  ب���ن���اء  يف  ت�����ض��اه��م  ال���ت���ي 
الكوادر الطبية واملهنية واإعدادهم 
للم�ضاركة يف اخلدمة املجتمعية يف 
اإطار  حت��ت  التخ�ض�ضات  خمتلف 

تطوعي ومظلة ان�ضانية.

يا�ض مول ت�شتقطب اأكرث من 250 األف زائر يف اأول ايام العيد
•• اأبوظبي-وام:

�ضهدت يا�س مول، الوجهة الرائدة للرتفيه والت�ضوق والواقع يف قلب جزيرة 
املول  اأطلقها  التي   « مول  يا�س  ح�ضومات   « حملة  خالل  كبرا  اإقبال  يا�س 

للمرة الأوىل يف العا�ضمة اأبوظبي حيث ا�ضتقطبت فى اليوم الأول من عيد 
القادمون من  ال�ضياح  زائ��را ومت�ضوقا من �ضمنهم   250 اأك��رث من  الفطر 
يا�س  جزيرة  فنادق  يف  والإقامة  الدولة  يف  العطلة  لق�������ضاء  ال�����خليج  دول 

املتعددة.

 فيما ا�ضت�ضافت عدة وجهات رئي�ضة يف جزيرة يا�س العديد من الفعاليات 
وقدمت عدداً من العرو�س املميزة .

ال�ضوء  ت�ضلط  املبادرة  ان هذه  ليا�س مول  العام  املدير  خ��وري،  �ضعود  وق��ال 
على مكانة اأبوظبي املميزة كوجهة رائدة للرتفيه والت�ضوق وكمركز جتاري 

اإىل التعاون مع اجلهات احلكومية املختلفة  رائد يف العا�ضمة حيث نتطلع 
ل�ضتقبال املزيد من الزوار من جميع اأنحاء العامل ليخو�ضوا جتربة رفيعة 
اأكرث من  امل�ضتوى من الت�ضوق والرتفيه يف يا�س مول م�ضرا اىل م�ضاركة 

.« مول  يا�س  »ح�ضومات  يف  متجرا   340
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اأخبـار الإمـارات
وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تطلق نظام اإدارة الأفكار  الإلكرتوين »من�شة اأفكاري«

•• دبي-الفجر:

الأفكار  اإدارة  اإطالق نظام  املجتمع عن  ووقاية  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت   
اخلارجي  الإل���ك���رتوين  موقعها  ع��رب  اأف���ك���اري«  »من�ضة  الل���ك���رتوين 
والداخلي بهدف اإتاحة الفر�ضة ملوظفيها لطرح اأفكارهم ومقرتحاتهم، 
و�ضوف تقوم الوزارة باختيار وتنفيذ اأف�ضل الأفكار لتعزيز بيئة عملها، 
والتميز يف اخلدمة، وامل�ضاهمة يف تعزيز �ضعادة املوظفني واملتعاملني 

لديها.
ال�ضحة ووقاية  العوي�س، وزي��ر  الرحمن بن حممد  واأك��د معايل عبد 
ال��وزارة لأن تكون بيئة موؤ�ض�ضية حا�ضنة وحمفزة  املجتمع على �ضعي 
لالبتكار والتميز، تنفيذاً ملحاور ال�ضرتاتيجية الوطنية لالبتكار التي 
اأطلقها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س 

»رع��اه اهلل« والتي تهدف  دب��ي  ال���وزراء، حاكم  ال��دول��ة، رئي�س جمل�س 
جلعل الإمارات �ضمن الدول الأكرث ابتكاراً على م�ضتوى العامل بحلول 

عام 2021. 
البداعية  موظفينا  طاقات  اإط��الق  باأهمية  نوؤمن  اإننا  معاليه:  وقال 
موؤ�ض�ضة  ت�ضبح  اأن  يف  ال����وزارة  تطلعات  حتقيق  ب��ه��دف  والب��ت��ك��اري��ة، 
م�ضتدامة قائمة على البتكار وفقاً لأرقى امل�ضتويات العاملية، بناًء عليه 
والبتكار  الأفكار  لإدارة  عاملية  مبعاير  الكرتونية  من�ضة  تطوير  مت 
م�ضاركة  على  ال����وزارة  وت�ضجيع موظفي  لتمكني  »اأف���ك���اري«  من�ضة 
عجلة  دف��ع  يف  للم�ضاهمة  ومبتكرة  متفردة  حلول  وت��ق��دمي  اأف��ك��اره��م 

التطوير والتميز والريادة. 
و�ضتكون من�ضة اأفكاري مبثابة حا�ضنة لالأفكار املبتكرة، و�ضتوفر بيئة 
تفاعلية حلمالت ا�ضتقطاب اأفكار املوظفني، وت�ضجيعهم على امل�ضاركة 

باأفكارهم  ودعم حتويلها اىل ممار�ضات واقعية تدعم �ضعي الوزارة يف 
رحلتها نحو التميز والريادة.

تطوير  طريق  ع��ن  الأفكار املبتكرة  دع��م  �ضيتم  ب��اأن��ه  معاليه  واأ���ض��اف 
النماذج وامل�ضاريع ذات اجلدوى العالية والتي ت�ضهم يف حتقيق القيمة 
مب�ضتوى  والرت��ق��اء  الإنتاجية  ورف��ع  العمل،  بيئة  لتح�ضني  امل�ضافة 

اخلدمات ملا فيه خر و�ضعادة املجتمع.
واأ�ضار �ضعادة الدكتور حممد �ضليم العلماء، وكيل وزارة ال�ضحة ووقاية 
ثقافة  تبني  على  ت�ضجيع موظفيها  على  ال��وزارة  اإىل حر�س  املجتمع 
التحديات  مواجهة  يف  ت�ضهم  التي  املبتكرة  احللول  وت�ضميم  البتكار 
احلالية وامل�ضتقبلية، والتحول اإىل وزارة �ضباقة ومبتكرة بهدف اإ�ضعاد 
اإدارة  اأنظمة  دع��م  خ��الل   م��ن  ذل��ك  ويتم  املعنيني.  وك��اف��ة  متعامليها 
والبتكارات  الق��رتاح��ات  اأف�ضل  وتكرمي  وت�ضجيع  والبتكار  الأف��ك��ار 

و�ضع  على  املجتمع  ووقاية  ال�ضحة  وزارة  اعتمدت  وقد  دوري.  ب�ضكل 
اأو البتكارات املقدمة �ضمن تقييم   معاير ترتبط بعدد القرتاحات 
وتكرمي املوظف املثايل على م�ضتوى الوزارة ومناطقها الطبية كخطوة 
داعمة لتوجهات قيادة الوزارة لدعم البتكار وتر�ضيخه يف بيئة العمل 

املوؤ�ض�ضي. 
واأو�ضحت الدكتورة عائ�ضة املطوع مدير اإدارة ال�ضرتاتيجية وامل�ضتقبل 
– الرئي�س التنفيذي لالبتكار باأنه مت تطوير نظام ومن�ضة »اأفكاري« 
واأنظمة  الأف��ك��ار  اإدارة  جم��ال  يف  العاملية  املمار�ضات  اأف�ضل  على  بناءا 
البتكار، حيث توفر املن�ضة نظام بيئي داخلي �ضيكون مبثابة حا�ضنة 
للتعامل مع الأفكار واملقرتحات بكفاءة، ومتابعة تنفيذ املجدي منها 
مقّدميها،  ومكافاأة  لها  الأم��ث��ل  التطبيق  ت�ضمن  حوكمة  اآل��ي��ات  وف��ق 

باإ�ضراف كوادر متخ�ض�ضة ومدربة. 

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ضت�ضفى املفرق                     5823100
 م�ضت�ضفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ضت�ضفى توام                         7677444
م�ضت�ضفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ضت�ضفى را�ضد                       3371111
م�ضت�ضفى دبى                          2714444
م�ضت�ضفى الرباحة                   2710000
م�ضت�ضفى املكتوم                     2221211         
م�ضت�ضفى المل                      3444010
م�ضت�ضفى الو�ضل                    2193000

ال�سارقة 
م�ضت�ضفى القا�ضمى                 5386444
م�ضت�ضفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ضت�ضفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ضت�ضفى ام القيوين                7656888
را�ض اخليمة 

م�ضت�ضفى �ضقر                       2223666
م�ضت�ضفى �ضيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ضت�ضفى الفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ضت�ضفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ضت�ضفى النور                       6139111
امل�ضت�ضفى الماراتى الفرن�ضى 6265722

 دبى
م�ضت�ضفى ولكر                      2829900
امل�ضت�ضفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ضت�ضفى الدولية  اخلا�ضة 2212484

ال�سارقة 
م�ضت�ضفى الزهراء اخلا�ضة     5619999
م�ضت�ضفى زليخة                      5658866
امل�ضت�ضفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ضت�ضفى امللكى                       5452222

العني
م�ضت�ضفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�ضيدلية النور اجلديدة          6264264
�ضيدلية الرازى                      6326671
ال�ضيدلية الأهلية املركزية     6269545
�ضيدلية رميا                          6744214
�ضيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�ضيدلية م�ضفح                      5546674
�ضيدلية دار ال�ضفاء                 6411299
�ضيدلية ابن �ضينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�ضيدلية العني                        7655120  
�ضيدلية فرح                           7630120 
�ضيدلية ال�ضالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�ضيدلية م�ضافى                      5732221 
�ضيدلية حمد                          5582800
�ضيدلية مكة                           5656994 
�ضيدلية الرازى                      5565262 
�ضيدلية نادين                        5733311 
�ضيدلية ابن  �ضينا الكورني�س  5726885 
�ضيدلية ال�ضارقة                    5623850 

ام القوين
�ضيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حاكم ال�شارقة يدعم تاأ�شي�ض جمل�ض الل�شان العربي يف نواك�شوط
•• ال�صارقة-وام:

ال�ضيخ  ال�������ض���م���و  ����ض���اح���ب  وج������ه 
ب�����ن حممد  ����ض���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�ضو  ال��ق��ا���ض��م��ي 
جهوده  ���ض��م��ن  ال�������ض���ارق���ة  ح���اك���م 
والثقافة  املعرفة  دعم  يف  ال�ضباقة 
الل�ضان  جمل�س  وت��اأ���ض��ي�����س  ب��دع��م 
املوريتانية  العا�ضمة  يف  ال��ع��رب��ي 
تربوية  حا�ضنة  ليكون  نواك�ضوط 
اللغة  علماء  م��ن  لنخبة  وعلمية 

العربية املوريتانيني.
حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  دع��م  وي��اأت��ي 
ال�����ض��ارق��ة لإن�����ض��اء امل��ج��ل�����س �ضمن 
الكبر  ودع��م��ه  املتوا�ضلة  ج��ه��وده 
وخمتلف  ال���ل���غ���ة  جم���ام���ع  ل��ع��م��ل 
ال�ضاعية  واجل��م��ع��ي��ات  امل��وؤ���ض�����ض��ات 

للنهو�س بواقع العربية .
ت�ضجيع  اإىل  امل���ج���ل�������س  وي����ه����دف 
الف�ضيح  العربي  الل�ضان  ا�ضتعمال 
وال���رتب���ي���ة  الإع�����������الم  م���ن���اب���ر  يف 
الل�ضان  ق��واع��د  وتي�ضر  والثقافة 
ا�ضتك�ضاف  ج���ان���ب  اإىل  ال���ع���رب���ي 
الناطق  وال���وح���ي  ال��ع��رب��ي  اأ����ض���رار 
العلوم  ت����دري���������س  وت�������ض���ج���ي���ع  ب����ه 
املبتكرة  وامل���ع���ارف  وال��ري��ا���ض��ي��ات 

ور�ضوخ  راأي���ه  ورج��اح��ة  احل�ضيفة 
ث��ق��اف��ي��ا كبرا  ح��ج��ت��ه م�����ض��روع��ا 
ينطلق من ثوابت الهوية العربية 
والإ������ض�����الم�����ي�����ة ف����ام����ت����دت ي�����داه 
املبادرات  ل��ك��ل  ب��ال��دع��م  ب��ال��رع��اي��ة 
وامل�ضاريع ال�ضاعية خلدمة مالمح 
اأن  غريبا  فلي�س  الأ�ضيلة  ثقافتنا 
نخبة  ملبادرة  الداعمني  اأول  يكون 
من علماء العربية املوريتانيني يف 
على  والعمل  اللغة  على  حر�ضهم 

النهو�س بواقعها.
العربية  ال���ل���غ���ة  اإن   : واأ������ض�����اف 
واح����دة م��ن امل��ح��اور ال��ت��ي ي�ضعها 
م�������ض���روع ال�����ض��ارق��ة ال���ث���ق���ايف على 
�ضاحب  فتوجيهات  اأولوياته  راأ�س 
تتوقف  ل  ال�ضارقة  حاكم  ال�ضمو 
ع���ن رف����د ورع����اي����ة ع��م��ل جمامع 
البلدان  خمتلف  يف  العربية  اللغة 
اللغة  جم���م���ع  ����ض���م���وه  اأ����ض�������س  اإذ 
داعما  ليكون  بال�ضارقة  العربية 
العلمية  املجامع  جلميع  وم�ضاندا 
كما  العربية  ال���دول  يف  وال��ل��غ��وي��ة 
اأم���ر ب��اإن�����ض��اء م��ق��ر احت���اد املجامع 
الذي  بالقاهرة  والعلمية  اللغوية 
جميع  م���ظ���ل���ت���ه  حت�����ت  ت���ن�������ض���وي 
املجامع وله روؤية ثاقبة يف تاأ�ضي�س 

ت�ضجيع  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ب��ال��ع��رب��ي��ة 
البحث والتاأليف والن�ضر والبتكار 
ال���ع���رب���ي واأن�������ض���اق���ه  ال���ل�������ض���ان  يف 

ودللته.
واأ�ضاد الدكتور حممد الأمني ولد 
املوريتاين  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ال�ضيخ 
بدعم �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة 
.. م�ضرا اإىل جهوده املتوا�ضلة يف 
العربية  ال��ه��وي��ة  م��ق��وم��ات  رع��اي��ة 
الإ�ضالمية.  ال��ث��ق��اف��ة  وم��رت��ك��زات 
عليه  يعول  املجل�س  اإن   : واأ���ض��اف 
يف اإثراء اللغة العربية ملا للقائمني 
من  تاأ�ضي�ضه  يف  وامل�ضاهمني  عليه 
�ضابق دور يف املحافظة على الل�ضان 
الذي  البلد  موريتانيا  يف  العربي 
اأ���ض��ق��اع املعمورة  ع��رف ع��ل��م��اوؤه يف 
وال�ضتقامة  الل�ضان  يف  بالف�ضاحة 
ن�ضر  م��ن  مكنهم  مم��ا  ال�ضلوك  يف 
الإ�ضالم واللغة العربية يف اإفريقيا 

وغرها من البلدان التي زاروها.
ال��دك��ت��ور حممد  اأ���ض��ار  م��ن جانبه 
امل�����ض��ت��غ��امن��ي الأم����ني العام  ���ض��ايف 
بال�ضارقة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  مل��ج��م��ع 
حاكم  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  روؤى  اإىل 
اللغة  ودع����م  رع���اي���ة  ال�����ض��ارق��ة يف 
بروؤيته  �ضموه  ق��اد  حيث  العربية 

فندق الأجنحة امللكية يف العا�ضمة 
�ضهد  حيث  نواك�ضوط  املوريتانية 
احلفل ح�ضورا لفتا من نخبة من 
املثقفني والعلماء والباحثني حيث 
اأبرز  خالله  املتحدثون  ا�ضتعر�س 
النت�ضاب  واآل��ي��ة  املجل�س  اأه����داف 
ينطلق  التي  العامة  والروؤية  اإليه 

اللغويني يف بالط �ضنقيط العامرة 
اأن  النتيجة  وكانت  واللغة  بالعلم 
اإن�ضاء جمل�س  اىل  تعاىل  وفق اهلل 
رئا�ضة  حت����ت  ال���ع���رب���ي  ال���ل�������ض���ان 
العالمة الدكتور اخلليل النحوي. 
للمجل�س  املوؤ�ض�ضة  اللجنة  واأعلنت 
عن اإطالقه خالل حفل نظمته يف 

والنه�ضة مبجامع اأخرى �ضنك�ضف 
عنها لحقا.

�ضاحب  اأن  اإىل  امل�ضتغامني  ولفت 
يدعم  مل  ال�����ض��ارق��ة  ح��اك��م  ال�ضمو 
واإمن��ا كان  الل�ضان وح�ضب  جمل�س 
ه���و ���ض��اح��ب ف��ك��رة اإن�����ض��ائ��ه ودعا 
���ض��م��وه ل��ت��ح��ف��ي��ز ه��م��م ن��خ��ب��ة من 

لتحقيق  اللجنة  وا�ضرتطت  منها. 
اأن  للمجل�س  الن��ت�����ض��اب  ع�����ض��وي��ة 
يكون املنت�ضب زاد املكتبة املوريتانية 
حيث  العربية  اللغة  حول  بتاأليف 
العلماء  م��وؤل��ف��ات  جم��م��وع  و���ض��ل 
مائتي  اإىل  للمجل�س  امل��وؤ���ض�����ض��ني 

بحث يف اللغة العربية.

ح�شني احلمادي: جهود �شلطان القا�شمي اأثمرت اإجنازات ثقافية وحراكا تنويريا فاعال
•• دبي-وام:

اإبراهيم  ب���ن  ح�����ض��ني  م��ع��ايل  اأك����د 
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احلمادي 
اليون�ضكو  م��ن��ظ��م��ة  اخ���ت���ي���ار  اأن 
ل��ت��ك��ون عا�ضمة  ال�����ض��ارق��ة  لإم����ارة 
 2019 ل����ع����ام  ل���ل���ك���ت���اب  ع���امل���ي���ة 
ي�ضاف  ومتفرد  جديد  ا�ضتحقاق 
ال���زاخ���ر  ال�������ض���ارق���ة  ر����ض���ي���د  اإىل 
الداعمة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ب���امل���ن���ج���زات 

للحراك التنويري.
اأ�ضمى  ورفع معاليه بهذه املنا�ضبة 
اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام 
الدكتور  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
�ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة على 
هذا املنجز واللقب الكبر الذي ما 
الدعم  ل��ول  ويتحقق  ليتاأتى  ك��ان 
املتوا�ضل من  والرعاية والهتمام 
المارات  دول��ة  �ضموه يف رفد  قبل 
باأ�ضباب  خا�ضة  وال�ضارقة  عموما 
املعريف  ال�����ض��ع��ي��د  ع���ل���ى  ري���ادت���ه���ا 
وت��وظ��ي��ف الم��ك��ان��ات ك��اف��ة جلعل 

متم�ضك  جل���ي���ل  ���ض��ل��ب��ة  ق����اع����دة 
ويتخذ  للم�ضتقبل  ك�ضالح  بالعلم 
من م�ضادر املعرفة والقراءة عادة 
يومية .. موؤكدا اأن الوزارة ما�ضية 
القيم  لغر�س  احلثيثة  يف جهودها 
ال��ت��ي حت���ث ع��ل��ى ال����ق����راءة �ضمن 
خطتها التطويرية للتعليم وطرح 
امل����ب����ادرات ال���ت���ي ت��ع��ل��ي م���ن قيمة 

الكتاب والقراءة.
المارات  لدولة  نبارك   : واأ���ض��اف 
الذي  ال��رائ��د  ال��ث��ق��ايف  املنجز  ه��ذا 
ت��ت��م��ث��ل يف  م��ه��م��ة  ي��ح��م��ل دللت 
وجود هذا احلراك الثقايف الفعال 
على اأر����س دول��ة الإم����ارات ف�ضال 
لل�ضارقة  ال�ضتثنائية  اجلهود  عن 
امل��ج��ت��م��ع��ي ..  ال���ع���م���ل  يف جم�����ال 
وال���رع���اي���ة  ال����دع����م  اأن  م���ع���ت���ربا 
ال��ك��ب��ري��ن م���ن ق��ب��ل ���ض��م��و حاكم 
والإنتاج  واملعرفة  للعلم  ال�ضارقة 
�ضكل  وال��ق��راءة  وامل�ضرحي  الأدب���ي 
والنجاح  ال��ت��م��ي��ز  ل���ه���ذا  اأ����ض���ا����ض���ا 

الالفت .
تتمتع  ال�������ض���ارق���ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
بخ�ضائ�س متعددة رافدة للحركة 
والتنويرية  والثقافية  التعليمية 
بطبيعتها  ي���ت�������ض���ل  م������ا  م���ن���ه���ا 
م�ضرا   .. وال�ضمولية  البتكارية 
اإىل دور ال�ضارقة املحوري يف تعزيز 

نابعا  م�ضاعفا  اهتماما  متنوعة 
وهو  ونهجها  عملها  �ضميم  م��ن 
امل�ضتمر  التن�ضيق  اإىل  دف��ع��ن��ا  م��ا 
اليون�ضكو  م��ع  ال���دائ���م  وال��ت��ع��اون 
وت���ع���ري���ف���ه���ا ب����اجل����ه����د وال���ع���م���ل 
اللذين  امل��ت��وا���ض��ل��ني  ال��ك��ب��ري��ن 
ناحية  م��ن  ال�ضارقة  �ضمة  ي��ع��دان 
واملعرفة  ال��ق��راءة  على  الت�ضجيع 
لهذا  داع����م����ة  م��ن�����ض��ات  وت����وف����ر 
مدينة  اإن   : وق����ال����ت  ال���غ���ر����س. 
ال�����ض��ارق��ة ح���ازت ع��ل��ى ه���ذا اللقب 
اإذ  وا�ضتحقاق  ج��دارة  عن  امل�ضرف 
ق��ب��ل جل��ن��ة موؤلفة  اخ���ت���رت م���ن 
النا�ضرين  من ممثلني عن رابطة 
الدولية والحتاد الدويل جلمعيات 
واليون�ضكو  امل��ك��ت��ب��ات  وم��وؤ���ض�����ض��ات 
وفقا للملفات والجنازات الكبرة 
وال���رتب���ي���ة  ال���ث���ق���اف���ة  يف جم������ال 
والعلوم والقراءة والعمل املجتمعي 
لإمارة  والبناء  ال��ه��ادف  املتجان�س 

ال�ضارقة.
ال��ت��ي يقع  امل��دي��ن��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
ك���ل ع����ام تلتزم  الخ���ت���ي���ار ع��ل��ي��ه��ا 
للكتاب  العاملية  العا�ضمة  لتكون 
اإ�ضافة  والقراءة  للكتب  بالرتويج 
ملدة  اأن�����ض��ط��ة  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  اإىل 
املنوال  ه��ذا  على  ت�ضر  كامل  ع��ام 
.. مو�ضحة ان ال�ضارقة هي املدينة 

ال�ضارقة منارة ثقافية وح�ضارية.
على  ���ض��م��وه  ح���ر����س  اإن   : وق�����ال 
ومثقفة  واعية  واع��دة  اأجيال  بناء 
والتعلم  العلم  ح��ب  �ضغف  لديها 
ال�ضليمة  ال��ت��ن�����ض��ئ��ة  وت��ن�����ض��ئ��ت��ه��م 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ن��ه��ل م��ن العلوم 
�ضلتهم  لتوثيق  املختلفة  واملعارف 
عامليني  وج��ع��ل��ه��م  امل��ع��رف��ة  بع�ضر 
وع�����ض��ري��ني يف ت��ف��ك��ره��م ه���و ما 
الطريق  متهيد  اإىل  ب�ضموه  ح��دا 
لإحراز ال�ضارقة مكت�ضبات ثقافية 
اآخرها  ك���ان  م��ت��ت��ال��ي��ة  وح�����ض��اري��ة 
هذا اللقب الثمني لتكون ال�ضارقة 
بذلك عا�ضمة عاملية للكتاب للعام 

.2019
واأعترب معاليه اأن حتقيق ال�ضارقة 
لهذا اللقب ي�ضب يف م�ضلحة دفع 
اأف�ضل  وت��ك��ري�����س  التعليم  ع��ج��ل��ة 
وتفعيل  ال����ق����راءة  ل��ن�����ض��ر  ال�����ض��ب��ل 
داعمة  م��ب��ادرات  وط��رح  م�ضادرها 
ل���ه���ذا ال���غ���ر����س وه����و ب���ال���ت���ايل ما 
حتقيق  وت����رة  ت�����ض��ري��ع  يف  ي�ضهم 
لإيجاد  التعليمية  الدولة  اأه��داف 
اأجيال تقراأ وتهتم بالكتاب وتبحث 
لتنهل  املختلفة  املعرفة  يف م�ضادر 

منها.
ملتزمة  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأن  وذك���ر 
لإر�ضاء  الوطنية  اجل��ه��ود  دع��م  يف 

ال�ضارقة  اإم����ارة  ل�ضيما  ال��ث��ق��اف��ة 
هذا  اإىل  ال���و����ض���ول  يف  اأ���ض��ه��م  م���ا 
ال�ضتحقاق .. مثمنا التعاون املثمر 
والبناء مع منظمة اليون�ضكو الذي 
وا�ضحة  روؤي��ة  حتقيق  اإىل  اأف�ضى 
وعميقة وموحدة لبلورة الأهداف 

العاملية املو�ضوعة يف هذا ال�ضياق.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأع���رب���ت ���ض��ع��ادة اأمل 
الوطنية  اللجنة  م��دي��رة  ال��ك��و���س 
والثقافة  ل��ل��رتب��ي��ة  الإم����ارات����ي����ة 
واعتزازها  ف��خ��ره��ا  ع��ن  وال��ع��ل��وم 
ب���ه���ذا الإجن��������از امل�������ض���ه���ود لإم������ارة 
للقيادة  اإي������اه  م��ه��دي��ة  ال�������ض���ارق���ة 

الر�ضيدة ول�ضعب دولة الإمارات.
امل��ن��ا���ض��ب��ة �ضاحب  ب���ه���ذه  وه����ن����اأت 
�ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و 
بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�ضارقة على ح�ضد 
ال�����ض��ارق��ة ل��ه��ذا ال��ل��ق��ب ال���ذي جاء 
قبل  م��ن  متوا�ضلة  جل��ه��ود  ث��م��رة 
�ضموه لتعزيز �ضدارة وموقع دولة 
خا�ضة  وال�ضارقة  عامة  الإم���ارات 
والثقافة  ال���ع���ل���م  خ����ارط����ة  ع���ل���ى 

العاملية.
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  واأو����ض���ح���ت 
والثقافة  ل��ل��رتب��ي��ة  الإم����ارات����ي����ة 
وال��ع��ل��وم ت�����ض��ع الع���ت���ب���ارات التي 
ثقافية  تعليمية  ملنظومة  تكر�س 

ثقافة ال��ق��راءة يف دول��ة الإم���ارات 
وت�ضجيع واطالق مبادرات جديدة 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  ع���ل���ى  ل��ل��ت��غ��ل��ب 
ت��واج��ه الإن��ت��اج الأدب���ي يف املنطقة 

ويف العامل العربي.
ال�ضارقة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ون�����وه 
دفع  يف  ع��ق��ود  م���دار  على  اأ�ضهمت 
ال��ت�����ض��ج��ي��ع على  ن���ح���و  اجل����ه����ود 
القراءة واحلث على اقتناء الكتاب 
باعتباره كنزا اأدبيا يرثي املح�ضلة 
الثقافية والعلمية واملعرفية لدى 

اأفراد املجتمع.
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ج��ه��ود  واأ����ض���اد 
والثقافة  ل��ل��رتب��ي��ة  الإم����ارات����ي����ة 
الداعمة  الأط��ر  اإر�ضاء  يف  والعلوم 
جمال  يف  الم����ارات  دول���ة  مل�ضاعي 

بلقب  حتظى  التي  ع�ضر  التا�ضعة 
وذلك  للكتاب  ال��دول��ي��ة  العا�ضمة 
وكوناكري   2018 عام  اأثينا  بعد 

عام 2017.
تكاتف  ������ض�����رورة  اإىل  وخ���ل�������ض���ت 
اجلهود لإبراز دور ال�ضارقة الفعال 
يف دعم القراءة والت�ضجيع عليها .

دعم  يف  م�ضتمرون  اإن��ن��ا   : وق��ال��ت 
خمتلف الأن�ضطة واإطالق املبادرات 
م�ضتوى  ع��ل��ى  ال��ت��ن�����ض��ي��ق  وت��ع��زي��ز 
ال��دول��ة ول��ع��ب دور اأك���رب م��ن قبل 
وزارة الرتبية والتعليم التي تقدم 
براجمها  ع���رب  م��ت��وا���ض��ال  دع���م���ا 
التطويرية  وخططها  ومبادراتها 
يتخذ  ب��ج��ي��ل  ل��ل��ن��ه��و���س  للتعليم 
يومية  �ضلوكية  ع��ادة  ال��ق��راءة  من 
وحتقيق �ضمات الطالب الإماراتي 
اإىل  و�ضول  الإماراتية  املدر�ضة  يف 
اقت�ضاد  جم��ت��م��ع  ن��ح��و  الن���ت���ف���ال 

املعرفة.

اإعفاء 21 مواطنًا من �سداد القر�ض بقيمة نحو 16 مليون درهم

جمل�ض اإدارة هيئة اأبوظبي لالإ�شكان  يطلع خالل اجتماعه الثاين للعام 2017 
على التطورات اخلا�شة باإ�شكان املواطنني يف اأبوظبي

•• اأبوظبي –الفجر:

اأبوظبي  هيئة  اإدارة  جمل�س  عقد 
للعام  ال��ث��اين  اجتماعه  لالإ�ضكان 
معايل  برئا�ضة   2017 اجل���اري 
الغفلي رئي�س جمل�س  �ضعيد عيد 

اإدارة هيئة اأبوظبي لالإ�ضكان.
ا�ضتعرا�س  الج��ت��م��اع  خ��الل  ومت 
موجز عن التطورات والتو�ضيات 
امل���درج���ة ع��ل��ى ج����دول الأع���م���ال، 
مواطناً   21 اعفاء  املجل�س  وق��رر 
الوفاة،  ب�ضبب  القر�س  �ضداد  من 
وبقيمة اجمالية 16 مليون درهم 
الهيئة،  يف  الإع��ف��اء  ملعاير  وف��ق��ا 
ومت اأعتماد البيانات املالية للهيئة 
ع���ن ال�����ض��ن��ة امل���ال���ي���ة امل��ن��ت��ه��ي��ة يف 
واعتماد   ،2016 دي�ضمرب    31
تعيني مدقق احل�ضابات اخلارجي 
املالية  ال��ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��دق��ي��ق 

للهيئة لل�ضنة احلالية 2017.

اإ�ضكان  ، وقائمة م�ضاريع   2020
امل���واط���ن���ني ق��ي��د ال��ت��خ��ط��ي��ط اإىل 
على  امل��ج��ل�����س  واط���ل���ع   .2030
املقرتحة  ال��راأ���ض��م��ال��ي��ة  امل�����ض��اري��ع 
ال�ضكنية  ل���ل���م���ن���اف���ع  اجل�����دي�����دة 
اأبوظبي  يف   2021-2017

ومنطقة العني.
اأع�ضاء  من  كل  الإجتماع  وح�ضر 
جرب  ����ض���ع���ادة  الإدارة:  جم��ل�����س 
ال�����ض��وي��دي، �ضعادة  حم��م��د غ���امن 
ف�����الح حم���م���د ف�����الح الأح���ب���اب���ي، 
�ضعادة م�ضبح مبارك املرر، �ضعادة 
�ضيف  حم���م���د  م���ط���ر  ال����دك����ت����ور 
ال��ن��ع��ي��م��ي، ���ض��ع��ادة حم��م��د حاجي 
حممد  �ضعادة  اخل���وري،  اهلل  عبد 
و�ضعادة  ال���ن���ي���ادي  ب��خ��ي��ت  ���ض��ع��ي��د 
العام  امل��دي��ر  القبي�ضي  ب��در  �ضيف 

لهيئة اأبوظبي لالإ�ضكان.
كما ح�ضر الجتماع �ضعادة ب�ضر 
خلفان املحربي، املدير التنفيذي 

مركز  م��ن  والإرا����ض���ي(  )امل�ضاكن 
واملجل�س  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الإح�����ض��اء 
ال�ضكانية،  ل��ل��رتك��ي��ب��ة  الحت�����ادي 

واطلع جمل�س اإدارة هيئة اأبوظبي 
العر�س  درا����ض���ة  ع��ل��ى  ل��الإ���ض��ك��ان 
املواطنيني  اإ���ض��ك��ان  على  والطلب 

اإ�ضكان  م�����ض��اري��ع  ق��ائ��م��ة  لت�ضمل 
التخطيط  ق����ي����د  امل�����واط�����ن�����ني 
 –  2016 ل���ل���ف���رتة  وال���ت���ن���ف���ي���ذ 

لقطاع اخلدمات امل�ضاندة، و�ضعادة 
ع���ل���ي خ���ل���ي���ف���ة ال����ق����م����زي امل���دي���ر 
التخطيط  ل���ق���ط���اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وامل�������ض���اري���ع و����ض���ع���ادة اأح���م���د بدر 
لقطاع  التنفيذي  املدير  القبي�ضي 

القرو�س واملنافع بالهيئة.
هيئة  اأن  اإىل  الإ�������ض������ارة  جت�����در 
اأبوظبي لالإ�ضكان تاأ�ض�ضت لتحقيق 
واملهام  الأه������داف  م���ن  جم��م��وع��ة 
الإ�ضرتاتيجية، والتي ت�ضمل تنفيذ 
وحتديد  املواطنني  اإ�ضكان  برامج 
الربامج  ه���ذه  ت��ن��ف��ي��ذ  م��ت��ط��ل��ب��ات 
اللوج�ضتية  التجهيزات  واإع����داد 
ملتطلبات البنية التحتية وتطوير 
واللوائح  والنظم  الإ�ضكان  برامج 
وا�ضتالم  ب��رن��ام��ج  ب��ك��ل  اخل��ا���ض��ة 
اأنواع  مبختلف  اخلا�ضة  الطلبات 
برامج الإ�ضكان وقرو�س الإ�ضكان 
واتخاذ  ودرا�ضتها  امل��واط��ن��ني  م��ن 

القرارات املنا�ضبة ب�ضاأنها.

فقدان جواز �سفرت
/�ضو�ضن  امل�����دع�����و  ف���ق���د 
حم����م����د ف���ه���م���ي زع�������رت ، 
جواز   - اجلن�ضية  الردن 
�ضفره رقم )896155( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ض���ال 

 050/8118581

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /اح����م����د 
 ، عبيده  اب��و  حممد  علي 
جواز   - اجلن�ضية  الردن  
�ضفره رقم )323385( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ض���ال 

 05/4441332

فقدان جواز �سفرت
ن�ضلني   / امل������دع������و  ف����ق����د 
فيتيل  م��و���ض��ل��ي��ام  ف��اط��م��ه 
اجلن�ضية  الهند   ، ث��اراي��ي��ل 
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج�������������واز   -
يجده  م��ن   )618632(
عليه الت�ضال بتليفون رقم 

 055/5533768
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اأخبـار الإمـارات
الوطني الحتادي ي�شارك يف اإجتماعات الربملان العربي بالقاهرة الأ�شبوع املقبل 

•• القاهرة-وام:

الوطني  املجل�س  اأع�����ض��اء  الإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�ضعبة  وف��د  ي�ضارك   
الإحتادي يف اأعمال اجلل�ضة ال�ضاد�ضة والأخرة للربملان العربي واملقررة 
يوم الأربعاء املقبل مبقر الأمانة العامة جلامعة الدول العربية وبرئا�ضة 

الدكتور م�ضعل بن فهم ال�ضلمي رئي�س الربملان.
ي�ضم وفد ال�ضعبة الربملانية اأع�ضاء املجل�س الوطني الإحتادي �ضعادة كل 
من جا�ضم عبد اهلل النقبي ع�ضو جلنة ال�ضوؤون الت�ضريعية والقانونية 
ال�ضوؤون  جلنة  رئي�س  الفال�ضي  زاي��د  بن  علي  وخالد  الإن�ضان  وحقوق 
ال�ضوؤون  جلنة  ع�ضو  �ضمنوه  ب��ن  ���ض��امل  وعائ�ضة  وامل��ال��ي��ة  القت�ضادية 
ع�ضو  اليماحي  اأحمد  وحممد  وال�ضباب  وامل��راأة  والثقافية  الإجتماعية 

جلنة ال�ضوؤون اخلارجية وال�ضيا�ضية والأمن القومي.

الربملان  اأن  جل�ضة  ام�س  العربي  ال��ربمل��ان  اأ���ض��دره  بيان �ضحفي  واأف���اد 
الأث��ن��ني والثالثاء  ي��وم��ي  الأرب����ع  ال��دائ��م��ة  اإج��ت��م��اع��ات جل��ان��ه  ي�ضبقها 
والأمن  وال�ضيا�ضية  اخل��ارج��ي��ة  ال�����ض��وؤون  جلنة  تناق�س  حيث  املقبلني 
العربي  العامل  ال�ضيا�ضي يف  الو�ضع  ب�ضاأن م�ضتجدات  تقريرها  القومي 
والتداول حول اجلوانب ال�ضيا�ضية يف الإتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب 
بال�ضافة اىل متابعة اآخر م�ضتجدات البنود الدائمة على جدول اأعمال 
واحتالل  العربي  القومي  والأم��ن  الفل�ضطينية  الق�ضية  وه��ي  اللجنة 

اإيران للجزر الإماراتية الثالث واجلولن العربي ال�ضوري املحتل .
ومقرتحاتها  مناق�ضاتها  واملالية  القت�ضادية  ال�ضوؤون  جلنة  وت�ضتكمل 
حول م�ضروع القانون العربي ال�ضرت�ضادي لال�ضتثمار ..كما ت�ضتعر�س 
اإعالن منطقة التجارة احلرة العربية  تقريرا حول متابعة م�ضتجدات 
الكربى ومواقف التنفيذ يف الدول العربية و�ضبل ت�ضريع وترة التنفيذ 

لربناجمها التنفيذي .
خالل  م��ن  العربية  القت�ضادية  ال��ت��ط��ورات  اأي�ضا  اللجنة  وت�ضتعر�س 
ال��ت��ق��ري��ر الق��ت�����ض��ادي ال��ع��رب��ي امل��وح��د ل��ع��ام 2016 م وت��ب��ح��ث كيفية 
التي  العربي  القت�ضادي  التكامل  ن��دوة  مقرتحات  وتفعيل  ال�ضتفادة 

عقدها الربملان العربي يف اأبريل املا�ضي.
وحقوق  والقانونية  الت�ضريعية  ال�����ض��وؤون  جلنة  اأع��م��ال  ج��دول  وت�ضمل 
ربط  رف�����س  م��ب��ادرة  ب��درا���ض��ة  املعنية  الفرعية  اللجنة  تقرير  الن�����ض��ان 
العنف والإرهاب بالدين الإ�ضالمي وا�ضتنكار الإجراءات التمييزية �ضد 
ال�ضراع  مناطق  يف  خا�ضة  الن�ضان  حقوق  ق�ضايا  جانب  اإىل  امل�ضلمني 
ال�ضوؤون الإجتماعية والرتبوية  . فيما تتناول جلنة  يف الوطن العربي 
العربي  العمل  م�ضتجدات  ح��ول  ت��ق��ري��را  وال�����ض��ب��اب  وامل����راأة  والثقافية 
املكلفة  الفرعية  اللجنة  اإجتماع  امل�ضرتك يف املجال الجتماعي وتقرير 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وثيقة  مل�ضروع  مبدئي  ت�ضور  ب��اإع��داد 
ت�ضور  ب��اإع��داد  املكلفة  الفرعية  اللجنة  تقرير  وك��ذا  العربي  العامل  يف 
املكلفة   الفرعية  اللجنة  تقرير  اىل  بالإ�ضافة  العربية  باللغة  للنهو�س 
باإعداد ت�ضور حول م�ضاعدة الالجئني والنازحني من الن�ضاء والأطفال 
الن�ضان  حلقوق  الفرعية  اللجنة  لتقرير  الجتماعي  البعد  وا�ضافة 

ب�ضان الهجرة وحقوق الن�ضان .
العربية  والأرا���ض��ي  فل�ضطني  جلنة  اإجتماع  الفعاليات  هذه  كل  وي�ضبق 
العربي  الربملان  هيئة مكتب  واإجتماع  الو�ضاطة  واإجتماع جلنة  املحتلة 
احلادي ع�ضر للف�ضل الت�ضريعي الثاين يومي 1 و 2 يوليو املقبل الذي 
�ضيناق�س جداول اأعمال اللجان حت�ضرا لعقد فعاليات اجلل�ضة العامة 
للربملان العربي ومناق�ضة عدد من مقرتحات موا�ضيع العمل بال�ضافة 

اىل البنود الدائمة على جدول اأعماله.

اأدنوك للتوزيع« تفتتح حمطة خدمة »حموي �شمال« يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام :

ل��ل��ت��وزي��ع » حم��ط��ة خ��دم��ة »حموي  اأدن����وك  ���ض��رك��ة   « افتتحت 
بني  ال�ضريع  الطريق  على  حموي  منطقة  يف  الواقعة  �ضمال« 
مدينتي اأبوظبي والعني وبذلك يرتفع عدد حمطات اخلدمة 
العاملة يف مدينة اأبوظبي و�ضواحيها اإىل 98 حمطة خدمة 
و10 حمطات اأدنوك اإك�ضرب�س. و�ضتقدم املحطة لروادها على 
مدار ال�ضاعة خدمات التزود بالوقود باأنواعه الثالث اإي بل�س 
ال�ضديق  للديزل  اإ�ضافة   98 و�ضوبر   95 وخ�ضو�ضي   91
ق��ادرة على خدمة  للبيئة وذل��ك عرب �ضت ج��زر و12 م�ضخة 
لتزويدها  العمل  يجري  حني  يف  متزامن  ب�ضكل  مركبة   24
بوقود الغاز الطبيعي للمركبات. وقال املهند�س �ضعيد مبارك 
الرا�ضدي الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�ضركة اأدنوك للتوزيع اإنه 
مع افتتاح هذه املحطة توؤكد اأدنوك للتوزيع التزمها بتوجهها 
الطاقة  احتياجات  تلبية  يف  املتمثل  الأ���ض��م��ل  ال�ضرتاتيجي 
اليومية ملختلف القطاعات يف دولة الإمارات وفق اأعلى م�ضتويات 

اجلودة وهو ما يعتربه الدافع الأ�ضا�ضي لها. واأ�ضاف اأنه منذ 
مناطق  خمتلف  يف  ال�ضركة  ع��م��الء  ك��ان   2017 ع��ام  مطلع 
الدولة على موعد مع افتتاح 22 حمطة من اأ�ضل 35 حمطة 
خدمة جديدة ت�ضمنتها اخلطة التو�ضعية خالل العام اجلاري. 
واأعرب عن فخر ال�ضركة بهذا الجناز و�ضتوا�ضل العمل لتعزيز 
جتربة عمالئها �ضواء على م�ضتوى اخلدمات واملنتجات عالية 
الرا�ضدي  واأ���ض��ار  اجل��غ��رايف.  بالتواجد  يتعلق  فيما  اأو  اجل��ودة 
بديل  وقود  توفر  اإىل  الرامية  توجهاتها  اأنه متا�ضيا مع  اإىل 
تعمل  الدولة  م�ضتوى  على  الكربونية  النبعاثات  ومنخف�س 
التجهيزات  ا�ضتكمال  على  ال��راه��ن  الوقت  يف  للتوزيع  اأدن���وك 
ال��الزم��ة ل��الإع��الن ع��ن حمطة حم��وي �ضمال ك��اأك��رب حمطة 
خدمة توفر وقود الغاز الطبيعي للمركبات على م�ضتوى دولة 
اأنه قبل نهاية العام  الإم��ارات ومنطقة اخلليج العربي. وذكر 
2017 �ضتكون حمطة حموي �ضمال املركز الأ�ضا�ضي لتزويد 
حمطات �ضبكة اأدنوك للتوزيع بوقود الغاز الطبيعي للمركبات 
حيث �ضتوفر املحطة قدرة �ضخ تبلغ 2.850 مرت مكعب من 

اأن  ال��را���ض��دي  واأ���ض��اف  ال�ضاعة.  يف  امل�ضغوط  الطبيعي  ال��غ��از 
املركبات  انت�ضار  تعزيز  �ضاأنها  التي من  التحتية  البنية  توفر 
العاملة مب�ضادر الطاقة النظيفة ويف مقدمتها الغاز الطبيعي 
امل�ضغوط يعد اأحد اأبرز مقومات ا�ضرتاتيجية اأدنوك للتوزيع 
النبعاثات  خف�س  اإىل  الهادفة  اأبوظبي  اإم��ارة  م�ضاعي  لدعم 
الأحدث  �ضمال  حموي  حمطة  وتعترب  للمركبات.  الكربونية 
اإىل جانب  اأبوظبي حيث توفر  اإم��ارة  ال�ضركة يف  �ضبكة  �ضمن 
املنتجات البرتولية جمموعة من اخلدمات امل�ضاحبة كالغ�ضيل 
امل�ضال  الغاز  اأ�ضطوانات  وم�ضتودع  لل�ضيارات  والآيل  ال��ي��دوي 
ومقهى  ال�ضريعة  للوجبات  وم��ط��اع��م  اأدن����وك  واح���ة  ومتجر 
خلدمة  اأوت��و���ض��رف  م��رك��ز  اإىل  اإ���ض��اف��ة  وم�ضجد  �ضتاربك�س 
حمطة  وزودت  قريبا.  افتتاحه  ع��ن  الإع���الن  �ضيتم  املركبات 
خدمة حموي �ضمال - كباقي حمطات اخلدمة التابعة ل�ضركة 
وال�ضالمة  والأم��ن  ال�ضحة  تقنيات  باأحدث   - للتوزيع  اأدن��وك 
والبيئة التي من �ضاأنها تهيئة مناخ اآمن و�ضليم لرواد املحطة 

والعاملني فيها واملنطقة املحيطة.

اتفاقية تعاون بني جامعة باري�ض ال�شوربون-اأبوظبي واملدر�شة الوطنية للطريان املدين يف تولوز، فرن�شا
•• اأبوظبي-الفجر:

 وَقعت جامعة باري�س ال�ضوربون-
اأب����وظ����ب����ي ات���ف���اق���ي���ة ت����ع����اون مع 
املدر�ضة الوطنية للطران املدين، 
اإحدى اجلامعات الرائدة يف جمال 
هند�ضة الطران يف اأوروبا، بهدف 
علوم  ماج�ضتر  ب��رن��ام��ج  اإط����الق 
النقل  عمليات  اإدارة  يف  م�ضرتك 
اجل��وي ال��دويل يف جامعة باري�س 
�ضهر  يف  ال�������ض���ورب���ون-اأب���وظ���ب���ي 

اأكتوبر من العام اجلاري. 

و�ضيقدم للطلبة تعليم مميز يفتح 
اأم��ام��ه��م ف��ر���س ع��م��ل ج��دي��دة يف 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ودول 
وال�ضرق الأو�ضط. ومن املتوقع اأن 
الطلبة  الربنامج  ه��ذا  ي�ضتقطب 
من خمتلف دول املنطقة والعامل.  
اإري����ك فوا�س،  ال��ربوف��ي�����ض��ور  ق���ال 
ال�ضوربون- باري�س  جامعة  مدير 
التعاون  اتفاقية  »ت�ضكل  اأبوظبي: 
التي وقعناها مع املدر�ضة الوطنية 
للطران املدين يف تولوز، فرن�ضا، 
خطوة مهمة يف م�ضرتنا يف دولة 
حيث  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
امل�ضرتك  العلوم  برنامج  �ضي�ضاهم 
اجلوي  ال��ن��ق��ل  ع��م��ل��ي��ات  اإدارة  يف 
ال����دويل يف ت��ع��زي��ز ال���رواب���ط بني 
دولة الإمارات وفرن�ضا. بالإ�ضافة 
الربنامج  ه��ذه  �ضيوفر  ذل��ك،  اإىل 
لتطوير  للطلبة  مم��ي��زة  ف��ر���ض��ة 

معارفهم يف هذا املجال«.
فوا�س:  ال��ربوف��ي�����ض��ور  واأ�����ض����اف 
تعليم  ب��ت��وف��ر  م��ل��ت��زم��ون  »اإن����ن����ا 

وَقع التفاقية كل من الربوفي�ضور 
اإريك فوا�س، مدير جامعة باري�س 
ال�ضوربون-اأبوظبي وال�ضيد مارك 
الوطنية  امل��در���ض��ة  م��دي��ر  ه����وال، 
تولوز،  املدين يف مدينة  للطران 
املعر�س  خ����الل  وذل�����ك  ف��رن�����ض��ا، 
ال������دويل ل��ل��ط��ران وال��ف�����ض��اء يف 
م��ط��ار ب��اري�����س ل��و ب��ورج��ي��ه. وقد 
�ضعادة  ال���ت���وق���ي���ع  ح���ف���ل  ح�������ض���ر 
لودوفيت�س بوي، ال�ضفر الفرن�ضي 
العربية  الإم����������ارات  دول������ة  ل�����دى 
والربوفي�ضور  اأبوظبي  يف  املتحدة 
جامعة  رئي�س  جوبر،  بارتيليمي 

باري�س ال�ضوربون.
اإىل  الت����ف����اق����ي����ة  ه�������ذه  ت�����ه�����دف 
التعليم  م�ضتويات  اأف�ضل  توفر 
ال���ف���رن�������ض���ي م����ن خ������الل اإط������الق 
بني  م�ضرتك  ماج�ضتر  ب��رن��ام��ج 
جامعة باري�س ال�ضوربون-اأبوظبي 
واملدر�ضة الوطنية للطران املدين 
�ضيدعم  ك��م��ا  ف��رن�����ض��ا.  ت���ول���وز،  يف 
ه����ذا ال���ربن���ام���ج ق�����ض��م ال��ع��ل��وم يف 
ج���ام���ع���ة ال�������ض���ورب���ون-اأب���وظ���ب���ي، 

ومن  لطلبتنا  عاملية  مبوا�ضفات 
خالل التعاون مع موؤ�ض�ضات رائدة، 
�ضنتمكن من حتقيق اأهدافنا. ومن 
مع  بتعاوننا  متفائلون  فاإننا  هنا، 
املدر�ضة الوطنية للطران املدين، 

تولوز، فرن�ضا«.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال ال�����ض��ي��د م����ارك 
الوطنية  امل��در���ض��ة  م��دي��ر  ه����وال، 
تولوز،  املدين يف مدينة  للطران 
ف��رن�����ض��ا: ت�����ض��ك��ل دول�����ة الإم������ارات 
هاماً  م����رك����زاً  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اجلوية  احل���رك���ة  من���و  ل��ت�����ض��ه��ي��ل 
العاملية املتوقعة على مدى العقود 
ال��ق��ل��ي��ل��ة ال���ق���ادم���ة. وي���ه���دف هذا 
تلبية  اإىل  امل�������ض���رتك  ال���ربن���ام���ج 
املهارات  ع��ل��ى  امل�ضتقبلي  ال��ط��ل��ب 
لي�س  بالطران  املتعلقة  واملعارف 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  فقط 
التعاون  جم��ل�����س  ودول  امل��ت��ح��دة 
اخلليجي وال�ضرق الأو�ضط، ولكن 
اأي�����ض��اً يف امل��ن��اط��ق امل����ج����اورة، مبا 
وجنوب  والهند  اأفريقيا  ذل��ك  يف 
����ض���رق اآ����ض���ي���ا. وع���ل���ى ����ض���وء ذل���ك، 

الوطنية  امل��در���ض��ة  ���ض��راك��ة  تعك�س 
للطران املدين مع جامعة باري�س 
وح�ضورها  ال�����ض��ورب��ون-اأب��وظ��ب��ي 
فرن�ضا  ال��ت��زام  ه��ن��ا،  امل�ضبوق  غ��ر 

جتاه قطاع الطران يف املنطقة.

