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ت�سلم اأوراق اعتماد عدد من ال�سفراء اجلدد

برئا�شة حممد بن را�شد.. جمل�س الوزراء يعتمد 
ا�شرتاتيجية االت�شال احلكومي 2021-2017

•• اأبوظبي-وام:

اعتمد جمل�س الوزراء برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ا�شرتاتيجية  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س 

االت�شال احلكومي للأعوام 2021-2017.

ال�شيخ حممد  ال�شمو  ت�شلم �شاحب  اخ��رى  من جهة 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الرئا�شة  ق�شر  يف  اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
بالعا�شمة اأبوظبي قبل ظهر ام�س اأوراق اعتماد عدد 
لدى  اجل��دد  وال�شديقة  ال�شقيقة  ال��دول  �شفراء  من 

الدولة.                )التفا�شيل �س3-2(

للب�شمركة  امل��ه��ل��ة  مت��دي��د 
بانتظار لقاء الفر�شة االأخرية 

•• بغداد-وكاالت:

مددت بغداد 24 �شاعة املهلة التي 
الب�شمركة  ل��ق��وات  اعطتها  ك��ان��ت 
الكردية حتى منت�شف ليل االأحد 
االإثنني للن�شحاب من مواقعها يف 
كركوك، على اأن يلتقي خلل هذه 
العراق فوؤاد مع�شوم  املهلة رئي�شا 

وكرد�شتان م�شعود بارزاين.
اأعلنت  الكردية  ال�شلطات  وكانت 
القوات  م���ن  اإن��������ذاراً  ت��ل��ق��ت  اأن���ه���ا 
املواقع  من  للن�شحاب  العراقية 
ال����ت����ي ����ش���ي���ط���رت ع���ل���ي���ه���ا ق�����وات 
تنظيم  ه��ج��وم  خ���لل  الب�شمركة 
وانتهت   ،2014 يونيو  يف  داع�س 
ه���ذه امل��ه��ل��ة خ���لل ال��ل��ي��ل دون اأن 

ي�شجل اأي حادث حتى ال�شباح.
وق��ال م�����ش��وؤول ك��ردي طالباً عدم 

ك�����ش��ف ا���ش��م��ه ���ش��ب��اح االأح������د اإن 
والرئي�س  مع�شوم  ف��وؤاد  الرئي�س 
كبار  وم�شوؤولني  ب��ارزاين  م�شعود 
الكرد�شتاين  الوطني  االحتاد  من 
���ش��ي��ج��ت��م��ع��ون ق��ب��ل ظ��ه��ر االأح����د، 
جديدة  مهلة  حتديد  اإىل  م�شرياً 

من 24 �شاعة للب�شمركة.

حمافظة  يف  االج��ت��م��اع  و�شيعقد 
ال�شليمانية ب�شرق منطقة كركوك 
الوطني  االحتاد  النفطية ومعقل 
اإليه  ينتمي  ال����ذي  ال��ك��رد���ش��ت��اين 
مع�شوم، وهو اأي�شاً كردي، وخ�شم 
احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين 

بزعامة بارزاين.

حممد بن را�شد خلل تروؤ�شه اجتماع جمل�س الوزراء  )وام(
قدم واجب العزاء يف وفاة حممد ع�سيان املن�سوري

حممد بن زايد: توحيد الهوية املوؤ�ش�شية ل�شركات
 »اأدنوك« خطوة مباركة �شتمكنها من تفعيل مكامن قوتها

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
ل�شركة  التابعة  لل�شركات  املوؤ�ش�شية  الهوية  توحيد  اأن 
ب����رتول اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة )اأدن������وك( خ��ط��وة مباركة 

مكامن  تفعيل  م��ن  الوطنية  �شركاتنا  ك��رى  �شتمكن 
قوتها لتدعم توجهاتها نحو الريادة والتناف�شية.

ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  من جهة اخرى قدم �شاحب 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات امل�شلحة واجب العزاء اىل جمعة حممد ع�شيان 
املن�شوري واإخوانه يف وفاة والدهم. )التفا�شيل �س2(

حممد بن زايد خلل تقدميه واجب العزاء لعائلة حممد ع�شيان املن�شوري  )وام(

هل يتوقف هذا اخلراب يف ليبيا؟
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قتياًل ومئات اجلرحى ح�سيلة الهجوم الإرهابي  231

االإمارات تدين التفجريات االإرهابية يف مقدي�شو

انطالق جولة ثانية من احلوار يف تون�س:

هل تنقذ �شفينة غ�شان �شالمة ليبيا من الطوفان...؟ الأمم املتحدة: م�ستقبل 4.5 مليون تلميذ على املحك
االنقالبيون يحرمون االأطفال 

من الدرا�شة يف اليمن
•• �صنعاء-اأ ف ب:

�شيطرة  مناطق  يف  الواقعة  امل��دار���س  غالبية  يف  الدرا�شة  قاعات  بقيت 
خالية  �شنعاء،  العا�شمة  وخ�شو�شا  اليمن،  يف  احلوثيني  املتمردين 
اأيام العام الدرا�شي اجلديد، ب�شبب ا�شراب  من تلمذتها اأم�س يف اول 

اال�شتاذة لعدم ت�شلمهم رواتبهم.
وكانت املدار�س ا�شطرت اىل تاأجيل انطلق العام الدرا�شي اجلديد ملدة 
ا�شبوعني يف ظل ا�شتمرار عجز املتمردين عن دفع رواتب اال�شتاذة الذين 

مل يتلقوا م�شتحقاتهم منذ نحو عام.
للطفولة  املتحدة  االمم  منظمة  با�شم  املتحدث  مادهوك  راج��ات  وق��ال 
مليون   4،5 م�شتقبل  ام  الهاتف  ع��ر  بر�س  فران�س  لوكالة  يوني�شف 

تلميذ على املحك.
باملئة من اال�شتاذة مل يتلقوا رواتبهم   73 واأ�شار املتحدث اىل ان نحو 
ق���رروا عدم  ال��ع��ام، الفتا اىل ان بع�س ه���وؤالء اال���ش��ات��ذة  منذ م��ا يقرب 

االنتظار اكرث وترك التعليم للتوجه نحو العمل يف جماالت اخرى.
وذكر مرا�شل وكالة فران�س بر�س ان الغالبية العظمى من املدار�س اأبقت 
امل�شرفون  قرر  التي  املدار�س  بع�س  با�شتثناء  �شنعاء،  يف  مغلقة  ابوابها 

عليها ا�شتقبال التلمذة فيها رغم عدم وجود ا�شتاذة لتعليمهم.
وقالت مديرة احدى املدار�س التي اكتظت �شفوفها بالتلميذ لفران�س 
اأراد اال�شتاذة احل�شور، فاهل و�شهل  “فتحت ابواب املدر�شة. ان  بر�س 

بهم. لكن بقاءهم يف منازلهم لن مينعنا من ا�شتقبال التلمذة”.
املعرتف  احلكومة  قوات  ل�شيطرة  اخلا�شعة  املناطق  يف  املدار�س  وكانت 
بها، وبينها العا�شمة املوؤقتة لهذه ال�شلطة مدينة عدن اجلنوبية، فتحت 

ابوابها يف االول من ت�شرين االأول اكتوبر احلايل.
الدرا�شة  م��ن  االط��ف��ال  االف  مئات  التعليم  ع��ن  امل��دار���س  توقف  وح��رم 
لين�شموا اىل نحو 1،6 مليون طفل اخر ال يرتادون املدر�شة منذ فرتة 
ن�شمة،  مليون   27 من  اك��رث  اليمن  �شكان  ع��دد  ويبلغ  ال��ن��زاع.  قبل  ما 

ن�شفهم دون �شن ال18.