مدينة تولوز ل�ضتكمال درا�ضاتهم 
وذلك عند اجناز الف�ضل الدرا�ضي 
هذا  وي��ه��دف  اأب��وظ��ب��ي.  يف  الأول 
اخل����ربات  ت��وف��ر  اإىل  ال���ربن���ام���ج 
ال�ضرورية  والإداري���������ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 

العلوم  ماج�ضتر  ب��رن��ام��ج  مي��ت��د 
اجلوي  ال��ن��ق��ل  ع��م��ل��ي��ات  اإدارة  يف 
باللغة  ���ض��ُي��در���س  ال����ذي  ال�����دويل 
عامني،  م�����دة  ع���ل���ى  الإن���ك���ل���ي���زي���ة 
���ض��ي��ن��ت��ق��ل خ���الل���ه���ا ال��ط��ل��ب��ة اإىل 

ال�ضركات  يف  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  مل�������دراء 
اخلريجني   وت����زوي����د  ال����دول����ي����ة، 
هند�ضة  يف  م��ت��ع��م��ق��ة  مب����ع����ارف 
اجلوية  امل�ضاريع  واإدارة  الطران، 

واإدارة التكنولوجيا.  

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /ي����ا�����ض����ر 
ع���ب���داهلل ���ض��ل��ي��م م���زه���ر ، 
جواز   - اجلن�ضية  الردن 
�ضفره رقم )511938( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ض���ال 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ خمبز روتي هاو�س ذ.م.م

 رخ�ضة رقم:CN 1859074  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبداهلل �ضامل ح�ضن عبداهلل اآل حم�ضن %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف من�ضور احمد عبدالرحيم ال�ضيباين
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حمد عبداهلل حممود ال�ضيباين
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف عادل عبداهلل حممود ال�ضيباين

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 3*1
تعديل راأ�س املال/من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اىل موؤ�ض�ضة فردية

 تعديل ا�ضم جتاري من/خمبز روتي هاو�س ذ.م.م
ROTI HOUSE BAKERY LLC

اىل/روتي هاو�س بيكري
ROTTI HOUSE BAKERY

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك 
ال�ضارقة عرب البحار للخدمات البحرية ذ.م.م

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية :WAKEEL SHIPPING وكيل لل�ضحن

املودعة بالرقم :271135     بتاريخ : 2017/4/8    
با�ض������م :ال�ضارقة عرب البحار للخدمات البحرية ذ.م.م

ال�ضارقة - خلف �ضارع ال�ضتقالل - مكتب رق���م:4027-2 - ه��ات��ف:65985155 -  وعنوانه:بودانق 
فاك�س:65985101 - �ضندوق الربيد:73500 - امييل:ksa@sharjahosms.com ال�ضارقة

نقل   ، بالوقود  ال�ضفن  تزويد  بحري  �ضحن  بالفئة:39  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�ضلع  لتمييز  وذلك 
بحري للركاب ، وكيل خطوط مالحية

باللون  العربية  باللغة  لل�ضحن  وكلمة  الزرق  باللون  العربية  باللغة  وكيل  العالمة:كلمة  و�ضف 
ال�ضود ويف العلي كلمة باللغة الالتينية WAKEEL باللون الزرق وحرف W ب�ضكل مميز وكلمة 

SHIPPING باللغة الالتينية باللون ال�ضود و�ضكل مر�ضاة �ضفينة باللون الزرق. 
ال�ض��رتاطات :احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�ضمل الكلمات لل�ضحن shkpping والر�ضم يف 

الو�ضع العادي باعتبارها �ضائعة ال�ضتخدام على الفئة
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد  

اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057
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اأخبـار الإمـارات
املركز الر�شمي لالإفتاء ا�شتقبل 65614 فتوى خالل �شهر رم�شان 

•• اأبوظبي –الفجر:

العام  لهذا  امل��ب��ارك  رم�ضان  �ضهر  خ��الل  لالإفتاء  الر�ضمي  امل��رك��ز  ا�ضتقبل 
اجلمهور  اأ���ض��ئ��ل��ة  ت��ن��وع��ت  ف��ت��وى   65614 ن��ح��و  م   2017  � 1438ه 
 .. الأ�ضرة   و�ضوؤون  الن�ضاء اخلا�ضة  واملعامالت وفتاوى  العبادات  فيها بني 
العامة  الهيئة  رئي�س   � الكعبي  مطر  حممد  الدكتور  اأو�ضح  التفا�ضيل  ويف 
القيادة  من  واملتوا�ضل  الكبر  الدعم  اأن   : والأوق���اف  الإ�ضالمية  لل�ضوؤون 
الر�ضيدة  لل�ضاأن الديني يف الدولة واملجتمع  قد مكن الهيئة العامة لل�ضوؤون 
الإ�ضالمية والأوقاف من تقدمي اأرقى ما لديها من خدمات للمجتمع واأن 
املركز الر�ضمي لالإفتاء كان خالل ال�ضهر الف�ضيل كخلية نحل ل تهداأ فيها 
الدولة  داخ��ل  من   ، الإلكرتونية  والر�ضائل  الهواتف  عرب  اجلمهور  اأ�ضئلة 
وخارجها ، وكان املركز قد ا�ضتعد لهذا ال�ضيل املتدفق واملتوقع من الفتاوى 

والأ�ضئلة ال�ضرعية فعمل بكل طاقاته  � 60 مفتيا ، وعلى ثالث فرتات يوميا 
من الثامنة �ضباحا حتى الثامنة م�ضاء  � مع كامل التجهيزات التكنولوجية 
والو�ضائل املتكاملة  الأخرى التي وفرتها الهيئة العامة لل�ضوؤون الإ�ضالمية 
والأوق��اف مما اأذهل العلماء �ضيوف �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة  � حفظه 
اهلل � وقد زاروا املركز واطلعوا عن كثب على التجهيزات الأحدث تكنولوجياً 
خل��دم��ات امل��رك��ز امل��ت��ط��ورة وام��ت��الك امل��ف��ت��ني نا�ضية ال��ت��ع��ام��ل ال��ذك��ي  يف 
ا�ضتخدامها لتنظيم واأر�ضفة وا�ضتدعاء واإ�ضدار الفتوى اجلماعية املحققة 
 ، والأوردو  والإجن��ل��ي��زي��ة  العربية  ه��ي  لغات  بثالث  لغويا  واملدققة  علميا 
واأ�ضاف رئي�س الهيئة : من املعلوم يف �ضناعة الفتوى اأن الفتوى اجلماعية 
الواحد  املفتي  ك��ان من ت�ضدي  دق��ة وم�ضداقية مما  الأق��وى والأك��رث  هي 
للفتوى ، فمنهج املركز الر�ضمي لالإفتاء بهذا امل�ضتوى هو الأحدث عامليا ، 

وهذا ما يف�ضر هذا التد فق الكبر عليه من اجلمهور.      

وفاة 5 اأ�شخا�ض واإ�شابة 5 اآخرين   يف حوادث مرورية خالل العيد باأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر:

حادثا   23 يف  بليغة   باإ�ضابات  5اآخرين  واأ�ضيب  اأ�ضخا�س   5 ت��ويف 
مروريا وقعت خالل عطلة عيد الفطر على م�ضتوى اإمارة ابوظبي .   
واأفاد  العميد  حممد �ضاحي  احلمري  مدير اإدارة  مرور  اأبوظبي  
يف مديرية  املرور والدوريات  بقطاع  العمليات  املركزية  يف �ضرطة 
اأبوظبي  : اأن احلوادث التي وقعت خالل عطلة عيد الفطر تنوعت 
الأ�ضباب  اأب��رز  اإىل   ، م�ضراً   ما بني ح��وادث �ضدم وده�س وتدهور 
التي اأدت اىل وقوع تلك احلوادث: النحراف املفاجئ وعدم اللتزام 
بامل�ضارات و عدم تقدير م�ضتعملي الطريق وجتاوز الإ�ضارة ال�ضوئية 

احلمراء ، والإهمال وعدم النتباه وعدم ترك م�ضافة كافية  .

واأو�ضح العميد حممد �ضاحي اأن بع�س ال�ضائقني ارتكبوا خمالفات 
قائدي  توعية   على  حتر�س  اأب��وظ��ب��ي   �ضرطة  ،ان  خطرة  م��روري��ة 
املركبات  وتزويدهم   بالن�ضائح  التي تعزز  من �ضالمتهم  و�ضالمة 
وو�ضائل   الجتماعي  التوا�ضل   م��واق��ع  ع��رب  ال��ط��ري��ق   م�ضتخدمي 

العالم من خالل  حملة »�ضعادتنا يف  �ضالمتكم »  .
وحث  ال�ضائقني  على  اللتزام بقانون ال�ضر واملرور، مو�ضحاً  انه  
من  بني املخالفات املرتكبة  خالل الفرتة نف�ضها :  جتاوز ال�ضارة 
ال�ضوئية احلمراء ،و جتاوز احلد الق�ضى  لل�ضرعة املقررة مبا يزيد 
عن  60كم/�ضاعة ، عدم ربط حزام الأمان ، ا�ضتخدام الهاتف اأثناء 
القيادة ، عدم ترك م�ضافة كافية خلف املركبات ، النحراف املفاجئ 

باملركبة ، عدم �ضالحية اإطارات املركبات . 

�شعيد بن طحنون يح�شر اأفراح ال�شام�شي والعامري والكتبي والكعبي
•• العني-وام:

ح�ضر معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�س حفل زفاف كل من 
حممد �ضلطان حممد هوي�ضل ال�ضام�ضي اإىل كرمية اأحمد �ضعيد باحلوته 
را�ضد  علي  كرمية  اإىل  ال�ضام�ضي  هوي�ضل  حممد  �ضلطان  وحمد  العامري 
علي بن �ضند الكتبي و�ضامل �ضلطان حممد هوي�ضل ال�ضام�ضي اإىل كرمية 
علي را�ضد علي بن �ضند الكتبي وخالد �ضيف بلي�ضة حممد هوي�ضل ال�ضام�ضي 
اإىل كرمية علي هالل حممد عبيد الكعبي واأحمد �ضلطان حممد هوي�ضل 

ال�ضام�ضي اإىل كرمية �ضيف بلي�ضة حممد هوي�ضل ال�ضام�ضي.
اأقيم يف �ضالة الظاهر يف منطقة العني - عدد من  ح�ضر احلفل - الذي 
امل�ضلحة  القوات  و�ضباط  وامل�ضوؤولني  ال�ضخ�ضيات  وكبار  القبائل  وجهاء 

وال�ضرطة واأعيان البالد وجمع من املدعوين واملهنئني.
من  متنوعة  وف��ق��رات  ب��ع��رو���س  العيالة  ف��رق��ة  م�ضاركة  احل��ف��ل  وت�ضمن 

الرتاث ال�ضعبي.

تدريب متداويل الغذاء يعزز �شالمة بيئة العمل مبن�شاآت اأبوظبي الغذائية

�سملت حما�سرة دينية وبرامج ترفيهية وم�سابقات

بلدية مدينة اأبوظبي تختتم رم�شان بفعالية »ملتقى الأ�شرة الرم�شاين« يف منتزه ال�شريعة لل�شيدات

•• اأبوظبي-وام:

ي�ضهم برنامج تدريب متداويل الغذاء الذي ينفذه جهاز اأبوظبي للرقابة 
الغذائية منذ عدة �ضنوات يف تعزيز �ضالمة بيئة العمل باملن�ضاآت الغذائية 

واتباع ممار�ضات �ضحية �ضليمة يف هذه املن�ضاآت.
واأفاد جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية لوكالة اأنباء الإمارات وام اأن اإجمايل 
عدد متداويل الغذاء الذين مت تدريبهم �ضمن هذا الربنامج حتى نهاية 
برنامج  ان  موؤكدا   .. متدربا   218857 اإىل  لي�ضل  ارتفع  املا�ضي  العام 
تدريب متداويل الغذاء اأدى اإىل انخفا�س ملحوظ يف املمار�ضات ال�ضحية 

اخلاطئة املتعلقة بتداول الأغذية.
ويوؤدي هذا الربنامج دورا رئي�ضا يف تعزيز وعي العاملني باأهمية ال�ضالمة 
الغذائية ما ي�ضهم يف خلق مناخ من املمار�ضات الغذائية ال�ضليمة يف املن�ضاأة 
الغذائية نتيجة وعي العاملني بها وحر�ضهم على تنفيذ ما تدربوا عليه 

على اأر�س الواقع يف بيئة عملهم.
م��ب��ادرة يهدف من  ال��غ��ذاء هو  م��ت��داويل  برنامج تدريب  اأن  واأك��د اجلهاز 
املن�ضاآت الغذائية  خاللها اإىل حت�ضني بيئة العمل واملمار�ضات ال�ضحية يف 
م�ضتوى  لرفع  الالزمة  باملعرفة  الغذائية  باملن�ضاآت  العاملني  تزويد  عرب 
متداويل  �ضلوك  يف  جذرية  تغيرات  اإح��داث  على  والعمل  الغذاء  �ضالمة 
الأغذية بحيث يكون اللتزام مبعاير �ضحة و�ضالمة الغذاء وا�ضرتاطات 

اجلودة �ضلوكا يوميا ومنهج حياة.
املن�ضاآت  يف  العاملني  % م��ن   20 ت��دري��ب  اع��ت��م��اد  يتم  للربنامج  ووف��ق��ا 
للمن�ضاة ومن  التجارية  الرخ�ضة  اإ�ضدار  الأول من  العام  الغذائية خالل 
ثم يتم رفع هذه الن�ضبة 20 % كل عام وحلني الو�ضول اإىل ن�ضبة 100 

.%
لت�ضمل  الغذاء  �ضالمة  مفاهيم  تطوير  على  التدريبي  الربنامج  ويعمل 
املحتوى  وت��ن��ظ��ي��م  و���ض��ع  مت  ح��ي��ث  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�ضل�ضلة  م��راح��ل  خمتلف 
الآمن  والطبخ  التنظيف  ه��ي  رئي�ضة  حم��اور  اأرب��ع��ة  ويت�ضمن  التدريبي 

والتربيد الآمن ثم جتنب التلوث التباديل.
وحر�س جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية على تاأهيل املتعاملني مع الغذاء 
متكامال  اإر�ضاديا  دليال  اأع��د  حيث  التدريبي  الربنامج  هذا  مع  للتعاطي 
حول هذا الربنامج حتت عنوان الدليل الإر�ضادي لربنامج التدريب على 
جميع  على  وتوزيعه  لغات  بعدة  بتوفره  وق��ام  ال��غ��ذاء  �ضالمة  اأ�ضا�ضيات 

املن�ضاآت الغذائية.
ويوفر هذا الدليل مقدمة اأ�ضا�ضية لأهم املعلومات املتعلقة ب�ضالمة الغذاء 
والتي يتم تغطيتها يف الربنامج التدريبي علما باأن املن�ضاآت الغذائية ومن 
لعملية متابعة وتوعية  ملفت�ضي اجلهاز تخ�ضع  الروتينية  الزيارات  خالل 

بالن�ضبة للممار�ضات املطبقة من قبل املتعاملني.
واأكد جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية اأن تدريب متداويل الغذاء هو عملية 

لعدة  �ضريع  ب�ضكل  بالأغذية متغرة  املتعاملني  اأع��داد  م�ضتمرة نظرا لأن 
يف  املتنامية  وال�ضتثمارات  املن�ضاآت  عدد  يف  الكبرة  الزيادة  اأهمها  عوامل 
بني  ���ض��واء  الأغ��ذي��ة  مب��ج��ال  للعاملني  امل�ضتمر  والتنقل  ال��غ��ذائ��ي  امل��ج��ال 

املن�ضاآت اأو خارجها اأو دخول عاملني جدد للقطاع الغذائي.
ويعمل اجلهاز با�ضتمرار على تطوير املادة التدريبية مع �ضركات التدريب 
ح�ض�س  يف  التعليمية  والأل���ع���اب  التو�ضيحية  ال�����ض��ور  ب��اإ���ض��اف��ة  املعتمدة 
التدريب لرفع م�ضتوى ال�ضتيعاب والفهم العام للمتدربني كما اأن اجلهاز 
الأ�ضئلة  بدل من  ال�ضور  على  يعتمد  الذي  ال�ضوري  المتحان  ا�ضتحدث 
امل�ضتوى  ت��راع��ي  التي  نوعها  م��ن  الأوىل  امل��ب��ادرة  يعترب  وال���ذي  الكتابية 

التعليمي والثقايف للعاملني عند ت�ضميم الختبارات.
�ضاعة  مدته  لختبار  التدريبية  ال��دورة  ا�ضتكمال  بعد  املتدربون  ويخ�ضع 
للمادة  ا�ضتيعابهم  من  والتاأكد  املعريف  الكت�ضاب  م�ضتوى  لتقييم  واح��دة 
والإجنليزية  العربية  مثل  لغات  بعدة  يتوفر  الختبار  اأن  علما  التدريبية 

والهندية وبجل�ضات كتابية و�ضفهية.
تنمية  ذي  ق��ط��اع  تطوير  اإىل  ال��غ��ذائ��ي��ة  للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  وي�ضعى 
م�ضتدامة يف جمال الزراعة و�ضالمة الأغذية بهدف توفر الغذاء الآمن 
الرتويج  ذات���ه  ال��وق��ت  ويف  وال��ن��ب��ات  احل��ي��وان  �ضحة  وح��م��اي��ة  للمجتمع 
ومعاير  ولوائح  �ضيا�ضات  عرب  ال�ضليمة  والغذائية  الزراعية  للممار�ضات 

جودة واأبحاث وبرامج توعوية فعالة ومتكاملة.

•• اأبوظبي –الفجر:

وال�ضوؤون  الأوق����اف  هيئة  م��ع  بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  اختتمت 
الإ�ضالمية ومركز الرتقاء �ضهر م�ضان بفعالية ملتقى الأ�ضرة الرم�ضاين 
يف منتزه ال�ضريعة لل�ضيدات، وذلك �ضمن اإطار تفاعل البلدية مع ال�ضهر 
الكرمي وحر�ضها على اإثراء ال�ضهر الف�ضيل باملحا�ضرات الدينية والربامج 

الرتفيهية التي تدخل البهجة وال�ضعادة على ال�ضكان.
ال�ضوؤون  دائ��رة  لل��ت��زام  جت�ضيدا  تاأتي  الفعالية  ه��ذه  اأن  البلدية  واأك���دت 

البلدية والنقل بتعزيز قيم املجتمع املحلي وتقوية الروابط الجتماعية 
وغر�س التعاليم ال�ضمحة للدين الإ�ضالمي وتثقيف املجتمع واإ�ضعاده .

الدور  يعرب عن  الرم�ضاين  الأ�ضرة  ملتقى  تنظيم  اأن  البلدية  واأو�ضحت 
الأ�ضرية  ال��رواب��ط  متتني  يف  اأبوظبي  مدينة  بلدية  به  تقوم  ال��ذي  املهم 
وا�ضتثمار املرافق الرتفيهية وحتويلها اإىل ملتقى عائلي ومقر لالأن�ضطة 
الرتقاء بجودة  الفعالية  ا�ضتهدفت  كما  الرتفيهية،  والربامج  املجتمعية 
املعي�ضة بني اأفراد املجتمع ، ودعم وحتفيز امل�ضاركات املجتمعية ، وحت�ضني 

قائمة وجودة اخلدمات املجتمعية .

وق���د جن��ح��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة يف ا���ض��ت��ق��ط��اب اأع�����داد ك��ب��رة م��ن اأف�����راد املجتمع 
العائلة  اأف��راد  جمع   يف  هدفها  وحققت  الأط��ف��ال،  وخ�ضو�ضا  والعائالت 
الأ�ضري  امللتقى  فعالية  حفلت  حيث   ، وترفيهي  تثقيفي  اأ���ض��ري  ج��و  يف 
الرم�ضاين بالعديد من الفعاليات والربامج منها حما�ضرة دينية حول 
هيئة  م��ن  ال�ضام�ضي  اع��ت��دال  الداعية  قدمتها  رم�ضان  �ضهر  يف  املغفرة 
فقرات  تنظيم  اإىل  بالإ�ضافة  اأبوظبي،  يف  والأوق��اف  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون 
والرتفيه  التوعية  ت�ضمنت   ، الرت��ق��اء  مركز  قدمها  لالأطفال  ترفيهية 

وتقدمي الهدايا واجلزائز التحفيزية .

يف غياب الزدحام املروري 

اخليمة  براأ�ض  الفطر  عيد  خالل  مروريا  حادثا  و570  وفيات   4
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ب��ل��غ��ت ع����دد احل�������وادث امل���روري���ة 
الإح�ضاء  م��ك��ت��ب  ���ض��ج��ل��ه��ا  ال��ت��ي 
ب����������اإدارة امل��������رور وال������دوري������ات يف 
الإدارة العامة للعمليات املركزية 
ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ض��رط��ة راأ�س 
اخليمة خالل عطلة عيد الفطر 
ح����ادث   )570( ن���ح���و  امل����ب����ارك 
راأ�������س اخليمة  ب����اإم����ارة  م������روري 
.   واأف��اد العميد الدكتور حممد 

خالل فرتة الإج��ازة تنوعت بني 
بالغات احلوادث وبالغات طلب 
ا�ضتف�ضارات  وب��الغ��ات  م�ضاعدة 

متنوعة 
و�ضعت  امل���رور  اإدارة  اأن  واأو���ض��ح 
باإ�ضراف  مكثفة  م��روري��ة  خ��ط��ة 
احلركة  تنظيم  يف  اأك��ف��اء  �ضباط 
امل��روري��ة خ��الل اأي��ام عيد الفطر 
امل����ب����ارك م���ن خ����الل زي������ادة عدد 
الطرق  ع��ل��ى ج��م��ي��ع  ال����دوري����ات 
والتقاطعات والأ�ضواق واحلدائق 

اإدارة  عام  �ضعيد احلميدي مدير 
بالقيادة  امل���رك���زي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
العامة ل�ضرطة راأ�س اخليمة باأن 
ط��رق الإم����ارة خ��الل عطلة عيد 
امل��م��ت��دة م��ن يوم  امل��ب��ارك  الفطر 
اخلمي�س وحتى الثالثاء املا�ضي ، 
�ضجلت نحو 570 حادث مروري 
567 ح��ادث ب�ضيط و  اأ�ضفر عن 

. وفيات  و4  بليغة  اأ�ضابات   3
ب�������اأن غرفة  احل���م���ي���دي  واأك��������د   
بالغ   3008 ت��ل��ق��ت  ال��ع��م��ل��ي��ات 

العائالت  جتمع  واأم��اك��ن  العامة 
والأ����ض���ر ل��ت��وف��ر اأق�����ض��ى درجات 
للجميع  وال���������ض����الم����ة  الأم���������ن 
وتقدمي العون وامل�ضاندة يف حال 

احلاجة .
وق�������د ����ض���اه���م���ت ه�������ذه اجل����ه����ود 
ان�ضيابية  ���ض��م��ان  يف  امل���ب���ذول���ة 
احلركة املرورية ، كذلك التعاون 
امل���ث���م���ر م����ن ق���ب���ل ال�����ض��ائ��ق��ني يف 
والقواعد  ب��الأن��ظ��م��ة  الل����ت����زام 
امل��روري��ة واإت��ب��اع اإر����ض���ادات رجال 

اأنحاء  املنت�ضرين يف جميع  املرور 
دائماً  اأن هناك فئة  اإل   ، الإم���ارة 
ال�ضلوكيات  ات���خ���اذ  ع��ل��ى  ت�����ض��ر 
اخلاطئة التي تنم عن الالمبالة 
وال���ض��ت��ه��ت��ار ع��ن��د ال���ق���ي���ادة مما 
ي��ت�����ض��ب��ب ذل����ك ب���وق���وع احل����وادث 
ت���وؤدي اإىل ح�ضد  ال��ت��ي  امل��روري��ة 
 ، الوفيات والإ���ض��اب��ات اخل��ط��رة 
التعامل مع كافة  باأنه مت  منوهاً 
اأكمل  احل����الت وال���ن���داءات ع��ل��ى 

وجه ويف وقت قيا�ضي .

 حتية تقدير اإىل جنود 
الوطن البوا�شل يف اليمن 

•• اأبوظبي-وام:

بغر منا�ضبة جتدد  اأو  اإن��ه يف كل منا�ضبة  ال�ضاعة  اأخبار  ن�ضرة  قالت   
الأبي  و�ضعبها  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
���ض��ط��روا بت�ضحياتهم  ال��ذي��ن  ال����ربرة  ب��اأب��ن��ائ��ه��ا  اع��ت��زازه��ا وف��خ��ره��ا 
وبطولتهم كل معاين الوفاء لوطن يبادلهم احلب والعتزاز وي�ضعهم 
والدينية  الوطنية  املنا�ضبات  مت��ر  فحني  املتوالية  اأجم���اده  قائمة  يف 
دفاعا عن احلق  الثغور  يرابطون على  ال��ربرة وهم  الدولة  اأبناء  على 
الأه��ل والأحباب فاإمنا يربهنون بذلك على قيم  والواجب بعيدا عن 
الولء لوطن عزيز على قلوبهم وقيادة ر�ضيدة حري�ضة على م�ضلحتهم 

وم�ضتقبلهم �ضاهرة على �ضيانة اأمنهم وم�ضتقبل اأبنائهم واأحفادهم.
وحت���ت ع��ن��وان حت��ي��ة ت��ق��دي��ر اإىل ج��ن��ود ال��وط��ن ال��ب��وا���ض��ل يف اليمن 
والأفعال  الت�ضريحات  ك��ل  خ��الل  م��ن  تظهر  املحبة  تلك  اأن  اأ�ضافت 
البوا�ضل.  مل��وؤازرة جنودنا  بها  القيام  على  الر�ضيدة  القيادة  داأب��ت  التي 
والبحوث  للدرا�ضات  الإم����ارات  مركز  ع��ن  ال�����ض��ادرة  الن�ضرة  واأ���ض��ارت 
ال�ضرتاتيجية اإىل اأن الزيارة الأخرة التي قامت بها معايل الدكتورة 
راأ�س  على  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  رئي�ضة  القبي�ضي  ع��ب��داهلل  اأم��ل 
الحتادي  الوطني  املجل�س  واأع�ضاء  ال���وزراء  من  امل�ضتوى  رفيع  وف��د 
وامل�ضوؤولني وكبار الإعالميني لق�ضاء اأول اأيام العيد اإىل جانب جنود 
�ضوى خطوة مهمة �ضمن اخلطوات  لي�ضت   .. باليمن  امل�ضلحة  قواتنا 
الوطني  بالدور  اعتزازها  للتعبر عن  القيادة  بها  التي تقوم  العديدة 
الكبر جلنودنا البوا�ضل من قواتنا امل�ضلحة الذين يقفون يف �ضاحات 
ال�ضرف والكرامة مل�ضاندة اإخوانهم يف اليمن ال�ضقيق ل�ضتعادة حقوقهم 

امل�ضروعة وحتريره من يد العابثني باأمنه وا�ضتقراره.
واأ�ضافت اأن معايل الدكتورة اأمل القبي�ضي ذهبت اإىل جنودنا البوا�ضل 
وهي حتمل معها التحيات والتربيكات والتهاين بعيد الفطر ال�ضعيد 
ال�ضمو  �ضاحب  راأ�ضها  وعلى  الر�ضيدة  وقيادته  الإم��ارات��ي  ال�ضعب  من 
و�ضاحب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 

واإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ حكام الإمارات.
وذكرت اأن معاليها جددت ما �ضبق واأكده �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان يف كل مرة يوؤدي فيها واجب العزاء يف اأحد �ضهداء 
احلق والواجب من اأبناء قواتنا امل�ضلحة امل�ضاركني �ضمن قوات التحالف 
العربي يف عملية اإعادة الأمل يف اليمن حيث تعلمنا من �ضموه اأن دولة 
الإمارات �ضتظل بجنودها البوا�ضل وفية لنتمائها العربي و�ضتعمل بكل 
اإخال�س اإىل جانب اأ�ضقائها للدفاع دوما عن احلمى والرثى العربيني 

متى اأمل بهما خطر اأو تهديد.
وقالت اإن كلمات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان تلك 
باتت توؤ�ضل لكل �ضعور وكل تعبر جتاه جنود الوطن واأبنائه املدافعني 
عنه يف خمتلف اجلبهات داخليا وخارجيا وهي جت�ضيد م�ضتمر لعتزاز 
وتقديرها  اأبنائها  بت�ضحيات  و�ضعبا  وحكومة  ق��ي��ادة  الإم����ارات  دول��ة 
كما  نه�ضتها  اأج��ل  كلل من  دون  يعملون من  الذين  اأولئك  لإجن���ازات 
توؤكد يف الوقت نف�ضه اأن الإمارات �ضتظل وفية لهوؤلء ال�ضهداء البوا�ضل 
الوطن  لأبناء  در�ضا  لتظل  التاريخ  �ضفحات  يف  ت�ضحياتهم  و�ضت�ضجل 
وحت�ضهم  والنتماء  الت�ضحية  قيم  لديهم  توؤكد  امل�ضتقبل  اأجيال  من 
املظلومني.. وذلك  وال��وق��وف بجانب  وال��ع��دل  ال��دف��اع عن احل��ق  على 
مبقت�ضيات  ال��ت��ام  وال��وع��ي  والهوية  بالنتماء  الع��ت��زاز  م��ن  انطالقا 
اأرا�ضيها  و�ضالمة  ال��دول  وح��دة  وع��ن  وال�ضتقرار  الأم��ن  ال��دف��اع عن 
و�ضيادتها والدفاع عن قيم العدل وحق ال�ضعوب يف احلياة الكرمية وهو 
مبداأ اإماراتي اأ�ضيل يتجاوز عالقات الأخوة العربية والإ�ضالمية اإىل 
ال�ضاعة يف ختام مقالها  اأخبار  العالقات الإن�ضانية بوجه عام. واأك��دت 
اأن موقف الإم��ارات جتاه ق�ضية الأم��ن والدفاع عن احلق  الفتتاحي 
ال�ضالم  يتحقق  حتى  النهج  هذا  على  و�ضت�ضتمر  واأ�ضيل  را�ضخ  موقف 
وتنعم كل ال�ضعوب بالأمن والأمان كما �ضتظل راأ�س حربة يف مواجهة 
الإرهاب الذي بات ميثل اليوم اأكرب تهديد اإقليمي ودويل لي�س لدولة 
الإم��ارات و�ضعبها فقط بل لكل ال�ضعوب وال��دول ال�ضقيقة وال�ضديقة 
اأهمية تالحم القيادة مع  يف منطقة اخلليج وخارجها ومن هنا تربز 
اأمام كل حماولت الخرتاق التي قد تاأتي  ال�ضعب لت�ضكل �ضدا منيعا 

من اأقرب املقربني. 

اأخبار ال�ساعة :
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العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ ج�ضكو التخ�ض�ضية للتوظيف جي ام بي 

رخ�ضة رقم:CN 1403738  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �ضركة اخلليج للخدمات ال�ضناعية / ج�ضكو ذ.م.م 

GULF INDUSTRIAL SERVICES COMPANY GISCO LLC
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حمد غامن علي حموده الظاهري

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل راأ�س املال/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�ضم جتاري من/ج�ضكو التخ�ض�ضية للتوظيف جي ام بي
GISCO MANPOWER PROFETIONALS G M P

اىل/ ج�ضكو التخ�ض�ضية للتوظيف جي ام بي مملوكه ل�ضركة اخلليج ال�ضناعية ج�ضكو 
�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

 GISCO MANPOWER PROFETIONALS GMP OWNED BY GULF
INDUSTRIAL SERVICES GISCO PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ كافتريا الوؤلوؤة الذهبية

 رخ�ضة رقم:CN 1419253  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�س املال/من null اىل 100000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1.3*0.15 اىل 1*0.60
تعديل راأ�س املال/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

 تعديل ا�ضم جتاري من/كافتريا الوؤلوؤة الذهبية
CAFETERIA GOLDEN PEARL

اىل/كافتريا الوؤلوؤة الذهبية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
CAFETERIA GOLDEN PEARL - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم زيتينيا

رخ�ضة رقم:CN 1127045 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة حمدان ال�ضيد عبداهلل ح�ضني املطوع

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة م�ضعب م�ضطفى عبدان %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة بربول هاين لدارة املطاعم 

PURPLE HONEY GROUP RESTAURANTS MANAGEMENT

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ اأب�ضره لتجارة املالب�س اجلاهزة 

 رخ�ضة رقم:CN 1180758  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�ضم جتاري من/اأب�ضره لتجارة املالب�س اجلاهزة

APSARAH READY MADE GARMENTS TRADING
اىل/ توب غريت لل�ضيانة العامة

TOP GREAT GENERAL MAINTENANCE
تعديل عنوان/Building Owner Name من املالك/حكومة ابوظبي )امل�ضتثمر/

م�ضلم حممد عبداهلل الرا�ضدي( اىل املالك/�ضركة تطوير كابيتال
Floor من - اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة �ضيانة املباين )4329901(

تعديل ن�ضاط/حذف بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(
تعديل ن�ضاط/حذف بيع املالب�س الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة )4771101(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ �ضالون ر�ضيد ذ.م.م

 رخ�ضة رقم:CN 1029735  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة خليفة احمد عبداجلليل حممد عبدالرحيم الفهيم %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف طارق احمد حممد عمار الظاهري
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف ر�ضيد حممد - احمد

تعديل راأ�س املال/من 200000 اىل 0
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*2.84 اىل 3*1

تعديل راأ�س املال/من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اىل موؤ�ض�ضة فردية
 تعديل ا�ضم جتاري من/�ضالون ر�ضيد ذ.م.م

RASHEED SALON LLC
اىل/ �ضالون ر�ضيد للحالقة

RASHEED SALON
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ مدر�ضة راين اخلا�ضة

 رخ�ضة رقم:CN 1000521  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 18*1 اىل 1*1

 تعديل ا�ضم جتاري من/مدر�ضة راين اخلا�ضة
RYAN PRIVATE SCHOOL

اىل/ مدر�ضة ديونز انرتنا�ضيونال
DUNES INTERNATIONAL SCHOOL

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/انفينتي انرتنا�ضيونال 

CN 1092565:للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة مي�ضال عزيز طربيه احللو %2

تعديل ن�ضب ال�ضركاء
امر نات با�ضو من 49% اىل %47

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اكروبول 

للت�ضميم الداخلي �س.ذ.م.م - فرع ابوظبي 1
رخ�ضة رقم:CN 1977306 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ موؤ�ض�ضة ال�ضبكات احلديثة للمقاولت 

الكهربائية  رخ�ضة رقم:CN 1034870 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل راأ�س املال/من null اىل 100000

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

تعديل راأ�س املال/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�ضم جتاري من/موؤ�ض�ضة ال�ضبكات احلديثة للمقاولت الكهربائية

MODERN ELECTRICAL CONTRACTING NETWORKS ESTABLISHMENT

اىل/موؤ�ض�ضة ال�ضبكات احلديثة للمقاولت الكهربائية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

MODERN ELECTRICAL CONTRACTING NETWORKS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/م�ضن للخدمات العامة 

ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1030000 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة خليفة خلفان �ضامل خادم املن�ضوري %1
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة خلفان �ضامل خادم �ضامل املن�ضوري %99
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممد بن �ضهيل بن مبارك الكتبي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حامد علي �ضالح احلمادي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جمموعة م�ضن الدولية 

ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1000733 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة خليفة خلفان �ضامل خادم املن�ضوري %1
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة خلفان �ضامل خادم �ضامل املن�ضوري %99
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممد بن �ضهيل بن مبارك الكتبي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حامد علي �ضالح احلمادي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/م�ضن للمقاولت اللكرتوميكانيكية 

ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1075237 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة خليفة خلفان �ضامل خادم املن�ضوري %1
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة خلفان �ضامل خادم �ضامل املن�ضوري %99
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممد بن �ضهيل بن مبارك الكتبي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حامد علي �ضالح احلمادي
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اجنازات الغربية 

 CN 1456162:للنقليات العامة رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عمر �ضلطان حممد �ضيف املن�ضوري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حممد �ضلطان حممد �ضيف املن�ضوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/دانة العني لزينة 
ال�ضيارات رخ�ضة رقم:CN 1965083  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عمر �ضلطان حممد �ضيف املن�ضوري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حممد �ضلطان حممد �ضيف املن�ضوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

ايوان لالن�شاءات الهند�شية- ذ.م.م
املنعقدة  عادية  الغر  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2017/04/13 تاريخ  يف 
1703005449 يعلن امل�ضفي ا�ضورن�س للتدقيق واملحا�ضبة عن 

حل وت�ضفية �ضركة )ايوان لالن�ضاءات الهند�ضية - ذ.م.م(
فعلى من لدية اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم به اإىل مكتب 
 026264007 فاك�س   026264006 رقم  هاتف  املعني  امل�ضفى 
�س ب  107750 ابوظبي النادي ال�ضياحي بناية نورة ماجد 
معه  م�ضطحبا    1 رقم  مكتب   10 الطابق  الفطيم  حممد 
كافة الأوراق وامل�ضتندات الثبوتية وذلك خالل مدة اأق�ضاها 

45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن

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

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن

يعلن مكتب تنمية ال�ضناعة باأن:

ال�ضادة/�سركة الإمارات للحديد وال�سلب ذ.م.م - فرع �سناعي  

IN - 1002189 :رقم الرخ�ضة ال�ضناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اإلغاء الرخ�سة ال�سناعية املذكورة اأعاله:

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الإجراء املذكور اأعاله فعليه 

امل�ضتثمرين  خدمة  اإدارة   - ال�ضناعه  تنمية  مكتب  مراجعة 

اأي  نقبل  واإل فلن   ، الإعالن  ن�ضر  تاريخ  اأ�ضبوع من  - خالل 

اعرتا�س بعد انق�ضاء مدة الإعالن .

مكتب تنمية ال�سناعية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ ماي بيك للحلويات واملعجنات ذ.م.م

 رخ�ضة رقم:CN 2082887  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �ضعيد �ضيف حممد نعيف العامري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف نعيم حمد حريز خمي�س احلر�ضو�ضي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضعيد �ضيف حممد نعيف العامري

تعديل راأ�س املال/من null اىل 0
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 4*1 اىل 1*1

تعديل راأ�س املال/من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اىل موؤ�ض�ضة فردية
 تعديل ا�ضم جتاري من/ماي بيك للحلويات واملعجنات ذ.م.م

MY BAKE SWEETS AND PASTRIES LLC
اىل/ ماي بيك للحلويات واملعجنات

MY BAKE SWEETS AND PASTRIES
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن
البوادي  ال�ض�����ادة/ريف  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1998432:للخياطة الرجالية رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حمدان �ضعيد م�ضبح �ضهيل القايدي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف �ضيف عبداهلل عو�س حمما�س ال�ضام�ضي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن
للمواد  ال�ض�����ادة/اخلمائل  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الغذائية رخ�ضة رقم:CN 1113832 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة اميان نبيل احمد %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضوبر ح�ضني كوتبا لكال
تعديل وكيل خدمات/حذف �ضعيد حممد النخري اجلنيبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/حمالت 

الفراح لالقم�ضة - فرع
رخ�ضة رقم:CN 1131550 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

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

بالتعاون بني البيت متوحد و اإيربا�ض .. انطالق الدورة الأوىل لربنامج علماء امل�شتقبل

زيادة عدد املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة يف دبي 4 باملائة 

•• اأبوظبي-وام:

متوحد  ال���ب���ي���ت  ج���م���ع���ي���ة  اأع����ل����ن����ت 
يف  عامليا  الرائدة   - اإيربا�س  و�ضركة 
والف�ضاء  ال��ط��ائ��رات  �ضناعة  جم��ال 
اأ�ضماء   - ال�����ض��ل��ة  ذات  واخل����دم����ات 
الذين  ال�ضبعة  الإم��ارات��ي��ني  الطلبة 
الدورة  يف  للم�ضاركة  اخ��ت��ي��اره��م  مت 
امل�ضتقبل  ع��ل��م��اء  ل��ربن��ام��ج  الأوىل 
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم 

وجمل�س اأبوظبي للتعليم.
�ضهيل  وه�����م   - ال���ط���ل���ب���ة  و����ض���ي���ق���وم 
وفاطمة  م�����راد  و����ض���ع���ود  ال��رئ��ي�����ض��ي 
ال�ضحي وموزة العلي ومرمي ال�ضفار 
ومرمي املن�ضوري وحممد العامري - 
بزيارة مركز التدريب التابع ل�ضركة 
الفرن�ضية  تولوز  مدنية  يف  اإيربا�س 
خالل الفرتة من الثاين اإىل الثامن 

من �ضهر يوليو املقبل.
اأي��ام -  و�ضتتاح للطلبة - خالل �ضتة 
خرباء  اإ�ضراف  حتت  التدرب  فر�ضة 
اإيربا�س  معهد  يف  الطران  �ضناعة 
ال�ضناعي وخمترب اإيربا�س لت�ضريع 
الأع��م��ال يف جم��ال الطران بيزلب 
تفاعلية  دورة  يف  الطلبة  وي�ضارك   .
املمار�ضات  اأف�ضل  خاللها  يكت�ضفون 
التحديات  ع��ل��ى  الط������الع  ب��ج��ان��ب 
احلقيقية التي تواجه قطاع �ضناعة 
الطران و�ضيتلقون الدعم والتوجيه 
م���ن خ����رباء ب�����ض��اأن ال��ع��م��ل يف قطاع 
مهنية  وا�ضتك�ضاف خيارات  الطران 

م�ضتقبلية يف هذا القطاع احليوي.
الن��ت��ه��اء من  ب��ع��د   - الطلبة  وي����زور 
م�ضانع   - ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  اجل���ل�������ض���ات 
ل�ضركة  التابعة  النهائية  التجميع 
اإيربا�س حيث �ضيطلعون على عملية 

من  اإيربا�س  �ضركة  ت�ضنيع طائرات 
الطائرات  ع��ائ��ل��ة   A320 ط�����راز 
الأك���رث مبيعا يف  ال��واح��د  امل��م��ر  ذات 
 A380 العامل والطائرة العمالقة
الأكرث   XWB A350 وط��ائ��رة 

حداثة وتطورا.
القبي�ضي  علي  �ضيف  �ضعادة  واأع���رب 
البيت  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الدورة  باإطالق  �ضعادته  عن  متوحد 
 .. امل�ضتقبل  علماء  لربنامج  الأوىل 
اإىل  ت�ضعى  اجلمعية  اأن  اإىل  م�ضرا 
واملجتمعية  الوطنية  املبادرات  رعاية 
التي تعود بالنفع على الوطن. وقال 
ال�ضراكة  ب��ه��ذه  ت��ع��ت��ز  اجل��م��ع��ي��ة  اإن 
التي تتيح للطلبة امل�ضاركة يف فر�س 
ي�ضكلون  ك��ون��ه��م  ج���دي���دة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
جهودهم  وت��ت��ي��ح  ال���ب���الد  م�����ض��ت��ق��ب��ل 
ب�ضناعة  الرت�������ق�������اء  وع����زمي����ت����ه����م 

الطران يف دولة الإمارات نحو اآفاق 
اأو�ضع.. معربا عن تطلعه من خالل 
ل�ضتقطاب  امل�ضتقبل  علماء  برنامج 
املزيد من الطلبة الإماراتيني خالل 
من�ضة  مل��ن��ح��ه��م  امل��ق��ب��ل��ة  ال�������ض���ن���وات 
للتعلم والتدريب تعترب بني الأف�ضل 

يف قطاع الطران.
يذكر اأن برنامج علماء امل�ضتقبل هو 
برنامج م�ضرتك بني �ضركة اإيربا�س 
ويهدف  م��ت��وح��د  ال��ب��ي��ت  وج��م��ع��ي��ة 
الإماراتيني  ال��ط��ل��ب��ة  ت�����ض��ج��ي��ع  اإىل 
م�ضارات  ا�ضتك�ضاف  على  ال��واع��دي��ن 
�ضناعة  يف  والن�������خ�������راط  م���ه���ن���ي���ة 

الطران.
ومت توقيع مذكرة تفاهم بني �ضعادة 
جمل�س  رئي�س  القبي�ضي  علي  �ضيف 
اإدارة جمعية بيت متوحد وميخائيل 
ه�����واري رئ��ي�����س ���ض��رك��ة اإي���رب���ا����س يف 

الأو�ضط  وال�����ض��رق  اأف��ري��ق��ي��ا  منطقة 
اأهمية  2017 مما يوؤكد  يف فرباير 

روؤية الربنامج واأهدافه.
حر�س  ه���������واري  م���ي���ك���ائ���ي���ل  واأك���������د 
التعليم  يف  ال�ضتثمار  على  اإيربا�س 
التي  املجتمعات  يف  امل��واه��ب  وتنمية 
�ضركته  اأن����ه  م�ضيفا  ف��ي��ه��ا..  ت��ع��م��ل 
ب�����ض��ف��ت��ه��ا ���ض��ري��ك��ا ل���دول���ة الإم������ارات 
ع��ل��ى امل����دى ال��ط��وي��ل ف��اإن��ه��ا ت�ضعى 
بقطاع  املحلي  اله��ت��م��ام  تعزيز  اإىل 
م�ضدر  تكون  لأن  وتطمح  ال��ط��ران 
من  الواعد  الإماراتي  لل�ضباب  اإلهام 
واأن  امل�ضتقبل  علماء  برنامج  خ��الل 
ت��ع��زز جم��م��وع��ة ع��امل��ي��ة م��ن املواهب 
على  بالنهاية  بالنفع  �ضتعود  ال��ت��ي 

�ضناعة الطران العاملية.
ويتيح برنامج علماء امل�ضتقبل فر�ضة 
املدار�س  ط��ل��ب��ة  م���ن   21 ي���ق���ارب  مل���ا 

الثانوية يف دولة الإم��ارات لكت�ضاف 
ثالث  م��دى  على  ال��ط��ران  �ضناعة 

�ضنوات.

نهاية  يف  ال���ط���ل���ب���ة  و����ض���ي���ح�������ض���ل 
يف  للتدريب  فر�ضة  على  ال��ربن��ام��ج 
�ضركائها  مرافق  اأو  اإيربا�س  �ضركة 

ال�ضناعيني يف دولة الإمارات وفر�ضة 
للعمل حتت اإ�ضراف كبار املهنيني يف 

هذا القطاع.

•• دبي-وام:

الر�ضمية  الإح���������ض����اءات  اأظ����ه����رت 
بدبي  ال�ضحة  هيئة  ع��ن  ال�����ض��ادرة 
املن�ضاآت  اأع����داد  يف  ملحوظة  زي����ادة 
ال�ضحية اخلا�ضة والتي و�ضلت اإىل 
الثاين  الربع  3018 من�ضاأة خالل 
من العام اجلاري بن�ضبة منو قدرها 
الربع الأول من العام  عن  باملائة   4

نف�ضه .
تنوع  اإىل  الإح�����ض��ائ��ي��ات  واأ�����ض����ارت 
املن�ضاآت ما بني امل�ضت�ضفيات واملراكز 
واملجمعات  املتخ�ض�ضة  ال�����ض��ح��ي��ة 
ال��ط��ب��ي��ة وال�������ض���ي���دل���ي���ات وم���راك���ز 

الت�ضخي�س وعالج الأ�ضنان .
حممد  ح����م����ي����د  م������ع������ايل  وق������������ال 
الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ق��ط��ام��ي 
بدبي  ال�ضحة  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
تطوير  خلطة  ا�ضتعرا�ضه  خ��الل   -
الهيئة  يف  ال�ضحي  التنظيم  اإدارة 
والبنى  ال��ه��ائ��ل��ة  الإم��ك��ان��ي��ات  اإن   -
ال��ت��ح��ت��ي��ة وامل���راف���ق امل��ت��ق��دم��ة التي 

حزمة  ج���ان���ب  اإىل  دب�����ي  مت��ت��ل��ك��ه��ا 
الإداري����ة  والإج������راءات  الت�ضهيالت 
هي التي اأوجدت جمموعة الفر�س 
ال�ضحي  القطاع  اأم��ام  ال�ضتثمارية 
�ضنويا  من���وا  ي�ضهد  ال���ذي  اخل��ا���س 

م�ضطردا يف دبي .
اأن الهيئة متجهة اإىل  وذكر معاليه 
تطوير جميع النظم التي من �ضاأنها 
ا�ضتثمارات  اأم�����ام  الأج�������واء  ت��ه��ي��ئ��ة 
املوؤ�ض�ضات ال�ضحية املحلية والعاملية 
وامل�ضت�ضفيات متعددة اجلن�ضيات اإىل 
من  التي  ال�ضوابط  تطوير  جانب 
عالية  طبية  خدمات  توفر  �ضاأنها 
اإىل  ت��ق��دمي��ه��ا  يف  ت�ضتند  امل�����ض��ت��وى 
اأحدث التقنيات والتجهيزات ف�ضال 
عن اعتمادها على اأف�ضل املمار�ضات 
�ضمن  الهيئة  �ضتكفلها  التي  املهنية 
الطب  م���ه���ن���ة  اأخ�����الق�����ي�����ات  اإط���������ار 
وتقاليده  الإم��ارات��ي  املجتمع  وقيم 

العريقة .
خالل  القطامي  معايل  وا�ضتعر�س 
لقاء م�ضوؤويل اإدارة التنظيم ال�ضحي 

بح�ضور الدكتور مروان املال مدير 
وجملة  ال���ع���م���ل  خ���ط���ط  الإدارة 
املبادرات التي تتبنى الهيئة تنفيذها 
ال�ضحية  املن�ضاآت  منظومة  لتطوير 
ب�ضوابط  ي��ت�����ض��ل  ف��ي��م��ا  اخل���ا����ض���ة 
وت���������ض����ري����ع����ات م����ن����ح ال���رتاخ���ي�������س 
الرقابة  واأع��م��ال  واملن�ضاآت  ل��الأف��راد 
ذلك  وغ���ر  واحل��وك��م��ة  والتفتي�س 
من املو�ضوعات املهمة ويف مقدمتها 
توثيق العالقة بني املن�ضاآت ال�ضحية 

احلكومية واخلا�ضة .
واأكد معاليه خالل اللقاء على اأهمية 
والثبوتيات  الأوراق  على  التدقيق 
لدى  واملهنية  العلمية  وال�����ض��ه��ادات 
م��ن��ح ت��راخ��ي�����س امل��ن�����ض��اآت والأف�����راد 
الطب  ملهنة  واملنت�ضبني  ال��ع��ام��ل��ني 
توافق  الطمئنان  ب�ضرورة  منوها 
ال�ضحية  واملراكز  امل�ضت�ضفيات  اأبنية 
وظروف  احتياجات  م��ع  وال��ع��ي��ادات 
اأ�ضحاب الهمم قبل منح الرتخي�س 
املعنية  بالتن�ضيق مع اجلهات  وذلك 

يف دبي.

واأو�ضح اأهمية اإعادة النظر يف قيمة 
باملخالفات  امل��رت��ب��ط��ة  ال���غ���رام���ات 
ال��ط��ب��ي��ة وت���واف���ق���ه���ا م���ع الأ����ض���ول 
امل��ع��م��ول ب��ه��ا يف دب���ي ل�����ض��م��ان عدم 
�ضاأنها  م���ن  جت�������اوزات  اأي�����ة  ت���ك���رار 
املن�ضاآت  يف  املتعاملني  ثقة  اإ�ضعاف 
قيمة  ال�ضحية مع �ضرورة مالئمة 
امل���ق���ررة خلدمات  امل���ادي���ة  ال���ر����ض���وم 
الهيئة مع نوعية اخلدمة وم�ضتوى 

تقدميها .
اإدارة  ال���ق���ط���ام���ي  م����ع����ايل  ووج�������ه 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ال�����ض��ح��ي ب��ال��ع��م��ل على 
التفتي�س  واأ�ضاليب  اأنظمة  تطوير 
ال�ضحية  امل��ن�����ض��اآت  ع��ل��ى  وال���رق���اب���ة 
للم�ضلحة  نفعا  اأك��رث  تكون  بحيث 
امل��ج��ت��م��ع وحتى  ال���ع���ام���ة وخ����دم����ة 
والر�ضا  الثقة  توفر  الهيئة  ت�ضمن 
واملراكز  امل�ضت�ضفيات  تقدمه  فيما 
ال�����ض��ح��ي��ة جل��م��ه��ور امل��ت��ع��ام��ل��ني مع 
اأم��ام اجلمهور لت�ضجيل  املجال  فتح 

ال�ضكاوى بطرق متقدمة وذكية .
تنمية  على  العمل  اإىل  الإدارة  ودع��ا 

اخلدمة  مب�ضتوى  املجتمعي  الوعي 
ال��ط��ب��ي��ة ال������ذي ي���ج���ب ت����وف����ره يف 
اإ�ضافة  اخلا�ضة  ال�ضحية  املن�ضاآت 
ال������الزم مع  ال��ت��ن�����ض��ي��ق  اإج�������راء  اإىل 
ال���ع���الق���ة  ذات  اجل������ه������ات  ج���م���ي���ع 
بالإعالنات  يت�ضل  م��ا  ك��ل  ل�ضبط 

للواقع  مطابقتها  و�ضمان  الطبية 
املجتمع  ل���ت���ق���ال���ي���د  وم���واف���ق���ت���ه���ا 
الإم�����ارات�����ي وق��ي��م��ه والأخ���الق���ي���ات 
وتعرف  املعروفة.  املهنية  والأ���ض��ول 
النجوم  نظام  تفا�ضيل  اإىل  معاليه 
الهيئة  ا���ض��ت��ح��دث��ت��ه  ال����ذي  ال��ع��امل��ي 

ال�ضحية  اخل�����دم�����ات  ل��ت�����ض��ن��ي��ف 
عملية  عليها  تعتمد  التي  واملعاير 
جمملها  يف  ت�ضب  والتي  الت�ضنيف 
على  واملر�ضى  املتعاملني  خدمة  يف 
وج���ه ال��ت��ح��دي��د . ك��م��ا اط��ل��ع معايل 
املن�ضاآت  ق���ائ���م���ة  ع���ل���ى  ال���ق���ط���ام���ي 

التي  اجل���دي���دة  اخل��ا���ض��ة  ال�ضحية 
4 باملائة ما بني  �ضهدت منوا ق��دره 
العام  م��ن  وال��ث��اين  الأول  ال��رب��ع��ني 
اجل����اري وط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل ك��ل من�ضاأة 
وت��خ�����ض�����ض��ه��ا ون���ط���اق ال��ت��و���ض��ع يف 

اخلدمات الطبية املتنامي يف دبي .

•• اأبوظبي-وام:

اإعداد  دورة  الق�ضائية  اأب��وظ��ب��ي  اأك��ادمي��ي��ة  اختتمت   
املدربني مب�ضاركة �ضتة من اأع�ضاء ال�ضلطة الق�ضائية 

يف اأبوظبي.
اأي��ام يف  ال��دورة التي ا�ضتمرت على م��دار ثالثة  تاأتي 
يف  الق�ضاء  دائ��رة  بني  املوقعة  التعاون  اتفاقية  اإط��ار 
عام  مطلع  الفرن�ضية  الق�ضائية  وامل��در���ض��ة  اأبوظبي 
فرن�ضيتان  قا�ضيتان  ال���دورة  قدمت  حيث   2016
با�ضتخدام اأ�ضاليب النقا�س التفاعلي واملحاكاة ودرا�ضة 

احلالة يف عملية التدريب. وتهدف الدورة اإىل اإعداد 
مدربني متميزين وذو كفاءة عالية يف جمال التدريب 
ونقل اخلربات املهنية النظرية والعملية والتطويرية 
التدريب  على  الكافية  القدرة  للمدربني  توفر  حيث 
املتطور عرب اإتاحة املعرفة الكافية بالأ�ضاليب العملية 
يف  ي�ضهم  ناجح  تدريبي  من��وذج  لتقدمي  والتطبيقية 

�ضقل قدرات املتدربني.
وبناء  امل��درب��ني  م��ه��ارات  تنمية  ال����دورة على  ورك���زت 
التدريب  ف��رتة  خ��الل  واملهنية  ال�ضخ�ضية  ال��ق��درات 
حمددة  ووح���دات  و�ضيناريوهات  تدريبية  م��واد  ع��رب 

التدريب  وو����ض���ائ���ل  ومم���ار����ض���ات  م��ن��اه��ج  ت��ت�����ض��م��ن 
التكنولوجية  امل��ه��ارات  تطوير  جانب  اإىل  التفاعلي 
تطوير  يف  ت�ضهم  التي  النوعية  املهارات  من  وغرها 

الأداء الوظيفي.
قطاع  مدير  اجلنيبي  خمي�س  �ضالح  الدكتور  وك��رم 
الق�ضاء  بدائرة  ال��دويل  والتعاون  املوؤ�ض�ضي  الت�ضال 
تعزيز  يف  جهودهما  مثمنا  الفرن�ضيتني  القا�ضيتني 
الق�ضائية  وامل��در���ض��ة  ال��ق�����ض��اء  دائ����رة  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
اخلربات  ت��ب��ادل  اإث���راء  يف  الكبر  وال���دور  الفرن�ضية 

واملعارف .

اأكادميية اأبوظبي الق�شائية تختتم دورة اإعداد املدربني

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03008/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01309/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �ضده : الرمزي للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : بيرت هومز - �س ذ م م   

ال�ضادر ل�ضاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�ضي بالتي:
1- مع ما ي�ضتجد من ايجار وحتى تاريخ الخالء الفعلي 

2- 1- الزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�ضليمها للمدعية خالية من ال�ضواغل 
وباحلالة التي كانت عليها عند ا�ضتهالمها 

3- والزامها ب�ضداد بدل اليجار املتاأخر من تاريخ 2016/7/14 بواقع =9.237/33  درهم 
�ضهريا )ت�ضعة اآلف ومائتان و�ضبع وثالثون درهما وثالث وثالثون فل�ضا( 

دره��م( حتت�ضب  ال�ضداد مببلغ 100 درهم )مائة  تاأخر عن  ب�ضداد غرامة  والزامها   -4
من تاريخ2016/7/20 

5- الزام املدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى ، والزامه بتقدمي براءة ذمة من هيئة 
الكهرباء واملياه عن فرتة املاأجور

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�ضة ع�ضر يوم من تاريخ الن�ضر 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ضوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية 

املنا�ضب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر- اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03832/2017  �سكني ل�سنة 2017 اإيجارات    
املحكوم له طالب العالن / عبدالواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 

العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 
ماركت - البناء )هور العنز بالزا ( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبدالواحد بن �ضبيب العقارية   

املحكوم عليه املطلوب اعالنه / اديل�ضاريو اي�ضبينو�ضا با�ضتا�ضا  
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - منطقة هور العنز - �ضارع �ضالح الدين - بجانب معر�س احلاي لل�ضيارات ، 
 بناء م�ضاد على الر�س رقم 735.127 منطقة هور العنز ، بناء هور العنز لل�ضكن العائلي ، ال�ضقة رقم 101 

منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/22 
حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 

مبلغ  وغرامتهن  دره��م(   10.686( املرجتعة  ال�ضيكات  قيمة  باقي   -  : ب����  عليه  املدعي  ال��زام   -
12.500 درهم

- ب�ضداد )517.50 درهم( قيمة فاتورة الكهرباء واملاء 
- بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. 

لذلك  الطعن  ليمكنه من  عليه  للمحكوم  الغيابي  باعالن احلكم  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر- اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/04539/2017  جتاري ل�سنة 2017 اإيجارات    

املحكوم له طالب العالن / عبدالواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 
العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت - البناء 

)هور العنز بالزا ( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبدالواحد بن �ضبيب العقارية   
املحكوم عليه املطلوب اعالنه / ابراهيم عبدالغفور جالل الزي ، و 24 �ضفن لل�ضيانة موؤ�ض�ضة فردية مالكها، عائ�ضة 
حممد بن هندي - العنوان : اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد بالقرب من وكالة تويوتا لل�ضيارات  ا�ضم البناء  2020 
 م�ضاد على الر�س رقم 358.547 منطقة القوز الثالثة ، املكتب رقم 01 ، طابق امليزانني رقم مكاين 2243384517 

منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/6/21  - حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 
اول : بالزام املدعي عليه الول باخالء العني املوؤجرة وت�ضليمها للمدعية خالية من �ضواغلها 

القيمة  متثل   66.018 وق��دره  مبلغ  اليجار  ب��دل  متاأخرات  للمدعي  يوؤديا  ب��ان  عليهما  املدعي  بالزام   : ثانيا 
الفعلي  الخ��الء  ايجار حتى مت��ام  ي�ضتجد من  ما  الول  عليه  املدعي  ال��زام  مع   2017/7/31 اليجارية حتى 

بواقع120.360 درهم �ضنويا 
ثالثا : الزام املدعي عليه الول ب�ضدادمبلغ وقدره 7500 درهم غرامة ال�ضيكات املرجتعة 

رابعا :  الزام املدعي عليه الول ي�ضلم للمدعية براءة ذمة من هيئة املياه والكهرباء للفواتر امل�ضتحقة على 
املاأجور حتى تاريخ الخالء  

رابعا : الزام املدعي عليهما بر�ضوم وم�ضروفات
باحلكم  نعلنكم  الطعن لذلك  ليمكنه من  للمحكوم عليه  الغيابي  باعالن احلكم  الزم  القانون قد  ان  وحيث 

متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر- اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03785/2017  جتاري ل�سنة 2017 اإيجارات    
املحكوم له طالب العالن / عبدالواحد بن �ضبيب العقارية )بن �ضبيب العقارية �ضابقا( 

العنوان / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 
ماركت - البناء )هور العنز بالزا ( الطابق الثالث - موؤ�ض�ضة عبدالواحد بن �ضبيب العقارية   
 املحكوم عليه املطلوب اعالنه / �ضيف وتر تكنولوجي  - �س ذ م م ، ومدثر اقبال بهاتي حممد اقبال
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب 
، رقم  املكتب رقم 139   ب��الزا - م�ضاد على الر���س رقم 127.752  العنز  ، هور  البناء   ، ماركت 

مكاين : 3196196147
منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/16   - حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 

 الزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )12.200 درهم( قيمة �ضيك الجرة املرجتع 
الزام املدعي عليها الوىل ان توؤدي للمدعية مبلغ 2500 درهم غرامة ارتداد �ضيك

الزام املدعي عليهما بر�ضوم وم�ضايف الدعوى. 
لذلك  الطعن  ليمكنه من  عليه  للمحكوم  الغيابي  باعالن احلكم  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03355/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03564/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �ضده : �ضاطئ جمرا للعقارات - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : �ضامي حممد عبدالرحمن خان�ضاحب  

ال�ضادر ل�ضاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�ضي بالتي:
1- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 165000 درهم قيمة ما 
تر�ضد بذمتها من اجرة حتى تاريخ 2017/4/19 وما ي�ضتجد منها حتى 

تاريخ �ضدور هذا احلكم 
2- الزام املدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�ضة ع�ضر يوم 
من تاريخ الن�ضر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ضوف 

يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�ضب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03402/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/07966/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �ضده : �ضركة ميدل اي�ضت جاير انرتنا�ضيونال تريدينغ - �س م ح  - 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �ضركة �ضيف الدين لوكند وال - ذ م م   
 ال�ضادر ل�ضاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�ضي بالتي:

جتاري   )02/07966/2016( رق��م  الدعوى  يف  ال�ضادر  للحكم  تنفيذا   -1
ل�ضالح طالب التنفيذ بالزام املدعي عليه بقيمة اليجار عن الفرتة من 

2016/8/1 وحتى 2016/12/31 
2- الزام املدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�ضة ع�ضر يوم من 
تاريخ الن�ضر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ضوف يتم 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�ضب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  2017/0203959 جتاري - اإيجارات بالن�سر
اىل املحكوم عليه : مركز منرتا الطبي - �س ذ م م 

- �س ب 2512780 - هاتف رقم   B 2 F العنوان : دبي - اأب ت��اون م��ردف - حمل رقم(
044434933 - رقم مكاين 120152454  

حيث تقدم املحكوم ل�ضاحله / �ضركة الحتاد العقارية - ذ م م ، باعالنكم باحلكم ال�ضادر 
يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�ضي بالتي :  حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 

 اول : بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�ضليمها خالية من ال�ضواغل وال�ضخا�س
ثانيا : بالزام املدعي عليها بان توؤدي مبلغ 202.575.00 درهم متثل القيمة اليجارية 
للفرتة من تاريخ 2015/8/1 وحتى 2016/7/31 وما ي�ضتجد من القيمة اليجارية حتى 

تاريخ الخالء الفعلي 
ثالثا : بالزام املدعي عليها بت�ضليم براءة ذمة من الكهرباء واملياه 

رابعا : الزام املدعي عليها بامل�ضروفات
 وملا كان هذا احلكم قد �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�ضوري ، فهو قابل لالإ�ضتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�ضر هذا الإعالن واإل �ضار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

ا                             اىل املدعي عليه/ املر�ضد للمقاولت -�س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�ضة 2017/7/11  ال�ضاعة 8:30 

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�ضور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل ، ويف حالة تخلفكم 

فان احلكم �ضيكون مبثابةح�ضوري. بال�ضافة اىل الر�ضوم وامل�ضاريف    

رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�ضية
2017/3479 عمايل جزئي
2017/3765 عمايل جزئي
2017/3478 عمايل جزئي
2017/3485 عمايل جزئي
2017/3812 عمايل جزئي
2017/3807 عمايل جزئي
2017/3766 عمايل جزئي
2017/3481 عمايل جزئي
2017/3482 عمايل جزئي
2017/3484 عمايل جزئي

ا�ضم املدعي
 بنكاج �ضوهان رام كونوار

جوفيندو �ضاجنول 
جابور احمد حممد ابو الكالم  

ابراهيم خليل نور حممد 
عا�ضق علي اكرم علي 

حممد راجيب ح�ضني منتو مياه 
دانا رام خارتا رام 

بالغيندير كومار بال اليا�س جوربال �ضينغ
امداد ح�ضني �ضاه ح�ضن علي
اجاد جمال مو�س هويل  

مبلغ املطالبة
8019 درهم + تذكرة العودة

10575 درهم + تذكرة العودة
11438 درهم + تذكرة العودة
9732 درهم + تذكرة العودة
9776 درهم + تذكرة العودة

11696 درهم + تذكرة العودة
11206 درهم + تذكرة العودة
8762 درهم + تذكرة العودة
7733 درهم + تذكرة العودة
9692 درهم + تذكرة العودة

م
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يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 266254 
بتاريخ : 2017/01/11

با�ضم: �س. دي اأم دي لنظمة الطاقة ال�ضم�ضية ذ.م.م
عنوانه: �س.ب. 183633، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية واأجهزة واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�ضرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�ضارة واملراقبة )الإ�ضراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�ضال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�ضجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�ضل 
ن�ضخ ال�ضوت اأو ال�ضور، حامالت بيانات مغناطي�ضية، اأقرا�س ت�ضجيل، الأقرا�س املدجمة واأقرا�س الفيديو 
الرقمية وغرها من و�ضائط الت�ضجيل الرقمي، ماكينات بيع اآلية لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت 

ت�ضجيل النقد، اآلت حا�ضبة، معدات واأجهزة احلوا�ضب ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإخماد النران.
الواقعة بالفئة: 09  

والأبي�س  الأ�ضود  باللون  مميزة  لتينية  "DMD DEMUDA" باأحرف  العالمة  العالمة:  و�ضف 
وبت�ضميم مميز ومبتكر، كما هو مو�ضح بال�ضكل.

   فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 268824 
بتاريخ : 2016/02/26

با�ضم: ال�ضيد/ �ضامداث راجوبر
عنوانه: دي ار. �ضويف ريدموند�ضرتات 176بي، باراماريبو، ريب، �ضورينام.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
التبغ، ال�ضجائر، ادوات املدخنني، الثقاب.

الواقعة بالفئة: 34  
و�ضف العالمة: العالمة "EURO SUAVE" باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�ضود، كما هو مو�ضح 

بال�ضكل.
   فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 250833 
بتاريخ : 2016/03/24

با�ضم: �س. دومي للريا�ضة �س م ح.
عنوانه: �س.ب. 4 – �ضوق التنني 2 - دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائى.

الواقعة بالفئة: 12  
يعلوها  مبتكر،  وبت�ضميم  الأ���ض��ود  باللون  مميزة  لتينية  ب��اأح��رف   "JAVA" العالمة  العالمة:  و�ضف 

ت�ضميم هند�ضي �ضبه مثلثلي مميز ومبتكر باللون الأ�ضود والأبي�س، كما هو مو�ضح بال�ضكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي:
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 268606 
بتاريخ : 2017/02/21

با�ضم: ال�ضيدة/ جيلينا كريفكينا
عنوانه: �س.ب. 487935 – دبي، الإمارات العربية املتحدة.                  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبى.

الواقعة بالفئة: 35  
و�ضف العالمة: العالمة "MAGNA CHEF" باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�ضود وبت�ضميم مميز 
ومبتكر، يعلوها ر�ضم بي�ضاوي ال�ضكل باللون الأ�ضود والأبي�س بداخله �ضكل ي�ضبه ال�ضموع وحريف "M" و 

بال�ضكل. مو�ضح  هو  كما   ، "C"
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 272927 
بتاريخ : 2016/05/09

با�ضم: �س. ا�س ات�س اك�س لتجارة الهواتف املتحركة �س.ذ.م.م.
عنوانه: �س.ب. 64359 – دبي، الإمارات العربية املتحدة.                  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية واأجهزة واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�ضرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�ضارة واملراقبة )الإ�ضراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�ضال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�ضجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�ضل 
ن�ضخ ال�ضوت اأو ال�ضور، حامالت بيانات مغناطي�ضية، اأقرا�س ت�ضجيل، الأقرا�س املدجمة واأقرا�س الفيديو 
الرقمية وغرها من و�ضائط الت�ضجيل الرقمي، ماكينات بيع اآلية لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت 

ت�ضجيل النقد، اآلت حا�ضبة، معدات واأجهزة احلوا�ضب ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإخماد النران.
الواقعة بالفئة: 09  

و�ضف العالمة: العالمة "OALE" باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�ضود وبت�ضميم مميز ومبتكر داخل 
م�ضتطيل من اللون الأ�ضود، كما هو مو�ضح بال�ضكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 267879 
بتاريخ : 2017/02/08

با�ضم: ال�ضيدة/ جيلينا كريفكينا
عنوانه: �س.ب. 487935 – دبي، الإمارات العربية املتحدة.                  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبى.

الواقعة بالفئة: 35  
و�ضف العالمة: العالمة "PERFORMITY" باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�ضود وبت�ضميم مميز 

ومبتكر مع متييز حرف ال "Y"، كما هو مو�ضح بال�ضكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي:
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 267880 
بتاريخ : 2017/02/08

با�ضم: ال�ضيدة/ جيلينا كريفكينا
عنوانه: �س.ب. 487935 – دبي، الإمارات العربية املتحدة.                  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
خدمات التاأمني، ال�ضوؤون التمويلية، ال�ضوؤون املالية وال�ضوؤون العقارية

الواقعة بالفئة: 36  
و�ضف العالمة:العالمة "PERFORMITY" باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�ضود وبت�ضميم مميز 

ومبتكر مع متييز حرف ال "Y"، كما هو مو�ضح بال�ضكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 267882 
بتاريخ : 2017/02/08

با�ضم: ال�ضيدة/ جيلينا كريفكينا
عنوانه: �س.ب. 487935 – دبي، الإمارات العربية املتحدة.                  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�ضطة الريا�ضية والثقافية .

الواقعة بالفئة: 41  
و�ضف العالمة: العالمة "PERFORMITY" باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�ضود وبت�ضميم مميز 

ومبتكر مع متييز حرف ال "Y"، كما هو مو�ضح بال�ضكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي:
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 268613 
بتاريخ : 2017/02/21

با�ضم: ال�ضيدة/ جيلينا كريفكينا
عنوانه: �س.ب. 487935 – دبي، الإمارات العربية املتحدة.                  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبى.

الواقعة بالفئة: 35  
و�ضف العالمة:العالمة "MAGNA UNIVERSAL TRADING" باأحرف لتينية مميزة 
باللون الأ�ضود وبت�ضميم مميز ومبتكر، يحذوها ميينا ر�ضم بي�ضاوي ال�ضكل باللون الأ�ضود والأبي�س بداخله 

اأ�ضكال ت�ضبه ال�ضموع وحرف "M"، كما هو مو�ضح بال�ضكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 267889 
بتاريخ : 2016/02/08

با�ضم: مطعم ومقهى ميت�س اند تريز )فرع من يو�ضف الر�ضتماين لالإ�ضتثمار �س.ذ.م.م.(
عنوانه: �س.ب. 393121، دبي – الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
خدمات توفر الأطعمة وامل�ضروبات، الإيواء املوؤقت .

الواقعة بالفئة: 43  
MITTS & TRAYS" باأحرف لتينية وعربية مميزة  تريز  اآن��د  "ميت�س  العالمة:العالمة  و�ضف 
باللون الأ�ضود وبت�ضميم مميز ومبتكر يتو�ضطها ر�ضم دائري ال�ضكل باللون الأبي�س والأ�ضود، كما هو مو�ضح 

بال�ضكل.
   فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 267989 
بتاريخ : 2017/02/09

با�ضم: نوباك م م ح
عنوانه: �س.ب. 49603، ال�ضارقة – الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�ضنوعة من هذه املواد وغر واردة يف فئات اأخرى؛ املطبوعا؛ مواد جتليد 
منزلية؛  لغايات  اأو  القرطا�ضية  يف  امل�ضتعملة  الل�ضق  م��واد  القرطا�ضية؛  الفوتوغرافية؛  ال�ضور  الكتب؛ 
التوجيه  الأث��اث(؛ مواد  املكتبية )عدا  واللوازم  الكاتبة  الآلت  التلوين؛  اأو  الدهان  الفنانني؛ فرا�ضي  مواد 
الطباعة؛  اأخ��رى(؛ حروف  ال��واردة يف فئات  البال�ضتيكية )غر  التغليف  الأجهزة(؛ مواد  والتدري�س )عدا 

الكلي�ضيهات )الرا�ضمات( .
الواقعة بالفئة: 16  

"NUPAC نوباك" باأحرف لتينية وعربية مميزة باللون الأ�ضود وبت�ضميم  و�ضف العالمة: العالمة 
مميز ومبتكر، كما هو مو�ضح بال�ضكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 267987 
بتاريخ : 2017/02/09

با�ضم: نوباك م م ح
عنوانه: �س.ب. 49603، ال�ضارقة – الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
خلطوط  معدنية  م��واد  معدنية،  متنقلة  مبانى  معدنية،  بناء  م��واد  منها،  خليط  وك��ل  نفي�ضة  غر  معادن 
حدادة،  م�ضنوعات  نفي�ضة،  غ��ر  م��ع��ادن  م��ن  كهربائية  غ��ر  وا���ض��الك  حبال  )ك��ب��الت(،  احلديدية  ال�ضكك 
منتجات  الثمينة،  وال�ضياء  الوثائق  حفظ  خزائن  معدنية،  وانابيب  موا�ضر  �ضغرة،  معدنية  خ���ردوات 

م�ضنوعة من معادن غر نفي�ضة غر واردة فى فئات اخرى، خامات معادن.
الواقعة بالفئة: 06  

وبت�ضميم  الأ�ضود  باللون  نوباك" باأحرف لتينية وعربية مميزة   NUPAC" العالمة:العالمة  و�ضف 
مميز ومبتكر، كما هو مو�ضح بال�ضكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 218593 
بتاريخ : 2014/09/25

با�ضم: ت�ضينغداو �ضينتوري تاير ليمتد 
عنوانه: رقم5 تيان�ضان 3 روود، داك�ضني تاون، جيمو �ضيتي، ت�ضينغداو �ضيتي، �ضانغدونغ بروفين�س، جمهورية 

ال�ضني ال�ضعبية 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

اإطارات لعجالت املركبات، اإطارات �ضيارات، اإطارات داخلية لالإطارات امل�ضغوطة، اإطارات للدراجات الهوائية، 
اأغلفة خارجية لالإطارات امل�ضغوطة، مدا�ضات لإعادة تلبي�س الإطارات، اإطارات م�ضغوطة، اإطارات الطائرات، 

عدد اإ�ضالح الإطارات الداخلية.
الواقعة بالفئة: 12  

و�ضف العالمة: الكلمة "SENTURY" باأحرف لتينية مميزة باللون ال�ضود.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 266082 
بتاريخ : 2017/01/08

با�ضم: حميد علي عبد اهلل اأبو الروغه الزعابي
عنوانه: �س.ب. 31144، راأ�س اخليمة – الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
خدمات توفر الأطعمة وامل�ضروبات، الإيواء املوؤقت

الواقعة بالفئة: 43  
"Shawarma Kitchen" باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�ضود، كما هو  و�ضف العالمة: العالمة 

مو�ضح بال�ضكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 268721 
بتاريخ : 2016/02/23

با�ضم: �ضيت�ضوان ايرلينز جروب كو.، ليمتد.
عنوانه: 1017، 1024، زون بي، فلور 6، بيلدينج 1، �ضيت�ضوان هاجنكوجن مان�ضن، رقم 116، جينجيو افينيو، 

دوجن�ضينج بلوك، �ضواجنليو كاونتي، ت�ضينجدو �ضيتي، �ضيت�ضوان بروفين�س، ال�ضني.                  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

امل�ضافرين، معلومات  نقل  ال�ضفر،  والب�ضائع، حجز  ال�ضلع  تغليف  التخزين،  ال�ضحنات،  نقل  النقل اجلوي، 
النقل وال�ضفر، ت�ضليم الطرود الربيدية، تاأجر ال�ضيارات، نقل ال�ضيارات.

الواقعة بالفئة: 39  
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن رموز �ضينية مبعنى "SICHUAN AIRLINES" وبت�ضميم 

مميز ومبتكر، كما هو مو�ضح بال�ضكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 268722 
بتاريخ : 2016/02/23

با�ضم: �ضيت�ضوان ايرلينز جروب كو.، ليمتد.
عنوانه: 1017، 1024، زون بي، فلور 6، بيلدينج 1، �ضيت�ضوان هاجنكوجن مان�ضن، رقم 116، جينجيو افينيو، 

دوجن�ضينج بلوك، �ضواجنليو كاونتي، ت�ضينجدو �ضيتي، �ضيت�ضوان بروفين�س، ال�ضني.                  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

امل�ضافرين، معلومات  نقل  ال�ضفر،  والب�ضائع، حجز  ال�ضلع  تغليف  التخزين،  ال�ضحنات،  نقل  النقل اجلوي، 
النقل وال�ضفر، ت�ضليم الطرود الربيدية، تاأجر ال�ضيارات، نقل ال�ضيارات.

الواقعة بالفئة: 39  
والأ�ضود  الأبي�س  باللون  بداخله خطوط متموجة  ال�ضكل  دائري  ر�ضم  عبارة عن  العالمة:العالمة  و�ضف 

يعلوها �ضكل طائر باللون الأ�ضود، وبت�ضميم مميز ومبتكر، كما هو مو�ضح بال�ضكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 268720 
بتاريخ : 2016/02/23

با�ضم: �ضيت�ضوان ايرلينز جروب كو.، ليمتد.
عنوانه: 1017، 1024، زون بي، فلور 6، بيلدينج 1، �ضيت�ضوان هاجنكوجن مان�ضن، رقم 116، جينجيو افينيو، 

دوجن�ضينج بلوك، �ضواجنليو كاونتي، ت�ضينجدو �ضيتي، �ضيت�ضوان بروفين�س، ال�ضني.                  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

امل�ضافرين، معلومات  نقل  ال�ضفر،  والب�ضائع، حجز  ال�ضلع  تغليف  التخزين،  ال�ضحنات،  نقل  النقل اجلوي، 
النقل وال�ضفر، ت�ضليم الطرود الربيدية، تاأجر ال�ضيارات، نقل ال�ضيارات.

الواقعة بالفئة: 39  
الأ�ضود  باللون  مميزة  لتينية  ب��اأح��رف   "SICHUAN AIRLINES" العالمة  العالمة:  و�ضف 

وبت�ضميم مميز ومبتكر، كما هو مو�ضح بال�ضكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 267883 
بتاريخ : 2017/02/08

با�ضم: ال�ضيد/ جريج�س فاهرو�ضفي�س
عنوانه: �س.ب. 487935 – دبي، الإمارات العربية املتحدة.                  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�ضنوعة من هذه املواد وغر واردة يف فئات اأخرى؛ املطبوعا؛ مواد جتليد 
منزلية؛  لغايات  اأو  القرطا�ضية  يف  امل�ضتعملة  الل�ضق  م��واد  القرطا�ضية؛  الفوتوغرافية؛  ال�ضور  الكتب؛ 
التوجيه  الأث��اث(؛ مواد  املكتبية )عدا  واللوازم  الكاتبة  الآلت  التلوين؛  اأو  الدهان  الفنانني؛ فرا�ضي  مواد 
الطباعة؛  اأخ��رى(؛ حروف  ال��واردة يف فئات  البال�ضتيكية )غر  التغليف  الأجهزة(؛ مواد  والتدري�س )عدا 

الكلي�ضيهات )الرا�ضمات( .
الواقعة بالفئة: 16  

وبت�ضميم  الأ�ضود  باللون  مميزة  لتينية  "SPOT STUDIOS" باأحرف  العالمة  العالمة:  و�ضف 
مميز ومبتكر، كما هو مو�ضح بال�ضكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.
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•• دبي- الفجر:

للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  ا�ضتقبلت 
ال��ب�����ض��ري��ة احل���ك���وم���ي���ة ح������وايل 16 
األ���ف ات�����ض��ال م��ن م��وظ��ف��ي ال�����وزارات 
خالل  و�ضركائها  الحتادية  واجلهات 
الن�ضف الأول من العام 2017 عرب 
اأطلقته  الذي  املوحد،  الت�ضال  مركز 
حر�ضها  اإط����ار  يف   2014 ال��ع��ام  يف 
متعامليها  م��ع  التوا�ضل  تعزيز  على 
يف ال���������وزارات واجل����ه����ات الحت����ادي����ة، 
م��وؤ���ض�����ض��ات حكومية  م��ن  و���ض��رك��ائ��ه��ا 

و�ضبه حكومية وخا�ضة واأفراد.
كليثم  اأ�������ض������ارت  ال���������ض����دد  ه������ذا  ويف 
اإدارة نظام معلومات  ال�ضام�ضي مدير 
اأن  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  ال��ب�����ض��ري��ة يف  امل������وارد 
ال���ن�������ض���ي���ب الأك���������رب م�����ن ات�������ض���الت 
حول  ك��ان��ت  املتعاملني  وا�ضتف�ضارات 
اإدارة  ن��ظ��ام  يقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 

معلومات املوارد الب�ضرية يف احلكومة 
واإج�������راءات  “بياناتي”،  الحت����ادي����ة 
النظام،  التي يتيحها  الب�ضرية  امل��وارد 
اأن  مو�ضحًة  ات�ضال،  األ��ف   13 بواقع 
حول  ات�ضال   3000 ا�ضتقبل  املركز 
خدمة ال�ضت�ضارات القانونية، ومبادرة 
“معارف” ل�ضركاء التدريب املف�ضلني 
ل���ل���ح���ك���وم���ة الحت�������ادي�������ة، وب���رن���ام���ج 
مبوظفي  اخل�����ا������س  اخل���������ض����وم����ات 

احلكومة الحتادية “امتيازات”.
ت��رم��ي م��ن مركز  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  وب��ي��ن��ت 
النقلة  مواكبة  اإىل  امل��وح��د  الت�����ض��ال 
موؤ�ض�ضات  ت�����ض��ه��ده��ا  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة 
جودة  حيث  م��ن  الحت��ادي��ة  احلكومة 
للمتعاملني،  تقدمها  التي  اخلدمات 
يف  ي�������ض���ه���م  امل�����رك�����ز  اأن  اإىل  لف�����ت�����ًة 
اأوا����ض���ر ال��ت��ع��اون ب��ني الهيئة  ت��ع��زي��ز 
الرد  خ��الل  م��ن  وذل���ك  ومتعامليها، 
بالأدوار  املتعلقة  ا�ضتف�ضاراتهم  على 

مبادراتها  واأب�����رز  ب��ال��ه��ي��ئ��ة،  امل��ن��وط��ة 
وم�ضروعاتها واأنظمة املوارد الب�ضرية 
ع��ل��ى م�ضتوى  ت��ب��اع��اً  ت��ط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي 

احلكومة الحتادية.
مركز  اأن  ال�����ض��ام�����ض��ي  كليثم  وذك����رت 
الرتقاء  اإىل  يهدف  املوحد  الت�ضال 
املقدمة  اخل���دم���ات  وج�����ودة  ب��ن��وع��ي��ة 

ال�ضتجابة  و����ض���رع���ة  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
الوقوف  اإىل  بالإ�ضافة  لت�ضالتهم، 
على جميع مالحظاتهم ومقرتحاتهم 
ومبادراتها  الهيئة  م�ضروعات  ح��ول 
ال�ضرتاتيجية مثل: نظام “بياناتي”، 
الب�ضرية  ل��ل��م��وارد  الإم����ارات  وج��ائ��زة 
يف احل���ك���وم���ة الحت�����ادي�����ة، وم����ب����ادرة 
ال�ضت�ضارات  وف���ري���ق  “معارف”، 
الب�ضرية،  امل����وارد  ون����ادي  ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
الع�����رتا������ض�����ات  ال����ن����ظ����ر يف  وجل����ن����ة 
ال����وزارات  قبل موظفي  م��ن  امل��ق��دم��ة 
واجل����ه����ات الحت����ادي����ة ع��ل��ى ق�����رارات 
جلان التظلمات يف جهاتهم، ونظامي 
والتطوير  وال���ت���دري���ب  الأداء  اإدارة 
ملوظفي احلكومة الحتادية، وبرنامج 

“امتيازات”.
معلومات  ن��ظ��ام  اإدارة  م��دي��ر  وب��ي��ن��ت 
لديها  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ال��ب�����ض��ري��ة  امل������وارد 
اإداراتها  ك��اف��ة  م��ن  متخ�ض�س  ف��ري��ق 

ا�ضتف�ضارات  ع��ل��ى  ل��ل��رد  وق��ط��اع��ات��ه��ا 
املختلفة  امل���ت�������ض���ل���ني  وم����الح����ظ����ات 
املوحد  الت�������ض���ال  م���رك���ز  رق����م  ع��ل��ى 
ب����دوره  وال������ذي   ،600525524
ي���ت���وىل م��ه��م��ة حت���وي���ل الت�������ض���الت 
موظفي  م��ن  الخ��ت�����ض��ا���س  ذوي  اإىل 
املطلوبة  اخل��دم��ة  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  الهيئة 
اأن  امل��ت�����ض��ل��ني، م��ن��وه��ًة اإىل  م��ن ق��ب��ل 
املركز يوفر خا�ضية التوزيع التلقائي 
تعذر  ح����ال  يف  ل��ل��م��ك��امل��ات  امل���وج���ه  اأو 
ك���ان.  ���ض��ب��ب  لأي  الأول  امل���وظ���ف  رد 
املوحد  الت�ضال  مركز  اأن  واأو�ضحت 
ت�ضغيل  خ��ا���ض��ي��ة  ل��ل��م��ت�����ض��ل��ني  ي��ت��ي��ح 
الر�ضائل ال�ضوتية الفاعلة من خالل 
اإىل  م�ضرة  املتعامل،  اأوام���ر  ا�ضتالم 
مدى  قيا�س  على  حتر�س  الهيئة  اأن 
اخلدمات  ج��ودة  ع��ن  املتعاملني  ر�ضا 
التي يقدمها املركز عقب كل ات�ضال، 

و�ضمن الزمن املعياري املحدد عاملياً.

•• دبي- الفجر:

القراآن  توج »م�ضروع الرب لتحفيظ 
يف  ال�����رب  دار  ج��م��ع��ي��ة  يف  ال����ك����رمي 
دبي”، فرع الذكور، باملركزين الأول 
العامة  الهيئة  م�ضابقة  يف  وال��ث��اين 
ل���ل�������ض���وؤون الإ����ض���الم���ي���ة والأوق�������اف 
للقراآن الكرمي يف اأبوظبي،  وذلك يف 
امل�ضاركة الأويل من نوعها للم�ضروع 
ح�ضد  فيما  امل�����ض��اب��ق��ة،  يف  ال���ق���راآين 

مراكز اأخرى متقدمة ومتفاوتة.
لل�ضوؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وك���رم���ت 
الرب�  م�ضروع  والأوق��اف  الإ�ضالمية 
ذكور، ممثال مب�ضوؤوليه املخت�ضني، 
خالل احلفل، الذي نظمته مب�ضرح 

ن����ادي ���ض��ب��اط ال���ق���وات امل�����ض��ل��ح��ة يف 
من  املا�ضية  الأي���ام  خ��الل  اأبوظبي، 
ي��ون��ي��و/ ح��زي��ران اجل����اري، لتكرمي 
ال��ط��الب ال��ف��ائ��زي��ن وامل��ت��م��ي��زي��ن يف 
امل�ضابقة،  امل�����ض��اب��ق��ة  ف����روع  خم��ت��ل��ف 
النهائية  بت�ضفياتها  اختتمت  التي 
اأيار  مايو   ال��دول��ة يف  م�ضتوى  على 

املا�ضي.
واأكد عبد اهلل علي بن زايد الفال�ضي، 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����دار ال�����رب، اأن 
لتحفيظ  ال������رب  م���������ض����روع  ط������الب 
املراكز  ح�������ض���دوا  ال���ك���رمي  ال����ق����ران 
الأوىل ب�ضورة م�ضرفة، كعادتهم، اإذ 
7 جوائز يف م�ضابقة  امل�ضروع  ح�ضد 
الإ�ضالمية  لل�ضوؤون  العامة  الهيئة 

ومراكز  اأب���وظ���ب���ي،  يف  والأوق���������اف 
اأخرى من الثالث اإىل العا�ضر، فيما 
مت��ي��ز ط��ال��ب امل�����ض��روع ع��ب��د العزيز 
الأول  باملركز  بفوزه  ب��الل  اهلل  عبد 
يف الفرع املخ�ض�س حلفظ 20 جزءا 
م��ن ال���ق���راآن ال��ك��رمي خ���الل ن�ضخة 
هذا العام من امل�ضابقة القراآنية، يف 
الطالب عبد اهلل عبد  ا�ضتاأثر  حني 
يف  الثاين  باملركز  مالحي  الرحمن 
ال���ف���رع اخل���ا����س ب��ح��ف��ظ 10 اأج����زاء 
زميلهما  ون��ال  ال��ك��رمي،  الكتاب  من 
ال�ضرفاء  ي��و���ض��ف  ج���م���ال  ال��ط��ال��ب 
اخلم�ضة  ف�����رع  يف  ال����ث����اين  امل����رك����ز 

اأجزاء.
فوز  اأن  الفال�ضي  اهلل  عبد  واع��ت��رب 

ال���رب يف اجل��م��ع��ي��ة بجملة  م�����ض��روع 
م��ن اجل��وائ��ز وامل���راك���ز امل��ت��ق��دم��ة يف 
بينها جائزة  القراآنية، من  امل�ضابقة 
فروعها،  اأح������د  يف  الأول  امل����رك����ز 
مرتقبا  وح�ضادا  يانعة  ثمرة  ي�ضكل 
وم��ت��وق��ع��ا جل��ه��ود دوؤوب����ة وخمل�ضة 
امل�ضروع  ع��ل��ى  ال���ق���ائ���م���ون  ي��ب��ذل��ه��ا 
امل��ت��خ�����ض�����س يف حت��ف��ي��ظ ال����ق����راآن 
طاقم  من  فيها،  والعاملون  الكرمي 
برامج  اإط����ار  يف  ال����رب،  دار  جمعية 
امل�ضروع  وفعاليات متميزة يطرحها 
متوا�ضلة  دوري���ة  ب�����ض��ورة  وينفذها 
طبيعية  ونتيجة  ال��ع��ام،  م���دار  على 
ومتيزهم  امل�������ض���روع  ط��ل��ب��ة  جل���ه���ود 
وحر�ضهم على حفظ كتاب اهلل، عز 

وجل، باإجادة واإبداع.
واأ�ضاد خالد حممد �ضلطان العلماء، 
لتحفيظ  ال������رب  م���������ض����روع  م����دي����ر 
دار  جلمعية  التابع  الكرمي،  القراآن 
ب��اجل��ه��ود احل��ث��ي��ث��ة جلمعية   ، ال���رب 
ال��ق��راآن الكرمي  ال��رب يف خ��دم��ة  دار 
وتعاىل،  �ضبحانه  اهلل،  كتاب  وحفظ 
وحتفيظه للطلبة والن�سء وخمتلف 
املراحل العمرية، لفتا اإىل الرعاية 
اجلمعية  ت��ول��ي��ه��ا  ال���ت���ي  اخل���ا����ض���ة، 
ودعمها  ال���ك���رمي،  ال����ق����راآن  ل��ط��ل��ب��ة 
لتحفيظ  ال�����رب  مل�������ض���روع  امل���ب���ا����ض���ر 
املالئمة  البيئة  وتوفرها  ال��ق��راآن، 
وال�ضرورية،  امللحة  والح��ت��ي��اج��ات 

التي تعزز حفظ اأبنائنا لكتاب اهلل.
واأث���ن���ى ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى ج��ه��ود جميع 
ال������رب، من  ال���ع���ام���ل���ني يف م�������ض���روع 

و�ضائقني  واإداري�������������ني  حم���ف���ظ���ني 
جلهودهم  اأن  م��ع��ت��ربا  وم��را���ض��ل��ني، 

الدور الأكرب يف جناح امل�ضروع ومتيز 
طلبته واإجنازاتهم.

دوؤوبة وعمل متميز جلهود  الرب” ثمرة  “دار 

»م�شروع الرب« يح�شد املركز الأول والثاين يف م�شابقة الهيئة باأبوظبي

عرب مركز الت�سال املوحد

»الحتادية للموارد الب�شرية« ت�شتقبل 16 األف ات�شال خالل الن�شف الأول من 2017

•• دبي-وام:

ط��رح��ت اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف الإم�����ارات ثالثة 
ب��رام��ج اأك��ادمي��ي��ة ج��دي��دة يف جم��ال ال��ق��ان��ون وهي 
املاج�ضتر يف “ التحكيم والعلوم اجلنائية وامللكية 
ملواكبة  اب��ت��ك��ارات��ه��ا  ل�ضل�ضلة  موا�ضلة   “ الفكرية 
الع�ضر . واعتمد جمل�س اأمناء اجلامعة الأمريكية 
يف الإمارات موؤخرا برنامج املنح الدرا�ضية للطلبة 
 - 2017 الأك�����ادمي�����ي  ل��ل��ع��ام  امل��ت��ف��وق��ني وذل�����ك 

40 منحة درا�ضية لدرا�ضة  2018 باإجمايل عدد 
البكالوريو�س واملاج�ضتر .  واأكد الأ�ضتاذ الدكتور 
الأم��ري��ك��ي��ة يف  ع��ب��دال��رزاق رئي�س اجل��ام��ع��ة  مثنى 
الم��ارات اأن هذه الربامج مت اإطالقها بعد عملية 
للم�ضتقبل  الإماراتية  القيادة  روؤية  لرتجمة  جادة 
وحت��ق��ي��ق ال���روؤي���ة ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ق��ي��ادة البالد 
لإع�����داد ط��الب��ن��ا لي�س ف��ق��ط ل�����ض��وق ال��ع��م��ل ولكن 
القانونيني  اخل����رباء  م��ن  ال���ق���ادم  اجل��ي��ل  لي�ضبح 

والقادة يف جمالتهم.

•• ال�صارقة-وام:

اإدارة جمعية  رفع ال�ضيخ ع�ضام بن �ضقر القا�ضمي رئي�س جمل�س 
ال�ضارقة اخلرية اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�ضارقة باختيار اإمارة ال�ضارقة عا�ضمة عاملية للكتاب 

�ضنة 2019 من قبل منظمة اليون�ضكو .
واأكد اأن هذا اللقب ي�ضاف اىل الأو�ضمة والألقاب التي حازت عليها 
للثقافة  عا�ضمة  ال�ضارقة  واخترت  �ضبق  حيث  البا�ضمة  اأمارتنا 
التي تعد حمط  العربية  وامل��وروث��ات  ال��رتاث  اذ حتت�ضن  العربية 

اعتزاز وفخر للعروبة.

اإمارة  اإن   : اخل��ري��ة  ال�ضارقة  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وق��ال 
ال�ضارقة ت�ضهد حتت قيادة �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة اجنازات 
الإم���ارات مبفردها  دول��ة  ول  ال�ضارقة وحدها  التي ل متثل  ع��دة 
وامنا تعرب عن كل مواطن عربي يفخر ويعتز بعروبته .. م�ضرا 
اإىل اأن ال��رواج ال��ذي حققه معر�س الكتاب الأخ��ر ال��ذي عقد يف 
مركز اك�ضبو ال�ضارقة بال�ضارقة خالل الفرتة من الثاين اىل الثاين 
ع�ضر من �ضهر نوفمرب من عام 2016 من حيث براعة التنظيم 
والتعامل الراقي الذي ا�ضتقطب جميع زوار املعر�س �ضاهم ب�ضكل 
كبر يف حتقيق طموح الريادة يف بلوغ مراتب متقدمة حتى حتقق 
ما مت العمل لأجله وتكللت جهود اجلميع بالنجاح والو�ضول اىل 

الهدف املن�ضود.