م�����ش��ت��وط��ن��ون ي��ح��اول��ون 
اخلليل جنوب  م�شجد  اإح��راق 

•• غزة -وام:

مدججون  م�����ش��ت��وط��ن��ون  ه��اج��م 
قرية  ام���������س  ف����ج����ر  ب����ال���������ش����لح 
ال��ت��وان��ة يف م�����ش��اف��ر ي��ط��ا جنوب 
املحتلة  الغربية  بال�شفة  اخلليل 
م�شجد  اإح������������راق  حم���اول���������������ني 

القرية.
واأف������اد اه����ايل ق��ري��ة ال��ت��وان��ة اأن 
م�����ش��ت��وط��ن��ي م����اع����ون امل����ج����اورة 
اقتحموا يف �شاعات الفجر م�شجد 
ال��ق��ري��ة ال���واق���ع ع��ل��ى االأط�����راف 
وحاولوا  للم�شتوطنة  امل��ح��اذي��ة 
اأمرهم  يكت�شف  اأن  قبل  اإح��راق��ه 

ويلحقهم االهايل.
وتدخلت قوات االحتلل حلماية 
القنابل  واأط��ل��ق��ت  امل�����ش��ت��وط��ن��ني 
امل�شيلة  وال���ق���ن���اب���ل  ال�������ش���وت���ي���ة 
للدموع على �شكان القرية الذين 

جتمهروا حلماية امل�شجد.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

ي��ج��ت��م��ع ال���ف���رق���اء ال��ل��ي��ب��ي��ون يف 
تون�س على هام�س اجلولة الثانية 
من احلوار الذي دعا اإليه املبعوث 
�شلمة  غ�شان  ليبيا  اإىل  االأمم���ي 
اإج��راء بع�س التعديلت  من اأجل 
ع��ل��ى ات��ف��اق ال�����ش��خ��ريات، وح�شم 
بع�س اخللفات التي ميكن البناء 
الو�شع  من  البلد  الإخ��راج  عليها 
امل����ت����اأزم ال�����ذي ت��ع��ي�����ش��ه م��ن��ذ �شنة 
2011. ورغم االآمال التي احيتها 
املفاو�شات  ط���اول���ة  اىل  ال����ع����ودة 
وطرح افق جديد لتجاوز االزمة، 
امل�شلحة  للقوات  العام  القائد  فان 
افاد  امل�شري خليفة حفرت،  الليبية 
االأمني  امل��وؤمت��ر  يف  كلمته  خ���لل 

اجلاري هو احلل الوحيد للأزمة 
ال�شيا�شية الراهنة، والباب مفتوح 
لبدائل اأخرى.)التفا�شيل �س15(

على  تتفق  دول���ة   96 رو���ش��ي��ا: 
ا�شرتاتيجية �شبابية ملكافحة االرهاب

•• مو�صكو-وام:

ات��ف��ق��ت 96 دول�����ة م�����ش��ارك��ة يف 
لتوعية  العاملي  ال���وزاري  امل��وؤمت��ر 
ال�شباب مبخاطر االإرهاب والذي 
الرو�شية  العا�شمة  ت�شت�شيفه 
مو�شكو على ا�شرتاتيجية �شبابية 

ملكافحة االرهاب.
وينعقد املوؤمتر برعاية احلكومة 
املوؤمتر  يف  وي�������ش���ارك  ال��رو���ش��ي��ة 
دولة   96 مي��ث��ل��ون  ���ش��ب��اب  وزراء 

من جميع قارات العامل .

االأول للقوات امل�شلحة الليبية، اإنه 
االآن  حتى  م��وؤ���ش��رات  ه��ن��اك  لي�س 
م�شار احلوار  باأن  ال�شعب  تطمئن 

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

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

binawas1@yahoo.com

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

••اأبوظبي-مقدي�صو-وام-وكاالت:

العربية  االإم������ارات  دول����ة  اأدان�����ت 
امل����ت����ح����دة ب���������ش����دة ال���ت���ف���ج���ريات 
االره������اب������ي������ة ال�����دم�����وي�����ة ال���ت���ي 
ال�شبت  االأول  اأم�����س  ي���وم  وق��ع��ت 
ال�شومالي�����ة  ال��ع��ا���ش��م�����������ة  يف 