اأمريكية الإمارات  تطرح ثالثة 
برامج للماج�شتري يف القانون 

ال�شارقة: اختيار ال�شارقة عا�شمة للكتاب فخر لكل عربي

•• الذيد –الفجر:

جمعية  م��ع  بالتعاون  بالذيد  ال��وق��ائ��ي  الطب  مركز  نفذ 
ال��ذي��د م��ب��ادرة » ق��ل��وب حانية ..  ال�ضارقة اخل��ري��ة  ف��رع 
عام  التالحم يف  ملبداأ  ت��اأت��ي  جت�ضيداً  والتي  داف��ئ��ة«  بيوت 
بالنفع على  ت��ع��ود  ال��ت��ي  امل�ضاريع اخل��ري��ة  واإب����راز  اخل��ر 
الفعالية  وت�ضمنت   . احل��اج��ات  اأ�ضحاب  من  امل�ضتفيدين 
التي �ضملت  جمع تربعات عينية من  عددا من الن�ضطة 
واملالب�س  امل�ضتلزمات  من  بع�ضاً  على  ا�ضتملت  املوظفني 
جلمعية  وت�ضليمها  اخل���ري  ال��ع��م��ل  يف  امل�����ض��ارك��ة  ب��ه��دف 
ال�����ض��ارق��ة اخل��ري��ة . وح��ر���ض��ت ك��اف��ة ال��ك��وادر العاملة يف 
والتي  دافئة  بيوت  قلوب حانية  فعالية  اإجن��اح  املركز على 

بداأت يف الع�ضر الأواخر من رم�ضان وتوا�ضلت خالل اأيام 
عيد الفطر املبارك والرامية اإىل اإدخال ال�ضعادة على ال�ضر 
املعوزة . واأكد خليفة الطنيجي مدير مركز الطب الوقائي 
مل�ضاركة  والتي جت�ضد  املبادرة اجلديدة  اأهمية  اإىل  بالذيد 
كوادر املركز كجزء من املجتمع يف املبادرات الن�ضانية خالل 
عام اخلر . واأو�ضح الطنيجي اإىل اأنه مت  ت�ضليم التربعات 
ملندوب جمعية ال�ضارقة اخلرية بفرع الذيد واأ�ضار اإىل ما 
حتققه من مبداأ التالحم ومد يد العون وامل�ضاعدة م�ضيدا  
بروح التعاون وامل�ضاركة من قبل املوظفني يف جت�ضيد عمل 
ان�ضانية واجبة وامل�ضاهمة بالتربع يف  اخلر كعمل وقيمة 
ومتكني  اإيجابياتها  من  العديد  حققت  التي  املبادرة  هذه 

كافة الكوادر من امل�ضاركة يف دعم اإخوانهم املحتاجني.

•• دبي-وام:

اأكدت �ضرطة دبي اأنها مل ت�ضجل اأية 
حالة غرق اأو حوادث بحرية خالل 

فرتة اإجازة عيد الفطر املبارك .
وقال الرائد علي عبد اهلل الق�ضيب 
النقبي رئي�س ق�ضم الإنقاذ البحري 
يف الإدارة العامة للنقل والإنقاذ يف 
دب��ي طبقت  �ضرطة  اإن  دب��ي  �ضرطة 
بنجاح  ح�����وادث  ب���ال  ع��ي��د  حملتها 
ال���ت���ي �ضهدت  ال��ع��ي��د  خ����الل ف����رتة 
حركة كثيفة من مرتادي ال�ضواطئ 
يف  وخ��ا���ض��ة  الإم�����ارة  يف  الرئي�ضية 

منطقة برج العرب ومالعب ال�ضيخ 
ح�����م�����دان ب�����ن حم���م���د واجل����م����را 
والقناة  دب��ي  وخ��ور  واملمزر  الثانية 

املائية.
ولفت اإىل اأن �ضرطة دبي ومبتابعة 
من العميد حممد نا�ضر الرزوقي 
مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ 
ب���ال���وك���ال���ة ن�������ض���رت ج��م��ي��ع اأن������واع 
املركبات اخلا�ضة بالبحث والإنقاذ 
من زوارق و�ضيارات ودراجات مائية 
ت�ضهد  ال���ت���ي  امل���ن���اط���ق  خم��ت��ل��ف  يف 
اإ�ضافة  اجلمهور  اأف���راد  من  اإق��ب��ال 
الهوائية  ال���دراج���ات  دوري�����ات  اإىل 

ال��ت��ي تنقلت يف  ال��ب��ح��ري  ل��الإن��ق��اذ 
الرائد  وق����ال  ال�����ض��واط��ئ.  م��ن��اط��ق 
نقاط  توزيع ثماين  اإنه مت  النقبي 
مت��رك��ز ب��ح��ري��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع اأية 
حالت طارئة خالل فرتة العيد يف 
منطقة احلمرية ومرفاأ ديرة وخور 
دبي واجل�ضر العائم وميناء جمرا 
الثانية  ج���م���را  وم���ي���ن���اء  الأوىل 
مركز  ويف  الثالثة  ج��م��را  وم��ي��ن��اء 
اأف����راد ���ض��رط��ة دبي  ح��ت��ا. واأك����د اأن 
عملوا بكل جد من اأجل امل�ضاهمة يف 
م�ضاعدة النا�س وتوعيتهم وتقدمي 
الن�ضائح لهم لتجنب وقوع حوادث 
بحرية .. م�ضرا اإىل اأن �ضرطة دبي 
كانت جاهزة قبل بدء اإج��ازة العيد 
الطارئة  احل������الت  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
ع��ل��ى ال�����ض��واط��ئ واأن�����ه ك����ان هناك 
احلوادث  مع  للتعامل  تام  ا�ضتعداد 
وقت  اأق������ل  يف  ل���ه���ا  وال����ض���ت���ج���اب���ة 

ممكن.
واأثنى الرائد النقبي على ا�ضتجابة 
للتعليمات  ال����ب����ح����ر  م�������رت�������ادي 
�ضرطة  و�ضعتها  التي  والتوجيهات 
دبي وبلدية دبي ملنع وقوع احلوادث 
واحلذر  احليطة  اأخ��ذ  يف  واملتمثلة 
وجتنب  ال�ضباحة  اأث��ن��اء  ال��الزم��ني 
الأمواج  وارتفاع  البحرية  التيارات 
واللتزام بالتعليمات وال�ضرتاطات 
وبالعلم  ال�����ض��واط��ئ  على  امل��وج��ودة 
الأحمر الذي يعني �ضرورة التوقف 
م��ن خطر  ل��ذل��ك  مل��ا  ال�ضباحة  ع��ن 

عليهم.

مركز الطب الوقائي بالذيد ينفذ فعالية قلوب 
حانية ... بيوت دافئة �شمن فعاليات عام اخلري 

�شرطة دبي : مل يتم ت�شجيل اأي حالة غرق 
اأو حوادث بحرية خالل اإجازة عيد الفطر

غرفة العمليات املركزية ل�شرطة ال�شارقة تتلقى 
الفطر عيد  خالل  مكاملة   12716

»بيئ��ة« ت���و�ش���ع برنام���ج »ح��واف���ز«

•• ال�صارقة-وام:

ال�ضارقة  املرور والدوريات ب�ضرطة  اإدارة   متكنت 
م��ن �ضبط ح��رك��ة ال�����ض��ر واحل���د م��ن احل���وادث 
ال�ضارقة خالل فرتة  ام��ارة  والوفيات يف  البليغة 

عيد الفطر .
وتلقت غرفة العمليات املركزية 12716 مكاملة 
اإطار  هاتفية ما بني جنائية وم��روري��ة وذل��ك يف 
جعل  اإىل  الهادفة  الداخلية  وزارة  ا�ضرتاتيجية 

الطرق اأكرث اأمنا .
واأ����ض���ار ال��ع��م��ي��د ع��ل��ي ���ض��امل اخل���ي���ال م��دي��ر عام 
العمليات املركزية ب�ضرطة ال�ضارقة اإىل اأن غرفة 
العمليات املركزية تلقت 10099 مكاملة هاتفية 
خالل عطلة عيد الفطر املبارك من خالل الرقم 

. الطارئة  للحالت  املخ�ض�س   999

يف حني تلقت 2617 للمكاملات غر الطارئة على 
ال�ضتف�ضارات  على  احتوت  التي  و   901 الرقم 
اأثناء  امل��ق��دم��ة  ال�����ض��رط��ي��ة  ال��ع��ام��ة واخل����دم����ات 

العطلة.
غرفة  ت��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ب��الغ��ات  اأن  اإىل  ل��ف��ت  و 
وفق  ال�ضارقة �ضنفت  ب�ضرطة  املركزية  العمليات 
اأهميتها باتخاذ الإج��راءات الالزمة للتعامل مع 
البالغات  ف�ضنفت  ح���ده  ع��ل��ى  ب���الغ  ك��ل  طبيعة 
اإىل جنائية ومرورية وطارئة وغر طارئة و مت 
جهات  اإىل  ف���ورا  وحتويلها  ك��اف��ة  معها  التعامل 

الخت�ضا�س ح�ضب نوع وطبيعة كل بالغ.
و قال اخليال اإن حركة امل��رور خالل اإج��ازة عيد 
الفطر متيزت بالإن�ضيابية يف جميع طرق الإمارة 
الدوريات  تنظيم  يف  امل��ب��ذول��ة  ل��ل��ج��ه��ود  نتيجة 
املرورية املنت�ضرة يف الإمارة ل�ضبط حركة ال�ضر 

واملرور والتي بلغ عددها 90 دورية يوميا خالل 
فرتة العيد وذلك تفاديا لوقوع احلوادث وتاأمني 
تنقل م�ضتخدمي الطرق خالل العيد ما اإنعك�س 
تتجاوز  مل  التي  البليغة  احل���وادث  انخفا�س  يف 
بني  ما  تراوحت  اإ�ضابات  عنها  ونتج  حوادث   3
اأي����ة حالة  ت�����ض��ج��ل  ال��ب�����ض��ي��ط��ة وامل��ت��و���ض��ط��ة و مل 
م�ضتخدمي  لها  تعر�س  بليغة  اإ�ضابات  ول  وف��اة 

الطريق خالل هذه الفرتة.
املرئية  املختلفة  الإع��الم  و�ضائل  دور  اإىل  اأ�ضار  و 
واملقروءة وامل�ضموعة والذكية يف اإي�ضال الر�ضالة 
احلمالت  دور  ج��ان��ب  اإىل  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  الأم���ن���ي���ة 
بداأت  التي  املرورية  والثقافة  امليدانية  التوعوية 
�ضعود  اإىل  اأدى  م��ا  ال��ط��ري��ق  م�ضتخدمي  ت�ضود 
امل���روري يف جميع  الإي��ج��اب��ي��ة للو�ضع  امل��وؤ���ض��رات 

مناطق الإمارة.

•• ال�صارقة- وام:

“ ال�ضركة  “ بيئة  للبيئة  ال�ضارقة  �ضركة  اأعلنت 
اإ�ضافة  عن  البيئية  الإدارة  املتخ�ض�ضة يف جمال 
القابلة لإعادة  املواد  جهازين جديدين ل�ضتعادة 
التدوير يف الق�ضباء ومبنى امل�ضافرين الثالث يف 

مطار دبي الدويل.
ياأتي ذلك يف اأعقاب امل�ضاركة القيا�ضية يف برنامج 
“ حوافز “ خالل �ضهري اأبريل ومايو.. حيث بلغ 
عدد ق�ضائم ا�ضتالم املواد القابلة لإعادة التدوير 

األف ق�ضيمة.  33
ب��داي��ة العام  اإىل  اإط���الق الربنامج  ت��اري��خ  وي��ع��ود 
احلايل خالل م�ضاركة ال�ضركة يف اأ�ضبوع اأبوظبي 
تندرج يف  يعد مبادرة فريدة  لال�ضتدامة.. حيث 
اإطار امل�ضوؤولية الجتماعية وتواكب امل�ضاعي لن�ضر 
الإمارات  دول��ة  �ضكان  التدوير لدى  اإع��ادة  ثقافة 

العربية املتحدة با�ضتخدام طرق للتحفيز.
وح���ق���ق ال���ربن���ام���ج ع��ل��ى م�����دار 5 اأ����ض���ه���ر زي����ادة 
م��ل��ح��وظ��ة يف ق�����ض��ائ��م ال���ض��ت��الم ح��ي��ث ب��ل��غ عدد 
خالل  ق�ضيمة  األ���ف   33 ع��ن  ال�����ض��ادرة  الق�ضائم 
ال�ضهرين املا�ضيني مقارنة ب� 890 ق�ضيمة خالل 

الإقبال  م��دى  على  ي��دل  ما   2017 يناير  �ضهر 
الكبر الذي حظيت بها هذه الأجهزة لدى اأفراد 
“ بال�ضتجابة لالإقبال  “ بيئة  املجتمع. وب��ادرت 
اأجهزة  ال��ك��ب��ر ع���رب زي������ادة ع����دد  اجل���م���اه���ري 
والو�ضول  التدوير  لإع��ادة  القابلة  املواد  ا�ضتعادة 
م��ن خ��الل و�ضع  اأو���ض��ع  ���ض��رائ��ح جماهرية  اإىل 
الأجهزة يف اأماكن الزدحام والت�ضوق حيث ت�ضمل 
قائمة مواقع اأجهزة املواد القابلة لإعادة التدوير 
يف كل من اجلامعة الأمريكية يف ال�ضارقة وبلدية 
والق�ضباء  ال�����ض��رق��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  احل�����ض��ن  دب���ا 
بال�ضارقة ودبي مارينا مول ومبنى الركاب الثالث 

ملطار دبي الدويل .
فيما �ضيتم الإعالن عن مواقع جديدة قريبا يف 
كل من حي دبي للت�ضميم ومركز دبي التجاري 

العاملي وبع�س املناطق يف اأبوظبي.
وقال فهد �ضهيل الرئي�س التنفيذي للتطوير يف 
ال�ضركة “ اإن تو�ضع برنامج مكافاآت بيئة ا�ضتجابة 
ل��الإق��ب��ال الإي��ج��اب��ي ال���ذي ح��ظ��ي ب��ه م��ن اأف���راد 
حر�ضهم  خ���الل  م��ن  منحونا  وال��ذي��ن  املجتمع 
لت�ضريع  احلافز  وحما�س  باهتمام  امل�ضاركة  على 
النتقال من النموذج اخلطي يف ال�ضتهالك اإىل 

ا�ضتعادة املوارد على نطاق وا�ضع«.
التدوير  لإع��ادة  القابلة  امل��واد  اأجهزة  اأن  واأو�ضح 
ال��ت��دوي��ر لدى  اإع����ادة  ث��ق��اف��ة  جن��ح��ت يف تر�ضيخ 
م�ضتقبل  بناء  يف  الإ�ضهام  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضكان.. 
اأن  اإىل  منوها  املجتمع..  لأف���راد  ا�ضتدامة  اأك��رث 
ر�ضالة  يتجزاأ من  ج��زءا ل  ت�ضكل  املجتمع  تنمية 

�ضركة “ بيئة ».
ويحق لكافة اأفراد اجلمهور امل�ضاركة يف الربنامج 
الأجهزة  التدوير يف  القابلة لإع��ادة  امل��واد  بو�ضع 
وت��ل��ق��ي ق�����ض��ي��م��ة حت��م��ل رم�����زا ���ض��ري��ط��ي��ا خا�ضا 
تطبيق  با�ضتخدام  الق�ضيمة  لرمز  امل�ضح  واإج��راء 
الق�ضيمة يف  رق��م  دخ��ول  بذلك  ليتم   “ بيئة   “
الإعالن  يتم  حيث   .. تلقائيا  ال�ضهري  ال�ضحب 
 “ �ضفحات  عرب  �ضهريا  باجلوائز  الفائزين  عن 
مطلع  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  “ على  بيئة 

كل �ضهر.
وت��اأم��ل “ بيئة “ م��ع من��و ب��رن��ام��ج “ ح��واف��ز “ 
اإعادة التدوير  اإىل زيادة معدلت  بوترة �ضريعة 
احلالية  م�ضتوياتها  اأ���ض��ع��اف  اإىل  امل��ق��ب��ل  ال��ع��ام 
البيئي  الوعي  مب�ضتوى  الرت��ق��اء  يف  ي�ضاعد  مبا 

وترويج ثقافة ال�ضتدامة البيئية.

مركز النور لتدريب 
ذوي الإعاقة ينظم 

حملة » عيد معاهم « يف 
حديقة الطفل بدبي 

•• دبي-وام:

وتاأهيل  لتدريب  النور  مركز  نظم   
حملة  الإع����اق����ة  ذوي  الأ����ض���خ���ا����س 
مدينة  “ يف  معاهم  “ عيد  بعنوان 
ال��ط��ف��ل ب��دب��ي خ���الل ع��ي��د الفطر 

املبارك .
ت�ضمنت الفعالية عددا من الأن�ضطة 
الرتفيهية �ضارك فيها طالب املركز 
واأهاليهم  ال���ه���م���م  اأ����ض���ح���اب  م����ن 
الأق�ضام  اأه��م  على  تعرفوا  وال��ذي��ن 
الطفل مثل  التي تت�ضمنها حديقة 
و”اإ�ضتك�ضاف”  ال�ضماوية”  “القبة 
امل�ضرحية  ال����ع����رو�����س  و�����ض����اه����دوا 

والرتفيهية املوجهة لالأطفال .
واحدة  معاهم”  “عيد  حملة  ت��ع��د 
مركز  يتبناها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  م��ن 
الأ�ضخا�س  وتاأهيل  لتدريب  ال��ن��ور 
الوعي  زي����ادة  ب��ه��دف  الإع���اق���ة  ذوي 
الهمم  اأ�ضحاب  من  الإع��اق��ة  ب��ذوي 

وتعزيز �ضبل دجمهم يف املجتمع .
ي��ع��ت��رب امل���رك���ز م���رك���زا غ���ر ربحي 
تنمية  وزارة  لإ������ض�����راف  ي��خ�����ض��ع 
35 عاما  ق��ب��ل  ت��اأ���ض�����س  و  امل��ج��ت��م��ع 
وي����ق����دم ال����رع����اي����ة امل���ه���ن���ي���ة ل����ذوي 
بال�ضلل  وامل�ضابني  داون  م��ت��الزم��ة 

الدماغي والتوحد وغرهم .
تقييميا  منهجا  امل��رك��ز  وي�ضتخدم 
يتما�ضى  التدريب  لربنامج  �ضامال 
املعتمدة و يقدم  الآي��زو  مع معاير 
التاأهيلية  اخل����دم����ات  م����ن  ع������ددا 
الطبيعي  ك�����ال�����ع�����الج  ل����ط����الب����ه 
والوظيفي و النف�ضي وعالج النطق 
ي�ضم  و   .. وامل��و���ض��ي��ق��ى  وال��ري��ا���ض��ة 
اخلا�ضة  امل��ه��ن��ي  ال���ت���دري���ب  وح�����دة 
ل��ت��دري��ب ال���ط���الب ل��ل��ح�����ض��ول على 
للوظيفة  والإ�ضتعداد  للعمل  فر�س 

يف امل�ضتقبل .

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/363  عقاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1-ن�ضال طالب حممد علي 2- احمد اأكرم حممود حممود جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2016/7/31  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/

�ضابقا - حاليا - متويل م�ضاهمة خا�ضة -  متويل م�ضاهمة خا�ضة )�ضركة متويل م�ضاهمة عامة - 
الدعوى  اتفاقية الج��ارة ومالحقها مو�ضوع  بف�ضخ  ل�ضنة 2014(  ال��وزاري رقم 513  القرار  مبوجب 
الفيال رقم )RH021-P( خالية من  بت�ضليم  املدعي عليهما  وبالزام  اثار  وما يرتتب عليها من 
ال�ضواغل و�ضطب ا�ضمي املدعي عليهما من �ضجالت دائرة الرا�ضي والمالك والزام املدعي عليهما 
بالت�ضامن مببلغ ومقداره )333.490(  اأك��رم حممود حممود(  احمد  )ن�ضال طالب حممد علي 2- 
ذلك من طلبات. حكما  ما عدا  ورف�ضت  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  الف  ومبلغ  وامل�ضروفات  درهم 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن 

�ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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جمل�ض اأولياء اأمور الطلبة باملنطقة الو�شطى ي�شيد باختيار ال�شارقة عا�شمة 
عاملية للكتاب وانعكا�ض ذلك على الأجيال يف رفع حت�شيلهم التعليمي  

•• دبي-وام:

 وقعت �ضركة اإمداد املتخ�ض�ضة يف جمال توفر احللول 
ال�ضوؤون  دائ��رة  مع  دب��ي  ومقرها  املرافق  لإدارة  املتكاملة 
بقيمة  تعاون  اتفاقية  بدبي  اخلري  والعمل  الإ�ضالمية 
اإم����ارات����ي مل����دة ث����الث ���ض��ن��وات قابلة  30 م��ل��ي��ون دره����م 

للتجديد .
وتوفر اإمداد مبوجب الإتفاقية حزمة غنية من خدمات 
اإدارة املرافق املتميزة ل� 500 م�ضجد يتم ت�ضغيلها من قبل 

الدائرة اإىل جانب 1،200 من املنازل التابعة للم�ضاجد 
والتي يقطنها الأئمة واملوؤذنون.

و�ضتوفر اإمداد خدماتها ملجموعة م�ضاجد دائرة ال�ضوؤون 
اإىل م�ضاجد  الإ�ضالمية والعمل اخلري بدبي واملق�ضمة 
لئحة  وت�ضمل  عيد  وم�ضليات  اأوق���ات  وم�ضاجد  جمعة 
اخلدمات الرئي�ضية التي �ضيقدمها اأكرث من 800 م�ضغل 
العامة  ال�ضاملة والنظافة  ال�ضيانة  ال�ضركة كال من  من 
ومكافحة  والنفايات  اخل�ضراء  امل�ضاحات  واإدارة  والأم��ن 
اأنظمة احلماية من احلرائق و�ضيانة  احل�ضرات و�ضيانة 

امل�ضاعد واأنظمة ال�ضوت.
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  لوتاه  عبداهلل  جمال  وق��ال 
اإمداد نتطلع من خالل اتفاقيتنا هذه والتي تعد الأوىل 
ال�ضركة  تر�ضيخ مكانة  اإىل  امل�ضاجد  من نوعها مع قطاع 
الرائدة عرب تعزيز التزامنا بخدمة املجتمع ودعم م�ضرة 
التنمية ال�ضاملة وامل�ضتدامة يف الإمارات حفاظا على هذه 
الرثوة الثقافية التي ت�ضتقطب الزائرين بق�ضد العبادة 
والزيارة مما ي�ضهم يف تاأمني ا�ضتمرارية جناح وتاألق دبي 

على املدى البعيد.

اأحمد  ال�ضيخ  بن  حمد  الدكتور  �ضعادة  ق��ال  جانبه  وم��ن 
والعمل  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  دائ��رة  ع��ام  مدير  ال�ضيباين 
اخلري: لقد اأثبتت �ضركة اإمداد على مدى �ضنوات عملها 
ك��ف��اءة متميزة ومكانة طليعية يف جمال  ع��ن  ال��دول��ة  يف 
الرتقاء  املنا�ضبة  ه��ذه  يف  وي�ضرنا  املرافق  اإدارة  م�ضاريع 
عام  ب�ضكل  والدولة  دبي  لتعزيز مكانة  امل�ضرتك  بتعاوننا 
يف جمال خدمات اإدارة مرافق امل�ضاجد وم�ضافرة اجلهود 
اأهدافنا وتتمثل بال�ضعي ملا فيه خر  التي تاأتي يف �ضلب 

جمتمعنا املحلي.

اإمداد وال�شوؤون الإ�شالمية بدبي توقعان اتفاقية تعاون بقيمة 30 مليون درهم 

•• الذيد –الفجر:

الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  اأ���ض��اد جمل�س 
الو�ضطى  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وال��ط��ال��ب��ات 
بالقراءة  ال�����ض��ارق��ة  اإم����ارة  باهتمام 
اإك�ضاب  ع��ل��ى  وح��ر���ض��ه��ا  وال���ك���ت���اب 
العامة من خالل  الثقافة  الأجيال 
املتاحة  وال��ت��ع��ل��م  ال��ت��ع��ل��ي��م  ف���ر����س 
ف�����ض��ال ع���ن الأن�������ض���ط���ة وال���ربام���ج 
كبرا  منهال  ت��ق��دم  ال��ت��ي  املتنوعة 
حت�ضيلهم  ورف���ع  ل��ل��ق��راءة  للطلبة 
والتي تتالقى وروؤية قيادة  العلمي 

الدولة يف ن�ضر العلم واملعرفة .
اللجنة  اختيار  اأعقاب  يف  ذلك  جاء 
العاملية  ال��ك��ت��اب  لعوا�ضم  ال��دول��ي��ة 
للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  يف 
)اليون�ضكو(  وال���ث���ق���اف���ة  وال���ع���ل���م 
ال�ضارقة عا�ضمة عاملية للكتاب لعام 

.2019
وع������رب امل���ج���ل�������س ب���رئ���ا����ض���ة را����ض���د 
اأمور  اأولياء  جمل�س  رئي�س  املحيان 
�ضعادة  ع���ن  وال���ط���ال���ب���ات  ال��ط��ل��ب��ة 

الذي  ال��الف��ت  ال���دور  بهذا  املجل�س 
يوما  بعد  يوميا  ال�����ض��ارق��ة  حتققه 
�ضاحب  ���ض��ي��ا���ض��ة  ت��رج��م��ة  ظ���ل  يف 
بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
املجل�س  ع�����ض��و  ال��ق��ا���ض��م��ي  حم��م��د 
الع��ل��ى ل��الحت��اد ح��اك��م ال�����ض��ارق يف 
القراءة  ثقافة  وتعزيز  الكتاب  دعم 
ك��خ��ي��ار يف حوار  امل��ع��رف��ة  واإر�����ض����اء 
اإىل  م�ضرا  الإن�ضانية  احل�����ض��ارات 
جهودا  ب����ذل  ال�������ض���ارق���ة  ح���اك���م  اأن 
م��ت��وا���ض��ل��ة خ����الل الأرب����ع����ني عاما 

املوؤ�ض�ضات  جهود  تنمية   يف  املا�ضية 
والثقافة  املعرفة  لو�ضع  والأف����راد 
ال�ضارقة  لإم����ارة  ح�����ض��اري��ة  ك��ه��وي��ة 
�ضبيل  ال�����ض��ارق��ة  ال��ك��ت��اب يف  ف��ب��ات 
طالب  لكل  متاحا  واأ�ضبح  املجتمع 
امل�ضاريع  �ضل�ضلة  �ضمن  اأ�ضرة  ولكل 
واملكارم التي يقدمها حاكم ال�ضارقة 

لأبنائها وبناته الطلبة .
وتناول جمل�س اأولياء اأمور الطلبة 
الو�ضطى  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وال��ط��ال��ب��ات 
اأه���م���ي���ة ه����ذا الخ���ت���ي���ار وم�����دى ما 
اإمارة  يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  حققه 
ال�ضارقة من ازده��ار وارتباط كبر 
الأمر  وبالقراءة والطالع  بالكتاب 

اأجيال قارئة  اأثمر يف تخريج  الذي 
خدمة  يف  ودوره��������ا  م��ك��ان��ت��ه��ا  ل���ه���ا 
املجل�س  وا����ض���ت���ع���ر����س   . ال����وط����ن 
نقلة يف جمال  التي حققت  الأدوار 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف امل���دار����س الم������ارة من 
املجهزة  امل���ك���ت���ب���ات  ت���وف���ر  خ�����الل 
باأف�ضل الو�ضائل التعليمية والكتب 

واملراجع وامل�ضادر البحثية املختلفة 
ب��خ��الل م�����ض��روع ث��ق��اف��ة ب��ال حدود 
ل��ك��اف��ة ال�ضرة  ال��ك��ت��ب  ال����ذي وف���ر 
وتنظيم  ال�ضارق  اإم���ارة  يف  املواطنة 
ال����دويل للكتاب  ال�����ض��ارق��ة  م��ع��ر���س 
لالأطفال  القراءة  ومعر�س  �ضنويا 
�ضيا�ضات  يف  ي�ضب  وال����ذي  وغ���ره 
الهتمام  يف  ال�ضارقة  حاكم  وروؤي���ة 

بالطالب ليكون مثقفا وقارئا.
واأك����د را���ض��د ع��ب��داهلل امل��ح��ي��ان اإىل 
الأجيال  اإك�����ض��اب  م��وا���ض��ل��ة  اأه��م��ي��ة 
التعليمية  امل����راح����ل  خم��ت��ل��ف  م���ن 
الثقافة  ط���ل���ب  يف  ال���ق���ي���م  ه������ذه 
ت�ضعى دولة  والتي  والقراءة  والعلم 
المارات العربية املتحدة لتنفيذها 
م�ضاريعها  خم���ت���ل���ف  خ������الل  م����ن 
ل�ضيما التي تنفذها وزارة الرتبية 
والتعليم وجمال�س التعليم بالدولة 
اأن هذا الختيار يعد و�ضاما  موؤكدا 
والرتبوين  امل��ث��ق��ف��ني  ���ض��دور  ع��ل��ى 
بهذا  اع���زازا  واملقيمني  وامل��واط��ن��ني 

الدور .

م�شوؤولون يثمنون اختيار ال�شارقة عا�شمة عاملية للكتاب لعام 2019

منظمة الأ�شرة العربية تهنئ 
حاكم ال�شارقة لختيار الأمارة 
عا�شمة عاملية للكتاب 2019 

•• ال�صارقة-وام:

الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  العربية  الأ�ضرة  منظمة  هناأت 
�ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة 
و�ضعب الإمارات على اختيار اإمارة ال�ضارقة عا�ضمة عاملية للكتاب 
لعام 2019 من قبل اللجنة الدولية لعوا�ضم الكتاب العاملية يف 
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة يوني�ضكو تقديراً 
لدور اإمارة ال�ضارقة املتميز يف ن�ضر الفكر واملعرفة والثقافة يف 
الهتمام يف  نوعية يف جمال  نقلة  اأح��دث  العربي مما  املجتمع 

�ضنعة الكتاب ورفد ال�ضعوب العربية بالثقافة .
وقال �ضعادة جمال البح رئي�س منظمة الأ�ضرة العربية ان اإمارة 
ال�ضارقة تعترب اأحد ركائز البنى الثقافية يف الوطن العربي حيث 
ال�ضبعينيات  منذ حقبة  والثقافة  املعرفة  بن�ضر  اهتمامها  امتد 
اىل يومنا هذا وذلك ب�ضكل متزايد لي�ضل هذا الهتمام اىل كثر 
من العوا�ضم الغربية العاملية كباري�س ولندن وبرلني وغرها .. 
باري�س  معر�س  منها  املعار�س  اأغلب  يف  ال�ضارقة  �ضاركت  حيث 
ومعر�س  الفرن�ضي  الكتاب  ومعر�س  ال�ضنوي  للكتاب  ال��دويل 
اىل  للكتاب  ال�ضارقة  بهيئة  ممثلة  للكتاب  ال��دويل  فرانكفورت 

جانب العديد من املعار�س الإقليمية و الدولية .
تبناه  الذي  النه�ضوي  الفكري  الثقايف  بامل�ضروع  �ضعادته  واأ�ضاد 
الثقافية  الواجهات  اأب��رز  كاأحد  ال�ضارقة  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب 
ال��ك��ت��اب وال��رتوي��ج له  واأح����دث نقلة يف �ضناعة  وع��امل��ي��اً  ع��رب��ي��اً 
املعار�س  اب��رز  يعد  ال��ذي  للكتاب  ال�ضارقة  معر�س  اىل  ا�ضافة 
حاكم  ي�ضدره  مبا  م�ضيدا   .. العامل  م�ضتوى  على  املتخ�ض�ضة 
ال�ضارقة يف اإطار م�ضروعه النه�ضوي والفكري والقرائي برفد 
الطفل بالثقافة واملعرفة من خالل اإي�ضال الكتاب اليه باأ�ضلوب 
حم��ب��ب وج��م��ي��ل ك��م��ا ي��ح��دث يف م��ه��رج��ان ال�����ض��ارق��ة القرائي 
ال�ضنوي للطفل وم�ضروع مكتبة لكل بيت والذي يرفد الأ�ضرة 
باملعارف والثقافة والفكر وهي اأ�ضاليب مبتكرة رائعة نتمنى اأن 

ت�ضل هذه الأفكار لكل دولنا العربية.
وثمن البح دور ال�ضيخة بدور بنت �ضلطان بن حممد القا�ضمي 
ال�ضارقة  جمل�س  رئي�س  القا�ضمي  اأح��م��د  ب��ن  �ضلطان  وال�ضيخ 
لالأعالم على دورهم املتميز و�ضعيهم احلثيث على و�ضع ال�ضارقة 

على خارطة املدن العاملية املهتمة بالثقافة ون�ضر الكتاب.

•• ال�صارقة-وام:

ثمن عدد من كبار امل�ضوؤولني يف حكومة ال�ضارقة 
مبادرة اللجنة الدولية لعوا�ضم الكتاب العاملية يف 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة 
عاملية  عا�ضمة  ال�ضارقة  اإم��ارة  اختيار  اليون�ضكو 
البارز  ل���دوره���ا  ت��ق��دي��را   2019 ل��ع��ام  ل��ل��ك��ت��اب 
واإر�ضاء  ال��ق��راءة  ثقافة  وت��ع��زي��ز  ال��ك��ت��اب  دع��م  يف 
الإن�ضانية  احل�����ض��ارات  ح���وار  ك��خ��ي��ار يف  امل��ع��رف��ة 
تنال  خليجية  مدينة  اأول  بذلك  ال�ضارقة  لتكون 
ومنطقة  العربي  الوطن  يف  والثالثة  اللقب  هذا 

ال�ضرق الأو�ضط.
املجل�س  رئي�ضة  امل��ال  عبدالرحمن  خولة  واأك���دت 
املتفرد  ال��ن��ه��ج  اأن  ال�����ض��ارق��ة  ال���ض��ت�����ض��اري لإم����ارة 
ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد 
القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة يف 
الهتمام بالثقافة واإر�ضاء �ضموه للمعرفة كروؤية 

يف  �ضاهم  وال��ت��ق��دم  وال��رق��ي  للحوار  ا�ضت�ضرافية 
تعزيز اإجن��ازات اإم��ارة ال�ضارقة لتنال العديد من 
لعوا�ضم  الدولية  اللجنة  اختيار  اأخرها  الألقاب 
الكتاب العاملية يف منظمة الأمم املتحدة للرتبية 
عا�ضمة  ال�����ض��ارق��ة  اليون�ضكو  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��م 
اأن  اإىل  واأ����ض���ارت   .2019 ل��ع��ام  ل��ل��ك��ت��اب  ع��امل��ي��ة 
كراعية  ال�ضرتاتيجية  بروؤيتها  متيزت  ال�ضارقة 
ثقافة  تعزيز  يف  متفرد  ومن��ودج  والثقافة  للعلم 
ال���ق���راءة وم���ا ت��ن��ف��ذه م��ن ف��ع��ال��ي��ات ث��ق��اف��ي��ة على 
م����دار ال���ع���ام م���ن خ���الل ج��ه��ود ���ض��اح��ب ال�ضمو 
جواهر  ال�ضيخة  �ضمو  وقرينته  ال�ضارقة  ح��اك��م 
ب��ن��ت حم��م��د ال��ق��ا���ض��م��ي رئ��ي�����ض��ة امل��ج��ل�����س الأعلى 
ال��ث��ق��ايف الذي  ال��ف��ع��ل  الأ����ض���رة يف تنمية  ل�����ض��وؤون 
تقوم به الإمارة للنهو�س بالكتاب وتعزيز القراءة 
وتكري�س ح�ضورها لدى جميع اأفراد املجتمع اإىل 
جانب ات�ضاع حميط احليز الثقايف واأثر الربامج 
للنهو�س  التي تطرح  الفعاليات  الثقافية وجودة 

اإنتاج غزير  بالكتاب والقراءة وفق ما نلم�ضه من 
واأ�ضبحت  وال�ضغار  للكبار  �ضواء  بالكتاب  وعناية 
بف�ضل تلك الروؤية منارة الثقافة والإبداع الأدبي 
امل�ضروع  اأن  اإىل  امل��ال  ولفتت   . والتعلم  والتعليم 
ال�����ض��م��و ال�ضيخ  ال�����ذي خ��ط��ه ل�����ض��اح��ب  ال��ث��ق��ايف 
ال��دك��ت��ور ���ض��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ض��م��ي لإم����ارة 
ال�ضارقة منذ اأكرث من 40 عاما اكتملت مالحمه 
يف اأن تكون ال�ضارقة بهويتها الثقافية احل�ضارية 
ا�ضعاعا  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  والإع���الم���ي���ة  وال���رتب���وي���ة 
لالرتقاء والنهو�س واحلوار وج�ضر عبور للحوار 
ال��ث��ق��ايف واحل�����ض��اري ب��ني خمتلف دول  وال��ب��ن��اء 
تتويجا  ياأتي  الختيار  هذا  اأن  واأ�ضافت   . العامل 
من  للمعرفة  قدمه  فيما  ال�ضارقة  حاكم  جلهود 
دعم ومتكني ليكون �ضغله ال�ضاغل وبناء الإن�ضان 
روؤية  من  اإليه  يطمح  وم��ا  الع�ضر  ملقومات  وفقا 
العطاء  ق��ادر على  الإن�ضان كيان  اأن يكون  فذة يف 
للنهو�س  بجهوده  والإ�ضهام  والإب���داع  والنتماء 

بواقعه وتطوير جمتمعه وعامله . من جانبه اأكد 
الدكتور ر�ضاد �ضامل مدير اجلامعة القا�ضمية اأن 
اختيار اللجنة الدولية لعوا�ضم الكتاب العاملية يف 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة 
لعام  للكتاب  عاملية  عا�ضمة  ال�ضارقة  اليون�ضكو 
رائ���د ال��ث��ق��اف��ة يف  جل��ه��ود  ت��ق��دي��را  ي��ع��د   2019
الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  العربي  ال��وط��ن 
�ضلطان بن حممد القا�ضمي الذي مل يدخر و�ضعا 
وجهدا يف دعم روافد الثقافة لتتبواأ ال�ضارقة هذا 

اللقب امل�ضتحق كعا�ضمة عاملية للكتاب .
ال�ضنوات  ط��وال  ال�ضارقة  اأن  اإىل  �ضعادته  ولفت 
ال�ضابقة �ضطرت لنف�ضها نهجا متفردا قلما جتد 
له مثيال من حيث ما تعك�ضه من اهتمام متوا�ضل 
وعناية بالكتاب وحر�س على اإعالء �ضاأن الثقافة 
والتعلم  للتعليم  وخ��ط��ة  اليومية  للحياة  كلغة 
وروح التعليم العايل بها والإعالم الناطق بل�ضانها 
ويحق لنا اأن نفخر بال�ضارقة وبنهج �ضلطان الذي 

اأخل�س للثقافة فمنحها من وقته وجهده وبادلته 
للثقافة جمال وا�ضحا  العناية والهتمام وغدت 
التي  ال�ضارقة ما بني منارات جامعاتها  اإم��ارة  يف 
غدت وهجا للعلم والثقافة ينبع من ال�ضارقة اإىل 
اإن��ه اختيار ج��اء يف حمله  ال��ع��امل .. فعال  اأرج���اء 
به  وت��ق��وم  قامت  م��ا  اأهمية  على  لت��ف��اق اجلميع 
الكتاب  ل��دع��م  ب����ارز  ودور  ت��ق��دي��ر  م��ن  ال�����ض��ارق��ة 

وتعزيز ثقافة القراءة.
من جانبه اأعرب �ضعادة �ضالح �ضامل املحمود مدير 
عام هيئة ال�ضارقة للوثائق والأر�ضيف عن �ضعادته 
ال�ضارقة  اإمارة  اليون�ضكو  وفخره يف منح منظمة 
�ضرف لقب العا�ضمة العاملية للكتاب 2019 هذه 
املنظمة العريقة التي ل ياأتي اختياراتها م�ضادفة 
.. اإمنا توفرت لديها الأدلة والرباهني الوا�ضحة 
لهذا الختيار. واأ�ضاف اأن اجلميع يدرك من وراء 
هذه اجلهود والثمرات والإجنازات املتتالية املحب 
والفكر  املعرفة  اإىل  وال��داع��ي  والثقافة  للرتبية 

الإم���ارة  العلم وامل��ع��رف��ة ح��اك��م ه��ذه  اإن���ه �ضلطان 
املتوا�ضلة  جهوده  بف�ضل  ال��ذي  النرة  البا�ضمة 
تبواأت منارة  ال��رائ��دة وم�ضاعيه اخل��رة  واأف��ك��اره 
م�ضرة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار  والآداب.  والثقافة  العلم 
الإم������ارات اخل����رة ت��وا���ض��ل ال��ع��ط��اء ومت�����ض��ي يف 
�ضاخمة  امل��را���س  قوية  ال��راأ���س  مرفوعة  طريقها 
الإم����ارات  ويف  ال�����ض��ارق��ة  يف  لنا  فهنيئا  الأه����داف 
والعلم  النر  الفكر  ل�ضاحب  والتهاين اخلال�ضة 
املتميز والثقافة العالية والطموح الوثاب والإرادة 
ال�ضلبة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن 
مو�ضولة  والتهاين  وال�ضكر   .. القا�ضمي  حممد 
موؤ�ض�س  القا�ضمي  �ضلطان  ب��ن��ت  ب���دور  لل�ضيخة 
رئي�س  الإم��ارات��ي��ني  ال��ن��ا���ض��ري��ن  جمعية  ورئ��ي�����س 
العاملية  العا�ضمة  ال�ضارقة  مللف  املنظمة  اللجنة 
للكتاب .. الوارثة من اأبيها حب الثقافة وتقدي�س 
عليها  و�ضاهد  للعيان  وا�ضحه  فجهودها  الكتاب 

الإعالم. 

•• ال�صارقة-الفجر:

فعاليات  خ��ت��ام   ويف  اأم�����س  م�ضاء  احلمرية  بلدية  ك��رم��ت 
نادي احلمرية  اأ�ضرة  الرم�ضاين  بلدية احلمرية  جمل�س 
اإجناح  يف  ودوره  النادي  جلهود  تقديرا  الثقايف  الريا�ضي 

الفعاليات الرم�ضانية طوال ال�ضهر الف�ضيل .
ح�ضر احلفل مبارك را�ضد ال�ضام�ضي مدير بلدية احلمرية 
يرافقه حميد بن �ضمحه ال�ضام�ضي رئي�س املجل�س البلدي 

رئي�س  ن��ائ��ب  ال�ضام�ضي  ف��اي��ز  وح��م��ي��د  احل��م��ري��ة  ملنطقة 
وعدد  البلدي  املجل�س  اأع�ضاء  من  وع��دد  البلدي  جمل�س 

من املدعوين واأ�ضرة النادي  .
ال�ضام�ضي مدير  را���ض��د  م��ب��ارك  اأ���ض��اد  احل��ف��ل  ب��داي��ة  ويف 
بلدية احلمرية بدور نادي احلمرية وم�ضاهمته من خالل 
اأع�ضاء جمل�س الإدارة والعبني والداري��ني والريا�ضيني 
طوال  تنظيمها  ج��رى  ال��ت��ي  الفعاليات  يف  وم�ضاركتهم 
�ضهر رم�ضان الكرمي . واأو�ضح اأن للنادي كان له ح�ضوره 

يف  امل�ضاركة  بجانب  املنفذة  الفعاليات  يف  الدائم  وتوجده 
تنظيم فعاليات نادي احلمرية للثقافة واملعرفة وغرها 
م��ن الأن�����ض��ط��ة ال��ت��ي ع���ززت الأه�����داف امل�����ض��رتك��ة خلدمة 

املجتمع وتقدمي فعاليات مميزة .
اأع�ضاء  بتكرمي  ال�ضام�ضي  مبارك  ق��ام  احلفل  نهاية  ويف 
وتقدمي  الثقايف  الريا�ضي  احلمرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
درعا تذكاريا تقديرا جلهود النادي وتواجدهم يف جمل�س 

بلدية احلمرية الرم�ضاين .

نادي احلمرية الريا�شي يتلقى تكرميا من بلدية احلمرية 
تقديرا للجهود يف اإجناح فعاليات جمل�ض احلمرية الرم�شاين  

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02962/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02481/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �ضده :  عبدالأمني خان ملقاولت البناء - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �ضحر كامران كامران غني   
 ال�ضادر ل�ضاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�ضي بالتي:

 1- الزام املنفذ �ضده باخالء العني املوؤجرة وت�ضليمها للمنفذ خالية من ال�ضواغل 
2- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة الجرة امل�ضتحقة عن الفرتة من 
2016/3/10 وما ي�ضتجد حتى الخالء الفعلي بواقع الجرة ال�ضنوية 46000 درهم 
 وتقدمي براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي والزمته بالر�ضوم وامل�ضاريف. 

3- الزام املدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�ضة ع�ضر يوم من 
يتم  �ضوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�ضر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�ضب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02964/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00440/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �ضده : لوك�ضتوك للتجارة العامة - �س ذ م م  
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �ضحر كامران كامران غني   
 ال�ضادر ل�ضاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�ضي بالتي:

 1- الزام املنفذ �ضده باخالء العني املوؤجرة وت�ضليمها للمنفذ خالية من ال�ضواغل 
2- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي بدل ايجار عن املدة من 2016/10/20 
وحتى الخالء الفعلي بواقع 75000 درهم �ضنويا ، الزام املدعي عليه بت�ضليم 
 املدعي براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي الزمته بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى

3- الزام املدعي عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�ضة ع�ضر يوم من 
يتم  �ضوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�ضر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�ضب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم/ ن�سر- اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03860/2017 اإيجارات    

املحكوم له طالب العالن /  �ضركة بلو باي للعقارات - �س ذ م م  - العنوان / اإمارة دبي - منطقة 
اخلليج التجاري - �ضارع البراج - برج بلو باي - الطابق الثاين - مكتب رقم 216 

املحكوم عليه املطلوب اعالنه /  �ضركة جنوم امل�ضتقبل للو�ضاطة التجارية 
العنوان / جمهول حمل القامة  

منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/5/30 
حكمت اللجنة مبثابة احل�ضوري : 

الزام املدعي عليه : �ضركة جنوم امل�ضتقبل للو�ضاطة التجارية  
اخالء العني : مو�ضوع التداعي واملبينة بال�ضحيفة وت�ضليمها للمدعية خالية من ال�ضواغل 

الزام بقيمة ايجارية : ان توؤدي للمدعية قيمة الجرة امل�ضتحقة عن الفرتة من 2016/9/27 
وحتى متام الخالء الفعلي بواقع الجرة ال�ضنوية مبلغ 85000 درهم 

ت�ضليم املدعية براءة ذمة : عن ال�ضيانة 
والر�ضوم وامل�ضاريف. 

لذلك  الطعن  ليمكنه من  عليه  للمحكوم  الغيابي  باعالن احلكم  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم - اإعالن حكم غيابي 
يف  اأمر الأداء  رقم 2017/24 

املحكوم له طالب العالن /  بلو باي للعقارات
العنوان / اإمارة دبي - اخلليج التجاري - �ضارع البراج - برج بلو باي - مكتب رقم 216 

املحكوم عليه املطلوب اعالنه /   رائد ال�ضيد عبده حجاج - م�ضري اجلن�ضية  
العنوان / جمهول حمل القامة - هاتف 0552312320   

منطوق احلكم ال�ضادر بجل�ضة 2017/6/12 
ا�ضدر �ضعادة قا�ضي المور امل�ضتعجلة مبركز ف�س املنازعات اليجارية بدبي 

بناء على  ي��وؤدي للطالب مبلغ 117.550 درهم وامل�ضاريف -  ان  املقدم �ضده  بالزام  )ناأمر 
 5 م��دة  املطلوب �ضده  الأم��ر  امهل طالب  ان  بعد  وذل��ك  اجله  وال��ذي حل  الكتابي  ال�ضند 
ال��ذي مت ن�ضره يف جريدة الفجر بتاريخ  انه مل يويف بال�ضداد بناء على الع��الن  اي��ام ال 

2017/5/21 مع �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة وفقا للقانون. 
وحيث ان القانون قد الزم  ملن �ضدر له امر الداء باعالن القرار ال�ضادر باأمر الأداء اىل 
املحكوم عليه ليمكنه من التنفيذ لذلك نعلنكم بالقرار متهيدا لي�ضبح نهائي حالة عدم 

الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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عربي ودويل

اغتال تنظيم “بيجاك” اجلناح الع�ضكري حلزب العمال الكرد�ضتاين 
الإيراين املعار�س اأم�س الأربعاء، �ضابطا من قوات احلر�س الثوري 
لق�ضاء  التابعة  لو  ذاك��ر  بقرية  منزله  تواجده يف  اأثناء  عائلته،  مع 
بل د�ضت يف حمافظة اأذربيجان الغربية، وفق ما اأعلنت وكالة اأنباء 
مهر الإيرانية. ونقلت الوكالة عن م�ضدر يف احلر�س الثوري قوله، 
اإن ثمانية م�ضلحني من تنظيم بيجاك الإرهابية، هاجموا الأربعاء 
منزل ال�ضابط يف قوات احلر�س الثوري م�ضطفى فردو�ضي، وقاموا 

بقتله مع زوجته وابنته بعد اإطالق 10 ر�ضا�ضات عليهم.
واأفاد امل�ضدر، باأن امل�ضلحني الثمانية لذوا جميعاً بالفرار،  دون اأن 
يك�ضف عن رتبة ال�ضابط. وتنظيم بيجاك، هو تنظيم كردي انف�ضايل 
يعني ا�ضمه بالكردية حزب احلياة احلرة لكرد�ضتان، وين�ضط التنظيم 
يف �ضمال غرب اإيران، اأو ما يعرف مبنطقة اأذربيجان الغربية، ويقوم 

بني احلني والآخر باأعمال م�ضلحة �ضد حر�س الثورة الإيراين.
العمال  ح���زب  مقاتلي  م��ن  جم��م��وع��ة  ك��ان��ت  مت�ضل،  �ضعيد  وع��ل��ى 
املا�ضي ق��وات حر�س  اأي��ار مايو  23 من  ال�  الكرد�ضتاين، هاجمت يف 
احل��دود الإي��راين، عندما كانت تقوم بدورية على احل��دود الرتكية 
بالقرب من مدينة اورمية �ضمال غرب اإيران، يف حني اأ�ضفر الهجوم 

عن مقتل �ضابطني اإيرانيني وجرح �ضبعة اآخرين.

-وكاالت:
اأنها تراقب  الأربعاء،  ام�س  الأمريكية،  الوطني  الأمن  ك�ضفت وزارة 
ت��ق��اري��ر ع��ن ه��ج��م��ات اإل��ك��رتون��ي��ة ���ض��رب��ت ب�ضع م��ن��اط��ق يف اأوروب����ا 
با�ضتخدام فرو�س  اأن��ه��ا مت��ت  يعتقد  امل��ت��ح��دة،  وال��ولي��ات  ورو���ض��ي��ا 
“تقارير عن  اإنها تراقب  ال��وزارة يف بيان لها  البتزاز بيتيا. وقالت 
�ضركائنا  مع  ونن�ضق  عاملية،  كيانات  عدة  اأ�ضرت  اإلكرتونية  هجمات 
الدوليني واملحليني املخت�ضني يف هذا املجال”. واأعربت الوزارة عن 
ا�ضتعدادها ملد يد امل�ضاعدة لأي جهة تطلب منها ذلك. واأعلن العديد 
واأوروبا،  رو�ضيا  يف  وخا�ضة  العامل،  حول  واملوؤ�ّض�ضات  ال�ضركات  من 
اأّنها  ُيعتقد  ومتزامنة،  �ضر�ضة  اإلكرتونية  لهجمات  تعّر�ضها  اأم�س، 
متت بوا�ضطة فرو�س البتزاز “بيتيا”؛ ما اأّدى اإىل خروج حوا�ضيب 
عن اخلدمة. وبداأت الهجمات يف رو�ضيا، وانت�ضرت بعدها اإىل اأرجاء 

خمتلفة من العامل من �ضمنها الوليات املتحدة واأوروبا.

و�ضل رئي�س اأركان اجلي�س الأمريكي، جوزيف دانفورد، �ضباح ام�س 
مع  ر�ضمية  ل��ق��اءات  لإج���راء  ك��اب��ول،  الأفغانية  العا�ضمة  الأرب��ع��اء، 
اأن يزور دانفورد، قوات بالده العاملة  م�ضوؤويل البالد. ومن املقرر 
بح�ضب  غني،  اأ���ض��رف  ال��دول��ة  رئي�س  مع  يجتمع  ثم  اأفغان�ضتان،  يف 
امل�ضوؤول  تتناول حم��ادث��ات  اأن  املنتظر  وم��ن  الأن��ا���ض��ول.  اأوردت���ه  م��ا 
والإ�ضرتاتيجية  ال��ب��الد،  يف  الأم��ن��ي  ال��و���ض��ع  الأم��ري��ك��ي  الع�ضكري 
رادماني�س،  حممد  وق���ال  اأفغان�ضتان.  ب�ضاأن  اجل��دي��دة  الأم��ري��ك��ي��ة 
م�ضاعد املتحدث با�ضم وزارة الدفاع الأفغانية، اإن دانفورد �ضيجتمع 

مع م�ضوؤويل الوزارة ويتناول معهم اآخر تطورات الو�ضع يف البالد.
ومن املتوقع، اأن تعلن الوليات املتحدة خالل الأ�ضابيع القادمة عن 
اإ�ضرتاتيجية جديدة يف اأفغان�ضتان، تق�ضي باإر�ضال املزيد من القوات 

اإىل كابول.

اأعلن اجلي�س الرتكي ام�س الأربعاء اإن القوات الرتكية ردت باإطالق 
ال�ضعب  اأه��داف��ا لقوات حماية  الليل ودم��رت  املدفعية خ��الل  ن��ران 
النار على قوات تدعمها  اأطلق مقاتلو هذه القوات  اأن  الكردية بعد 
تركيا يف �ضمال �ضوريا. وقال اجلي�س الرتكي يف بيان اإن قوات حماية 
ال�ضعب الكردية اأطلقت نران الأ�ضلحة الآلية على وحدات للجي�س 
بلدة  جنوبي  مرعناز  منطقة  يف  تركيا  من  امل��دع��وم  احل��ر  ال�ضوري 
اأعزاز ب�ضمال �ضوريا. وتدعم الوليات املتحدة وحدات حماية ال�ضعب 
احتجاجات  رغ��م  �ضوريا  يف  داع�����س  تنظيم  �ضد  القتال  يف  ال��ك��ردي��ة 
اإرهابيني  متكررة من تركيا التي تعترب املقاتلني الأكراد ال�ضوريني 

وتخ�ضى اأن يوؤجج تقدمهم متردا كرديا يف تركيا.

عوا�صم

بغداد

كابول

انقرة

وا�شنطن

اإحباط هجمات لالنقالبيني يف تعز و�سبوة

رفع الطوارئ يف م�شت�شفيات مينية ب�شبب الكولريا
•• عدن-وكاالت:

اأحبطت هجوماً لالنقالبيني  ال�ضرعية  القوات  اأن  اأكدت م�ضادر ع�ضكرية 
ب��ع��د معارك  امل��خ��ا  ���ض��م��ايل م��دي��ري��ة  ال��روي�����س  ع��ل��ى م��واق��ع��ه��ا يف منطقة 

م�ضحوبة بق�ضف مدفعي عنيف لعدة �ضاعات. 
قتلى وجرحى من  �ضقوط  اإىل  الريا�س،  ل�ضحيفة  وفقاً  امل�ضادر،  واأ�ضارت 
اإىل  لالنقالبيني  ت�ضلل  حم��اول��ة  ال�ضرعية  ال��ق��وات  واأحبطت  الطرفني. 
مواقعها يف جبل العويد مبنطقة العبدلة مبديرية مقبنة بعد مواجهات 

ا�ضتمرت اأربع �ضاعات.
واأف�ضلت القوات ال�ضرعية هجوماً اآخر لقوات احلوثي واملخلوع �ضالح على 
ا�ضتباكات  ودارت  تعز.  غربي  م��وزع  مديرية  مركز  من  بالقرب  مواقعها 
ومواقع  اأه��داف��اً  وق�ضفت  التحالف  مقاتالت  تدخلت  فيما  الطرفني  بني 

لالنقالبيني.
ال�ضرعية وغارات  للقوات  املتمردين يف ق�ضف  و جرحى من  قتلى  و�ضقط 

للتحالف يف حر�س وميدي مبحافظة حجة احلدودية. 
مكثفاً  مدفعياً  ق�ضفاً  �ضنت  ال�ضرعية  القوات  اإن  ع�ضكرية  م�ضادر  وقالت 
يف  املتمردون  فيها  يتمركز  عدة  مواقع  ا�ضتهدف  املا�ضية  ال�ضاعات  خالل 
مزارع اخل�ضراء ومواقع اأخرى يف مديرية ميدي ال�ضاحلية، بالتوازي مع 

�ضل�ضلة غارات ملقاتالت التحالف.
ب��ن دغ��ر رف��ع حالة  اأح��م��د عبيد  اليمني  ال����وزراء  اأع��ل��ن رئي�س  ذل���ك،  اىل 
الطوارئ بالقطاع ال�ضحي يف حمافظات ابني وعدن وحلج وال�ضالع و�ضبوة 

وتفعيل الرت�ضد للوباء والإبالغ ال�ضريع باحتواء وباء الكولرا ب�ضرعة. 

اإ�سرائيل تطلب من قن�سلياتها يف اأمريكا ال�ستعداد لحتجاجات �سدها

املو�شاد ي�شعى للح�شول على تقنيات جديدة للتج�ش�ض

الأزقة ال�سيقة تعرقل التقدم وتوقع اإنتهاء املعركة قريبًا

القوات العراقية حتارب اآخر جيب لداع�ض يف املو�شل

الربملان العربي ينعقد 5 يوليو يف القاهرة
•• القاهرة -وام:

يعقد الربملان العربي برئا�ضة الدكتور م�ضعل بن فهم ال�ضلمي رئي�س 
ال�ضاد�ضة والأخ��رة من دور النعقاد الأول للف�ضل  الربملان جل�ضته 
الت�ضريعي الثاين يف اخلام�س من �ضهر يوليو املقبل يف مقر الأمانة 

العامة جلامعة الدول العربية يف القاهرة .
يومي  الأرب����ع  ال��دائ��م��ة  اج��ت��م��اع��ات جل��ان��ه  ال��ربمل��ان  وت�ضبق جل�ضة 
ال�ضوؤون اخلارجية  “ جلنة  الثالث والرابع من يوليو حيث تناق�س 
الو�ضع  م�ضتجدات  ب�ضاأن  تقريرها   “ القومي  والأم���ن  وال�ضيا�ضية 
يف  ال�ضيا�ضية  اجلوانب  حول  وال��ت��داول  العربي  العامل  يف  ال�ضيا�ضي 
التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب اإ�ضافة اإىل متابعة اآخر م�ضتجدات 
البنود الدائمة على جدول اأعمال اللجنة وهي الق�ضية الفل�ضطينية 

الثالث  الإماراتية  للجزر  اإي��ران  واحتالل  العربي  القومي  والأم��ن 
العربي  واجل���ولن  مو�ضى”  واأب��و  ال�ضغرى  وطنب  الكربى  “طنب 

ال�ضوري املحتل .
وت�ضتكمل جلنة ال�ضوؤون القت�ضادية واملالية مناق�ضاتها ومقرتحاتها 
ال���ض��رت���ض��ادي لال�ضتثمار بجانب  ال��ع��رب��ي  ال��ق��ان��ون  م�����ض��روع  ح��ول 
التجارة  منطقة  اإع��الن  م�ضتجدات  متابعة  حول  تقرير  ا�ضتعرا�س 
و�ضبل  العربية  ال��دول  يف  التنفيذ  ومواقف  الكربى  العربية  احل��رة 

ت�ضريع وترة التنفيذ لربناجمها التنفيذي .
م��ن خالل  ال��ع��رب��ي��ة  الق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ت��ط��ورات  ال��ل��ج��ن��ة  وت�ضتعر�س 
كيفية  وتبحث   2016 لعام  امل��وح��د  العربي  القت�ضادي  التقرير 
ال�ضتفادة وتفعيل مقرتحات ندوة التكامل القت�ضادي العربي التي 

عقدها الربملان العربي يف اأبريل املا�ضي.

يختبيء يف املنطقة احلدودية بني العراق و�ضوريا.
350 مت�ضددا  اإىل  اأن ماي�ضل  ويقدر اجلي�س العراقي 
م���ازال���وا حم��ا���ض��ري��ن يف امل��ن��اط��ق ال��ب��اق��ي��ة م��ن املدينة 
ب��ي��وت متداعية  امل��دن��ي��ني يف  ب��ني  ال��ق��دمي��ة متح�ضنني 
والتفجرات  اخل���داع���ي���ة  ال�������ض���راك  وي�����ض��ت��خ��دم��ون 
لإبطاء  وا�ضع  نطاق  على  القنا�ضة  ون��ران  النتحارية 

تقدم القوات الزاحفة من الغرب وال�ضمال واجلنوب.
وي��ق��ول م��ن متكنوا م��ن ال��ه��رب اإن اأك��رث م��ن 50 األف 
مدين حما�ضرون خلف خطوط داع�س ولديهم كميات 
ل تذكر من الغذاء وامل��اء وال��دواء. ومل يظهر اأثر لأي 
ل�ضيطرة  تخ�ضع  التي  املناطق  يف  الثالثاء  ي��وم  منهم 

القوات احلكومية يف املدينة القدمية.
العراقية.  القوات  �ضيطرة  خارج  اأحياء  ب�ضعة  ولت��زال 

املالية، البيت اليهودي، ومع ليربمان  احلكومة، وزير 
الراهن  الو�ضع  ن�ضحح  “نحن  اقواله  وح�ضب  اي�ضا. 
فالإ�ضالحيني  الآخ��ري��ن.  قبل  من  تخريبه  مت  ال��ذي 
ت��وج��ه��وا اىل املحكمة وخ��رب��وا  ال��و���ض��ع ال��راه��ن، وما 
نفعله نحن هو ت�ضحيح الأم��ر. رئي�س بلدية تل ابيب 
نعيد  نحن  ن�ضحح.  ون��ح��ن  املتاجر  مو�ضوع  يف  خ��رب 

الو�ضع اىل �ضابق عهده فقط«.
م���ن ج��ه��ت��ه اج�����رى رئ��ي�����س ال���وك���ال���ة ال��ي��ه��ودي��ة نتان 
�ضران�ضكي، ام�س، ات�ضالت مع 200 مبعوث للوكالة 
يف العامل وقال انه “يجب ال�ضغاء للتعابر عن الغ�ضب 
والنتقادات التي ت�ضدر عن جاليات كثرة ونقل هذه 
يف  وال�ضيا�ضية  الر�ضمية  ال�ضخ�ضيات  اىل  ال���ض��وات 
ال�ضوات  انه يجب معار�ضة  اكد  مع ذلك  ا�ضرائيل”. 
التي تعلو هنا وهناك داعية اىل الن�ضقاق والنف�ضال 
دون  من  باأنه  والتو�ضيح  دعمها،  ووق��ف  ا�ضرائيل  عن 
عالقة وثيقة مع ا�ضرائيل ل يوجد م�ضتقبل للجاليات 
ال�����ض��ح��ي��ح الن هو  الأم����ر  امل��ه��ج��ر، وان  ال��ي��ه��ودي��ة يف 
ال�ضغاء لكل موقف بهدف تقريب واحتواء كل الآراء.

وان�����ض��م اىل ج��ه��ود ال��ت��ه��دئ��ة ال���وزي���ران ن��ف��ت��ايل بينت 
والذين  ده��ان،  بن  ايلي  الوزير  ونائب  �ضكيد،  واييلت 

•• املو�صل-رويرتز:
م��ن فتحة ���ض��غ��رة يف ج���دار ع��ل��ى اخل���ط الأم���ام���ي يف 
املو�ضل راح جنود عراقيون يرتدون زيا اأ�ضود يتطلعون 
لإلقاء نظرة على اآخر م�ضاحة من الأر�س ي�ضيطر عليها 

تنظيم داع�س الإرهابي يف قلب املدينة التاريخي.
وعلى بعد خطوات فقط تنت�ضب يف اأر�س حرام تف�ضل 
بني املتحاربني قاعدة املئذنة احلدباء التي ظلت تطل 
على املدينة على مدار 850 عاما حتى قام املت�ضددون 

بتلغيمها ون�ضفها يف الأ�ضبوع املا�ضي.
يقت�ضي الو�ضول اإىل هذا العمق يف املو�ضل القدمية اأن 
ينزل جنود جهاز مكافحة الإرهاب من عربات الهمفي 
املدرعة وال�ضر ع�ضر دقائق يف متاهة من الأزقة ال�ضيقة 
التي ل تت�ضع يف بع�س املناطق �ضوى ملرور رجل واحد. 
ويعرب اجلنود من خالل فتحات يف اجلدران ويدخلون 

بيوتا واأفنية مهجورة ينت�ضر فيها الركام.
اأن  ل��درج��ة  الكثافة  ���ض��دي��دة  املنطقة  ه��ذه  يف  وامل��ب��اين 
ال�ضيارات ل ميكنها املرور فيها كما اأن ال�ضربات اجلوية 
�ضتت�ضبب على الأرجح يف اأ�ضرار وخ�ضائر ب�ضرية وا�ضعة 

غر مق�ضودة.
لتنظيم  الفعلية  العا�ضمة  ا�ضتعادة  معركة  واأ�ضبحت 
تقت�ضر على جمموعة من  العراق  الإره��اب��ي يف  داع�س 
يناورون  هجومية  ببنادق  م�ضلحني  العراقيني  اجلنود 

�ضرا على الأقدام عرب قلب املدينة باأزقته الرتابية.
بني  امل��ت��الح��م  وال��ق��ت��ال  العنيفة  ال�ضتباكات  وت�ضببت 
القوات اخلا�ضة ومقاتلي التنظيم الذين اكت�ضبوا خربة 
قتالية كبرة يف اإحلاق اأ�ضرار �ضديدة باملدينة القدمية 

حتى اأ�ضبح من ال�ضعب التمييز بني البيوت واأفنيتها.
املدينة  ال��ع��راق��ي��ة  ال���ق���وات  اق��ت��ح��م��ت  اأي����ام  ت�ضعة  م��ن��ذ 
ع�ضكرية  حلملة  الأخ���ر  ال��ه��دف  متثل  التي  القدمية 
بداأت قبل ثمانية اأ�ضهر ل�ضرتداد املو�ضل. ويوم الثنني 
للمئذنة  امل��واج��ه  ال��ف��اروق  ح��ي  على  ال��ق��وات  �ضيطرت 
احلدباء وجامع النوري ويوم الثالثاء قال اجلي�س اإنه 

ا�ضتعاد حي امل�ضاهدة.
الكربى  العربية  العوا�ضم  التاريخية يف  الأحياء  ومثل 
القدمية  املو�ضل  مدينة  يف  ت��وج��د  ودم�ضق  كالقاهرة 
البيوت  وتنت�ضر  وكنائ�س  م�ضاجد  وب�ضعة  �ضعبية  �ضوق 
مر  على  بع�س  ف��وق  بع�ضها  بناء  اأعيد  التي  ال�ضغرة 
ال��ع�����ض��ور. وت��رج��ع اأغ��ل��ب الأب��ن��ي��ة احل��ج��ري��ة اإىل فرتة 
اأقدم من ذلك. وقد  اأن بع�ضها  الع�ضور الو�ضطى غر 
ت�ضببت مبادرات التطوير والإهمال الطويل يف اإحداث 
املدينة  على  التنظيم  ي�ضيطر  اأن  قبل  ج�ضيمة  اأ���ض��رار 
غر اأن املئذنة احلدباء، التي كانت ترتفع 45 مرتا يف 
�ضماء املو�ضل، ظلت قائمة كرمز خا�س باملدينة خالل 

تلك التحولت.
وقد قال رئي�س الوزراء العراقي اإن تدمر املئذنة يرقى 
تنظيم  ج��ان��ب  م��ن  بالهزمية  الع����رتاف  م�ضتوى  اإىل 

داع�س.
فعلى منرب هذا امل�ضجد كانت املرة الوحيدة التي ظهر 
قبل  امل��الأ  على  التنظيم  زعيم  البغدادي  بكر  اأب��و  فيها 
ثالثة اأع��وام ليعلن قيام ما ي�ضمى دولة اخلالفة التي 

تتهاوى اأركانها الآن.
وقالت م�ضادر ع�ضكرية اأمريكية وعراقية اإن البغدادي 
اأنه  ترك القتال يف املو�ضل لقادة حمليني ومن املعتقد 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�ضندوق  “مو�ضاد”  الإ�ضرائيلي  املخابرات  جهاز  اأن�ضاأ 
ا�ضتثمار للم�ضاعدة يف اكت�ضاب معرفة جديدة يف جمال 
األف   570 اإىل  قيمتها  ت�ضل  منحاً  ويقدم  التج�ض�س، 

دولر للم�ضروع الواحد لجتذاب اأفكار جديدة.
وقالت احلكومة الإ�ضرائيلية يف بيان اإن “املو�ضاد ي�ضعى 
للح�ضول على تكنولوجيا يف جمالت متنوعة منها علم 
بالإ�ضافة  والت�ضفر،  الت�ضغر  وتكنولوجيا  الروبوت 
من  املعلومات  ل�ضتخال�س  جديدة  اآلية  اأ�ضاليب  اإىل 
من  مبزيد  العمليات  لتنفيذ  ج��دي��دة  و�ضبل  ال��وث��ائ��ق 

ال�ضرية«.
واأ�ضدر ال�ضندوق اجلديد الذي يحمل ا�ضم “ليربتاد” 
ل��ت��ق��دمي م��ن��ح بقيمة  اأن����ه م�ضتعد  ف��ي��ه،  اأو����ض���ح  ب��ي��ان��اً 
للم�ضروع مقابل حقوق غر  �ضيقل  اإىل مليوين  ت�ضل 
�ضيحتفظون  املطورين  واأن  التكنولوجيا،  يف  ح�ضرية 

بحقوق ملكية منتجهم وي�ضتطيعون بيعها.
البتكار  ت�����ض��ج��ي��ع  امل���و����ض���اد  “يريد  ال��ب��ي��ان  واأ�����ض����اف 
التكنولوجيا  �ضنطبق  رائ���دة،  تكنولوجيا  وا�ضتحداث 
م�ضراً  الأطراف”،  مع  بالتعاون  تطويرها  يتم  التي 
متاح  ال��ع��ر���س  واأن  ال��ت��ق��دم،  اأح���د  اأي  “بو�ضع  اأن���ه  اإىل 

لل�ضركات الأجنبية«.
نتنياهو،  بنيامني  الإ�ضرائيلي،  ال���وزراء  رئي�س  ون�ضر 
مقطعاً م�ضوراً ق�ضراً على تويرت يظهر التكنولوجيا 
متقدماً  املو�ضاد  “�ضيظل  وكتب:  املحتملة،  امل�ضتقبلية 
اأمن  الأع��ظ��م وه��ي �ضمان  ورائ����داً يف مهمته  وج��ري��ئ��اً 

اإ�ضرائيل«.
اخلارجية  وزارة  ان  “هاآرت�س”  ت��ك��ت��ب  ذل�����ك،  اىل 
ال�ضرائيلية طلبت من قن�ضلياتها الدبلوما�ضية الت�ضع 
يف الوليات املتحدة، ال�ضتعداد ملوجة احتجاج من قبل 
على خلفية  المريكية  اليهودية  والتنظيمات  اجلالية 
ال�ضالة  خمطط  جتميد  ال�ضرائيلية  احلكومة  ق��رار 
ال��ت��ه��ود. ومت توجيه  ق��ان��ون  املبكى ومت��ري��ر  يف ح��ائ��ط 
ونقل  الحتجاج  احتواء  اىل حماولة  ا�ضرائيل  قنا�ضل 
ر�ضالة مفادها باأن املحافظني وال�ضالحيني يتحملون 
التقارير  وت�ضر  الأزم����ة.  ت��ول��د  ع��ن  امل�ضوؤولية  اي�ضا 
تهديدات  اىل  القن�ضليات  م��ن  و�ضلت  ال��ت��ي  الول��ي��ة 

بوقف التربعات لإ�ضرائيل.
ليلة  م��ن  اب���ت���داء  وزارة اخل��ارج��ي��ة،  وق���د و���ض��ل��ت اىل 
اىل  ت�ضر  القن�ضليات  م��ن  ر�ضائل  ال��ث��الث��اء،  الث��ن��ني 

�ضيكاغو يف  اليهودية. وكتب قن�ضل  احتجاج اجلاليات 
الردود  ان  “هاآرت�س”  اىل  منها  ن�ضخة  و�ضلت  برقية 
الولية تت�ضمن “ر�ضائل �ضعبة تعرب عن خيبة المل 

والأمل” نتيجة جتميد خمطط حائط املبكى.
فقدان  ع��ن  م��ق��ولت  “�ضمعنا  ان���ه  القن�ضل  وا����ض���اف 
ق�ضوة،  ا�ضد  كلمات  ا�ضتخدموا  من  هناك  وك��ن  الثقة، 
للمو�ضوع  �ضتكون  باأنه  املعنية  ق�ضم من اجلهات  وقال 
اأثار �ضتنعك�س يف خطوات عملية كالتربعات او حمالت 

�ضيا�ضية.
كما و�ضلت برقية م�ضابهة من القن�ضلية يف نيويورك، 
تهاجم قرار احلكومة ال�ضرائيلية، وت�ضر اىل ان رئي�س 
احتاد ولية كولومبو�س اوهايو، اكد امام القن�ضل باأنه 
ينوي وقف التربعات لإ�ضرائيل. فيما قال احتاد �ضمال 
نيو جر�ضي ان القرار قد يوؤثر على عالقات الحتاد مع 

ا�ضرائيل.
يف هذا املو�ضوع، تطرق ال�ضفر المريكي لدى ا�ضرائيل، 
ديفيد فريدمان، خالل خطاب القاه يف موؤمتر ملنظمة 
الزمة  اىل  الثالثاء،  ام�س  القد�س،  يف  بريت”  “بني 
ب���ني احل��ك��وم��ة ال���ض��رائ��ي��ل��ي��ة واجل��ال��ي��ة ال��ي��ه��ودي��ة يف 
الوليات املتحدة يف مو�ضوع خمطط ال�ضالة يف حائط 
املبكى وقانون التهود. وقال فريدمان انه فوجئ حني 
�ضمع باأن احدى التنظيمات اليهودية اعلنت يف اعقاب 
النظر يف دعمها لإ�ضرائيل. وقال  �ضتعيد  باأنها  الزمة 
املتحدة  للوليات  ك�ضفر  ذل��ك  يقول  ل  ان��ه  فريدمان 

وامنا كيهودي امريكي.
وق����ال ف��ري��دم��ان ان���ه ك���ان ي��ن��وي ال���ق���اء خ��ط��اب حول 
ال��ع��الق��ات ب���ني ا���ض��رائ��ي��ل وال����ولي����ات امل��ت��ح��دة، لكنه 
�ضمعها من  التي  ال���ردود  اع��ق��اب  ق��رر تغر خطابه يف 

تنظيمات يهودية حول ازمة حائط املبكى. 
�ضمعت  والغ�ضب،  الح��ب��اط  م�ضدر  اتفهم  ان��ا  وق���ال: 
التفكر  اع��ادة  انه يجب  يقول  رئي�ضيا  يهوديا  تنظيما 
بدعمه لإ���ض��رائ��ي��ل. لقد ك��ان ه��ذا الأم���ر غ��ر معقول 

بالن�ضبة يل طوال حياتي، حتى يوم ام�س .
يف ه�����ذا امل���و����ض���وع ت��ك��ت��ب ي�����ض��رائ��ي��ل ه���ي���وم ان�����ه بعد 
الت�ضريحات احلربية يف مو�ضوع خمطط حائط املبكى، 
�ضعت الحزاب الدينية املتزمتة والوكالة اليهودية اىل 

تخفي�س م�ضتوى اللهيب. 
وقال وزير ال�ضحة يعقوب ليت�ضمان ل�ضحيفة ي�ضرائيل 
احتفظ  انا  العلمانيني.  حماربة  نريد  ل  نحن  هيوم: 
بالتفاق الئتاليف الذي وقعناه مع اجلميع، مع رئي�س 

الأيام  يف  الهجوم  ينتهي  اأن  تتوقع  ال�ضلطات  اأن  ورغ��م 
القادمة فما زال تقدم القوات عملية م�ضنية.

ويف باحة بيت متهدم يطلق جندي طائرة �ضغرة دون 
جتمع  ال�ضماء  يف  ب��اأزي��زه��ا  ترتفع  كانت  وبينما  ط��ي��ار. 
ال�ضباط على اأريكة لتفقد الدفاعات املعادية من خالل 

بث الفيديو الذي ي�ضتقبلونه من الطائرة.
ت�ضدها حجارة  اأزق���ة  ع��رب  ينطلقون  وق��ال جنود مم��ن 
النتحاريني  وامل��ف��ج��ري��ن  ال��ق��ن��ا���ض��ة  اإن  اأث����اث  وق��ط��ع 
داع�س.  جانب  م��ن  الرئي�ضي  املقاومة  م�ضدر  م��ازال��وا 
القتال  مع  التكيف  �ضبل  بينهم  فيما  اجلنود  وي��ت��داول 

خارج عرباتهم الهمفي.
م�ضيفا  م��ب��ا���ض��رة.  لي�ضت  امل��واج��ه��ة  اإن  ج��ن��دي  وق����ال 

“اأحيانا يخرجون فجاأة من نا�ضية«.

اج���روا حم��ادث��ات م��ع ممثلي ال��ف��درال��ي��ة ال��ي��ه��ودي��ة يف 
الوليات املتحدة ومع نتان �ضران�ضكي، وقادة احلركتني 

ال�ضالحية واملحافظة وممثلي كرن هي�ضود.
وقال بينت انه “توجد ازمة ملمو�ضة امام قيادة يهود 
قبل  م��ن  ب�ضفعهم  ي�ضعرون  ان��ه��م  امل��ت��ح��دة.  ال��ولي��ات 
هذا  هنا.  فيهم  مرغوبا  لي�س  وباأنه  ا�ضرائيل،  حكومة 

طبعا لي�س الواقع، ولكن هذا هو �ضعورهم«. 
ف��ي��ه��م هنا  “انهم اخ��وت��ن��ا، م���رغ���وب  اق���وال���ه  وح�����ض��ب 
ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة لإ���ض��رائ��ي��ل و�ضنبقى  وي�����ض��ك��ل��ون ق��اع��دة 
موحدين معا. مت ارتكاب عدة اخطاء، وهناك معلومات 
باحة  يف  ال�ضالة  منع  مت  وك��اأن��ه  تظهر  وا�ضعة  خاطئة 
لي�س  ه���ذا  ل��ك��ن  امل��ب��ك��ى  ح��ائ��ط  ي�ضرائيل”  “عزرات 
�ضحيحا. انها مفتوحة لكل التيارات و�ضتبقى مفتوحة 

اىل البد. مل يتغر �ضيء هنا«.
يف هذه الثناء يعمل البيت اليهودي على دفع ت�ضوية يف 
مو�ضوع قانون التهود، ووفقا لها فان القانون �ضي�ضري 
فقط يف م�ضاألة قانون العودة واحل�ضول على املواطنة. 
الراهن،  ال��و���ض��ع  على  احل��ف��اظ  ع��ن  عمليا  واحل��دي��ث 
املواطنة  ع��ل��ى  احل�����ض��ول  ب���اأن  ال��ت��ح��دي��د  �ضيتم  بحيث 

الدائمة يحتم التهود الر�ضمي فقط.

تامر يرف�ض التنحي وي�شتنكر اتهامه بالف�شاد
•• عوا�صم-وكاالت:

ا�ضتنكر الرئي�س الربازيلي مي�ضال تامر اتهامات الف�ضاد التي 
وجهت اإليه وو�ضفها باأنها “حيلة قانونية” ورف�س التنحي.

النائب  اأي�ضاً  تامر  اتهم  الوطني،  التلفزيون  بثها  كلمة  ويف 
وب�اإعادة اخرتاع  �ضيا�ضية  دوافع  له  باأن  رودريغو غانوت  العام 
ت��ام��ر: من  وق���ال  الهجوم عليه.  اأج���ل  م��ن  ال��ق��ان��ون اجلنائي 
وجهة نظر قانونية، خماويف هي احلد الأدن��ى، م�ضيفا: هذا 
اأ�ضارك يف  امل��ال مطلقاً ومل  اأر  اخل��زي �ضيا�ضي يف طبيعته، مل 

اأية ترتيبات بهدف ارتكاب اأعمال غر قانونية.

اإ�س(،  ب��ي  �ضركة )جيه  م��ن  ر�ضى  بقبول  تامر  ج��ان��وت  وات��ه��م 
ل�ضالح  تدخله  مقابل  العامل،  يف  اللحوم  لتعبئة  �ضركة  اأك��رب 
القت�ضادي، وهو هيئة  للدفاع  الإداري  املجل�س  ال�ضركة لدى 
يف  متثل  دل��ي��ال  ج��ان��وت  وق���دم  ال��ب��الد.  يف  التناف�ضية  تنظيم 
)جيه  �ضركة  ل��دى  تنفيذي  م�ضوؤول  �ضجلها  م�ضورة  لقطات 
بي اإ�س( واأظهرت رودريجو روت�ضا لوري�س، وهو م�ضت�ضار �ضابق 
بيتزا ومعه حقيبة يد حتتوي على  يغادر مطعم  لتامر، وهو 
ب��اأن ه��ذا املبلغ  األ��ف دولر(. ويزعم  األ��ف ري��ال )150   500
كان  الذي  تامر  اإىل  �ضل�ضلة مدفوعات  الأوىل يف  الدفعة  كان 
هي  وه���ذه  ق��ان��وين.  ن���زاع  يف  ال�ضركة  ع��ن  بالنيابة  �ضيتدخل 

يف  بالف�ضاد  ر�ضميا  ح��ايل  رئي�س  فيها  يتهم  التي  الأوىل  امل��رة 
للوري�س،  املا�ضي  الثنني  اتهامات  توجيه  مت  كما  ال��ربازي��ل. 
النائب ال�ضابق الذي جرى اإلقاء القب�س عليه يف بداية يونيو 

اجلاري لتهامه بتلقي ر�ضوة بالنيابة عن تامر.
وقال جانوت اإن تامر خدع املواطنني الربازيليني، واأن �ضورة 
لوري�س متثل اإهانة للمواطنني وللمن�ضب الذي ي�ضغله تامر.

كانت  اإذا  م��ا  تقرير  الآن  العليا  املحكمة  على  يتعني  و���ض��وف 
الع�ضرات من  اأن  اإىل  املحاكمة. وي�ضار  با�ضتمرار  �ضوف ت�ضمح 
ال�ضيا�ضيني الربازيليني وامل�ضوؤولني ورجال الأعمال متهمون 

بتلقي ر�ضاوى من �ضركة بيرتوبرا�س احلكومية.
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يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم 267710        بتاريخ :2017/2/5    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ض��م: كناديان فرجينيا للتبغ املحدودة
وعنوانه: �س. ب:    17628، دبي.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
التبغ واأدوات املدخنني، �ضجائر

الواقعة يف الفئة 34 :
و�ضف العالمة:

هي عبارة عن كلمة BABBLE مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون ال�ضود.
. ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد  
اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم 267756         بتاريخ :2017/2/6
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ض��م: ام ايه بي فود ترك�س للتجارة �س.ذ.م.م
وعنوانه:  �س. ب:  211827

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
دة املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي، �ضيارات،هياكل �ضيارات،مركبات مربَّ

  الواقعة يف الفئة 12 :
و�ضف العالمة:

ل�ضاحنة طعام �ضغرة  ر�ضم  يوجد  و مميز حيث  كبر  ب�ضكل  كتبت    MAB الالتينية  الكلمة  عبارة عن 
 FOOD اأ�ضفلها كتبت الكلمات الالتينية  B، و  A و  وحتتها م�ضار باللون الأ�ضود كتبت حتت احلرفني 
www.mabfoodtrucks. الالتينية  العبارة  كتبت  جميعا  حتتهم  و  مميز  ب�ضكل   TRUCKS

املرفق. بال�ضكل  مو�ضح  هو  كما  الأزرق  باللون  العالمة  و  مميز  ب�ضكل  كتبت    com
 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم 267955        بتاريخ : 2017/02/09م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ض��م: كناديان فرجينيا للتبغ املحدودة
وعنوانه: �س. ب:    17628، دبي

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
التبغ واأدوات املدخنني، �ضجائر

الواقعة يف الفئة 34 :
و�ضف العالمة:

هي عبارة عن كلمة MARAM مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون ال�ضود.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد  
اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم 268692       بتاريخ : 2017/2/23   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ض��م: بالولتيل �ضديق مو�ضى
وعنوانه: �س  ب: 48702، ال�ضارقة     ،المارات. 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

حقائب يد، ال�ضناديق واحلقائب،حقائب �ضفرية،حمافظ جيب،اأحزمة كتف جلدية
يف الفئة 18

و�ضف العالمة:
العبارة  اأ�ضفلها  و  مميز،  هند�ضي  ر�ضم  يعلوها  و   "AEROBRIDGE" الالتينية  الكلمة  عن  عبارة 
خلفية  على  الأبي�س  باللون  مميز  ب�ضكل  جميعهم   BOARDING TO LUXURY الالتينية 

مربعة ال�ضكل باللون الأ�ضود كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
. ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم 268693      بتاريخ :     23/02/2017م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ض��م: بالولتيل �ضديق مو�ضى
وعنوانه: �س  ب: 48702، ال�ضارقة     ،المارات. 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

مالب�س جاهزة،مالب�س داخلية  ولبا�س القدم
يف الفئة 25

و�ضف العالمة:
عبارة عن الكلمة الالتينية "AEROBRIDGE" و يعلوها ر�ضم هند�ضي مميز، و اأ�ضفلها 
باللون  مميز  ب�ضكل  جميعهم   BOARDING TO LUXURY الالتينية  العبارة 

الأبي�س على خلفية مربعة ال�ضكل باللون الأ�ضود كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
. ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد  
اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 268723 
بتاريخ : 2016/02/23

با�ضم: ال�ضيدة/ جيورجينا ميالين وال�س
عنوانه: �س.ب. 502969 – دبي، الإمارات العربية املتحدة.                  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
البرة )�ضراب ال�ضعر( واملياه املعدنية والغازية وغرها من امل�ضروبات غر الكحولية، م�ضروبات م�ضتخل�ضة 

من الفواكه وع�ضائر الفواكه، اأ�ضربة وم�ضتح�ضرات اأخرى لتح�ضر امل�ضروبات.
الواقعة بالفئة: 32  

الأبي�س  ب��ال��ل��ون  مم��ي��زة  لتينية  "SUPER HYDRATE" ب��اأح��رف  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���ض��ف 
باأحرف   "HYDRATION FOR INDUSTRY" عبارة  يدنوها  ومبتكر،  مميز  وبت�ضميم 

لتينية مميزة باللون الأ�ضود، كما هو مو�ضح بال�ضكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 264540 
بتاريخ : 2016/12/08

با�ضم: �س. �ضو بازار )�س.ذ.م.م(
عنوانه: �س.ب. 30927 – دبي، الإمارات العربية املتحدة.                  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.

الواقعة بالفئة: 25  
و�ضف العالمة: العالمة "VANISH" باأحرف لتينية مميزة باللون الرمادي الداكن وبت�ضميم مميز 
 "EASY TO WALK" ومبتكر داخل �ضكل �ضبه م�ضتطيل باللون الأبي�س والأ�ضود، يدنوها عبارة 

باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�ضود، كما هو مو�ضح بال�ضكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 268440 
بتاريخ : 2016/02/18

با�ضم: �س. نادري للتجارة العامة �س.ذ.م.م.
عنوانه: �س.ب. 15240، عجمان – الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
م�ضتح�ضرات تبيي�س الأقم�ضة ومواد اأخرى ت�ضتعمل فى غ�ضل وكى املالب�س، م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل 
منظفات  لل�ضعر،  )لو�ضن(  غ�ضول  جتميل،  م�ضتح�ضرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �ضابون،  وق�ضط،  وجلى 

ا�ضنان.
الواقعة بالفئة: 03  

و�ضف العالمة: العالمة "ويجيني VIJINI" باأحرف لتينية وعربية مميزة باللون الأبي�س وبت�ضميم 
مميز ومبتكر، على خلفية مربعة باللون الأ�ضود، كما هو مو�ضح بال�ضكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 96753

با�ض��م: مونتي -بيانكو داياموند ابليكي�ضنز كو. ،ال تي دي.

اإندا�ضرتيال زون،  اإندا�ضرتيال بارك، �ضينكون تاون، �ضوندي  وعنوانه: الرقم 7، زينغي با روود، غوانغلونغ 

فو�ضان �ضيتي، غوانغدونغ بورفين�س، ال�ضني.

وامل�ضجلة حتت رقم : )        96754      (  بتاريخ:  10  /  09  /2009

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :  

27 /   06  /  2017  وحتى تاريخ :   27 /  06  /    2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن
املقطم  ال�ض�����ادة/مطعم  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�ضة رقم:CN 1133857 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة اميان نبيل احمد %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف ا�ضماعيل �ضيلور بيديكاييل
تعديل وكيل خدمات/حذف �ضعيد حممد النخري اجلنيبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ 

رخ�ضة رقم:CN 1266245  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�ضم جتاري من/الهائل لعمال البال�ضرت
AL HAIL PLASTER WORKS

اىل/ هران للمقاولت وال�ضيانة العامة
HERAN GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة �ضيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة مقاولت م�ضاريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�ضاط/حذف اعمال التطيني للمباين والبال�ضرت )4330009(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك حليمة ح�ضن علي املازمي
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية :J Juffair Food جفر للماأكولت

املودعة بالرقم :271595     بتاريخ : 2017/4/16    
با�ض������م :  حليمة ح�ضن علي املازمي

العنوان: دولة المارات العربية املتحدة امارة ال�ضارقة النوف حلف �ضارع املدينة اجلامعية فيال رقم 1770 
ملك ح�ضن علي ح�ضني املازم ، هاتف:0527309991 ، �ضندوق الربيد:31214 دبي

امييل:almazimi81@gmail.com  ال�ضارقة
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفر الطعمة وامل�ضروبات والأيواء املوؤقت

الذهبي  باللون  زخ��ارف  بداخلها  الفاحت  الزرق  باللون  دائ��رة  التجارية عبارة عن  العالمة:العالمة  و�ضف 
ومن ا�ضفلها وردة باللون الحمر والخ�ضر ويتو�ضط الدائرة حرف J باللغة الالتينية باللون الوردي ومن 
 Juffair Food J كلمة  ا�ضفل حرف  وال��وردي والذهبي ومن  باللون الزرق  الطعام  اع��اله �ضورة قدر 
باللغة الالتينية ب�ضكل مميز باللون الزرق الفاحت ومن حتتها كلمة جفر للماأكولت باللغة العربية باللون 

الوردي. 
ال�ض��رتاطات :احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�ضمل الكلمة للماأكولت باعتبارها و�ضفية على اخلدمات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك مطعم �ضو�ضي ذ.م.م
kuizinn: طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :274052     بتاريخ : 2017/5/28    
با�ض������م :مطعم �ضو�ضي ذ.م.م

العنوان: ال�ضارقة ، �س.ب:79444 ، هاتف:065570577 
املتحدة  العربية  المارات   contactus@susrestaurant.ae-hi:امييل 

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفر الطعمة وامل�ضروبات 
والأيواء املوؤقت

قبة  من  العالمة  وتتكون  الجنليزية  باللغة   )kuizinn( العالمة:العالمة  و�ضف 
واعواد الطعام اليابانية وتتكون من لونني الأزرق والحمر. 

ال�ض��رتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة 
القت�ضاد  اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  29  يونيو 2017 العدد 12057

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29

تنويه
بال�ضارة اىل العالن ال�ضادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12048 بتاريخ 2017/6/17 
بخ�ضو�س الرخ�ضة التجارية )CN-1275626( بال�ضم التجاري/اوباجي مديكال 

ذ.م.م  ننوه بانه ورد خطاأ يف العالن امل�ضار اليه اعاله:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �ضامر بن عامر بن خليل ارناووط %100

وال�ضحيح هو
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �ضامر بن عامر بن خليل ارناووط %25

لذا وجب التنويه
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حقو ق او دعوى بعد 

انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1855  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- طران �ضايف - م م ح   جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ كينجا ك�ضيجيزي  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
بال�ضافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )65948(
املحكمة  املحكمة. وعليه فان  اىل مبلغ 4817 درهم ر�ضوم خلزينة 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1651  جتاري جزئي
ان  الق��ام��ة مب��ا  العويلي جمهول حم��ل  �ضعيد  احمد  / 1-ف��ري��د  امل��دع��ي عليه  اىل 
املدعي/�ضيدر لتاأجر ال�ضيارات �س.ذ.م.م ومتثلها مديرتها/غادة احمد ال�ضقيف قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها �ضم ملف النزاع رقم:254 ل�ضنة 2017 نزاع جتاري 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )7000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�ضة يوم  الثالثاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ضاعة   2017/7/4 امل��واف��ق 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1600  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-ذا ليدر لل�ضفر  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة  اأق��ام عليك  / م��رمي احلبيب دح��و   قد 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )24000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
 )MB167103580AE(والر�ضوم وامل�ضاريف ورقم ال�ضكوى )درهم
وح��ددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق 2017/7/5   ال�ضاعة 8.30 �س 
م��ن ميثلك  اأو  ب��احل�����ض��ور  ف��اأن��ت مكلف  ل���ذا    Ch1.A.2  : ب��ال��ق��اع��ة 
للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/663   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- ماجد ال�ضيخ عمر عبيد ماجد املاجد - ب�ضفته ال�ضخ�ضية 
وب�ضفته مالك موؤ�ض�ضة / ماجد ال�ضيخ عمر ملقاولت البناء - جمهول حمل 
 القامة مبا ان طالب التنفيذ/�س �س لوتاه للخر�ضانة اجلاهزة - �س ذ م م

الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي   اآل  الناخي  غريب  خمي�س  عبداهلل   : وميثله 
وق��دره )67402(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/449   تنفيذ مدين  
�ضاثي�ضان   جريجا  2-���ض��ارون  ك��وري��را  ان��ت��وين  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/مايند ترك�س للت�ضميم 
الداخلي - �س ذ م م - وميثلها زياد جوزيف - قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )22746(
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

حتليل اخباري
ال����ولي����ات  امل�����ض��ل�����ض��ل يف  ُب�������ّث     
و�ضاحبه  ���ض��وت��امي،  على  امل��ت��ح��دة 
اأوليفر  اّت��ه��م  م��ن��ه:  ج��دل ل مفر 
�ضبب،  دون  م���ن  ول��ي�����س  ����ض���ت���ون، 
الرو�ضي،  الرئي�س  م��ع  ب��ال��ت��واط��وؤ 
وباعتماد مقاربة مل ترتك جمال 
ك��ب��را ل��ل��دق��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة مب��ا ان 
مل  ب��وت��ني  ف��الدمي��ر  ت�ضريحات 
اأو  للحقيقة،  تدقيق  ب���اأي  ُت��واج��ه 
باأي كلمة تناق�ضها، ول حتى من 

املخرج الذي نادرا ما يوؤاخذه.
م����ع����ار�����س  �����ض����ت����ون  اأول�����ي�����ف�����ر     
الأمريكي،  للنظام  ج��دا  غ��ري��زي 
م�ضتقاتها،  بجميع  ولالإمربيالية 
منذ  ت�ضريحها  ع��ل��ى  يعمل  ال��ت��ي 
ن�ضف ق��رن يف اأف��الم��ه، وح��ت��ى ل 
اإىل  وه��و  ك��ث��را  �ضحك   - ي�ضمت 
جانب بوتني - ي�ضتمع اىل لئحة 
التهام القوية يف الغالب مل�ضيفه. 
اأ�ضارت و�ضائل  ذل��ك،  وع��الوة على 
ابنه  ان  اىل  الم��ري��ك��ي��ة،  الع���الم 
�ضون يعمل يف رو�ضيا اليوم، واحدة 
من و�ضائل اعالم الدعاية التابعة 

للكرملني.
   ولكن ما هو اأبعد، اأو على الرغم 
الفيلم  ه���ذا  يبقى  خم��رج��ه،  م��ن 
�ضرط   - ج���دا  ا�ضتثنائية  وث��ي��ق��ة 
ا�ضتخدامه مع بع�س احلذر. فهو 
يقدم وجهة نظر لي�س فقط داخل 
اأو هكذا  ب��وت��ني،  را����س ف��الدمي��ر 
ُيراد اأن ُيقّدم لنا، ولكن اأي�ضا حول 
بهذه  �ضوهدت  ما  ن��ادرا  �ضخ�ضية، 
ال�ضميكة  اجل���دران  بني  الطريقة 
ل��ل��ك��رم��ل��ني، ب��ل ه��و اأي�����ض��ا فر�ضة 
للتفكر يف حالة التوتر وال�ضراع 
العامل، ربع قرن  التي يغرق فيها 
ب��ع��د وع����ود ���ض��ق��وط ج����دار برلني 

ونهاية الحتاد ال�ضوفياتي.

احلرب الباردة اجلديدة
فالدمير  ���ض��اع��ات،  اأرب����ع  طيلة    
بوتني، عميل كي جي بي يف اأملانيا 
باأعجوبة  واأ�ضبح  �ضابقا،  ال�ضرقية 
رئي�ضا لرو�ضيا املتهاوية بعد قو�س 
يلت�ضني،  ب��وري�����س  لل�ضفقة  امل��ث��ر 
على  “�ضرده”   - رواي��ت��ه  يعطينا 
ال��ي��وم - عن  ال��رائ��ج  التعبر  ح��د 
احل����رب ال���ب���اردة اجل���دي���دة، التي 
ال�����ض��ائ��دة يف  ت��ل��ك  ك��ذل��ك،  لي�ضت 
الأطل�ضي،  احللف  منظمة  اأروق���ة 
املبا�ضرين  اجل���ران  ب��ني  حتى  اأو 

ل�رو�ضيا العظمى .
ع��ل��ي��ه بجنون  ن��ح��ك��م  اأن     مي��ك��ن 
العظمة – هل ميكن اأن يكون لنا 
تكوين جا�ضو�س دون اأن نكونه ولو 
قليال ... – ال ان روؤيته للعقدين 
مل  الأم��ري��ك��ي��ني  اأن  ه��ي  املا�ضيني 
يفوا بالتزامهم القا�ضي بالتعامل 
مع رو�ضيا باعتبارها �ضريكا ولي�س 

خ�ضما.
الوعد  ه��ي  اخللقية  اخلطيئة     
جورج  قطعه  راي���ه،  ح�ضب  ال���ذي، 
غوربات�ضوف  مليخائيل  الأب  بو�س 
برلني، وخالل  �ضقوط جدار  بعد 
الت����ف����اق ال�������دويل ب�������ض���اأن اإع������ادة 
بعدم   ،1990 ع��ام  اأملانيا  توحيد 
الطل�ضي  احل��ل��ف  منطقة  مت����ّدد 
لأملانيا  ال�����ض��رق��ي��ة  احل�����دود  وراء 

املوحدة.

اخليالية  ك��ال��ق�����ض��ة  اط���الق���ا  ي��ت��م 
ولكن  �ضتون،  اأوليفر  ابتلعها  التي 
اخل�ضر  ال�����ض��غ��ار  ال����رج����ال  ع���رب 
ال��ذي��ن ان��ت�����ض��روا يف الق��ل��ي��م قبل 
والذي  رو�ضيا  اإىل  ال�ضم  ا�ضتفتاء 
ب���ع���د الن���ت���ه���اء من  ت��ن��ظ��ي��م��ه  مت 

ال�ضيطرة الع�ضكرية الفعلية.
التالية  اخل�����ط�����وة  وك�����ان�����ت      
دونبا�س،  يف  امل�ضلحة  النتفا�ضة 
اأوكرانيا  من  ال�ضرقية  املناطق  يف 
الناطقة باللغة الرو�ضية، مما اأدى 
الف   10 ح���وايل  اىل  الآن  ح��ت��ى 
دبلوما�ضي  وم�����ازق  ال��ق��ت��ل��ى،  م���ن 

خطر.
   وقد اأعطى فالدمير بوتني اأحد 
ال�  ي��ذك��ر  عندما  الأزم����ة،  مفاتيح 
25 مليون رو�ضي الذين اأ�ضبحوا 
عند  و�ضحاها،  ع�ضية  بني  غرباء 
تفّكك الحتاد ال�ضوفياتي اىل �ضت 
ع�ضرة دولة م�ضتقلة عام 1991، 
حيث كانوا مواطنني بنف�س البلد 

حتى ذلك احلني.
    ان زعيم الكرملني هو حاميهم، 
ذلك  ن��رى  كما  الثمن،  ك��ان  مهما 
واأوكرانيا،  وجورجيا  مولدوفا  يف 
وهذا هو �ضبب عدم الثقة ال�ضديدة 
ا�ضتونيا  ال��ث��الث  البلطيق  ل���دول 
ولتفيا وليتوانيا واأع�ضاء الحتاد 
الأوروب��ي وحلف �ضمال الأطل�ضي، 

يف رو�ضيا املتحررة من عقدها.