مقدي�شو.
اخل����ارج����ي����ة  وزارة  اأع������رب������ت  و 
وال���ت���ع���اون ال�����دويل يف ب��ي��ان لها 
ع����ن ا���ش��ت��ن��ك��ار دول������ة االإم��������ارات 
االإرهابي  ال��ع��م��ل  ل��ه��ذا  واإدان��ت��ه��ا 
ووقوفها وت�شامنها مع احلكومة 
العنف  م��واج��ه��ة  يف  ال�شومالية 
املجتمع  داع����ي����ة  وال�����ت�����ط�����رف.. 
ملواجهة  ال��ت��ك��ات��ف  اإىل  ال�����دويل 
تهدد  التي  االآف��ة اخلطرية  ه��ذه 
العامل  دول  وا�����ش����ت����ق����رار  اأم�������ن 

للم�شابني  ومتنياتها  ال�شومال 
�شرعة ال�شفاء. 

اأكدت  ال�شومالية  العا�شمة  ويف 
ام�س،  ط��ب��ي��ة حم��ل��ي��ة،  م�������ش���ادر 
ا�شتهدف  ال������ذي  ال��ت��ف��ج��ري  اأن 
و�شط  مفخخة  �شاحنة  بوا�شطة 
ال�شبت  م���ق���دي�������ش���و  ال���ع���ا����ش���م���ة 
قتيل   231 �شقوط  ع��ن  اأ���ش��ف��ر 
و300 جريح.  وقال امل�شوؤول يف 
»تردنا  حممد  اإبراهيم  ال�شرطة 
اأرق������ام م��ت��ب��اي��ن��ة ل��ل�����ش��ح��اي��ا من 
املراكز الطبية ولكننا اأّكدنا حتى 
�شخ�شاً   137 م��ق��ت��ل  ال�����ش��اع��ة 
جثثهم  اح�����رتق�����ت  غ���ال���ب���ي���ت���ه���م 
لدرجة عدم التمكن من التعرف 
اأن  ميكن  القتلى  ح�شيلة  عليها. 
ترتفع اأك��رث الأن هناك اأك��رث من 
اإ�شابتهم  بع�شهم  جريح   300

وعرت  جذورها.  من  واجتثاثها 
بالغ  عن  بيانها  ختام  يف  ال���وزارة 

ال�شحايا  لذوي  واملوا�شاة  العزاء 
جمهورية  ���ش��ع��ب  و  ح���ك���وم���ة  و 

�شوماليون يخلون �شحايا التفجرياالرهابي  )رويرتز(

قوات عراقية حتت�شد باجتاه جنوب كركوك  )ا ف ب(
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بتوجيهات رئي�س الدولة 
االإمارات تقدم م�شاعدات اإن�شانية 
ملت�شرري اإع�شار ماريا يف بورتوريكو

•• ابوظبي-وام:

اآل نهيان رئي�س  تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 
ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  امل�شلحة  للقوات 
تقدم  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهلل  هيئة  رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
الذي  ماريا  اإع�شار  من  للمت�شررين  عاجلة  اإن�شانية  م�شاعدات  الهيئة 

�شرب موؤخرا جزيرة بورتوريكو يف اأمريكا ال�شمالية.  )التفا�شيل �س2(

اطفال �شوريون يلهون على اأنقا�س منزل دمر يف ق�شف على مدينة كوباين

3000 مدين و 275 داع�سيًا يغادرون املدينة

�شوريا الدميقراطية ت�شن هجومًا نهائيًا على الرقة
•• عوا�صم-وكاالت:

الدميقراطية  �شوريا  ق��وات  قالت 
املتحدة  ال���والي���ات  م��ن  امل��دع��وم��ة 
اإنها �شنت ما و�شفته بهجوم نهائي 
لتنظيم  خا�شع  جيب  على  ام�����س 
داع�س داخل الرقة لتطهري املدينة 

من فلول املت�شددين.
املعركة  اإن  ب���ي���ان  يف  واأ�����ش����اف����ت 
تطهري  حتى  �شت�شتمر  احلا�شمة 
ك���ام���ل امل���دي���ن���ة م����ن االإره���اب���ي���ني 
ال��ذي��ن رف�����ش��وا اال���ش��ت�����ش��لم ومن 