تهديدات م�سرتكة
   هذه املحادثة التف�ضيلية للغاية 
اأوليفر  م���ع  ب���وت���ني  ل���ف���الدمي���ر 
ال�ضرقية،  اأوروب����������ا  ع����ن  ����ض���ت���ون 
ب����الإب����ادة  ال��ت��ه��دي��د  اأو  و����ض���وري���ا، 
ي�ضمح  ن������زاع،  ح���ال���ة  يف  ال���ن���ووي���ة 
من  اخل��روج  كيفية  م�ضاألة  باإثارة 
الباردة  امل��واج��ه��ة يف ه��ذه احل���رب 

اجلديدة.
���ض��ن��وات ع��ل��ى الأقل  ب��ع��د ع�ضر      
من تاآكل الثقة والأزمات املتكررة، 
رمب����ا ه��ن��اك ف��ر���ض��ة ل��ع��ك�����س هذا 
الدبلوما�ضي  ال���ت���وازن  الجت�����اه. 
ال���ع���امل���ي ع���ل���ى ق������دم و������ض�����اق، مع 
اأمريكا خمتلة، واأوروبا يف حماولة 
رغم  ووحدتها  متا�ضكها  ل�ضتعادة 
التهديدات  واأخ���را  الربيك�ضيت، 
واحلاجة  الره���اب  مثل  امل�ضرتكة 
اىل حتقيق ال�ضتقرار على حدود 
اأوروب��������ا.    ل��ق��د ح����اول اإميانويل 
ت��اأك��ي��د ذاته  م���اك���رون يف ف��ر���ض��اي 
ال�ضاحة  ع���ل���ى  ج����دي����د  ك�����واف�����د 
الدولية من خالل اج��راء مترين 
بوتني:  ف���الدمي���ر  م���ع  ح�����ض��ا���س 
الوقت  نف�س  ويف  ال��ي��ه،  ال��ي��د  م���ّد 
الع�����راب ب�����ض��وت ع���ال ع��ن بع�س 
ذلك  وم��ن��ذ  العميقة.  اخل��الف��ات 
احل��������ني، حت������دث ال����ب����ل����دان م���رة 
اأخ��رى، وخا�ضة حول �ضوريا التي 
املواجهة  م��ي��دان  ت�ضبح  اأن  ميكن 
او ميدان التعاون. وبالتاأكيد هذا 
احلوار يجب اأن ي�ضتمر.     الأربع 
الرئي�س  ���ض��اع��ات م��ن احل����ور م��ع 
ال��رو���ض��ي ف��الدمي��ر ب��وت��ني، كان 
اأن�����ه ل جمال  ل��ه��ا م���ي���زة اإظ����ه����ار 
قائد م�ضمم على  ح��ول  ل��الأوه��ام 
ك��ق��وة عظمى  ب���الده  اإع���ادة تثبيت 
ورغم  �ضقوطها،  رغ��م  حم��رتم��ة، 
لي�س  انه  ا  اأي�ضا،  ولكن  �ضعفها.. 
دائما  ع��دوا   رو�ضيا  اعتبار  حتميا 

رغم بوتني، ورمبا بف�ضله.

   ون��ع��رف ال��ب��ق��ي��ة، مب��ا ان جميع 
ب����ل����دان و�����ض����ط و�����ض����رق اأوروب���������ا، 
واألبانيا،  الثالث،  البلطيق  ودول 
وال�����ع�����دي�����د م������ن اجل����م����ه����وري����ات 
)اجلبل  ال�ضابقة  اليوغو�ضالفية 
امل��ا���ض��ي فقط(،  ال�����ض��ه��ر  الأ�����ض����ود 
احللف  يف  اأع�ضاء  اليوم  اأ�ضبحوا 
جورجيا  ول����ك����ان����ت  الأط����ل���������ض����ي، 
واأوك��ران��ي��ا دون ���ض��ك اي�����ض��ا، لول 
رف�س فرن�ضا واأملانيا عام 2008.

   نفى اجلانب الغربي وجود هذا 
الوعد، واعرتف فالدمير بوتني 
�ضوى  يكن  مل  ان��ه  �ضتون  فيلم  يف 

الرو�ضية  ال���ض��ت��خ��ب��ارات  قبل  م��ن 
ون�ضرت فورا عرب الإنرتنت.

    ف��ه��ل ق����ّدر الحت�����اد الأوروب������ي 
ال�ضرتاتيجية  الآث���������ار  ج��م��ي��ع 
مع  بالتعاون  القت�ضادي  لتفاقه 
اأدى  ال��ذي   ،2013 ع��ام  اأوكرانيا 
كان  وه��ل  م��ع مو�ضكو؟  اأزم���ة  اإىل 
مي��ل��ك و���ض��ائ��ل ط��م��وح��ات��ه عندما 
ن���ع���رف ال���و����ض���ع الق���ت�������ض���ادي يف 

اأوكرانيا؟
ل��ق��د جت�ضد      يف ك���ل الح�������وال، 
انتقام فالدمير بوتني دون تردد، 
ب�ضم �ضبه جزيرة القرم الذي مل 

الع�ضكريني  واق��رتح حّل احللفني 
الأطل�ضي  احل���ل���ف   ، ب���ال���ت���زام���ن 
�ضلمية  دف��ع��ة  وار����ض���و، يف  وح��ل��ف 
عام  العام،  ذاك  مناخات  يف  تتنزل 
ُي�ضتمع  مل  ل��ك��ن       .1989
ال�ضرتاتيجي  وال���واق���ع  ل��ه��اف��ل، 
اأن  ه��و  لبوتني  بالن�ضبة  القا�ضي 
لي�س  ول��ك��ن  وار���ض��و مت حله  حلف 
اأن  علينا  يجب  الأطل�ضي.  احللف 
ملاذا ي�ضلح  التايل:  ال�ضوؤال  نطرح 

الناتو.
   اأ�ضعر اأنه لتربير وجوده يحتاج 
عدو.  اإىل  الأطل�ضي  �ضمال  حلف 

روؤية  من  بد  ول  �ضفوّيا.  التزاما 
وجه  ع��ل��ى  وال�����ض��خ��ري��ة  الزدراء 
ب��وت��ني وه���و ي��ق��ول اإن����ه ك���ان على 
بتعهد  ي��ط��ال��ب  اأن  غ��ورب��ات�����ض��وف 
غوربات�ضوف  »اك���ت���ف���ى  خ���ط���ي: 
واعترب  المريكان،  مع  باحلديث 
جتري  ل  ول���ك���ن  ج���ي���د،  ذل����ك  ان 

الأمور بهذا ال�ضكل...«.

ق�سة خيالية
    يف نهاية احلرب الباردة، اأ�ضبح 
ف���اك���الف ه���اف���ل رئ��ي�����ض��ا مل���ا كانت 
ت�ضيكو�ضلوفاكيا،  اآن����ذاك  ت�ضمى 

بت�ضجيع من اأوليفر �ضتون، اأحداث 
امليدان عام 2014، باأنها انقالب 
رو�ضيا،  عن  اأوكرانيا  ف�ضل  بهدف 

بينما يتحدث الغرب عن ثورة.
   من الوا�ضح ان بوتني لي�س على 
الأمريكيني  اأن  يعترب  حني  خطاأ 
ت�ضرفوا �ضده يف كييف: يكفي ان 
نتذكر وزيرة اخلارجية الأمريكية 
امل�����ض��اع��دة ف��ي��ك��ت��وري��ا ن��ولن��د، من 
امل���ح���اف���ظ���ني اجل������دد امل���ع���روف���ني، 
وج��م��ل��ت��ه��ا امل����دوي����ة ال��ل��ع��ن��ة على 
 ،2014 الحت����اد الأوروب������ي ع���ام 
اعرتا�ضها  مت  حم����ادث����ة  خ�����الل 

واحد،  عن  با�ضتمرار  يبحث  وهي 
اأو ي��ب��ح��ث ع��ن ال���ض��ت��ف��زازات من 
اأج����ل حت��دي��ده . وال���ي���وم، احللف 
لل�ضيا�ضة  اأداة  ه����و  الأط���ل�������ض���ي 
ولي�س  الأم���ري���ك���ي���ة.  اخل���ارج���ي���ة 
ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة ح��ل��ف��اء، وامنا 

خدم فقط.
يوؤدي  للثقة  ال��ب��ط��يء  ال��ت��اآك��ل      
اىل  ث����م  الأزم����������ة،  اإىل  م���ب���ا����ض���رة 
اي�ضا،  ه��ن��ا  اأوك���ران���ي���ا.  احل���رب يف 
تناق�س رواية بوتني رواية الغرب، 
والأوكرانيني اأنف�ضهم، على الأقل 
ب���وت���ني،  وو�����ض����ف   ... ك���ي���ي���ف  يف 

�ضتون وبوتني جماملة وتواطوؤ م�ضهد من احلوار املثر للجدل

و�شف بوتني اأحداث امليدان عام 2014 باأنها انقالب بهدف 
ف�شل اأوكرانيا عن رو�شيا بينما يتحدث الغرب عن ثورة

يعطي بوتني روايته عن احلرب الباردة اجلديدة ال�شائدة يف 
اأروقة احللف الأطل�شي وبني اجلريان املبا�شرين لرو�شيا العظمى

�ضتون  معار�س ابدي لل�ضيا�ضة المريكية

موجة غ�ضب يف انتظار ماي

بوتني ممثل بامتياز يف الفيلم

 الوثيقة فر�سة للتفكري يف حالة التوتر التي يغرق فيها العامل ربع قرن بعد وعود �سقوط جدار برلني ونهاية الحتاد ال�سوفياتي

 رغم كل ما قيل يبقى هذا الفيلم وثيقة ا�ستثنائية جدا �سرط ا�ستخدامه مع بع�ض احلذر

يف راأ�ض الرئي�ض فالدميري بوتني:

هذا ما يقوله فيلم اأوليفر �شتون عن رو�شيا...!
•• الفجر - بيري ها�صكي 

 ترجمة خرية ال�صيباين
   حاول العديد من الكتاب يف ال�سنوات الأخرية، على 
 “ اخرتاق  حاولوا  اإلت�سانينوف،  مايكل  كتاب  غرار 

ال�سورة، وخطة ات�سالية ي�سيطر عليها باإتقان.
   وها هي حماولة اأخرى لالقرتاب اأكرث من فالدميري 
امريكي،  �سينمائي  خمرج  املــرة  هذه  قادها  بوتني، 
هاجم  ان  �سبق  الــذي  �ستون،  اأوليفر  اأقلهم،  ولي�ض 
كينيدي، ونيك�سون، وفيدل كا�سرتو ... امل�ساألة هذه 

الرئي�ض   ،  2015 �سود،  اأكت  را�ض فالدميري بوتني” 
�سبعة  منذ  بالده  يف  ال�سلطة  يتوىل  الذي  الرو�سي، 
يف  الأقوياء”  “الرجال  اأحــد  واأ�سبح  عاما،  ع�سر 
ويغري،  ويفنت،  الكثريين،  ي�سغل  خطرية،  مرحلة 
اأوتار  على  لعبا  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  ويرعب 

وثائقية،  درامــا  اأو  ذاتية،  �سرية  فيلم  لي�ست  املــرة 
مت  �ساعات،  اأربـــع  ا�ستمرت  مطّولة  مقابلة  ــا  وامن
و2017،   2015 عامي  بني  مــرات  عــدة  ت�سويرها 
يف  بوتني  مع  نف�سه،  �ستون  اأوليفر  ــراج  واإخ ــاإدارة  ب

غاية الر�سا.

اّتهم اأوليفر �ستون 
مع  ـــوؤ  ـــواط ـــت ـــال ب
وباعتماد  بوتني 
ترتك  مل  مقاربة 
ـــريا  ـــب جمــــــــال ك
التاريخية للدقة 

للعقدين  ــه  ــت روؤي
اأن  هــي  املا�سيني 
الأمــريــكــيــني مل 
بالتزامهم  يــفــوا 
التعامل مع رو�سيا 
ك�سريك ل كخ�سم
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عربي ودويل
قا�ض اأمريكي يعّلق عمليات طرد العراقيني

•• �صيكاغو-اأ ف ب:

اأ�ضبوعني كل عمليات ترحيل املهاجرين العراقيني  عّلق قا�س امركي ملدة 
مقررا  ك��ان  العمليات  ه��ذه  وبع�س  املتحدة،  ال��ولي��ات  من  القانونيني  غر 
اع��ت��ب��ارا م��ن ام�����س الأول ال��ث��الث��اء، ق��ائ��ال ان��ه��م ي��واج��ه��ون خطر التعر�س 

للتعذيب او القتل اذا عادوا اىل بالدهم.
وبهذا القرار مدد القا�ضي الفدرايل مارك غولد�ضميث نطاَق تطبيق قراٍر 
�ضابق �ضمل ب�ضورة رئي�ضية عراقيني من امل�ضيحيني الكلدانيني اعُتقلوا يف 
يف  الهجرة  �ضرطة  نفذتها  مداهمات  حملة  خالل  يونيو  حزيران  منت�ضف 

مي�ضيغان.
اتخذه  ال��ذي  ال��ق��رار  ان  مي�ضيغان،  حمكمة  يف  القا�ضي  غولد�ضميث  وق��ال 

الثنني ُيعّلق موقتاً اجراءات ترحيل 1444 �ضخ�ضا، وي�ضمل اي�ضا وليتي 
الوليات  خ��ارج  �ضخ�ضا   85 ط��رد  مقررا  ك��ان  حيث  ونيومك�ضيكو  تيني�ضي 
املتحدة اعتبارا من الثالثاء. وياأتي قرار القا�ضي يف وقت ت�ضتعد احلكومة 
الفدرالية حلظر دخول مواطني �ضت دول ذات غالبية م�ضلمة اىل الأرا�ضي 
الرئي�س  مبر�ضوم  جزئيا  العمل  اع��ادة  العليا  املحكمة  قرار  بعد  الأمركية، 
اأبرمتا  دونالد ترامب املثر للجدل حول الهجرة. وكانت وا�ضنطن وبغداد 
يف اآذار مار�س اتفاقا تتعهد مبوجبه احلكومة العراقية با�ضتقبال املهاجرين 
ب�����ض��رط ان ت��زي��ل ادارة ال��رئ��ي�����س ترامب  امل��ت��ح��دة  امل��رّح��ل��ني م��ن ال���ولي���ات 
العراق من قائمة الدول امل�ضمولة رعاياها بقرار حظر ال�ضفر اىل الوليات 

املتحدة.
ويف منت�ضف حزيران يونيو اعتقلت �ضرطة الهجرة يف منطقة ديرتويت اكرث 

من مئة مهاجر عراقي ممن لديهم �ضوابق ق�ضائية، وهو مربر كاف لرتحيل 
مهاجر من الوليات املتحدة، غر ان هوؤلء جلاأوا اىل الق�ضاء عرب منظمة 
ايه �ضي  املدنية  حقوقية ملنع ترحليهم. وقالت منظمة الدفاع عن احلقوق 
ال يو التي تقدمت بهذا الطعن ان غالبية املهددين بالرتحيل من الوليات 
املتحدة يقيمون يف هذا البلد منذ عقود ومل يرتكبوا ال خمالفات ب�ضيطة 
غولد�ضميث  القا�ضي  منح  املا�ضي  وال�ضبوع  افعالهم.  يكرروا  مل  انهم  كما 
هوؤلء املهاجرين مهلة لتقدمي الثباتات الكافية على ان حياتهم قد تكون 
يف خطر اذا ما عادوا اىل بلدهم. وكتب القا�ضي يف قراره متديد املهلة على 
كافة الأرا�ضي الأمركية 14 يوما ان الدعاءات املثبتة لدينا هي اأن املعتقلني 

يواجهون عواقب ا�ضتثنائية خطرة: املوت وال�ضطهاد والتعذيب.
فران�س  لوكالة  ا�ضتف�ضار  على  المركية  واجلمارك  الهجرة  �ضلطة  وردت 

بر�س بالقول اأنها تعتزم المتثال للقرار. وقال املتحدث خالد وولز لوكالة 
فران�س بر�س يف بريد الكرتوين اإن �ضلطة الهجرة واجلمارك تراجع حاليا 
قالت  لحق  وقت  ويف  التالية.  ال�ضرورية  اخلطوات  لتخاذ  القا�ضي  ق��رار 
الوكالة اإن الذين اعتقلوا يف مي�ضيغان مدانون جميعا يف ق�ضايا جنائية مما 

ي�ضمح برتحيلهم.
امل�ضمولني بقرار الرتحيل عا�ضوا يف  العديد من  اإن  الن�ضطاء يقولون  لكن 
الوليات املتحدة لعقود من الزمن دون م�ضكلة منذ احلوادث الب�ضيطة مع 
الكلدانية من  امل�ضيحية  النا�ضط ناثان كال�ضو من اجلالية  الق�ضاء.  وقال 

غر العدل و�ضفهم باملجرمني بعد اأن دفعوا دينهم للمجتمع .
اإىل  ت��ع��ود  ف��رتة  امل��اري��خ��وان��ا منذ  بتهمة ح��ي��ازة  اعتقل  م��ن  وا���ض��اف منهم 

ثمانينيات القرن املا�ضي.

الأ�ضوات  ا���ض��رتت  املبلغ،  ب��ه��ذا     
ال����ع���������ض����رة ل����ل����ح����زب ال�����وح�����دوي 
ال������ربمل������ان،  يف  ال�����دمي�����ق�����راط�����ي 
وبالتايل اإمكانية احلكم مبا ي�ضبه 
الأغلبية. فربناجمها الت�ضريعي، 
الذي ُقّدم الأ�ضبوع املا�ضي خالل 
خطاب العر�س ، يجب اأن يح�ضل 
جمل�س  اأع�ضاء  اأغلبية  ثقة  على 
اليوم  يجري  ت�ضويت  يف  العموم 

اخلمي�س. وهذا كل ما ك�ضبته.
املحافظة  ال���وزراء  رئي�ضة  لكن     
هي الآن رهينة، والفدية املدفوعة 
والأ�ضرار  كبر،  ب�ضكل  ت��زداد  قد 

اجلانبية ميكن اأن تكون رهيبة.

ل دعم مطلق للحكومة
   كيف ميكن تف�ضر خ��روج هذا 
املبلغ من قبعة �ضاحر لبقية بالد 

بزعامة  ال��ع��م��ال  ح���زب  اأي����دي  يف 
ج�������رمي�������ي ك���������ورب���������ني. وه��������ذا 
الحتمال، الذي مل يكن بالإمكان 
اأ�ضبح  اأ�ضهر،  ثالثة  قبل  ت�ضوره 
ال���ي���وم ج��ل��ي��ا. وي��ك��ف��ي ل��ذل��ك اأن 
نرى نهاية الأ�ضبوع املا�ضي زعيم 
امل�ضرح  خ�ضبة  على  العمال  ح��زب 
غ���ال����ض���ت���ون���ربي،  م����ه����رج����ان  يف 
بالهتاف  ي�����ض��ت��ق��ب��ل��ه  واجل���م���ه���ور 
ان��ه جن��م من  ل��و  كما  والت�ضفيق 
ال�ضعب  وم�����ن  ال���������روك.  جن�����وم 
هذا  مثل  يف  م��اي  ت��ري��زا  ت�ضور 
امل���وق���ف. ول��ك��ن ل��ه��ذا ال�����ض��ب��ب ل 
ت����زال يف م��ك��ان��ه��ا اذ ل ي��وج��د يف 
حزب املحافظني �ضخ�ضية، تبدو، 
موقع  يف  احل���ا����ض���ر،  ال����وق����ت  يف 
ت��ع��وي�����ض��ه��ا. يف ال��ن��ه��اي��ة، مل����اذا ل 
ُي���رتك ل��ه��ا امت���ام ال��ع��م��ل القذر: 

املفاو�ضات حول الربيك�ضيت؟
    قبل انتخابات الثامن من يونيو، 
وخالل حوار نادر مع اجلمهور يف 
ردت تريزا  ت��ل��ف��زي��وين،  ب��رن��ام��ج 
تتذّمر  ممر�ضة  على  بحدة  م��اي 
ان��ه��ا مل حت�ضل على  ب��اك��ي��ة، م��ن 
اأج��ره��ا م��ن��ذ ثماين  اأي زي����ادة يف 
�ضنوات: ل وجود ل�ضجرة �ضحرية 
منها  ي�����ّض��اق��ط  ن��ه��زه��ا  اأن  مي��ك��ن 

املال.
ال�ضجرة  ه������ذه  اأن  وي����ب����دو      
مكان  يف  م����وج����ودة،  ال�����ض��ح��ري��ة 
للحزب  بالن�ضبة  الأق���ل  على  م��ا، 
الوحدوي الدميقراطي ولإيرلندا 
تريزا  على  ب��ات  وق��د  ال�ضمالية. 
م����اي ���ض��رح وب�����ض��رع��ة اي����ن تنمو 
واأ�ضر  للممر�ضات،  الأ�ضجار  هذه 
جرينفيل،  ب���رج  ح��ري��ق  ���ض��ح��اي��ا 
قابل  غ����ر  ب���ط���الء  ُرمّم  ال������ذي 
اأو  لال�ضتعال ولكنه زهيد الثمن، 
ب�ضكل متزايد، يف  للم�ضتخدمني، 
الطعام..  لبنوك  املتحدة،  اململكة 
تاأجيل  مع  و�ضقوطها  رهينة  انها 

التنفيذ.
عن ليبريا�سيون الفرن�سية

نتيجتها  ج��اءت  انتخابات  هزتها 
اإرهابية  هجمات  واأرب���ع  ملتب�ضة، 
اأ�ضهر، وحريق ماأ�ضاوي،  اأربعة  يف 
تظهر  مل  ال���ذي،  غرينفيل،  ب��رج 
والتي  ال�ضيا�ضية،  تداعياته  بعُد 
ناهيك  عنيفة؟  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
التي  الربيك�ضيت  مفاو�ضات  عن 

ت�ضعف البالد وتق�ّضمها.
   ل مي��ث��ل الت���ف���اق م���ع احلزب 
حتالفا،  الدميقراطي  ال��وح��دوي 
ويف جوهره لي�س �ضوى اتفاق ثقة 
�ضكلي، ي�ضتمر عامني. خ�ضو�ضا، 
اأنه ل ُيلزم بدعم م�ضتمر ومنتظم 
وهو  املبادرات احلكومية.  جلميع 
الباب مفتوحا لطلبات  ما يرتك 

متويل اإ�ضايف مقابل الت�ضويت.

ال�سالم اله�ض 
يف ايرلندا ال�سمالية

للمملكة  الأخ������رى  امل���ك���ون���ات      
ك�ّضرت  ا�ضكتلندا،  ويلز،  املتحدة، 
عن انيابها لن احلكومة مل تتخلى 
القت�ضادية  �ضيا�ضتها  عن  ر�ضميا 
واملليار  التق�ضف.  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
التحتية  ل���ل���ب���ن���ي���ة  امل���خ�������ض�������س 
اإيرلندا  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال�����ض��ح��ة 
ال�ضمالية ي�ضعب ه�ضمه، ل �ضيما 
الأكرث  ه��ي  مبنطقة  يتعلق  اأن���ه 

    م��رة اأخ���رى، وك��م��ا ك��ان احلال 
م��ع الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ظ��ن��ت انها 
اأظهرت  ب�����ض��ه��ول��ة،  ب��ه��ا  ���ض��ت��ف��وز 
ت��ري��زا م���اي غ��ط��ر���ض��ة م���ا. فهي 
احلزب  م��ع  ات��ف��اق  اأي  اأن  تعتقد 
ال�ضغر  الدميقراطي  الوحدوي 
�ضيكون جمرد اإجراء �ضكلي. وقد 
ن�ضيت اأن هذا احلزب، مثل جميع 
ميلك  ال�ضمالية،  اإيرلندا  اح��زاب 
ومل  املفاو�ضات.  يف  طويلة  خربة 
اأ�ضبوعني  بعد  ال  التفاق  يت�ضنى 
التي  والتهديدات  املناق�ضات  من 
لم�ضت الف�ضل، وكان با�ضتطاعتها 
اأن تعلن عن هذا التفاق، اأي قبل 
48 �ضاعة من الت�ضويت احلا�ضم 
ي��ت��وق��ف عليه  ال����ذي  ال���ربمل���ان  يف 

ا�ضتمرارها يف ال�ضلطة.

وعكة داخلية
   وحتى داخ��ل ح��زب املحافظني، 
وا�ضحا  وال���ض��ط��راب  القلق  ك��ان 
احل�����زب  م�����ع  الت������ف������اق  ان  مب�����ا 
ال���وح���دوي ال��دمي��ق��راط��ي، الذي 
بالتطرف،  مواقفه  بع�س  تّت�ضم 
خا�ضة حول الإجها�س اأو املثلية، 

يزعج البع�س.
مرعوبون  املحافظني  ان  غ��ر     
ال�ضلطة  ت����رك  ف���ك���رة  م���ن  ج����دا 

وق���د اع��ت��رب ال�����ض��ني ف���ني، احلزب 
ان  املنطقة،  يف  الآخ���ر  الرئي�ضي 
عملية ال�ضالم يف خطر. علما ان 

البالد.     يف  الدولة  ب��اأم��وال  متّتعا 
ال�ضالم  يهدد  اأي�ضا،  التفاق  هذا 
ال�ضمالية.  اي���رل���ن���دا  يف  ال��ه�����س 

اتفاق ب�ضاأن احلكومة. ويف �ضورة 
اإيرلندا  اإدارة  �ضت�ضقط  الف�ضل، 

ال�ضمالية يف اأيدي لندن.

ال�ضمالية  الإي��رل��ن��دي��ة  الأح����زاب 
وعليها  ح��������ادا،  خ����الف����ا  ت��ع��ي�����س 
ال��ت��و���ض��ل ق��ب��ل ي���وم اجل��م��ع��ة اىل 

ل�����ض��ال��ح حتقيق  ا���ض��ت��غ��الل��ه��ا  ي��ت��م 
اأخ����رى لأط�����راف ل تريد  اأه�����داف 
طول  اأن  اإىل  م�ضراً  مل�ضر،  اخل��ر 
احل�����دود ب���ني م�����ض��ر ول��ي��ب��ي��ا يلعب 
دوراً كبراً يف توهم اجلماعات على 

�ضعوبة التاأمني.
واأك�������د ال�����ل�����واء ع���ب���د احل���ل���ي���م، اأن 
تتوقف،  ل��ن  الخ�����رتاق  حم����اولت 
اجلي�س  يقظة  تتوقف  مل  اأن��ه  كما 
الأمور  ببواطن  ومعرفته  امل�ضري 
ومن يدعم وميول الإرهاب لزعزعة 
قوة  متنا�ضني  م�ضر  يف  ال�ضتقرار 
اجلي�س امل�ضري-بح�ضب قوله. من 
ناحيته، اتهم العميد �ضمر راغب، 
املوؤ�ض�ضة  ورئي�س  الع�ضكري  اخلبر 
ال�ضرتاتيجية  للدرا�ضات  العربية 
عمليات  ب����دع����م  وت����رك����ي����ا  ق����ط����ر 
امل�ضرية  احل��دود  اخ��رتاق  حماولة 
وا�ضتغالل  والآخ��������ر،  احل����ني  ب���ني 
يقظة  موؤكداً  لتنفيذها،  املنا�ضبات 
امل�������ض���ري ورج������ال حر�س  اجل��ي�����س 
احل�����دود وال���ق���وات اجل���وي���ة. وقال 
راغب  اإن اأط��راف ال�ضراع يف ليبيا 

التي تعمل �ضد م�ضر واأمنها وت�ضعى 
لزعزعة ال�ضتقرار بها. وقال اللواء 
نيوز  لإرم  ت�ضريحات  يف  ال�ضهاوي 
اإن ت��ك��رار حم��اول��ة الخ���رتاق ياأتي 
ت�ضل  ال��ت��ي  احل����دود  ط���ول  نتيجة 
وا�ضتغالل  م��رت،  1115كيلو  اإىل 
الفو�ضى يف ليبيا لت�ضخر جماعات 
الدولة  ���ض��د  ت��ع��م��ل  وم��ي��ل��ي�����ض��ي��ات 
ال�ضهاوي  ال���ل���واء  وذك���ر  امل�����ض��ري��ة. 
ميلي�ضيا   1700 ب��ه��ا  ل��ي��ب��ي��ا  اأن 
وج��م��اع��ة اإره��اب��ي��ة ت��ت�����ض��ارع داخل 
اأطراف  وه��ن��اك  الليبية،  الأرا���ض��ي 
ل تريد ال�ضتقرار مل�ضر من بينها 
قطر، اإىل جانب تركيا التي ت�ضعى 
ل�ضتغالل ال�ضراع والتناحر الليبي 
يف تهديد الدولة امل�ضرية متنا�ضية 
اجلي�س  وك����ف����اءة  وق�������درات  ح��ج��م 
امل�ضري، خا�ضة بعد ف�ضل حماولة 
الخرتاق  قائاًل  الأوىل  الخ���رتاق 

يتم يف املنا�ضبات.
وق���ال ال���ل���واء اأح��م��د ع��ب��د احلليم، 
وال�ضرتاتيجي،  الع�ضكري  اخلبر 
ليبيا  يف  الإره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ات  اإن 

م�ضلحتها  م���ن  ل��ي�����س  الأط��������راف 
م�ضر.  م���ع  ال�������ض���دام  اأو  اخل�����الف 
ا�ضتمرار  الع�ضكري  اخلبر  وتوقع 
اخلطر من ناحية احلدود الغربية، 
التمويل  ا�ضتمرار  اإىل  ذلك  مرجعاً 

للجماعات  وال����رتك����ي  ال���ق���ط���ري 
الإره���اب���ي���ة، خ���امت���اً ح��دي��ث��ه م�ضر 
ق��ادرة على �ضد اأي ع��دوان، وم�ضر 
تعرف من ي�ضعى لإرباكها، ومن ل 

يريد اخلر لها.

اأخ���رى مع  فتح جبهة  ي��ري��دون  ل 
حدودها،  اخ��رتاق  مبحاولة  م�ضر 
دول  با�ضتغالل  يتعلق  الأم���ر  لكن 
ال�ضراع  داخ���ل  م�ضلحة  جل��م��اع��ات 
م�ضيفا  امل�ضري  الأم���ن  تهديد  يف 

ا�سرتت اأغلبية يف الربملان وبع�ض الوقت:

ترييزا ماي: رهينة.. وازاحتها مع تاأجيل التنفيذ...!
التفاق مع الوحدويني يهدد ال�سالم اله�ض يف ايرلندا ال�سمالية    �ــســّددن تــرييــزا ماي 

ـــن مـــــا اقـــتـــنـــتـــه،  ـــم ث
اأغلبية  ا�ــســرتت  وقــد 
وبع�ض  الــــربملــــان  يف 
الثمن  ان  اإل  الــوقــت. 
اأعلى  �ستدفعه  الـــذي 
جنيه  املليار  من  بكثري 
مليار   1.1( ا�سرتليني 
تعهدت  ـــذي  ال يــــورو( 
الوحدوي  للحزب  به 
ال�سمالية،  ايرلندا  يف 
ــــــزب الــــوحــــدوي  احل
الــــــدميــــــقــــــراطــــــي، 
اإيرلندا  يف  لال�ستثمار 

ال�سمالية.

حتليل اخباري
اتفاقام انتحار �ضيا�ضي�ضراء الغلبية مهما كان الثمن

ا�ضتقبال حا�ضد لكوربني يرعب املحافظني

ل ميثل التفاق مع احلزب الوحدوي 
الدميقراطي حتالفا وامنا جمرد اتفاق ثقة �شكلي

 قلق وا�سح داخل حزب املحافظني والتفاق 
مع احلزب الوحدوي الدميقراطي يزعج البع�ض

املحافظون مرعوبون جدا من فكرة ترك 
ال�شلطة يف اأيدي حزب العمال بزعامة كوربني

الفدية املدفوعة قد ترتفع ب�سكل كبري، والأ�سرار اجلانبية ميكن اأن تكون رهيبة

•• الفجر – خرية ال�صيباين

بعد حماولة اخرتاقها مرتني..  هل اأ�شبحت حدود م�شر مع ليبيا م�شدر تهديد؟
•• القاهرة-وكاالت:

ال��ق��وات اجل��وي��ة امل�ضرية  اأح��ب��ط��ت 
حماولة  املا�ضية  ال�����ض��اع��ات  خ��الل 
اخرتاق للحدود الغربية بني م�ضر 
وليبيا اأ�ضفرت عن تدمر 12�ضيارة 
واملتفجرات.  ب���ال���ذخ���رة  حم��م��ل��ة 
وتعد حماولة الخ��رتاق اليوم هي 
�ضهرين،  خ��الل  نوعها  من  الثانية 
حيث اأعلنت م�ضر اإحباط حماولة 
املا�ضي،  اأي������ار  8مايو  يف  ���ض��اب��ق��ة 
م�ضفحة  15�ضيارة  ب���ت���دم���ر 
والأ�ضلحة،  ب��امل��ت��ف��ج��رات  وحم��م��ل��ة 
خطراً  ي�ضكل  اأ���ض��ب��ح  ال���ذي  الأم����ر 
ع��ل��ى ح�����دود ال����ب����الد، ت���زام���ن���اً مع 
ا�ضتغالل املنا�ضبات والأعياد لتنفيذ 

عمليات الخرتاق.
ال�ضهاوي  حم��م��د  ال����ل����واء  وات���ه���م 
م�����ض��ت�����ض��ار ك��ل��ي��ة ال���ق���ادة والأرك������ان، 
لل�ضوؤون  امل�����ض��ري  املجل�س  وع�ضو 
ب���دع���م ومتويل  ق��ط��ر  اخل���ارج���ي���ة 
احلدود  اخ���رتاق  حم��اول��ة  عمليات 
امل�ضرية، كونها اأ�ضبحت اأبرز الدول 

الفلبني ترجح ت�شاعد قتلى معركة ماراوي 
•• مانيال -رويرتز:

ك��ب��رة من  اأع����داد  الأرب���ع���اء مقتل  ام�����س  الفلبينية  ال��دف��اع  وزارة  رج��ح��ت 
موالون  اإ�ضالميون  مت�ضددون  ارتكبها  التي  “الفظائع”  ج��راء  املدنيني 
لتنظيم داع�س الإرهابي خالل احتاللهم ملدينة م��اراوي يف جنوب البالد 

امل�ضتمر منذ خم�ضة اأ�ضابيع.
اإن  ب��ادي��ال  ري�ضتيتوتو  ج��رال  الربيجادير  اجلي�س  با�ضم  املتحدث  وق��ال 
�ضكان  م��ن  مدنيا   27 مقتل  تاأكيد  م��ن  م�ضتقل  ب�ضكل  متكنت  ال�ضلطات 
اأبلغ ف��ارون من القتال يف  م��اراوي يف مقابل عدد كبر من القتلى الذين 

املدينة عن م�ضاهدتهم.
وقال باديال يف موؤمتر �ضحفي “احل�ضيلة املتوفرة لدينا الآن هي 27 قتيال، 

وقد ترتفع ب�ضكل كبر مبجرد التاأكد من �ضحة كل هذه املعلومات«.
واأ�ضاف اأن �ضكانا راأوا عددا كبرا من القتلى لكن لي�س باإمكاننا بعد تاأكيد 

مقتل كثر منهم.
واأ�ضار اإىل اأن �ضبب هذه الوفيات �ضيكون فظائع ارتكبها الإرهابيون.

واأو�ضح اجلي�س اأن من بني هذه الفظائع �ضبي الن�ضاء واإجبار ال�ضكان على 
نهب منازل اأو حمل ال�ضالح.

ودخلت املعركة يف ماراوي يومها ال�ضاد�س والثالثني اليوم الأربعاء و�ضط 
معارك عنيفة بالأ�ضلحة النارية وتفجرات يف قلب املدينة.

التي  امل�ضيحية  الغالبية  ذات  الفلبني  يف  ال��وح��ي��دة  املدينة  ه��ي  وم����اراوي 
تعتربها ال�ضلطات اإ�ضالمية نظرا لأن معظم �ضكانها من امل�ضلمني.

وقال باديال اإن بيئة القتال ح�ضا�ضة. اأول هناك مدنيون حما�ضرون علينا 
حمايتهم. كما اأنهم يحتجزون رهائن وثالثا هناك الكثر من الفخاخ لذا 

يتعني علينا تطهر املباين ببطء.
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الفجر الريا�ضي

را�ضد  بن  ل�جائزة حممد  العامة  الأمانة  توا�ضل 
“مبادرات  ع�ضو  ال��ري��ا���ض��ي  ل��الإب��داع  مكتوم  اآل 
ا�ضتالم  العاملية”  م��ك��ت��وم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د 
واملوؤ�ض�ضات  وال��ف��رق  الأف���راد  الريا�ضيني  ملفات 
من اأ�ضحاب الإجنازات الراغبني بالتناف�س للفوز 

بفئات الدورة التا�ضعة للجائزة .
واأعلنت الأمانة العامة للجائزة التي تعد الأكرب 
من نوعها يف القطاع الريا�ضي بالعامل من حيث 
قيمة اجلوائز وتنوع فئاتها والأوىل على الطالق 
التي تعنى بجانب الإبداع يف العمل الريا�ضي - اأن 
يوم  �ضيكون  امل�ضاركة  ملفات  لت�ضليم  موعد  اآخ��ر 

31 اأغ�ضط�س القادم .
واأك����دت الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ع��ل��ى اأن ت��ق��دمي ملفات 
ال��رت���ض��ح وال����ذي ب���داأ م��ن��ذ �ضهر اب��ري��ل 2017 
ال���ت���وايل الكرتونيا  ال��ث��اين ع��ل��ى  ل��ل��ع��ام  ���ض��ي��ك��ون 
بن�ضبة %100 عرب املوقع اللكرتوين الر�ضمي 
للجائزة www.mbrawards.ae، وكذلك 
 mbrawards عرب التطبيق الذكي للجائزة
وال������ذي ي��ت��ي��ح حت��م��ي��ل ج��م��ي��ع حم���ت���وي���ات امللف 

اأو  والوثائق املطلوبة من خالل الهاتف املحمول 
الأجهزة اللوحية الذكية، ب�ضهولة بالغة.

مدة  ال��ري��ا���ض��ي  ال��ق��ط��اع  اأم�����ام  اأن  اإىل  ون���وه���ت 
للراغبني  امللفات  وت�ضليم  لتقدمي  فقط  �ضهرين 
الفردية  اجل��ائ��زة  فئات  اإح���دى  على  املناف�ضة  يف 
الإب���داع  ف��ئ��ات  �ضمن  املوؤ�ض�ضية  اأو  اجلماعية  اأو 
الفردي  الريا�ضي  الإب���داع  فئة   : وه��ي  الريا�ضي 
الالعبني  من  لالأفراد  اجلائزة  هذه  متنح  حيث 
وامل���درب���ني والإداري�������ني واحل���ك���ام ال��ذي��ن حققوا 
والعربي  املحلي  امل�ضتوى  على  ريا�ضية  اإب��داع��ات 
التي  الريا�ضي اجلماعي  الإب��داع  وفئة  وال��دويل 
اإبداعات  حققت  التي  للفرق  اجلائزة  فيها  متنح 
والدويل  والعربي  املحلي  امل�ضتوى  على  ريا�ضية 
اجلائزة  فيها  متنح  التي  املوؤ�ض�ضي  الإب���داع  وفئة 
اإبداعات ريا�ضية  للجهات الريا�ضية التي حققت 

على امل�ضتوى املحلي والعربي والدويل.
للموؤ�ض�ضات  زي��ارات��ه��ا  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  وت��وا���ض��ل 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  والأن��دي��ة  الريا�ضية 
امل��ت��ح��دة اإىل ج��ان��ب ال���ل���ق���اءات وامل���را����ض���الت مع 

العالقة  وذات  الريا�ضية  والحت����ادات  املنظمات 
لدعوتها  وال��دول��ي��ة  العربية  الريا�ضي  بالقطاع 
من  العديد  تقدمي  ومت   . اجل��ائ��زة  يف  للم�ضاركة 
ال���دع���وات وت��وزي��ع م��ط��وي��ة اجل��ائ��زة لالحتادات 
دبي  جمل�س  مقر  زارت  التي  وال��دول��ي��ة  العربية 
اللقاء  مت  التي  وكذلك  اجلائزة  ومقر  الريا�ضي 
ك��م��ا مت تقدمي  ال��دول��ي��ة  امل��ل��ت��ق��ي��ات  معها خ���الل 
التا�ضعة و حمور  ال���دورة  ع��ن لئ��ح��ة  ���ض��رح واف 
املوؤ�ض�ضي  الريا�ضي  الإب���داع  فئة  �ضمن  التناف�س 
الفكرية  الريا�ضية والإب��داع��ات  وهو: الإجن��ازات 
التطبيقية يف املجال الريا�ضي واملبادرات املبدعة 
امل���راأة يف  � متكني  امل���راأة  يف جم��ال تطوير ريا�ضة 
العمل الريا�ضي . كما مت التاأكيد على اأن امللفات 
امل��رت���ض��ح��ة ل��ل��ت��ن��اف�����س يف ال������دورة ال��ت��ا���ض��ع��ة من 
اجلائزة يجب اأن تكون خا�ضة باإجنازات ريا�ضية 
على  ���ض��اري��ة  وم��ب��ادرة  تطبيقي  عمل  اأو  حتققت 
 21 اأر���س الواقع قد حتققت خ��الل الفرتة من 

�ضبتمرب 2016 اىل 31 اأغ�ضط�س 2017.
و�ضيتم خالل الأ�ضبوع الأخر من �ضهر �ضبتمرب 

امل��ق��ب��ل ف����رز امل��ل��ف��ات امل��ت��ق��دم��ة ك���ل ح�����ض��ب فئته 
عملها  �ضتبداأ  ال��ت��ي  التحكيم  للجنة  وجتهيزها 
التحكيم  ن��ظ��ام  وف��ق  املقبل  اأك��ت��وب��ر  �ضهر  خ��الل 
اللكرتوين عن بعد الذي اعتمدته اجلائزة ومت 
ت�ضميم وتنفيذ برنامج خا�س بالتحكيم ي�ضمن 
امللفات  حتكيم  يف  واحليادية  والعدالة  ال�ضفافية 

ع���رب اخ��ت��ي��ار اأع�����ض��اء جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م م���ن ذوي 
الخت�ضا�س واخلربة والكفاءة من دولة الإمارات 
العربية املتحدة والوطن العربي والعامل وتوزيع 
امللفات عليهم بحيث يتم حتكيم كل ملف من قبل 
اليها  ينتمي  ال��ت��ي  ل��ل��دول��ة  ينتمون  ل  حمكمني 
نتائج  على  حكم  اأي  يطلع  ل  كما  امللف  �ضاحب 

حتيكم املحكمني الآخرين.
بالدورة  ال��ف��ائ��زي��ن  اأ���ض��م��اء  ع��ن  الإع����الن  و�ضيتم 
التا�ضعة من اجلائزة خالل موؤمتر �ضحفي يعقد 
تكرمي  يتم  اأن  على  املقبل  نوفمرب  �ضهر  خ��الل 
ال��ف��ائ��زي��ن يف احل��ف��ل ال�����ض��ن��وي ال��ك��ب��ر ي���وم 10 

. يناير 2018 

يخو�س فريق الإمارات جولة فرن�ضا 
لأول مرة يوم ال�ضبت املقبل، وذلك 
لهذا  ال���ك���ربى  اجل������ولت  ث����اين  يف 
املو�ضم حتت راية جديدة وبت�ضكيلة 
قوية من الدراجني ت�ضم عدداً من 
اأبرز الأ�ضماء يف تخ�ض�ضات الت�ضلق 
الفريق  ت�ضكيلة  وت�ضمل  والهجوم. 
اجلنوب  ال��دراج  مينتجي�س،  لوي�س 
اأف��ري��ق��ي يف ف��ري��ق الإم�����ارات الذي 
املا�ضي  ال��ع��ام  ن�ضخة  يف  ثامناً  ح��ل 
من جولة فرن�ضا، فريق الإمارات يف 
 104 الن�ضخة  يف  العام  الت�ضنيف 
من ال�ضباق هذا العام. يبداأ ال�ضباق 
يف دو���ض��ل��دورف، وي��ق��ام م��ن ال�ضبت 
يوليو   23 ال�ضبت  اإىل  ي��ول��ي��و   1
يتناف�س  م��رح��ل��ة   21 ي�ضم  ح��ي��ث 
بالقمي�س  للفوز  ال��دراج��ون  فيها 

الأ�ضفر ال�ضهر.  
تنطلق ن�ضخة هذا العام من اأملانيا، 
وذلك لأول مرة منذ ثالثة عقود، 
ح��ي��ث ي��ب��داأ ال�����ض��ب��اق مب��رح��ل��ة �ضد 
م����ه����ارات جميع  ���ض��ت�����ض��ع  ال����زم����ن 
امل�ضاركني على املحك. بينما يتواجه 
ارتداء  على  املتناف�ضون  ال��دراج��ون 
يف  لوجه  وج��ه��اً  الأ�ضفر  القمي�س 
املرحلة اخلام�ضة التي ت�ضم ثالث 
قمم جبلية – ل بالن�س دي بيل يّف. 
براغيود  املتبقيتان،  القمتان  اأم��ا 
وك�����ول دي�������زوار، ف��ل��ن ت��ظ��ه��را قبل 
املرحلة12 و18 من ال�ضباق حيث 

�ضيت�ضلق الدراجون منطقة ل كا�س 
دي�ضرت ذائعة ال�ضيت.

وتعد جولة فرن�ضا اأكرث من جمرد 
�ضباق، فهي اأقدم �ضباقات الدراجات 
واأك����رثه����ا ع���راق���ة ح��ي��ث مت���ر عرب 
ثالث دول، وت�ضم �ضباقني فرديني 
جبلية.  قمم  وث���الث  ال��زم��ن،  �ضد 
ماليني  ال���������ض����ب����اق  وي�������ض���ت���ق���ط���ب 
املتابعني الذين يقفون على اأطراف 
امل�����ض��ار ع���رب اأرج������اء ف��رن�����ض��ا وعلى 
امتداد 21 يوماً لت�ضجيع دراجيهم 
200 دراج  املف�ضلني من بني نحو 
احللقة  �ضباق  ع��ام يف  كل  ي�ضاركون 

الكربى.
جولة  �ضباق  يف  مينتجي�س  ويرافق 
فريق  م��ن  دراج���ني  ثمانية  فرن�ضا 
الربيطاين  بينهم  م��ن  الإم������ارات، 
دييغو  والإي�����ط�����ايل  ���ض��وي��ف��ت  ب���ني 
اأول���ي�������ض���ي، ح���ي���ث ���ض��ي�����ض��ع��ي��ان اإىل 

حتقيق الفوز يف مراحل ال�ضباق.
�ضباق  ع����ن  ح���دي���ث���ه  م���ع���ر����س  ويف 
املو�ضم،  ه����ذا  الأ����ض���ه���ر  ال����دراج����ات 
العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  مينتجي�س  ق��ال 
الثامن  املركز  حققت  ع��ام��اً:   25
جولة  م��ن  املا�ضي  ال��ع��ام  ن�ضخة  يف 
نتيجة  اأح��ق��ق  اأن  واأرج�����و  ف��رن�����ض��ا، 
ال���ع���ام هذه  ال��ت�����ض��ن��ي��ف  اأف�����ض��ل يف 
الأول  الأ�ضبوع  اأن مير  اآمل  ال�ضنة. 
ب�ضال�ضة ومن دون م�ضاكل، واأن اأبلغ 
لياقتي  بكامل  واأن��ا  مرحلة اجلبال 

ك��م��ا ك��ن��ت يف ���ض��ب��اق ك��ري��ت��ري��وم دو 
دوفينيه.

ثانياً  ح����ل  ال������ذي  ����ض���وي���ف���ت،  اأم������ا 
�ضباق  يف  دوي������ز  اآل������ب  م���رح���ل���ة  يف 
دو دوفينيه، ف�ضي�ضارك  كريتريوم 
يف �ضباق جولة فرن�ضا للمرة الأوىل 
�ضويفت  وق���ال   .2011 ع���ام  م��ن��ذ 
ال�ضباق:  يف  م�ضاركته  على  معلقاً 
���ض��ب��اق ج��ول��ة فرن�ضا  ي��ك��ون  ���ض��وف 
اآخر مرة  خمتلفاً عما كان عليه يف 

����ض���ارك���ت ف��ي��ه��ا. ف��ف��ي ن�����ض��خ��ة هذا 
الفر�ضة  اأم��ام��ي  تتاح  �ضوف  ال��ع��ام، 
يف  بنف�ضي،  ال�ضباق  مبراحل  للفوز 
حني كان علّي دعم الفريق فح�ضب 
اإن��ه هام�س جديد  امل��رة املا�ضية.  يف 
هذا  ا�ضتك�ضافه  واأود  احل��ري��ة،  م��ن 
ال���ع���ام. ك��ن��ت يف ال�����ض��اب��ق اأب�����ذل كل 
جهدي لدعم الفريق، واليوم، اأنا يف 
الإمارات  فريق  لأن  ال�ضعادة  غاية 
ق��درات��ي خلو�س  قد و�ضع ثقته يف 

التي  امل����راح����ل  يف  ال�������ض���ب���اق  غ���م���ار 
تنا�ضب اإمكاناتي.

اأولي�ضي  الإيطايل  قال  جانبه،  من 
معلقاً على م�ضاركته الأوىل يف جولة 
فرن�ضا: �ضوف تكون هذه م�ضاركتي 
لطاملا  ال�����ذي  ال�����ض��ب��اق  يف  الأوىل 
اأبحث  اإن��ن��ي  ف��ي��ه.  امل�����ض��ارك��ة  وددت 
الدوام،  ع��ن حت��دي��ات ج��دي��دة على 
�ضباقات  اأع�����رق  خل���و����س  واأت���ط���ل���ع 
اأهمية  واأك���رثه���ا  ال��ك��ربى  اجل��ول��ة 

هذا العام. اأ�ضع ن�ضب عيني الفوز 
مبراحل يف هذا ال�ضباق، لكنني اأعي 
الهدف  ه���ذا  اأن  ن��ف�����ض��ه  ال���وق���ت  يف 
�ضعب التحقيق يف وقت ي�ضعى فيه 
ج��م��ي��ع ال���دراج���ني ل���الإجن���از ذات���ه. 
اأقيم �ضباق جولة فرن�ضا، واملعروف 
اأي�ضاً با�ضم “لو تور”، اأول مرة عام 
الأقدم  ال�ضباق  يعد  وهو   ،1903
والأكرث اأهمية بني �ضباقات اجلولة 
ي�ضتقطب  حيث  ال��ث��الث��ة،  ال��ك��ربى 

م�����ض��اه��د ع��ل��ى طول  م��الي��ني   10
اأي�ضاً  ال�ضباق  يكّنى  ال�ضباق.  م�ضار 
با�ضم “ل جراند بوكل” اأي احللقة 
ال��ك��ربى، وه��و ال���ض��م ال���ذي ي�ضر 
ال��ذي مير حول  ال�ضباق  م�ضار  اإىل 
فرن�ضا باأكملها، وي�ضر �ضنة باجتاه 
اجتاه  عك�س  و�ضنة  ال�ضاعة،  عقارب 
ويتاألف  بالتناوب.  ال�ضاعة  عقارب 
�ضباق جولة فرن�ضا من 21 مرحلة 
يومان  �ضمنها  من  يوماً   23 عرب 
تبلغ  م�ضافة  ويغطي  لال�ضرتاحة، 
3500 كلم. ورغم اختالف امل�ضار 
عنا�ضر  ي�ضم  اأن���ه  اإل  ع���ام،  ك��ل  يف 
�ضد  ال��ف��ردي  ك�ضباقات  مت�ضابهة 
الزمن، واملراحل اجلبلية التي تعرب 
جبال الألب والبرينيه؛ ومنذ عام 
يف  ينتهي  ال�����ض��ب��اق  ب���ات   ،1975

�ضارع ال�ضانزيليزيه يف باري�س.
جانب  اإىل  ال�����ض��ب��اق  يف  وي�������ض���ارك 
من   104 ال�����دورة  يف  مينتجي�س 
جولة فرن�ضا من فريق الإمارات كل 
من: بني �ضويفت، ودييغو اأولي�ضي، 
اأت���اب���وم���ا، وم��ات��ي��و بونو،  ودروي������ن 
وفيجارد  دورا���ض��ي��ك،  وكري�ضتيان 
ماركاتو،  وم��ارك��و  لينجن،  �ضتيك 

ومانويل موري. 
الت�ضكيلة  على  تعليقه  معر�س  ويف 
ق���ال ماريو  ال�����ض��ب��اق،  امل�����ض��ارك��ة يف 
فريق  يف  الريا�ضي  املدير  �ضكريا، 
بالت�ضكيلة  الثقة  الإم��ارات: متلوؤنا 

هذا  ن�ضخة  يف  ال�ضباق  يف  امل�ضاركة 
العام من جولة فرن�ضا، وخا�ضة بعد 
الأداء اجليد الذي اأبداه الفريق يف 
دوفينيه.  دو  ك��ري��ت��روي��وم  ���ض��ب��اق 
عالية،  ب��ل��ي��اق��ة  ال���دراج���ون  يتمتع 
حيث بذلوا الكثر من اجلهد معاً 
ك��ف��ري��ق خ���الل ال�����ض��ه��ر امل��ا���ض��ي يف 
التدريب على الت�ضلق يف جبل �ضان 

بيليغرينو يف اإيطاليا.
كيفية احت�ضاب النتائج يف الت�ضنيف 

العام
 21 ال���  امل��راح��ل  يتم توقيت جميع 
الدراجني  اإنهاء  وبعد  ال�ضباق.  من 
ال�ضباق،  م��راح��ل  م��ن  مرحلة  لكل 
املراحل  اأزم��ن��ت��ه��م لأزم��ن��ة  ت�����ض��اف 
ال�ضابقة من ال�ضباق. ويكون الدراج 
�ضاحب املجموع الأقل هو املت�ضدر 
ارتداء  له  ويحق  ال��ع��ام،  للت�ضنيف 
القمي�س الأ�ضفر ال�ضهر. ويعترب 
يف  ف��ائ��زاً  ال��ع��ام  بالت�ضنيف  ال��ف��ائ��ز 

ال�ضباق كله.
الت�ضنيفات الثالثة املتبقية هي: 

ال�ضرعة،  لدراجي  النقاط  ت�ضنيف 
القمي�س  فيها  امل��ت�����ض��در  وي��رت��دي 

الأخ�ضر.
املت�ضلقني،  ال�����دراج�����ني  ت�����ض��ن��ي��ف 
القمي�س  فيها  امل��ت�����ض��در  وي��رت��دي 

املرقط.
ت�ضنيف الدراجني ال�ضباب، ويرتدي 

املت�ضدر فيها القمي�س الأبي�س 

جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع الريا�شي 
توا�شل ا�شتالم ملفات الرت�شح للدورة التا�شعة 

فريق الإمارات ي�ستعد للم�ساركة يف جولة فرن�سا للمرة الأوىل

فريق الإمارات ي�شارك يف الن�شخة 104 من جولة فرن�شا ويطمح للفوز يف مراحل ال�شباق 

حتت �ضعار )اق�س �ضيفك يف اأكادميية تاينت 
الت�ضجيل  يتوا�ضل  ظبي   اأب��و  يف  الريا�ضية( 
الذي  ال�ضيفي    ال���ربن���ام���ج  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة 
اخلمي�س  ي���وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ر���ض��م��ي��ا  ينطلق 
املقبل املوافق  6 يوليو املقبل برعاية حممد 
اإدارة  ب���ن ث��ع��ل��وب ال���درع���ي رئ��ي�����س جم��ل�����س 
وذلك  واجل���ودو  للم�ضارعة  الإم����ارات  احت��اد 
الرئي�ضية مبنطقة  ب�ضالة ومالعب الحتاد 
امل�����ض��رف يف اأب����و ظ��ب��ي حت���ت اإ����ض���راف ك���وادر 
ي�ضتمر حتى  وال��ذي  تربوية موؤهلة  ريا�ضية 
9/7 القادم وفقا للربنامج الذي مت و�ضعه 

باإ�ضراف كوادر تربوية موؤهله والذي ي�ضتمل 
على 10 م�ضابقات ريا�ضية تدريبية ولي�ضت 
تناف�ضية وت�ضمن الربنامج العديد من العاب 
امل�ضارعة  واجلودو  النف�س مثال  الدفاع عن 
بوك�ضينج   وال��ك��ي��ك  وامل�����واي  واجل��وج��ي��ت�����ض��و 
الق�ضرة  ل��ل��م�����ض��اف��ات  الأل���ع���اب  اأم  ،ب��ج��ان��ب 
الريا�ضية  ت��اي��نت  اأك���ادمي���ي���ة  ���ض��ال��ة  داخ����ل 
ومن الألعاب اجلماعية جند الكرة الطائرة 
ال�ضالت  وه��وك��ي  ال��ي��د  وك���رة  الري�ضة  وك���رة 
الألعاب  من  وغرها  لل�ضالت  القدم  وك��رة 
ت�ضهم  التي  واجلماعية  الفردية  الريا�ضية 

الثقافات  متعددة  جديدة  �ضداقات  خلق  يف 
بني الن�سء،  وباإ�ضراف مدربني متخ�ض�ضني 
وامل�����درب�����ني ال���رتب���وي���ني م����ن خم��ت��ل��ف دول 
لالإ�ضراف  ا���ض��ت��ق��دام��ه��م  مت  ال���ذي���ن  ال���ع���امل 
الفر�ضة متاحة  الأكادميية حيث تكون  على 
والعني  اأب�����و ظ��ب��ي  امل�����ض��ت��ه��دف��ة يف  ل��ل��ف��ئ��ات 
مناطق  م���ن  وغ���ره���ا  الظفرة   وم��ن��ط��ق��ة 
جميلة  اأوق���ات  ق�ضاء  الراغبني  م��ن  ال��دول��ة 
مفيدة وفقا ل�ضروط اللتحاق التي حددتها 
اللجنة امل�ضرفة مبا يتنا�ضب مع تلك الفئات 

العمرية امل�ضتهدفة .

جتاوب كبري مع مع�شكر اأكادميية تاينت ال�شيفي يف اأبو ظبي
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يا�س اجلنوبية  �ضهدت حلبة مر�ضى   
لبطلة  الأوىل  اخل��ط��وات  ب��اأب��وظ��ب��ي 
القبي�ضي  اآم��ن��ة  للكارتينج  الإم����ارات 
اأنهت  ح��ي��ث   4 ال���ف���ورم���ول  ع���امل  يف 
املقعد  ���ض��ي��ارة  ع��ل��ى  الأوىل  جت��ارب��ه��ا 
الإيطايل  برميا  فريق  م��ع  الأح���ادي 
ب��ن��ج��اح وه���و ال��ف��ري��ق ال����ذي �ضرتفع 
معه اآمنة علم دولة الإمارات العربية 
البطولت  م��ن��اف�����ض��ات  يف  امل���ت���ح���دة 
برعاية   4 ل���ل���ف���ورم���ول  الأوروب�����ي�����ة 
املو�ضم  خ��الل  لب”  “كا�ضبر�ضكي 

املقبل.
 60 ع���ام���اً(   17( القبي�ضي  اأك��م��ل��ت 
)الق�ضم  اجلنوبية  احللبة  على  لفة 
يقام عليه  ال��ذي  امل�ضار  اجلنوبي من 
الفورمول   - الكربى  اجلائزة  �ضباق 
طولها  يبلغ  متطلبة  حلبة  وهي   )1
منعطف،   12 تت�ضمن  كلم   2.36
و�ضلت  ال��ت��ي  الق�ضوى  ال�ضرعة  اأم���ا 
اإليها اآمنة على منت �ضيارة الفورمول 
4 فبلغت 209 كلم/�س. الهدف من 

ال�����ت�����ج�����ارب مل 
ي����ن����ح���������ض����ر يف 
ت�ضجيل  اإط�����ار 
اأ����ض���رع زم���ن اأو 
اإث����ب����ات ق����درات 
ولكن  م��ع��ي��ن��ة، 
ال������ه������دف ك����ان 
بيئة  اإي�������ج�������اد 
ت��������ع��������ارف��������ي��������ة 
ع����م����ل����ي����ة ب���ني 
القبي�ضي  اآم��ن��ة 
وف�������ري�������ق�������ه�������ا 
اجل���������������دي���������������د 

اأجهزة  م��ع  ال��ت��اأق��ل��م  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
وتقنياتها   4 ال����ف����ورم����ول  ����ض���ي���ارة 
واإعداداتها كما العتياد على م�ضتوى 
اجل��ل��و���س وال���روؤي���ة وال��ت��ع��رف كذلك 
ال�ضرعات  ون��اق��ل  امل��ح��رك  ق���وة  ع��ل��ى 
وم�ضتويات الكبح التي تعترب جميعها 
جديدة كلياً على اآمنة. تلك املعطيات 
رينيه   - برميا  فريق  مدير  ترجمها 

ب�ضكل   - روزي�����ن 
حيث  اإي�����ج�����اب�����ي 
ق����������ال: اأن���ه���ي���ن���ا 
جت����������ارب ج���ي���دة 
م����ا كنا  وح�������ض���ب 
له،  خططنا  ق��د 
بع�س  واج����ه����ن����ا 
امل�ضاكل ال�ضغرة 
وهو  ال��ب��داي��ة  يف 
طبيعي  اأم������������ر 
ك����ون����ه����ا ����ض���ي���ارة 
جديدة كلياً على 
لي�س  ولكن  اآمنة 
باأننا حققنا الهدف  اأدن��ى �ضك  هناك 
اآمنة  تكون  بحيث  التجارب  من هذه 
اأك��رث راح��ة مع ال�ضيارة ومع الفريق 
�ضرافقها  والذي  معه  تتعامل  الذي 
يف   4 ال��ف��ورم��ول  �ضباقات  مو�ضم  يف 
لآمنة  الأه��������داف  و���ض��ع��ن��ا  اأوروب���������ا. 
ال��ب��داي��ة وجن��ح��ت يف حتقيقها  م��ن��ذ 
اأزمنتها  وط���ورت  اأخ��ط��اء  دون  ب��دق��ة 

ملحوظ  ب�ضكل 
من  الرغم  على 
مل  احل���ل���ب���ة  اأن 
اأف�ضل  يف  ت��ك��ن 
ب�ضبب  ح��الت��ه��ا 
الرطوبة العالية 
ب�ضكل  ول�����ك�����ن 
ع������ام ال���ت���ج���ارب 
لآم���ن���ة  الأوىل 
م�ضجعة  ك���ان���ت 

واإيجابية جداً.
جهتها  وم���������ن 
اأع������رب������ت اآم����ن����ة 

بالتجربة  ���ض��ع��ادت��ه��ا  ع���ن  ال��ق��ب��ي�����ض��ي 
وبكمية  اجل��دي��د  فريقها  م��ع  الأوىل 
امل���ع���رف���ة ال���ت���ي اك��ت�����ض��ب��ت��ه��ا م���ن تلك 
ال��ت��ج��ارب. ي��ع��ت��رب ف��ري��ق ب��رمي��ا من 
اأهم الفرق امل�ضاركة يف �ضباقات املقعد 
الأحادي يف العامل، ومن بني براجمه 
وتطوير  النا�ضئني  ال�ضائقني  اإع���داد 
الفريق  ت��اأ���ض�����س  وق����د  م���ه���ارات���ه���م. 

عام  الإي����ط����ايل 
وه����و   1983
احل����ق����ي����ق����ة  يف 
ثالث اأهم فريق 
)بعد  اإي����ط����ايل 
فراري  فريقي 
وت���������ورو رو����ض���و 
ل������ل������ف������ورم������ول 
لناحية  واح����د( 
الإجن�����������������������ازات 

والنتائج.
اأن�������������ا �����ض����ع����ي����دة 
التي  بالتجارب 
مع  يا�س  حلبة  على  ال��ي��وم  بها  قمت 
فر�ضة ممتازة  وك��ان��ت  ب��رمي��ا  ف��ري��ق 
للتعرف على ال�ضيارة وعلى الفريق” 
قالت اآمنة واأ�ضافت: “ لقد �ضاعدين 
خالل  م��ن  ت��اأدي��ت��ي  لتطوير  الفريق 
الكامرات  خ����الل  وم����ن  ال���ب���ي���ان���ات 
امل��ث��ب��ت��ة ع��ل��ى ال�����ض��ي��ارة، ت��ع��رف��ت على 
امل��ث��ال��ي��ة وكيف  ال��ت�����ض��اب��ق  خ���ط���وط 

التعامل  ي��ج��ب 
م������ع دوا�������ض������ات 
الت�ضارع واملكابح 
واأي����ن ي��ج��ب اأن 
املكابح  اأ�ضتخدم 
وم���������ض����ت����وي����ات 
عليها.  ال�ضغط 
اأن������������ا ����ض���ع���ي���دة 
التي  ب��امل��ع��رف��ة 
اك��ت�����ض��ب��ت��ه��ا من 
ف�����ري�����ق ب���رمي���ا 
وب�����������ض�����غ�����ف�����ه�����م 
مب��������ا ي���ف���ع���ل���وه 

واأود  تاأديتي.  وحر�ضهم على تطوير 
اأع�ضاء  جلميع  بال�ضكر  التوجه  هنا 
الفريق بالإ�ضافة طبعاً لكا�ضبر�ضكي 
ب��ق��درات��ي وقدمت  وث��ق��ت  ال��ت��ي  لب 
البطولت  يف  للم�ضاركة  ال��دع��م  يل 

الأوروبية للفورمول 4.
لل�ضباقات  اأبوظبي  فريق  وك��ان  ه��ذا 
لب”  “كا�ضبر�ضكي  ���ض��ري��ك��ه  م���ع 

اأع�����ل�����ن عن  ق�����د 
مرحلة تاريخية 
وكبرة  ج��دي��دة 
امل���������������ض�������رة  يف 
ال������ري������ا�������ض������ي������ة 
ل�ضائقة اأكادميية 
لل�ضرعة  �ضمان 
الإمارات  وبطلة 
ل����ل����ك����ارت����ي����ن����ج - 
القبي�ضي  اآم���ن���ة 
ك�ضفت  ح��ي��ث   -
ك�����ا������ض�����ب�����رك�����ي 
واأب���وظ���ب���ي  لب 
الفورمول  ���ض��ي��ارة  ع���ن  ل��ل�����ض��ب��اق��ات 
باأبوظبي  ي��ا���س  م��ر���ض��ى  حلبة  يف   4
البطلة  متنها  على  �ضت�ضارك  وال��ت��ي 
الإماراتية يف ال�ضباقات الأوروبية مع 
بذلك  القبي�ضي  لت�ضبح  فريق برميا 
تخو�س  اإم��ارات��ي��ة  ع��رب��ي��ة  ف��ت��اة  اأول 

غمار �ضباقات املقعد الأحادي.
وق������د �����ض����رح م���اك�������ض���ي���م ف�����رول�����وف، 

لب  كا�ضبر�ضكي  يف  املنتدب  الع�ضو 
تركيا  الأو����ض���ط،  ال�����ض��رق  منطقة  يف 
كا�ضبر�ضكي  ل��دى  قائاًل:  واأفريقيا 
ع��ري��ق��اً يف دع��م املواهب  ت��اري��خ��اً  لب 
�ضبيل  فعلى  ال��ف��ورم��ول.  �ضباقات  يف 
املثال ل احل�ضر، بداأنا بدعم ال�ضائق 
اأكادميية  م���ن  ف��وت�����ض��و،  اأن���ط���ون���ي���و 
 ،2013 العام  ف��راري، منذ  �ضائقي 
ونحن فخورون مبا و�ضل اإليه اإذ اأنه 
ي�ضارك حالياً يف بطولة الفورمول 2 
مع فريق برميا. كما اأننا متحم�ضون 
جداً بامل�ضتوى الذي و�ضلت اإليه اآمنة 
وقد  ب��روؤي��ت��ه��ا  وف���خ���ورون  القبي�ضي 
بداأت جتاربها على �ضيارة الفورمول 
نحو  م�ضوارها  يف  اأوىل  كخطوة   4

الفورمول 1.
كا�ضبر�ضكي  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
ب�ضراكة مميزة مع فريق  تتمتع  لب 
واحد  للفورمول  ف��راري  �ضكوديريا 
منذ  الإي��ط��ايل  الفريق  تدعم  كونها 

عام 2011.

ليديكي تتاأهل لبطولة العامل لل�شباحة 
تاأهلت كاتي ليديكي اإىل بطولة العامل لل�ضباحة ال�ضهر املقبل بطريقة رائعة 
اليوم  العام يف  اأف�ضل زمن هذا  800 مرت حرة حمققة  ب�ضباق  بعد فوزها 

الأول من البطولة المريكية الليلة املا�ضية.
وتقدمت ليديكي، بطلة العامل والوملبياد مرتني يف �ضباقها املف�ضل، بفارق 
ثماين  و�ضجلت  انديانابولي�س  يف  ال�ضباق  طيلة  مناف�ضاتها  بقية  على  كبر 
التي  بوداب�ضت  يف  العامل  بطولة  يف  مكانها  لتحجز  ثانية  و11.50  دقائق 
بعدما حققت  عاما(  ليديكي )20  وقالت  يوليو مت��وز.   30-14 تقام من 
لقب البطولة الوطنية المريكية للمرة 11 مل اأخلد للراحة كثرا من اأجل 
هذه البطولة . واأ�ضافت مقارنة بالت�ضفيات والبطولت المريكية الأخرى 
رمبا تكون هذه الأق��ل ا�ضتعدادا يف الأع��وام املا�ضية. لدي ثقة من امل��ران يف 
التي حققت  ف��وز ليديكي،  . وي��اأت��ي  الأزم��ن��ة  ق��درت��ي على حتقيق مثل ه��ذه 

رقما عامليا يبلغ ثماين دقائق و4.79 ثانية يف اوملبياد ريو دي جانرو العام 
املا�ضي، بعد اأن احتلت املركز ال�ضاد�س يف نهائي �ضباق 100 مرت حرة. وفازت 
البطلة  على  لتتفوق  ثانية   52.81 يف  ال�ضباق  بهذا  ك��وم��رف��ورد  م��ال��وري 
بطولة  لأول  وتتاأهل  ال��ث��اين  امل��رك��ز  احتلت  التي  مانويل  �ضيمون  الأومل��ب��ي��ة 
دولية كربى يف تاريخها. وانتزع ناثان اأدريان، الذي فاز بذهبية 100 مرت 
حرة يف اوملبياد لندن، لقبه الثامن يف البطولة المريكية م�ضجال 47.96 
ثانية متفوقا على كاليب دري�ضل بفارق �ضئيل.  وتاأهل دري�ضل ومانويل اأي�ضا 
وتاونلي  فليكينجر  وهايل  اأبل  زاك  فعل  مثلما  بوداب�ضت  العامل يف  لبطولة 
وت�ضتاأنف  ووري���ل.  وكيل�ضي  نيل  وليا  كوجنر  وج��اك  �ضويت�ضر  وت��رو  ها�س 
البطولة المريكية باإقامة �ضباقات 200 مرت حرة و�ضدرا وظهرا للرجال 

وال�ضيدات اإ�ضافة ل�ضباق 50 مرتا فرا�ضة.

جتارب الفورمول 4 - حلبة مر�سى يا�ض، اأبوظبي

ريني��ه روزي��ن يب�دي اإعجاب��ه بتاأدي��ة اآمن��ة خل���ف مق��ود الف�ورمول 4
خا�ست جتارب 

الفورمول 4 للمرة 
الأوىل مع فريق 

“برميا” الإيطايل 
على حلبة مر�سى 

يا�ض باأبوظبي

روزين: بداية 
جيدة جدًا مع 
اآمنة، وجنحت 

يف حتقيق 
الهدف دون 

اأخطاء

فرولوف: فخورون 
بروؤيتها وقد بداأت 
جتاربها على �سيارة 

الفورمول 4 كخطوة 
اأوىل يف م�سوارها نحو 

الفورمول 1

ال�ضارقة  م��وؤ���ض�����ض��ة  اإدارة  خ�����ض�����ض��ت 
ال�ضيفي  خميمها  �ضمن  امل��راأة  لريا�ضة 
�ضتطلقه  وال���ذي  ل��الأط��ف��ال،  الرتفيهي 
يف الفرتة ما بني 2 يوليو املقبل، ولغاية 
خمتارة  اإ�ضافية  حزمة  اأغ�ضط�س،   31
الريا�ضية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����ض��ط��ة  م��ن 
اإىل  خاللها  من  ت�ضعى  التي  والفكرية 
ال�ضيفي،  ل��ل��ع��ط��ل��ة  امل��ث��ل��ى  ال����ض���ت���ف���ادة 
املهارات  وت��ن��م��ي��ة  ���ض��ق��ل  يف  وت��وج��ي��ه��ه��ا 

املختلفة لالأطفال. 
وا�ضتملت الإ�ضافات اجلديدة على اإتاحة 

مهارات  ل��ي��ت��ع��ّل��م��وا  ل��ل�����ض��غ��ار  ال��ف��ر���ض��ة 
ريا�ضية على يد اأمهر اخلرباء واملدربني 
ع��ل��ى ���ض��ع��ي��د ري��ا���ض��ت��ّي ال��ت��اي��ك��وان��دو و 
للم�ضاركني  �ضيت�ضنى  حيث  الفرو�ضية، 
الريا�ضات  ه����ذه  يف  ق���درات���ه���م  اخ��ت��ب��ار 
تخولهم  التي  الأ�ضا�ضية  امل��ب��ادئ  وتعّلم 

خلو�س غمارها م�ضتقباًل. 
و���ض��ت�����ض��م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات امل�����ض��اف��ة عقد 
التطبيقية  ال��ع��م��ل  ور�����س  م���ن  �ضل�ضلة 
اللغة  اأ�ضا�ضيات  غر�س  اإىل  تهدف  التي 
الأطفال،  وع���ق���ول  ن��ف��و���س  يف  ال��ع��رب��ي��ة 

ع��رب ا���ض��ت��خ��دام اأح���دث ال��ط��رق التقنية 
ت�����ض��ّج��ع��ه��م ع��ل��ى تعّلم  ال���ت���ي  امل���ت���ط���ورة 
ور�ضة  ���ض��ت��ق��ام  ك��م��ا  الأم،  ل��غ��ت��ه��م  وح����ّب 
»�ضغارنا اآمنون اإلكرتونياً« بالتعاون مع 
مبادرات  اإح��دى  الطفل،  �ضالمة  حملة 
املجل�س الأعلى ل�ضوؤون الأ�ضرة، الهادفة 
التي  املخاطر  م��ن  ال�ضغار  حماية  اإىل 
ت�ضّفحهم  اأثناء  لها  يتعّر�ضوا  اأن  ميكن 
الإ�ضافات  هذه  وعن  النرتنت.  ل�ضبكة 
النقبي، مدير  ندى ع�ضكر  �ضعادة  قالت 
املراأة:«  لريا�ضة  ال�ضارقة  موؤ�ض�ضة  ع��ام 

اأن  على  املخيم  لهذا  اإقامتنا  يف  هدفنا 
نوّفر لأطفالنا بيئة واعدة تدمج ما بني 
�ضل�ضلة من  التعّلم والرتفيه من خالل 
تنمية مهاراتهم  اإىل  ال�ضاعية  اخليارات 
اأهمية  ندرك  كوننا  والعملية،  الفكرية، 
ت���ل���ك ال��ع��ن��ا���ض��ر وم������دى ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا يف 
عليهم  تعود  متقدمة  مب��ه��ارات  رفدهم 

بالنفع على املدى البعيد”. 
الإ�ضافات  اأن  اإىل  ال��ن��ق��ب��ي  واأ������ض�����ارت 
اجلديد للمخيم خ�ض�ضت حزمة واعدة 
القّيمة  ال���رتب���وي���ة  ال��ع��م��ل  ور������س  م���ن 

اإ�ضافية  مبعارف  امل�ضاركني  مت��ّد  والتي 
ف�ضاًل عن ا�ضهامها يف تعزيز خمزونهم 
وربطهم  م��ه��ارات��ه��م  وت��ن��م��ي��ة  ال��ف��ك��ري 
على  موؤكدة  العربية،  لغتهم  باأ�ضا�ضيات 
ق��اع��دة مبتكرة  ت��وّف��ر  ال��ور���س  ه���ذه  اأن 
املعاير  اأع��ل��ى  وف��ق  التعّلم  ق��واع��د  م��ن 
واب�ضطها  ال��ط��رق  اأح����دث  وب��ا���ض��ت��خ��دام 

لي�ضهل ال�ضتفادة منها ب�ضكل اأمثل. 
ت�ضعى  املوؤ�ض�ضة  اأن  اإىل  النقبي  ولفتت 
وب����ال����ت����ع����اون م�����ع ع������دد م�����ن اجل���ه���ات 
احلكومية يف الإمارة اإىل توفر خمتلف 

�ضبل الوقاية وحماية الطفل، فهي وعرب 
الطفل”  ���ض��الم��ة  “حملة  م��ع  ت��ع��اون��ه��ا 
التابعة للمجل�س الأعلى حلماية الأ�ضرة، 
اآمنون  “�ضغارنا  ع��م��ل  ور���ض��ة  �ضتعقد 
من  حمايتهم  اإىل  الهادفة  اإلكرتونياً” 
لها  يتعّر�ضوا  اأن  ميكن  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر 

اأثناء ت�ضّفحهم ل�ضبكة النرتنت.
فعالياته  ت�ضتمر  ال��ذي  املخيم  اأن  يذكر 
 9:00 اإىل اخل��م��ي�����س م���ن  م���ن الأح�����د 
مينح  ظ���ه���راً،   1:00 وح���ت���ى  ���ض��ب��اح��اً 
الأطفال امل�ضاركني، ذكوراً، واإناثاً، تنّوعاً 

التي  ال��رتوي��ح��ي��ة  لف���ت���اً يف اخل����ي����ارات 
الأعمار  خمتلف  لتالئم  ت�ضميمها  مت 
وامليول، اإذ �ضيت�ضمن �ضل�ضلة من الربامج 
الداخلية،  وال�����رح�����الت  ال���رتف���ي���ه���ي���ة، 
ت��ع��ّرف الأط��ف��ال على  واأخ���رى خارجية 
اأب�����رز امل���راف���ق الأث���ري���ة وال�����ض��ي��اح��ي��ة يف 
اإمارة ال�ضارقة، اإىل جانب برامج ثقافية 
ومتّكنهم  وامل��ع��ل��وم��ة،  ال��ف��ائ��دة  متنحهم 
ب�ضكل ي�ضمح  اأوق��ات فراغهم  من ق�ضاء 
خربات  واكت�ضاب  جديدة  مهارات  بتعّلم 

مميزة يف جمالت خمتلفة.

باإ�سافة ريا�ستّي التايكواندو والفرو�سية وعقد �سل�سلة من ور�ض العمل التثقيفية 

لريا�شة املراأة” تعّزز من خيارات الرتفيه والتوعية �شمن خميمها ال�شيفي   “ال�شارقة 

ما زال فران�ضي�ضكو توتي قائد روما و�ضيف بطل الدوري الإيطايل 
خا�ضة  الن�ضحاب  اأو  باللعب  ال�ضتمرار  يف  م�ضره  بعد  يح�ضم  مل 

ا من النادي للعمل كمدير للفريق املو�ضم املقبل. بعدما تلقى عر�ضً
40 عاًما م�ضرته مع فريق الذئاب التي  واأنهى توتي البالغ عمره 
ذل���ك تلقى عدة  امل��ا���ض��ي ورغ���م  امل��و���ض��م  ع��اًم��ا بنهاية   28 ا���ض��ت��م��رت 
املناف�س يف  اأحدثها من طوكيو فردي  اإيطاليا  للعب خارج  عرو�س 

الدرجة الثانية يف اليابان.
و�ضبق واأعلن الدويل الإيطايل ال�ضابق اأنه قد ي�ضتمر يف املالعب ملدة 
مو�ضم اأو مو�ضمني رغم اأنه مل يحدد م�ضره بعد لكن طوكيو قّدم له 

ا جاًدا بالفعل وهو ما اأكده رئي�س النادي الياباين. عر�ضً
حملية:  اإع��الم  لو�ضائل  طوكيو  ن��ادي  رئي�س  هيدياكي  هانيو  وق��ال 

“نحن مهتمون بالتعاقد معه وقد ات�ضلت به بالفعل. واملفاو�ضات يف 
مرحلة متقدمة حيث طلب 3 ماليني يورو يف املو�ضم ووجوده معنا 

�ضيكون مبثابة احللم لنا”.
وي��ت��وق��ف الأم���ر ح��ال��ًي��ا على ق���رار ت��وت��ي ذات���ه م��ا اإذا ك��ان �ضيخف�س 
يلعب  ال��ذي  الياباين  النادي  عر�س  على  �ضيوافق  اأم  املالية  �ضروطه 
ا للعب يف الوليات املتحدة  يف الدرجة الثانية خا�ضة واأنه تلقى عر�ضً

ا. ورمبا ال�ضني اأي�ضً
�ضيكون  اليابان  يف  الثانية  الدرجة  يف  للعب  توتي  موافقة  ح��ال  ويف 
الناحية  من  الأنظار  جتذب  قد  التي  امل�ضابقة  لهذه  كبًرا  انت�ضاًرا 
الت�ضويقية ورمبا تناف�س ال�ضوق اليابانية نظرتها ال�ضينية يف جذب 

الالعبني الكبار من اأوروبا.

هل يقبل توتي اللعب يف الدرجة الثانية الياباين؟
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الفجر الريا�ضي

العني يتعاقد ر�سميًا مع املهاجم ال�سويدي بريغ ملدة مو�سمني

اأكد اأن رغبة الالعب اأ�شهمت يف انتقاله اإىل �شفوف الزعيم
الهاجري: روؤية املدرب حتدد م�سري الالعبني يف املو�سم اجلديد
العني �سي�ستند اإىل اللوائح الدولية فيما يخ�ض ان�سمام لعبيه للمنتخب الوطني
قدمنا عرو�سًا تناف�سية لأبناء النادي ونتفهم رغبات بع�ض الالعبني ال�سباب

�شي��رين���ا ولي���ام���ز: قلب���ي وق��ع حي��ن علم���ت اأن��ي ح�امل 
اإنها فوجئت متاما  وليامز  �ضرينا  الأمريكية  التن�س  قالت جنمة 
اأنها  لت�ضدق  منزلية  اختبارات  �ضتة  اأج��رت  اأنها  حتى  حملها  باأمر 

بانتظار طفلها الأول.
وليامز  تظهر  التي  ف��ر  فانيتي  جملة  معها  اأجرتها  مقابلة  ويف 
اإنها  التن�س  قالت جنمة  اآب،  اأغ�ضط�س  على غالفها عارية يف عدد 
مل تاألف بعد فكرة اأنها �ضتكون اأما واإنها تعتزم العودة للمالعب يف 

يناير كانون الثاين.
الأول  اأم�����س  ن�ضرت  ال��ت��ي  املقابلة  يف  ع��ام��ا(   35( ول��ي��ام��ز  وق��ال��ت 
اأع���رف مل���اذا. ه��ل �ضيكون لدي  ال��ث��الث��اء “هذا ل ي��ب��دو واق��ع��ي��ا، ل 

طفل؟«.
ويف اللقاء الذي اأجرته املجلة يف مايو اأيار حني كانت وليامز حامال 
يف �ضتة اأ�ضهر قالت امل�ضنفة الأوىل عامليا يف لعبة التن�س �ضابقا اإنها 

مل جتر اأي ا�ضتعدادات. قالت “ل اأعرف ما الذي ينبغي اأن اأفعله مع 
طفل... مل اأفعل �ضيئا مطلقا لتجهيز غرفة اأطفال«.

تاأ�ضي�س  يف  �ضارك  ال��ذي  اأوه��ان��ي��ان  لأليك�ضي�س  خمطوبة  ووليامز 
اأنها  ني�ضان  اأبريل  اأك��دت يف  الإل��ك��رتوين. وكانت قد  موقع ريديت 
�ضات  �ضناب  تطبيق  على  ن�ضرت  اأن  بعد  اخل��ري��ف  يف  طفال  تتوقع 
البحر وعليها عبارة  بعد ذلك، وهي مبالب�س  لها، حذفتها  �ضورة 

“20 اأ�ضبوعا«.
بقية  خ��الل  و���ض��ع  عطلة  �ضتاأخذ  اإن��ه��ا  التن�س  لعبة  بطلة  وق��ال��ت 

.2017
اأنها حامل  اكت�ضفت  اإنها  وليامز  قالت  فانيتي فر  لقائها مع  ويف 
مناف�ضات  والع�ضرين يف  الثالث  لقبها  اإح��راز  من  اأ�ضبوع  نحو  قبل 
املفتوحة  ا�ضرتاليا  يف  الكربى  الأرب��ع  بالبطولت  ال�ضيدات  ف��ردي 

يف يناير كانون الثاين. وقالت اإنها �ضعرت اأنها لي�ضت على ما يرام 
باأن  �ضديقة  ن�ضحتها  اأن  اإىل  هرمونات  م�ضاألة  اأن��ه��ا  ظنت  لكنها 
جتري اختبار حمل، فلما وجدت نتيجته اإيجابية “اأجريت الختبار 

مرة اأخرى. ووقع قلبي. وقع باملعنى احلريف للكلمة«.
عر�ضت  ثم  اأخ��رى  م��رات  خم�س  املنزيل  الختبار  وليامز  واأج���رت 
م�ضاعر  متلكته  ال���ذي  اأوه��ان��ي��ان  على  ال�ضتة  الخ��ت��ب��ارات  نتيجة 
ال�ضدمة هو الآخر. وقالت اإن خطيبها ي�ضتعد الآن للحدث ب�ضغف 
نابية حتى  باألفاظ  تفوه  كلما  فيها مال  ي�ضع  بالفعل عبوة  واأع��د 

يعود نف�ضه على عدم التلفظ بها اأمام الطفل.
للمالعب  العودة  تتوقع  لكنها  قاطعة  مواعيد  وليامز  حت��دد  ومل 
ق�ضتي  اأن  اأعتقد  ل  وق��ال��ت  ال��ث��اين.  ك��ان��ون  يناير  يف  رمب��ا  �ضريعا 

انتهت بعد.

•• العني - الفجر

رف��ع ���ض��ع��ادة غ��امن م��ب��ارك الهاجري، 
رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة نادي العني 
لكرة القدم اأ�ضمى التهاين والتربيكات 
اإىل اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ واملواطنني 
مبنا�ضبة  احلبيبة  بدولتنا  واملقيمني 
ع��ي��د ال��ف��ط��ر امل����ب����ارك، داع���ي���ا امل���وىل 
�ضاحب  ع���ل���ى  ي������دمي  اأن  وج������ل  ع����ز 
ال�ضحة  موفور  الدولة  رئي�س  ال�ضمو 
والعافية، واأن يوفق �ضموه يف موا�ضلة 

قيادة م�ضرة اخلر والعطاء.
واأعلن  نادي العني تعاقده ر�ضمياً مع 
ماركو�س  ال�ضويدي  ال���دويل  املهاجم 
ال���دوري اليوناين لكرة  ب��رغ، ه��داف 
للتجديد،  قبلة  مو�ضمني  ملدة  القدم، 
قادماً من نادي باناثينايكو�س، ليحل 
نا�ضر  ال�����ض��ع��ودي  ل��ل��م��ه��اج��م  ب���دي���اًل 
ال�����ض��م��راين.   وت��ع��د �ضفقة ب��رغ هي 
الثانية خالل ب�ضعة اأ�ضابيع، بعد �ضم 
من  بدل  �ضيتاين،  ت�ضوكا�ضا  الياباين 
للكوري اجلنوبي يل ميونغ ج��وو. يف 

منت�ضف �ضهر يونيو املا�ضي.
رئي�س  ال��ه��اج��ري،  غ��امن  �ضعادة  واأك���د 
لكرة  العني  نادي  �ضركة  اإدارة  جمل�س 
الكرة  ف��ري��ق  اح��ت��ي��اج��ات  اأن  ال���ق���دم، 
املدير  ت��ق��ري��ر  ح��م��ل��ه��ا  ال���ت���ي  الأول 
وتنفيذاً  وا�ضحة،  كانت  زوران  الفني، 
ال�����ن�����ادي، قامت  ق����ي����ادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
امل��ع��ن��ي��ة مب�����ض��اع��ف��ة اجلهود  اجل��ه��ات 
التي  املتطلبات  كافة  توفر  اأج��ل  من 
التوقيت  يف  الفريق  م��درب  اأو�ضحها 
املنا�ضب وذلك على نحو  ميكن العني 
ب��ل��وغ درج���ة اجل��اه��زي��ة املطلوبة  م��ن 
اجلديد  الكروي  املو�ضم  يف  لتحدياته 
على ال�ضعيدين املحلي والقاري �ضعياً 

حتقيق اأهدافه املرجوة.

واأك����د ال��ه��اج��ري اأن����ه ل ���ض��ح��ة مل��ا مت 
الإع���الم ومواقع  و�ضائل  ت��داول��ه عرب 
ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي ح����ول قيمة 
القيمة  اأن  م���وؤك���دا  امل��ال��ي��ة  ال�����ض��ف��ق��ة 
احلقيقية اأقل بكثر من الأرقام التي 

مت طرحها حتت عنوان الجتهادات.
�ضركة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  واأع�����رب 
ن����ادي ال��ع��ني ل��ك��رة ال���ق���دم، ع���ن بالغ 
ال�ضيخ  �ضمو  اإىل  وت��ق��دي��ره،  امتنانه 
اآل نهيان، نائب رئي�س  ه��زاع بن زاي��د 
اأبوظبي،  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�س 
النائب الأول لرئي�س النادي وجمل�س 
ال���ع���ي���ن���اوي، رئ��ي�����س جمل�س  ال�����ض��رف 
الثقايف،  الريا�ضي  العني  ن��ادي  اإدارة 
على الرعاية ال�ضامية والثقة الغالية 
الذي  الأم��ر  للفريق  ال�ضخي  والدعم 
ظل ميثل اأكرب دافع للجميع من اأجل 
حتى  النجاح  م��وؤ���ض��رات  اأع��ل��ى  حتقيق 
ال��ك��ي��ان على  ل��ه��ذا  ي��ك��ون ك��ل منت�ضب 
القيادة  ظ��ن  ح�ضن  وع��ن��د  الثقة  ق��در 

الر�ضيدة.
رغبة بريغ

واأ�ضاد الهاجري بجهود اخوانه اأع�ضاء 
لكرة  العني  نادي  �ضركة  اإدارة  جمل�س 
لالحرتاف،  الفنية  وال��ل��ج��ن��ة  ال��ق��دم 
النادي  تعاقدات  التعامل مع ملف  يف 
اإغالق ملف  اأ�ضهمت يف  ب�ضورة جيدة 
اأه����م اخل����ي����ارات ال��ت��ي رف��ع��ه��ا امل����درب 

خالل فرتة وجيزة.
كما امتدح الهاجري، الرغبة الكبرة 
برغ،  م��ارك��و���س  ال�ضويدي  للمهاجم 
الذي  الأم��ر  العني،  اإىل  الن�ضمام  يف 
انتقاله  �ضفقة  اإمت��ام  يف  كثراً  اأ�ضهم 
كانت  املفاو�ضات  اأن  خ�ضو�ضاً  للعني، 
دخلت منعطفاً خمتلفاً عن امل�ضار التي 
كانت مت�ضي عليه يف وقت حا�ضم، بيد 
اأن املهاجم “الدويل” ال�ضويدي اأظهر 

ب�ضفوف  الل���ت���ح���اق  يف  لف��ت��ة  رغ��ب��ة 
التي  التدخالت  بعد  العني، خ�ضو�ضاً 
بغر�س  امل��ف��او���ض��ات  مرحلة  �ضاحبت 

املزايدات.
ملف الأجانب

وتعليقاً على �ضوؤال حول مدى �ضحة 
ال���ت���ي ربطت  ال���ت���ق���اري���ر الإع���الم���ي���ة 
بالنتقال  ا����ض���ربي���ال  ال���ك���ول���وم���ب���ي 
قال:  اأخ������راً،  ال���رتك���ي  ال�����دوري  اإىل 
»احلقيقة هناك عدة عرو�س خليجية 
واأوروب���ي���ة م��ق��دم��ة ل��ل��ن��ادي م��ن اأجل 
النادي  ويعمل  الالعب  بطاقة  �ضراء 
اأف�ضلها  لختيار  درا�ضتها  على  حالياً 
التو�ضل  ف����ور  الأم�����ر  ح�����ض��م  و���ض��ي��ت��م 
الأط���راف حول  اتفاق بني جميع  اإىل 
بعد  القادمة  لوجهته  الالعب  انتقال 
وكيل  ح�����ض��ور  يف  ب��ال��ط��ب��ع  مناق�ضته 

اأعماله.
وح�����ول امل���رك���ز ال�����ذي ح�����دده امل����درب 
قائمة  ا����ض���ربي���ال  م����غ����ادرة  ح���ال���ة  يف 
زوران  امل��درب  “تقرير  ق��ال:  الفريق، 
ك���ان وا����ض���ح���اً، وك��م��ا ذك����رت ل��ك��م اأنه 
فريقه  اح���ت���ي���اج���ات  ك����اف����ة  ت�����ض��م��ن 
ب�ضورة  امل���رج���وة  الأه������داف  لتحقيق 
واحلقيقة  امل��ق��ب��ل��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة  دق��ي��ق��ة 
م��وق��ع��ه ع��رب جهود  م��ن  ي�ضعى  ال��ك��ل 
م�ضاعفة ورغبة كبرة لإغ��الق ملف 
املنا�ضب  الوقت  الأجانب يف  الالعبني 
و���ض��ي��ت��م الإع�����الن ال���ف���وري ع���ن كافة 
بعد  �ضفقة  بكل  املتعلقة  التفا�ضيل 

اإغالق ملفها مبا�ضرة«.
عرو�ض مناف�سة

وتعليقاً على �ضوؤال حول م�ضر بع�س 
ال��ذي��ن ح�ضلوا  على ثقة  ال��الع��ب��ني  
زوران ومل يتم التجديد لهم والأخبار 
التي ربطت بع�ضهم بالنتقال لأندية 
اإدارة  اأن جمل�س  امل��وؤك��د  اأخ���رى، ق��ال: 

�ضركة نادي العني لكرة القدم، اعتمد 
مع  ات�����ض��اق��اً  ل��ل��م��درب  الفني  التقرير 
ال��ف��ن��ي��ة لالحرتاف  ال��ل��ج��ن��ة  ت��و���ض��ي��ة 
والذي تاأ�ض�س على فكرة العتماد على 
اأكادميية  من  القادمون  النادي  اأبناء 
يف  اأث���ق  و�ضخ�ضياً  ال��ع��ي��ن��اوي��ة،  ال��ك��رة 
املدرب  منحها  التي  العنا�ضر  جميع 
املا�ضي،  امل��و���ض��م  امل�����ض��ارك��ة يف  ف��ر���ض��ة 
امل�����ض��ت��وي��ات اجليدة  ب��ع��د  خ�����ض��و���ض��اً 
ب���داي���ة ب�ضعيد  ال��ت��ي ظ���ه���روا ع��ل��ي��ه��ا، 
اأحمد  ويو�ضف  جمعة وحممد خلفان 
العزيزي  و����ض���امل  ن��ا���ض��ر  و���ض��ل��ي��م��ان 
ورا�ضد مهر وعلي عيد وغرهم، اإىل 
جانب الأ�ضماء التي مت تر�ضيحها مع 
اإىل  لالن�ضمام  املنتهي  املو�ضم  نهاية 
مع�ضكر فريق الكرة الأول من كتيبتي 

حتت 19 و17 �ضنة.
ا�ضرتاتيجية  م��ن  ان��ط��الق��اً  واأك���م���ل: 
يف  التميز  بتحفيز  اخل��ا���ض��ة  ال��ن��ادي 
تقدمي  فعلياً  مت  فقد  والأداء،  العمل 
عرو�س مناف�ضة للعرو�س التي ح�ضل 
ال�ضباب  ال��الع��ب��ني  م���ن  ع����دد  ع��ل��ي��ه��ا 
قبل  م��ن  لهم  التجديد  ت��ق��رر  ال��ذي��ن 
النادي، لكننا نتفهم جيداً رغبات بع�س 
الالعبني ال�ضباب ولكن من املهم جداً 
اأن ي�ضتح�ضروا حجم التحديات التي 
ك�ضوفات  غ�����ادروا  ح���ال  يف  تنتظرهم 
العني  م��ع  ا���ض��ت��م��راري��ت��ه��م  اأو  ال���ن���ادي 
خالل املرحلة املقبلة خ�ضو�ضاً يف ظل 
وجميعهم  امل�ضابني،  الالعبني  ع��ودة 
بالجتهاد  م��ط��ال��ب��ون  اأن��ه��م  ي��درك��ون 
حلجز  اجل��ه��ود  وم�ضاعفة  والرتكيز 

موقعهم يف قائمة املدرب زوران.
ثروة حقيقية

وعن الأ�ضماء التي من املقرر اأن تغادر 
قائمة الفريق، قال: هناك عدة اأ�ضماء 
اعتقد  ولكنني  امل��درب  ك�ضف  ت�ضمنها 

اجلديد  للمو�ضم  الإع�����داد  ف���رتة  اأن 
للفريق  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ق��ائ��م��ة  ���ض��ت��ح��دد 
ق���راره  ات��خ��ذ  امل�����درب  واأن  خ�����ض��و���ض��اً 
باإعطاء فر�ضة اأكرب لأبناء النادي مما 
العنا�ضر  اإمكانيات  يف  ثقتنا  من  عزز 
ال��ف��ري��ق احلالية  امل���وج���ودة يف ق��ائ��م��ة 
ال�����ض��اب��ة يف فريق  ال��ع��ن��ا���ض��ر  وك��ذل��ك 

حتت الع�ضرين �ضنة.
وزاد: اأكادميية كرة القدم بنادي العني 
القدم  لكرة  بل  للنادي  ث��روة حقيقية 
الإماراتية واملتابع يجد اأن هناك عدد 
تخرجوا  ال��ذي��ن  الالعبني  م��ن  كبر 
العني متكنوا من  نادي  اأكادميية  من 
الأندية  �ضمن  اأ�ضا�ضية  مراكز  حجز 
دوري  م�ضابقة  يف  اإليها  انتقلوا  التي 
اخلليج العربي بف�ضل ال�ضرتاتيجية 
�ضيدي  معاملها،  اأر�ضى  التي  الناجحة، 
اآل نهيان،  �ضمو ال�ضيخ ه��زاع بن زاي��د 
وهناك عدد كبر اأي�ضاً من الالعبني 
الذين تخرجوا من العني يف �ضفوف 
القدم  لكرة  الأول  الوطني  منتخبنا 
وامل��ن��ت��خ��ب��ات ال�����ض��ن��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة 
الأ�ضا�ضي  الرافد  دائماً  و�ضتظل  كانت 
حالياً  ون�ضعى  وال���ن���ادي  للمنتخبات 
اأف�ضل  اع��ت��م��اد  اإىل  العمل  ف��ري��ق  م��ع 
عالمات  مبواكبة  اخلا�ضة  املمار�ضات 
اعلى  ب��ل��وغ  اإىل  ت��ق��ود  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ور 
م��وؤ���ض��رات ال��ن��ج��اح وذل���ك ات�����ض��اق��اً مع 
الإدارة،  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ���ض��م��و  روؤي�����ة 
يوؤمن  زوران  امل����درب  واأن  خ�����ض��و���ض��اً 
باإمكانيات الالعبني ال�ضباب وا�ضتطاع 
ان يحتوي بع�س العنا�ضر التي قدمت 
نف�ضها ب�ضورة م�ضرفة وهناك عنا�ضر 
اخ���رى �ضيكون ل��ه��ا ح�����ض��ور مم��ي��ز يف 

املرحلة القادمة.