بينهم االإرهابيون االأجانب.
الدميقراطية  �شوريا  قوات  وكانت 
قالت يف وقت �شابق ام�س اإن قافلة 
ملقاتلني من تنظيم داع�س خرجت 
الوقت  الليل يف  اأث��ن��اء  ال��رق��ة  م��ن 
ال����ذي اأو���ش��ك��ت ف��ي��ه امل��ع��رك��ة على 
مت  ال���ذي  االن�شحاب  بعد  نهايتها 

التفاو�س عليه.
حلظاتها  اآخ��ر  الرقة  وتعي�س  ه��ذا 
اأذاق  ال�����ذي  داع�������س  يف ظ���ل ح��ك��م 
امل��دي��ن��ة و���ش��ك��ان��ه��ا االأم���ري���ن، فقد 
اأق����رت يف  )ال��ت��ي  ال�شفقة  اأع��ل��ن��ت 
�شوريا  ق����وات  ب���ني  اأك���ت���وب���ر(   12
ب�شكل  وال��ت��ن��ظ��ي��م  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
تطبيقها  ا�شتكمال  وجرى  وا�شح، 
ليل ال�شبت وام�س االأحد من اأجل 

اإخراج عنا�شر داع�س ال�شوريني.

ال���ذي ي�شيطر  ت��ق��ري��ب��اً يف اجل��ي��ب 
ع��ل��ي��ه داع�������س يف ال���رق���ة يف اإط����ار 

االتفاق.
حملة  با�شم  املتحدثة  قالت  فيما 
االآن يف  ن��ح��ن  ال����ف����رات(  )غ�����ش��ب 
املرحلة االأخرية من معركة الرقة 
 10% اآخ���ر  م��ن  التنظيم  ل��ط��رد 

يتواجد فيها يف املدينة.
الدميقراطية  �شوريا  قوات  و�شنت 
املتحدة  ال���والي���ات  م��ن  امل��دع��وم��ة 
ام�س  ال��رق��ة  يف  االأخ���ري  هجومها 
خلل  القافلة  مغادرة  بعد  االأح��د 
اأن�����ه بحلول  ���ش��ي��ل��و  ال��ل��ي��ل. وذك�����ر 
�شباح االأحد كانت القافلة ال تزال 
عليها  ت�شيطر  التي  املناطق  داخ��ل 

�شوريا  ق������وات  اأع���ل���ن���ت  اأن  ف��ب��ع��د 
ال����دمي����ق����راط����ي����ة، ع�����ن ان����ط����لق 
الف�شل االأخري اأو املرحلة النهائية 
ت�شارب  و�شط  ال��رق��ة  معركة  م��ن 
عنا�شر  م�����ش��ري  ح���ول  االأن���ب���اء  يف 
ق����ال متحدث  االأج����ان����ب،  داع�������س 
ب��ا���ش��م ت��ل��ك ال���ق���وات ل���روي���رتز يف 
وق��ت الح��ق، االأح���د، اإن 275 من 
غادروا  ال�شوريني  داع�����س  مقاتلي 
االن�شحاب،  اتفاق  مبوجب  املدينة 
وت����رك����وا خ��ل��ف��ه��م م����ا ب����ني 200 
اأجانب،  معظمهم  مقاتل  و300 
يف حني غادر قرابة 3 اآالف مدين. 
وقال املتحدث طلل �شيلو، اإنه مت 
املدنيني  جلميع  اآم��ن  ممر  توفري 

ال�شلطة تر�شل وفدا اىل غزة لت�شلم املعابر 
•• رام اهلل-اأ ف ب:

اأعلنت هيئة ال�شوؤون املدنية التابعة لل�شلطة الفل�شطينية ام�س ان وفدا 
حكوميا من طاقم املعابر �شيتوجه اىل قطاع غزة خلل 24 �شاعة للبدء 