اللوائح الدولية

ورداً على �ضوؤال حول تلميحات مدرب 
العني  ب��ا���ض��ت��دع��اء لع���ب���ي  امل��ن��ت��خ��ب 
وتكرار  امل��ع�����ض��ك��ر  اإىل  “الدوليني” 
�ضيناريو املو�ضم املا�ضي، قال: “املوؤكد 
ال�ضعلة  و�ضيظل  ك��ان  العني  ن��ادي  اأن 
جناحات  يف  ت�����ض��ه��م  ال���ت���ي  ال��وط��ن��ي��ة 
ك��رة ال��ق��دم الإم��ارات��ي��ة ان��ط��الق��اً من 
املهم  ال��دور  مع  وات�ضاقاً  روؤي��ة قيادته 
املنظومة  يف  ب��ه  ي�ضطلع  ظ��ل  ال����ذي 
اإىل  وقوفنا  نعلن  ل��ذل��ك  الريا�ضية، 
نوؤكد  كما  ال��وط��ن��ي،  منتخبنا  ج��ان��ب 
تفهمنا لو�ضع مدرب املنتخب، غر اأن 
الواقع يوؤكد اأن مهمة املنتخب وطنية 
وكذلك العني لديه مهمة وطنية ول 
املنتخب  بحظوظ  قيا�ضاً  اأهمية،  تقل 
“الدولية”  امل�����ض��اب��ق��ت��ني  يف  وال���ع���ني 
هناك  اأن  اع��ت��ق��ادي  ويف  والآ���ض��ي��وي��ة 
يف  بالإجماع  اقرارها  مت  دولية  لوائح 
الأخر  العمومية  اجلمعية  اج��ت��م��اع 
هذا  يف  ال��ع��ني  اإل��ي��ه��ا  �ضي�ضتند  وال��ت��ي 

اخل�ضو�س«.

ماركو�ض بريغ.. مهاجم �سوبر
ماركو�س  ال�����ض��وي��دي،  ال����دويل  يعترب 
ب��رغ، اأح��د اأب��رز مهاجمي ك��رة القدم 
بال�ضخ�ضية  ي��ت��م��ت��ع  اإذ  ال�����ض��وي��دي��ة، 
ويتميز  ال��ق��ت��ال��ي��ة  وال�����روح  ال��ق��ي��ادي��ة 
والذكاء  وال��رتك��ي��ز  ب��ال�����ض��رع��ة  اأدائ�����ه 
بت�ضديداته  ب��رغ  وا�ضتهر  واجل��دي��ة 

القوية بالقدمني والراأ�س.

يف  �ضخ�ضية  األقاب  عدة  برغ  وح�ضد 
بالده  منتخب  م��ع  ال��ن��اج��ح  م�����ض��واره 
التي لعب لها، حيث ح�ضل  والأن��دي��ة 
لقب اأف�ضل هداف يف تاريخ اأمم اأوروبا 
لل�ضباب حتت 19 �ضنة وح�ضل كذلك 
على احلذاء الذهبي يف بطولة اأوروبا 
ت���وج بجائزة  ع��ن��دم��ا  ���ض��ن��ة   21 حت��ت 
اأف�ضل لعب يف البطولة مع منتخب 
بالده والتي �ضارك فيها خالل الفرتة 
2009، كما توج  2004 وحتى  من 
ال�ضويدي  ال��دوري  برغ بلقب ه��داف 
عام 2007، واأحرز كذلك لقب هداف 
-2013 م��و���ض��م  ال���ي���ون���ان يف  ك���اأ����س 
هداف  ل��ق��ب  ع��ل��ى  وح�����ض��ل   ،2014
مو�ضم2016- يف  اليوناين  ال��دوري 

.2017
ال���ع���ني اجلديد  ���ض��اه��م م��ه��اج��م  ك��م��ا 
مع  م���ه���م���ة  اإجن��������������ازات  حت���ق���ي���ق  يف 
ال��ف��رق الأوروب���ي���ة ال��ت��ي ان�����ض��م اإليها 
ك��ل��ق��ب بطولة  ال��ك��روي��ة  يف م�����ض��رت��ه 
فريق  م��ع  امل��م��ت��از  ال�ضويدي  ال����دوري 
اإىل  2007م،  نادي جوتبرج يف عام 
جانب كاأ�س اليونان مع باناثينايكو�س 

عام 2014.
عرو�ض مغرية

مغرياً  ع���ر����ض���اً  م����ارك����و�����س  وت���ل���ق���ى 
الهولندي  ال������دوري  اإىل  ل��الن��ت��ق��ال 
مبوجبه  ان�����ض��م   ،2007 يف  امل��م��ت��از 
له  ولعب  نادي غرونينغن،  اإىل فريق 
�ضجل   2009 عام  حتى  مباراة   56

ينتقل  اأن  ق��ب��ل  ه���دف���اً،   32 خ��الل��ه��ا 
للعب يف الدوري الأملاين البوند�ضليغا 
بعقد  هامبورغ  فريق  اإىل  بان�ضمامه 
ام��ت��د لأرب���ع���ة م��وا���ض��م خ���الل الفرتة 
اأنه  ب��ي��د   ،2013 اإىل   2009 م���ن 
الفريق  مع  املحددة  الفرتة  يكمل  مل 
للعودة  عر�ضاً  تلقى  اأن  بعد  الأمل���اين، 
املمتاز  اإىل الدوري الهولندي  جمدداً 
الإعارة  �ضبيل  على  اآي��ن��ده��وف��ن   ع��رب 
�ضفوف  اإىل  ان�ضم   2013 ع��ام  ويف 
ولعب  اليوناين  باناثينايكو�س  فريق 
له 98 مباراة اأحرز خاللها 65 هدفاً 
لي�ضبح بذلك اأحد اأبرز هدايف النادي 
ال��ي��ون��اين ع��ل��ى م��ر ت��اري��خ��ه الكروي 

العري�س.
الن�ساأة

ولد ماركو�س برغ يف مدينة تور�ضباي 
ال�������ض���اب���ع ع�����ض��ر من  ال�������ض���وي���دي���ة يف 
م�ضواره  وا�ضتهل  1986م،  اأغ�ضط�س 
الكروي مع فريق نادي مدينته املحلي 
اإىل �ضفوف  اأن ينتقل  تور�ضباي، قبل 
يف  ال��ق��دم  ك���رة  لنا�ضئي  فيلني  ف��ري��ق 
عمره  اأ���ض��ب��ح  وع��ن��دم��ا   2002 ع���ام 
جوتيربغ  نادي  اإىل  ان�ضم  عاماً   17
 ،2004-2003 مو�ضم  ال�ضويدي 
�ضفوف  اإىل  م��ب��ا���ض��رة  ت�ضعيده  ومت 
عام  يف  ب��ال��ن��ادي  الأول  ال��ك��رة  ف��ري��ق 
2005، ولعب لناديه ال�ضويدي حتى 
�ضارك وقتها يف 53 مواجهة   2007

اأحرز خاللها 21 هدفاً.

اإىل  رون��ال��دو  كري�ضتيانو  الربتغايل  الالعب  جنم  ملع 
ال���درج���ة ال��ت��ي ت��ط��غ��ى ف��ي��ه��ا جن��وم��ي��ت��ه ع��ل��ى م��ا عداه 
م���ن زم���الئ���ه يف م��ن��ت��خ��ب ال���ربت���غ���ال؛ م���ا ي��ع��ي��ق روؤي���ة 
البارزين منهم، اإل اأنه ورغم ذلك تظل الربتغال بلًدا 
اإىل العامل لعبني مباليني  تفي�س باملواهب وت�ضدر 

الدولرات.
وت��ع��د ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ال���ق���ارات، ال��ت��ي واج���ه املنتخب 
ال��ن��ه��ائ��ي ام�����س الأربعاء  ال��ربت��غ��ايل يف دوره����ا ق��ب��ل 
دلياًل  ال��رو���ض��ي��ة،  ك����ازان  مب��دي��ن��ة  الت�ضيلي  ن��ظ��ره 
اآخ���ر ع��ل��ى ث���راء ال��ربت��غ��ال، ه���ذا ال��ب��ل��د ال�ضغر يف 
املا�ضي  ال��ع��ام  ُت��ّوج��ت يف  التي  اأي��ربي��ا،  �ضبه ج��زي��رة 

باملواهب  اأوروب��ا،  اأمم  بكاأ�س  بالفوز  األقابها  ب��اأول 
الكبرة.

الربتغايل  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر  وق�����ال 
بكاأ�س  “مقارنة  ���ض��ان��ت��و���س:  ف���رن���ان���دو 

لعبون  ه��ن��ا  ل��دي��ن��ا  فنحن  اأوروب�����ا  اأمم 
خمتلفون، ولكن هذا هو الختالف 

ولكن  ال����وح����ي����د، 
جانب  ع���ل���ى 
نتمتع  اآخ�����ر 

ب�������������ال�������������روح 
والقوة   نف�ضها 

نف�ضها التي كانت لدينا دائًما”.
وداأبت الربتغال منذ �ضنوات على التواجد يف املحافل 
روي  مثل  الكبار  لعبيها  بف�ضل  الكربى  الكروية 

كو�ضتا ولوي�س فيغو وكري�ضتيانو رونالدو.
يف  الثاين  ال�ضف  لعبي  اأن  مينع  ل  ه��ذا  ولكن 
وهو  الكبرة،  قيمتهم  لهم  الربتغايل  املنتخب 
يتعدى  ل  لدولة  بالن�ضبة  فهمه  ي�ضعب  �ضيء 

عدد �ضكانها 10 ماليني ن�ضمة.
ب��ع�����س النجوم  امل��ب��ل��غ ل ي�����ض��م��ل ق��ي��م��ة  وه����ذا 
بايرن  لع��ب  �ضان�ضيز،  ريناتو  مثل  ال�ضباب 
باري�س  لع��ب  غويدي�س،  وغ��ون��زال��و  ميونخ 

�ضان جرمان.
الربتغال  ث���راء  وا���ض��ح   ب�ضكل  يتجلى  وه��ن��ا 

ب��امل��واه��ب ح��ت��ى ي��ك��ون ب��ني ���ض��ف��وف منتخبها 
لل�ضباب حتت 21 عاًما لعبان �ضان�ضيز وغويدي�س 

تبلغ قيمتهما ال�ضوقية 35 مليون يورو.
ول يبدو تقدم بع�س الالعبني املخ�ضرمني باملنتخب 
وناين  األفي�س  وبرونو  بيبي  مثل  ال�ضن  يف  الربتغايل 
وكواريزما اأمًرا جلاًل، اإذ اإن املاكينة الربتغالية لإنتاج 

الالعبني ل تزال تعمل، وهو ما ظهر ب�ضكل وا�ضح 
التي  القارات  كاأ�س  الن�ضخة احلالية من بطولة  يف 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ق��اري��ة  احت���ادات   6 منتخبات  ت�ضم 

املنتخب بطل العامل ومنتخب البلد امل�ضيف ملونديال 

2018. ودفع املدرب الربتغايل يف مباراة فريقه التي 
فاز فيها 0/1 على املنتخب الرو�ضي يف دور املجموعات 

�ضيلفا،  وب���رن���اردو  �ضيلفا   اآن���دري���ه  ب��ال��الع��ب��ني 
اأول  ليخو�ضا 
جت����������رب����������ة 
ل���ه���م���ا يف 

لة  بطو
ك�������ربى، 

اأن  رغ��������م 

الإيطايل  ميالن  ل�ضفوف  م��وؤخ��ًرا  انتقالهما  �ضفقة 
بلغت  ال��رتت��ي��ب  ع��ل��ى  الإجن��ل��ي��زي  �ضيتي  ومان�ض�ضرت 
88 مليون يورو. ويف مباراة نيوزيلندا ح�ضل املدافع 
كاملة منذ  عاًما( على فر�ضة  �ضيميدو )23  نيل�ضون 
بداية املباراة، فيما دخل جيل�ضون مارتينيز اإىل ملعب 

اللقاء يف الدقائق الأخرة بدًل من كورايزما.
اأن هذين الالعبني انتقال موؤخًرا  يذكر 
ومان�ض�ضرت  ل���ي���ف���رب���ول  اإىل 
يونايتد على الرتتيب.

الدفاع  اأ�ضاطر  م��ن  مالديني  ب��اول��و  الإي��ط��ايل  يعترب 
ال��ق��دم بف�ضل الإجن����ازات التي حققها يف  يف ع��امل ك��رة 

م�����ض��رت��ه م��ع م��ي��الن، ل��ك��ن ع��ن��دم��ا يتعلق 
امل�ضرب،  ك�����رة  م���ث���ل  ب���ري���ا����ض���ة  الأم��������ر 

لالعب  بالن�ضبة  خم��ت��ل��ف  ف��احل��دي��ث 
اأبطال  الفائز بدوري  ال�ضابق  الدويل 

اأوروبا 5 مرات.
النجم  ع��ام��ا(   49( م��ال��دي��ن��ي  ك���ان 

الأب�����������رز ع����ل����ى الإط�����������الق بني 
الذين  الأرب���ع���ة  ال��الع��ب��ني 

ت��������واج��������دوا ال����ث����الث����اء 
ع��ل��ى امل��ل��ع��ب يف اإح���دى 
م�����ب�����اري�����ات ال����زوج����ي 
ل������������������دورة م����ي����الن����و 
تقام  ال��ت��ي  للتحدي 
ب����اإِ�����ض����راف الحت�����اد 
ال����������������دويل ول����ي���������س 

رابطة املحرتفني.
ل��������ك��������ن ق����������������درات 
الإيطايل  ال��الع��ب 
ك����رة  يف  ال�������ض���ه���ر 
امل�����������ض�����رب ب���ع���ي���دة 

امل�ضتوى  ع��ن  ال��ب��ع��د  ك��ل 
الذي جعله اأحدى اأ�ضاطر كرة 
الإيطالية والعاملية على  القدم 

حد �ضواء.
بدا الفارق وا�ضحا بني مالديني 
ومدربه يف كرة امل�ضرب �ضتيفانو 
ع���امل���ي���ا(   975( لن�����دون�����ي�����و 

املناف�س  وال����زوج����ي  ج���ه���ة،  م���ن 
ديفيد  ال��ه��ول��ن��دي  م���ن  امل���ك���ون 
وبالأخ�س  ع��امل��ي��ا(   208( بيل 
بيدناريك  ت��وم��ا���س  ال��ب��ول��ن��دي 
اىل   2014 ع����ام  و���ض��ل  ال����ذي 
44 ع��امل��ي��ا وخ���ا����س ربع  امل���رك���ز 

غارو�س،  رولن  بطولة  نهائي 
ث�����اين ال���ب���ط���ولت الأرب������ع 

مالديني  خ�ضر  ال��ك��ربى. 
الذي �ضارك مع مدربه يف 

باإحدى دورات  ال��دورة ببطاقة دع��وة بعد فوزهما  هذه 
الهواة، املباراة 1-6 و1-6 يف اأقل من �ضاعة.

وحتى اإن مل تكن هذه الدورة، املقامة على مالعب 
اإحدى دورات رابطة املحرتفني، فاإن  ترابية، من 
ال���ف���ارق ب��ني ال���زوج���ني امل��ت��ن��اف�����ض��ني ك���ان كبرا 
اللمحات  بع�س  ق��دم  مالديني  اأن  ورغ��م  ج��دا. 
متوا�ضعا  بدا  م�ضتواه  ف��اإن  القوية،  وال�ضربات 

ل�ضيما من ناحية الإر�ضال ورد الكرة.
لديهما  م��ا  ك��ل  وب��ي��ل  بيدناريك  ي��ق��دم  ومل 
وكاأنهما  وب����دا  امل��واج��ه��ة  ه���ذه  يف 
مالديني  جتنيب  يحاولن 
ن�����ظ�����را اىل  الح��������������راج، 
جن���وم���ي���ت���ه وال���ه���ال���ة 
التي يتمتع بها والتي 
مبنظمي  دف�����ع�����ت 
يف  اأخ�����������رى  دورة 
ايطاليا اىل دعوته 
بح�ضب  للم�ضاركة 
بتعجب،  ك�����ض��ف  م����ا 
يفاجئني  “ما  ق��ائ��ال 
ات�ضال  تلقيت  اأين  ه��و 
للتحدي  اخرى  دورة  من 
دعوتي  اأرادوا  اي��ط��ال��ي��ا،  يف 

للم�ضاركة«.
جتربة  ���ض��ت��ب��ق��ى  “لكنها  واأ������ض�����اف 
بها  ا�ضتمتعت  جميلة  جتربة  وحيدة. 

كثرا لكنها لن تتكرر«.
الكروية  م�ضرته  خالل  مالديني  وتوج 
معه  ال��ذي خا�س  لقبا مع ميالن  ب�26 
وتوج  الإيطايل  ال��دوري  647 مباراة يف 
معه بخم�ضة األقاب يف دوري اأبطال اأوروبا. 
امل��ن��ت��خ��ب الإيطايل  ال����وان  ك��م��ا داف����ع ع��ن 
نهائي  اىل  م��ع��ه  وو���ض��ل  م���ب���اراة   126 يف 
كاأ�س العامل عام 1994 وكاأ�س اأوروب��ا عام 
من�ضب  حاليا  مالديني  وي�ضغل   .2000
املدير الفني لنادي ميامي امل�ضارك يف دوري 
اأمركا ال�ضمالية لكرة القدم، الذي يعترب 
الوليات  يف  الأهمية  حيث  من  الثاين 

املتحدة بعد دوري “اأم ال اأ�س«.

الربتغال ل تدور يف فلك كري�شتيانو رونالدو وحده مالديني ا�شطورة كروية لكن مع 
امل�شرب احلديث خمتلف 

داين الفي�ض يوؤكد 
تركه يوفنتو�ض 

الربازيلي  ال����دويل  امل���داف���ع  اك���د 
على  ح�����ض��اب��ه  يف  ال��ف��ي�����س  داين 
اإن�ضتاغرام انه �ضيرتك يوفنتو�س 
ال�������دوري الي����ط����ايل لكرة  ب��ط��ل 
�ضفوفه  اىل  ان�ضم  ال��ذي  ال��ق��دم 
يك�ضف  ان  دون  امل��ا���ض��ي  ال�ضيف 

عن وجهته املقبلة.
ان��ت��ه��ت عالقتنا  ال��ف��ي�����س:  وق����ال 
ولكنني  ال�����ي�����وم،  الح����رتاف����ي����ة 
بكل  ب����ع����الق����ت����ي  �����ض����اأح����ت����ف����ظ 
يجعلون  ال����ذي����ن  ال����ض���خ���ا����س 

يوفنتو�س فريقا كبرا.
دون  انتقل  ال���ذي  الفي�س  و�ضكر 
من  قادما  يوفنتو�س  اىل  مقابل 
جماهر  ال����ض���ب���اين،  ب��ر���ض��ل��ون��ة 
وزمالءه  ال��ع��ج��وز  ال�ضيدة  ن���ادي 
وامل������دي������ر ال����ري����ا�����ض����ي ل���ل���ن���ادي 
الفر�ضة  ع��ل��ى  م���اروت���ا  ج��وزي��ب��ي 

التي منحوها له.
ال����ذي تر�ضحه  ال��ف��ي�����س  وا����ض���اف 
على  لالن�ضمام  الع���الم  و�ضائل 
اخل�ضو�س اىل �ضفوف مان�ض�ضرت 
األ��ع��ب كرة  الن��ك��ل��ي��زي: ل  �ضيتي 
ال��ق��دم م��ن اأج��ل امل���ال، األ��ع��ب كرة 
ال���ق���دم لأن���ن���ي اح���ب ه���ذه املهنة 
احب  بها  يعملون  الذين  والنا�س 
كرة القدم، واملال لن يبقيني ابدا 

يف مكان ما .
مع  ناجحا  مو�ضما  الفي�س  وق��دم 
يوفنتو�س حيث �ضاهم يف احرازه 
والكاأ�س  الدوري  املحلية  الثنائية 
امل����ب����اراة  ب����ل����وغ  اىل  ب����الإ�����ض����اف����ة 
ابطال  دوري  مل�ضابقة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ريال  ام���ام  ال��ت��ي خ�ضرها  اوروب����ا 

مدريد ال�ضباين حامل اللقب.



    
حماكمة خّباز رف�ض اإعداد قالب حلوى

ق�ضية  يف  �ضتنظر  اأنها  املتحدة  الوليات  يف  العليا  املحكمة  اأعلنت 
اأنهما  بحجة  زوج��ني  ل��زف��اف  حلوى  قالب  حت�ضر  رف�س  خ��ّب��از 

مثليان وهو اأمر يتعار�س مع قناعاته الدينية.
وتكت�ضي هذه الق�ضية احل�ضا�ضة اأهمية خا�ضة يف نظر اخلرباء اإذ 
اأنها تقوم على مبداأين يف غاية الأهمية بالن�ضبة اإىل الأمريكيني األ 

وهما حرية املعتقد وحظر التمييز على اأ�ضا�س امليول اجلن�ضية.
اأعمال  الق�ضية يف جدول  اإدراج هذه  العليا على  املحكمة  ووافقت 
الثانية  ال��ذك��رى  يف  ، وحت��دي��داً  اأك��ت��وب��ر  ت��ب��داأ يف  ال��ت��ي  جل�ضاتها 
لإ�ضدار املر�ضوم التاريخي الذي �ضرعت مبوجبه زواج املثليني على 
الأرا�ضي الأمريكية كافة. ويتواجه يف هذه الق�ضية حمل احللوى 
ما�ضرتبي�س كايك�ضوب وجلنة احلقوق املدنية يف ولية كولورادو. 
وبرر احللواين رف�ضه الطلبية قائاًل اإن قبول �ضنع قالب الزفاف 
هو اإ�ضاءة اإىل اهلل. واأكد الحتاد الأمريكي للحريات املدنية، وهو 
امل�ضاألة ل  اأن  البالد،  بالدفاع عن احلريات يف  اأكرب منظمة تعنى 
متجر  فتح  اإن  مو�ضحاً  ح��ل��وى،  قالب  �ضنع  جم��رد  على  تقت�ضر 

اأبوابه للعموم، فعليه اأن يكون مفتوحاً للجميع.

حرق خمدرات تقارب مليار دولر
اأحرقت تايالند وميامنار خمدرات م�ضادرة تقارب قيمتها املليار 
العقاقر  ا�ضتعمال  اإ���ض��اءة  ملكافحة  العاملي  اليوم  يف  وذل��ك  دولر، 
ال�ضلطات يف  اأف���ادت  بها، ح�ضبما  امل�ضروع  غ��ر  والجت���ار  امل��خ��درة 
الدولة  اإن  ت��اي��الن��د  يف  ال��ع��ام��ة  ال�ضحة  وزارة  وذك���رت  ال��ب��ل��دي��ن. 
20 مليار  اأطنان من املخدرات قيمتها تبلغ   9.3 اإجمايل  اأحرقت 
باهت )589 مليون دولر(، وذلك يف حمرقة مبركز للبيئة يف اإقليم 
امل�ضادرة  املخدرة  العقاقر  اأنه من بني  ال��وزارة  واأ�ضافت  اأيوتايا. 
امليثامفيتامني  من  طن  و1.1  ميثامفيتامني  قر�س  مليون   87
ال��ه��روي��ن و32  م��ن  ك��ي��ل��وغ��رام��اً   169 اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��ب��ل��ل��وري، 

كيلوغراماً من الأفيون و12 كيلوغراماً من الكوكايني.
وذكرت ال��وزارة اإنه وفقاً للوزن، فاإن هذه هي الكمية الأكرب التي 
يتم اإعدامها من املخدرات خالل عقد من الزمن، وتقارب �ضعف 

الكمية التي مت اإعدامها العام املا�ضي، وهي 5.1 اأطنان.
)د.ب.اأ(  الأملانية  الأنباء  لوكالة  ال��وزارة  يف  �ضيدلة  و�ضرح خبر 
رمزية  ك��اإمي��اءة  ع��ام��اً   47 منذ  �ضنوياً  جت��رى  املرا�ضم  "هذه  ب��اأن 
ويف  املخدرات".  من  ال��دول��ة  تخلي�س  على  م�ضرة  احلكومة  ب��اأن 
ميامنار، اأقام امل�ضوؤولون اأي�ضاً عدة مرا�ضم حلرق املخدرات باأنحاء 
الدولة اليوم الثنني، حيث مت اإعدام كميات م�ضادرة من الأفيون 
الإجمالية  قيمتها  تبلغ  وامليثامفيتامني  والكوكايني  والهروين 

385 مليون دولر، ح�ضب موقع "7 داي" الإخباري املحلي.

كلب حزين يبحث عن �شاحبه 
انت�ضر ت�ضجيل م�ضور عرب و�ضائل التوا�ضل الجتماعي يظهر كلبا 
اأبي�س بنظرات حزينة باحثا على ما يبدو عن �ضاحبه بعد انهيار 
للرتبة يف قرية يف جنوب غرب ال�ضني اأ�ضفر عن 15 قتيال واأكرث 

من مئة مفقود، ما اأثار تاأثرا لدى م�ضتخدمي النرتنت .
احلكومية  ان"  ت��ي.  ج��ي.  "�ضي.  قناة  عر�ضتها  �ضور  بينت  فقد 
يحاول  الإغ��اث��ة  ف��رق  يف  عن�ضرا  بالنكليزية  الناطقة  ال�ضينية 
الكلب  اأن  الركام والطني غر  اأك��وام  اإقناع احليوان بالبتعاد عن 

رف�س التحرك.
ول يزال اأكرث من مئة �ضخ�س يف عداد املفقودين بعد هذا النهيار 

للرتبة يف منطقة �ضينمو يف مقاطعة �ضي�ضوان.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حرارة ال�شيف جتعلك اأكرث عدوانية
اأن طباعك  امللتهب، فال تعترب  واأن��ت ت�ضتعل غ�ضباً خالل يوٍم �ضديد احل��رارة يف هذا ال�ضيف  اإذا �ضبطت نف�ضك 
ال�ضخ�ضية وحدها هي ال�ضبب يف ذلك. فحرارة الطق�س ال�ضديدة -وفقاً لدرا�ضة جديدة- ل تقود فقط اإىل �ضعورك 
املزاجية  الآخرين، وجتعل حالتك  للرغبة يف م�ضاعدة  بالفتقار  ت�ضعر  اأن  اإىل  توؤدي كذلك  بل  ب�ضرعة،  بالإرهاق 
متقلبة ب�ضدة.  الدرا�ضة اأجراها باحثون يف جامعتي نورث وي�ضرتن وليهاي يف الوليات املتحدة على ثالث مراحل، 

وتناولت تاأثر ارتفاع درجة حرارة الطق�س على ا�ضتعداد الب�ضر ملد يد العون اإىل غرهم. 
وتقول ليوبا بلكني املعد الرئي�ضي للدرا�ضة اإن هذا البحث هو الأول من نوعه الذي يوؤكد وجود عالقة بني �ضلوك 
�ضل�ضلة  بياناٍت وفرتها  الدرا�ضة حتليل  الأوىل من هذه  املرحلة  ب��ه.  وت�ضمنت  املحيطة  الإن�ضان ودرج��ة احل��رارة 
متاجر رو�ضية، ب�ضاأن كيف اأثر الطق�س على العاملني فيها وتوجهاتهم حيال الزبائن.  واأ�ضارت هذه البيانات اإىل 
اأن من عملوا يف طق�ٍس حار كانوا اأقل رغبة يف م�ضاعدة العمالء بن�ضبة %50 من اأقرانهم ممن كانوا يعملون يف 
درجة حرارة معقولة.  ومتثلت املرحلة الثانية يف اإجراء ا�ضتبيان عرب �ضبكة الإنرتنت ُدِفَع مقابٌل مادي للمتطوعني 
لالإجابة عن اأ�ضئلته. وُق�ِضَم هوؤلء اإىل جمموعتني، ُطلب من اأفراد اإحداهما تذكر مرة كانوا ي�ضعرون فيها بعدم 
الرتياح جراء ارتفاع درجة احلرارة. وبعد انتهاء الإجابة على اأ�ضئلة ال�ضتبيان، ُطلب من كال املجموعتني امل�ضاركة 
من  ك��ان مطلوباً  -التي  املجموعة  اأف��راد  %34 فقط من  اأن  تبني  هنا  تقا�ضي مقابل.  دون  اأخ��رى من  درا�ضة  يف 
ا�ضتعداد لال�ضتجابة لهذا  امل�ضمولني بها تذكر موقٍف ت�ضرروا فيه نف�ضياً من �ضدة احل��رارة- هم من كانوا على 

الأمر. يف املقابل، اأبدى %74 من اأفراد املجموعة الأخرى ا�ضتعدادهم للم�ضاركة كمتطوعني يف الدرا�ضة الثانية. 
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�شرا�شري على قائمة الطعام
تاأمل �ضركة جديدة يف بروك�ضل يف اإحداث ثورة يف عامل الطهي يف بلجيكا 

من خالل تقدمي ال�ضرا�ضر املقرم�ضة كبديل بروتيني للحوم.
وقالت �ضركة ليتل فود ال�ضديقة للبيئة اإن �ضرا�ضرها التي ميكن اأكلها 
طحني  اإىل  حتويلها  اأو  الطماطم  اأو  الثوم  مثل  خمتلفة  بنكهات  جمففة 

�ضديقة ب�ضكل اأكرب للبيئة باملقارنة ببع�س املا�ضية.
وقال نيكول�س فيني امل�ضوؤول عن تربية ال�ضرا�ضر يف ليتل فود للح�ضول 
على  بقرة  من  عليه  احل�ضول  يتم  ال��ذي  ال��ربوت��ني  من  القدر  نف�س  على 
�ضبيل املثال ت�ضتهلك ال�ضرا�ضر طعاماً اأقل 25 مرة ومياها اأقل 300 مرة 

وتنتج غازات م�ضرة للبيئة اأقل 60 مرة.
مثل  ال��دول  ع��دد من  �ضائع يف  اأم��ر  احل�ضرات  تناول  اأن  الرغم من  وعلى 
متاأكدين  غر  بروك�ضل  �ضكان  اأن  يبدو  وتايالند  واملك�ضيك  وغانا  ال�ضني 

من و�ضع ال�ضرا�ضر على قائمة طعامهم.
تناول  عر�س  بروك�ضل  و�ضط  يف  �ضرها  اأثناء  ليليكا�س  اإفثيميا  ورف�ضت 

وجبة �ضرا�ضر �ضريعة وقالت ل ل اأكل هذا. هذا يبدو ب�ضعاً. 

تخ�شر ن�شف وزنها لتعيد حفل زفافها
متكنت �ضيدة بريطانية من خ�ضارة اأكرث من ن�ضف وزنها، بعد اأن حذرها 
الفر�ضة،  هذه  وا�ضتغلت  حياتها،  على  الزائد  ال��وزن  خطورة  من  الأطباء 

لتعيد حفل زفافها بعد اأن ا�ضتعادت ر�ضاقتها.
وكان الأطباء حذروا اأمرب هارت من اأنها تواجه خطر املوت يف الثالثينيات 
من عمرها، نتيجة وزنها املفرط، ودقوا ناقو�س اخلطر يف 2008، عندما 

و�ضل وزنها اإىل نحو 194 كيلوغراماً.
وبعد اأن ارتدت اأمرب ثوب زفاف مت تف�ضيله خ�ضي�ضاً لها، قررت اأن الوقت 
متكنت  �ضنوات،   3 م��دى  وعلى  وزنها،  على  لل�ضيطرة  ما  �ضيء  لفعل  ح��ان 
من خ�ضارة نحو 110 كيلوغرامات، لي�ضل وزنها يف فرباير املا�ضي اإىل 84 

كيلوغراماً، بح�ضب �ضحيفة مرور الربيطانية.
ارتدته  ال��ذي  وال��ث��وب  زفافها  را�ضية عن حفل  تكن  اأم��رب مل  لأن  ون��ظ��راً 
اأن تعيد احلفل، وتتبادل عهود الزواج مع زوجها ليونال )43  فيه، قررت 
عاماً( مرة اأخرى، ولكن هذه املرة وهي يف مظهر خمتلف، وبكامل جمالها 
ور�ضاقتها. وتقول اأمرب يف 2009 نظمنا حفل زفاف رخي�س للغاية، وكان 
بدينة  وب��دوت  م��روع��اً،  مظهري  ك��ان  كيلوغراماً،   160 نحو  حينها  وزين 

ب�ضكل مفرط يف ال�ضور التي التقطناها حلفل الزفاف.
الزفاف  ثوب  الأم��ر كثراً، وح�ضلت على  اختلف  العام  لكن هذا  واأ�ضافت 
الآن  بالفعل. ل يوجد  ب��دوت جميلة  ارتديه  به، وعندما  اأحلم  ال��ذي كنت 
اأياً من �ضور زفايف القدمية معرو�ضة يف املنزل، لأنها مل تعد متثل ما اأنا 

عليه اليوم.

اأ�شغر �شحية 
حلريق برج لندن

ق��ال��ت ال�����ض��رط��ة يف ب��ري��ط��ان��ي��ا اإن 
هو  عمره  م��ن  اخلام�ضة  يف  طفاًل 
ال�ضخم  احل��ري��ق  �ضحايا  اأ���ض��غ��ر 
الذي �ضب يف برج �ضكني بالعا�ضمة 
اأ�ضبوعني واأودى بحياة  لندن قبل 

ما ل يقل عن 79 �ضخ�ضاً.
بولو�س  اإي�����زاك  ا���ض��م  اإع����الن  ومت 
�ضمن �ضحايا حريق برج غرينفيل 
املكون من 24 طابقاً والذي حا�ضر 

الكثرين داخل �ضققهم.
ابننا  وقالت عائلته يف بيان فقدنا 
ال���غ���ايل اإي�������زاك وه����و ل ي�����زال يف 

اخلام�ضة من عمره.
نفتقد  �ضنظل  ال��ع��ائ��ل��ة  واأ���ض��اف��ت 
باحليوية  امل��ف��ع��م  ال��رق��ي��ق  طفلنا 
ول���داً طيباً حمبوباً  ك��ان  امل��ع��ط��اء. 
�ضنفتقده  وعائلته.  اأ�ضدقائه  من 
لالأبد لكن نعلم اأن اهلل يرعاه الآن 

واأنه يف اجلنة.
ال�ضرطة هوية  ح��ددت  الآن  وحتى 
 79 ب����ني  م����ن  ���ض��خ�����ض��اً   20 ن���ح���و 
واعتربوا  فقدوا  اأو  توفوا  �ضخ�ضاً 
يف ع��داد امل��وت��ى. واأ���ض��ارت اإىل اأنها 
رمبا ل تعرف اأبداً عدد الأ�ضخا�س 

الذين لقوا حتفهم يف احلريق.
الربيطانية  احل��ك��وم��ة  وت���واج���ه 
تعاملها  ب�ضبب  متزايدة  انتقادات 
ال�ضرطة  ق��ال��ت  فيما  ال��ك��ارث��ة  م��ع 
اتهامات  ت��وج��ي��ه  ���ض��ت��ب��ح��ث  اإن���ه���ا 
بينها  م��ن  احل��ري��ق  ب�ضاأن  جنائية 

القتل غر املتعمد.

غوريال توؤدي رق�شة مده�شة 
ك��ب��راً على  يف م�ضهد ط��ري��ف ج��ذب اه��ت��م��ام��اً 
م��واق��ع ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي، اأظ��ه��ر مقطع 
ف��ي��دي��و غ��وري��ال وه���ي ت����وؤدي رق�����ض��ة مده�ضة 
يف  حيوان  بحديقة  لال�ضتحمام  حو�س  داخ��ل 

ولية دال�س الأمريكية. 
ن�ضر مقطع فيديو على �ضفحة حديقة حيوان 
دال�س على موقع يوتيوب، يظهر الغوريال زول 

وهي توؤدي رق�ضة داخل حو�س ال�ضتحمام. 
ويف تعليق لها على الفيديو، قالت اإدارة حديقة 
احليوان اإن الرق�س يف حو�س ال�ضباحة �ضلوك 
يدل على �ضعادة الغوريال، ون�ضاطها وحيويتها. 
احليوانات  حياة  حت�ضني  على  احلركة  ت�ضاعد 
العقلي  ب��ال��ت��ح��ف��ي��ز  ت���زوي���ده���ا  اإىل  وت��������وؤدي 

واجل�ضدي، وتزيد من �ضلوكياتها الطبيعية.
بالرق�س  ا�ضتهرت  زول  الغوريال  ب��اأن  ويذكر 
2011 ظهرت  �ضنوات، ففي  امل��اء لعدة  داخ��ل 
يف مقطع فيديو وهي ترق�س يف بركة من املاء 
بحديقة كالغاري، بح�ضب ما ورد يف موقع "يو 

بي اآي" الإلكرتوين.

تلقى حتفها بعدما ا�شطدمت ب�20 �شيارة  
ل��ق��ي��ت ب��ري��ط��ان��ي��ة م�����ض��رع��ه��ا يف ح�����ادث م�����روع ب��ع��د اأن 
يف  متوقفة  �ضيارة  ب�22  ت�ضتقلها  كانت  �ضيارة  ا�ضطدمت 
مراآب لل�ضيارات. وبح�ضب �ضحيفة ديلي ميل الربيطانية، 
انحرفت ال�ضيارة ماركة “فوك�ضهول فيكرتا” �ضوداء اللون 
عن الطريق الرئي�ضي الليلة املا�ضية وا�ضطدمت ب�ضف من 
ال�ضيارات املنتظرة املعرو�ضة للبيع. وُقتلت ال�ضيدة وهي يف 
نقل  مت  بينما  احل���ادث،  مكان  يف  عمرها  م��ن  الأربعينيات 
حادث  بعد  خطرة  بجروح  متاأثًرا  امل�ضت�ضفى  اإىل  ال�ضائق 
واأغلقت  م�ضاًء.   9:45 ال�ضاعة  وقع حوايل  الذي  الت�ضادم 
ال�ضرطة الطريق بالقرب من “�ضانت اأو�ضتيل” يف اململكة 
عن  الناجت  ال�ضرر  فح�ضهم  اأثناء  �ضاعات   8 مل��دة  املتحدة 
احلادث واملتوقع اأن ي�ضل اإىل ع�ضرات الآلف من اجلنيهات 
الأ�ضرتليني. وقال جون لوب، وهو ع�ضو �ضابق يف املجل�س 
اإنه وزوجته كانا  51 عاًما،  املحلي ويعي�س يف املنطقة منذ 
يف ال�ضرير عندما �ضمعا �ضوت احلادث املروع. واأ�ضاف لقد 
املنظر مروًعا.  وك��ان  النوم لرى ما حدث  ا�ضتيقظنا من 
وقد و�ضلت ال�ضرطة وعربات الإ�ضعاف واحلريق اإىل مكان 

احلادث، ولكن ال�ضرر الذي حلق بال�ضيارات كان ج�ضيًما.

يطعن والدته ثم يده�شها وجارتها 
اأقدم �ضاب �ضعودي مع اأول اأيام العيد على طعن والدته ب�ضع 
طعنات يف حّي طيبة يف جدة ثم ده�ضها مع امراأة اأخرى يف 
مركبته، اإذ تعر�ضتا خالل احلادث لك�ضور ونقلتا على اإثره 
م�ضدر  ذك���ر  التفا�ضيل،  ويف  ال��ع��الج.  لتلقي  للم�ضت�ضفى 
-بح�ضب �ضحيفة “�ضبق”- اأن �ضاًبا اأقدم على طعن والدته 
ب�ضع طعنات يف رقبتها، واأثناء هروبها من املنزل وال�ضتنجاد 
بجارتها التي خرجت لالطمئنان عليها، قام بده�ضهما مًعا، 
ولذ بالفرار من املوقع، ليتم نقل ال�ضحيتني اإىل امل�ضت�ضفى. 
وق��ال اأح��د اجل��ران، اإن اجل��اين كان خرج الثالثاء املا�ضي 
لل�ضفاء،  متاثل  اأن��ه  بحجة  النف�ضية  امل�ضت�ضفيات  اأح��د  من 
واإنه �ضبق اأن اأقدمت والدته على �ضجنه 6 اأ�ضهر لعقوقه، ثم 
اأن اجلهات  عطفت عليه وتنازلت، ومت الإفراج عنه، موؤكًدا 

الأمنية قب�ضت على اجلاين يف يوم جرميته ذاته.

طفل ينتحر هرًبا من الت�شول
اأق����دم ط��ف��ل م�����ض��ري مل ي��ت��ج��اوز ع��م��ره 12 ع��ام��ا على 
اإ�ضرار  بعد  القاهرة،  يف  الهرم  مبنطقة  �ضنقا  النتحار 
حيث  العيد،  خالل  معه  للت�ضول  ا�ضطحابه  على  وال��ده 
رف�س الطفل طلب والده لرغبته يف ق�ضاء فرحة العيد 
بربط حبل يف  الطفل  ق��ام  التفا�ضيل،  ويف  زم��الئ��ه.  مع 
اأعلى باب اإحدى الغرف مبنزل والده، ومن ثم قام بتعليق 

رقبته داخل احلبل و�ضنق نف�ضه لي�ضقط جثة هامدة.
وبداأت احلادثة ر�ضميا عرب بالغ اإىل رجال الأمن يف ق�ضم 
الطفل  على جثة  بالعثور  يفيد  بالقاهرة،  الهرم  �ضرطة 
انتقل رجال  نف�ضه، حيث  ب�ضنق  قام  اأن  بعد  املنزل  داخل 
الإجراءات  لتخاذ  احل��ادث��ة،  مكان  اإىل  اجلنائي  البحث 
ال��ت��ح��ري��ات واملعاينة  ال���الزم���ة. وت��ب��ني م��ن  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
للت�ضول  يذهب  كفيف  الطفل  وال��د  اأن  للمكان،  الأول��ي��ة 
يومياً ويحر�س على ا�ضطحاب طفله ليتمكن من ال�ضر 
بال�ضوارع، اإل اأن الطفل رف�س الذهاب مع والده للت�ضول 
اأثناء اأيام العيد، واأ�ضر والده على ذلك، الأمر الذي دفع 

الطفل لدخول الغرفة لتنفيذ حكم الإعدام يف نف�ضه.

هيفاء وهبي ت�شخر من اإطالق 
�شراح اأ�شالة ن�شري 

�ضخرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من املطربة ال�ضورية اأ�ضالة ن�ضري بعد اأن اعتقلت يف 
مطار بروت وبحوزتها مادة الكوكائني املخدرة، وا�ضفًة احلادثة بالكوميدية. ون�ضرت وهبي 
تغريدة عرب ح�ضابها على موقع تويرت، قالت فيها: واهلل لو كنت بعرف اإنو تهريب الكوكايني 
عاملطار مالو�س عقاب، كنا غرنا نهاية م�ضل�ضل احلرباية وعملنالو نهاية كوميدية. واأوقفت 
الكوكايني  3 غرامات من  العثور على  ب�ضبب  اأ�ضالة  الفنانة  ال��دويل  �ضلطات مطار بروت 
التي  اأح��الم  الفنانة  ومنهم  الفنانني  زمالئها  من  كبر  بدعم  اأ�ضالة  وحظيت  بحوزتها. 
اأنغام:  ، كما علقت الفنانة امل�ضرية  اأ�ضالة انتي رمز وجبل �ضامخ ما يهزك ريح  غ��ّردت: يا 

الكبار دائًما ميتحنهم اهلل واأ�ضالة كبرة روحي عندك يا اأختي وقلبي بيدعيلك.

طفل يقوم بال�ستعرا�ض على حبل معلق يف منطقة فقرية يف غازي اأباد، على م�سارف دلهي، الهند )رويرتز(

اأول امراأة ترتاأ�ض 
احلر�ض امللكي يف بريطانيا

عّينت الكندية ميغان كوتو البالغة 
من العمر 24 عاماً قائدة حلر�س 
اإطار  يف  الثانية،  اإل��ي��زاب��ي��ث  امللكة 
نوعها ح�ضلت  م��ن  ن���ادرة  م��ب��ادرة 
بالذكرى  الح���ت���ف���الت  ���ض��ي��اق  يف 
اخل��م�����ض��ني ب��ع��د امل��ئ��ة ل��ق��ي��ام دولة 

كندا.
بقبعتها  ك����وت����و  م���ي���غ���ان  وق��������ادت 
ال��ب��ي�����ض��اء وب��ذل��ت��ه��ا احل���م���راء من 
يدها عملية  �ضيف يف  اخللف ومع 
حدث  وه��و  امللكي،  احلر�س  تبديل 
م���ع���روف ع���امل���ي���اً ي�����ض��ت��ق��ط��ب اأرب����ع 
مرات يف الأ�ضبوع اآلف ال�ضياح اإىل 

ق�ضر باكينغهام.
وكان اجلي�س الربيطاين قد اأ�ضار 
اأول  ه���ي  ال��ك��ن��دي��ة  اأن  اإىل  ب���داي���ة 
ام����راأة يف ال��ت��اري��خ ت��راأ���س احلر�س 
املعلومة  هذه  ت�ضحيح  قبل  امللكي 
امراأة  اأول  اأنها  تو�ضيح  مع  لحقاً 

من قوات امل�ضاة تتوىل هذه املهام.
"بتوتر  ك���وت���و  م���ي���غ���ان  واأع�����رب�����ت 
ب����رتوؤ�����س  ف���خ���ره���ا  ع����ن  �ضديد" 
م��ه��م��ة حماية  امل��ل��ك��ي يف  احل���ر����س 
جيم�س  و�ضانت  باكينغهام  ق�ضري 
يف لندن. وقد اأوكلت هذه امل�ضوؤولية 
ب�ضورة موقتة اإىل الكتيبة الثانية 
كندا  يف  اخلفيف  امل�����ض��اة  ���ض��الح  يف 
بعد  اخلم�ضني  ب��ال��ذك��رى  اح��ت��ف��اء 

املئة لقيام دولة كندا.
ه����ي ملكة  ال���ث���ان���ي���ة  ف���اإل���ي���زاب���ي���ث 
اآخر،  ب��ل��داً  و14  وك��ن��دا  بريطانيا 
وجامايكا  اأ����ض���رتال���ي���ا  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
ون��ي��وزي��ل��ن��دا. وي���ت���وىل ج��ن��ود من 
النخبة حماية العاهل الربيطاين 

منذ العام 1509.

كيف ا�شتعملت القطط الإن�شان لغزو العامل؟
جمموعة  اأجنزتها  حديثة  وراث��ي��ة  درا���ض��ة  ك�ضفت 
بنف�ضها،  نف�ضها  اأّن�����ض��ت  القطط  اأن  العلماء  م��ن 
واأن حم�ضها النووي مل يتغر منذ اآلف ال�ضنني، 

واأنها غزت العامل انطالقا من م�ضر.
الرتكيب  مركز  اأج��راه��ا  التي  الوراثية  الدرا�ضة 
ن�ضرت يف جملة  وال��ت��ي  وال��ت��ط��وري   اليكولوجي 
علماء  م���ن  ال���ع���دي���د  اأع����م����ال  ج��م��ع��ت   Nature
الأن��رثوب��ول��وج��ي��ا، واه��ت��م��ت ب��ب��ق��اي��ا ع��ظ��ام 209 
املحنطة  القطط  من  العديد  بينها  وم��ن  قطط، 
يف املتحف الربيطاين، ومن خالل عمليات معقدة 

حلل فريق �َضعر واأ�ضنان وعظام القطط.
اكدت  فقد   epochtimes.fr جملة  وبح�ضب  
ال��درا���ض��ة ذل���ك ع��ل��ى ال��ن��ح��و الآت�����ي: يف العالقة 
ب��ني ال��ق��ط��ط والإن�����ض��ان ك��ان��ت ال��ق��ط��ط ه��ي التي 
ع���ام حني    8000 ق��ب��ل  الأوىل.  اخل��ط��وة  خ��ط��ت 
القطط  لفئة  تنتمي  والتي  الأوىل  القطط  ب��داأت 

الداجنة تتوا�ضل مع الإن�ضان.
ووفقا ملُعدي الدرا�ضة مل ي�ضتعملها الب�ضر كغذاء، 
ومل ي�ضعوها يف اأقفا�س، ولكنهم �ضمحوا لها باأن 

تاأتي اإىل حقولهم.
ت��ق��ول اإي��ف��ا م��اري��ا، م��در���ض��ة الأن��رثوب��ول��وج��ي��ة يف 
الأبحاث يف  ومديرة  باري�س  معهد جاك مونو يف 
اأتاح  لقد   CNRS العلمي  للبحث  الوطني  املركز 

الرجال للقطط باأن توؤن�س نف�ضها بنف�ضها.
هذه  يف  رئي�ضتان  �ضاللتان  هناك  للعلماء،  ووفقا 
اآ�ضيا  من  الآتية  القطط  اأوًل،  الداجنة،  القطط 
قبل   4400 يف  اأوروب������ا  اإىل  ال��غ��رب��ي��ة  اجل��ن��وب��ي��ة 

امليالد.
وال�����ض��الل��ة ال��ث��ان��ي��ة ه��ي ���ض��الل��ة ال��ق��ط الأفريقي 
البحر  �ضافر عرب  ثم  �ضائداً يف م�ضر،  ك��ان  ال��ذي 
املتو�ضط ابتداء من 1500 قبل امليالد. هذا القط 

كان اأني�ضاً جداً، وقد غزا العامل فيما بعد.