يف ت�شلم معابر القطاع.
وقال رئي�س الهيئة العامة لل�شوؤون املدنية ح�شني ال�شيخ يف بيان اإن وفدا 
حكوميا من طاقم املعابر برئا�شة نظمي مهنا، �شيتوجه خلل 24 �شاعة 
اىل قطاع غزة، للبدء بتنفيذ البند املتعلق بت�شلم حكومة الوفاق الوطني 

ملعابر قطاع غزة، تنفيذا ملا اتفق عليه يف القاهرة.
اتفاقا،  القاهرة  يف  املا�شي  اال�شبوع  وقعتا  وحما�س  فتح  حركتا  وكانت 
الفل�شطينية  ال�شلطة  ا�شتلم  على  خ�شو�شا  ن�س  بالتاريخي،  و�شف 
املعابر املحيطة بقطاع بغزة والتي كانت ت�شيطر عليها وتديرها حركة 

حما�س خلل ال�شنوات الع�شر املا�شية.
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اأخبـار الإمـارات
بتوجيهات رئي�س الدولة 

االإمارات تقدم م�شاعدات اإن�شانية ملت�شرري اإع�شار ماريا يف بورتوريكو
•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
ال�شمو  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  امل�شلحة  للقوات 

تقدم  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  ال��ه��لل  رئي�س هيئة  الظفرة  احل��اك��م يف منطقة 
الهيئة م�شاعدات اإن�شانية عاجلة للمت�شررين من اإع�شار ماريا الذي �شرب 
الع�شرات  اإىل مقتل  واأدى   ، ال�شمالية  اأمريكا  بورتوريكو يف  موؤخرا جزيرة 

واأحدث دمارا كبريا باجلزيرة .
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  اأن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  واأك��د 
البلدين وتاأتي ت�شامنا  املتميزة بني  رئي�س الدولة جت�شد متانة العلقات 
�شموه  حر�س  وتوؤكد  للمتاأثرين  االإن�شانية  االأو�شاع  ج��راء  بورتوريكو  مع 

على احلد من تداعيات كارثة االإع�شار على حياة ال�شكان املت�شررين هناك 
.

وقال �شموه اإن االإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة اأ�شبحت عن�شرا 
فاعل يف جمال الطوارئ واالأزمات حول العامل ، ومتتد اأن�شطتها وعملياتها 
االإغاثية اىل كل املناطق واالأقاليم التي تتاأثر �شعوبها بالكوارث الطبيعة يف 

كل مكان دون النظر الأي اعتبارات اخرى.
وقد اأكملت هيئة الهلل االأحمر ا�شتعداداتها لتقدمي م�شاعدات تلبي حاجة 

ال�شاحة االإن�شانية يف بورتوريكو وحتقق تطلعات القيادة الر�شيدة يف تخفيف 
معاناة املت�شررين وامل�شاهمة يف توفري احتياجاتهم احلياتية االأ�شا�شية.

االإن�شانية  املنظمات  اإغاثة من �شركائها يف  ن��داءات  الهيئة قد تلقت  وكانت 
الدولية للم�شاهمة يف جهود االإغاثة اجلارية يف اجلزيرة .

 ،  1928 العام  اإع�شار ي�شرب بورتوريكو منذ  اأ�شواأ  اأن ماريا يعتر  يذكر 
واأدت �شرعة الرياح التي و�شلت 250 كيلو مرتا يف ال�شاعة اإىل تدمري كبري 

يف البنية التحتية كما نتج عن االإع�شار في�شانات جارفة .

برئا�سة �سموه.. جمل�س الوزراء يعتمد ا�سرتاتيجية الت�سال احلكومي 2021-2017

حممد بن را�شد يوؤكد �شرورة التوا�شل واملرونة يف التعاطي مع الق�شايا واالأولويات التي تهم النا�س 
الهدف من ال�سرتاتيجية رفع الأداء وكفاءة العمل وتعزيز اأكرب للتفاعل امل�ستمر بني اجلهات احلكومية واملجتمع 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  ال��وزراء  جمل�س  اعتمد 
اهلل«  »رع���اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ت�شمنت  والتي   2021-2017 للأعوام  احلكومي  االت�شال  ا�شرتاتيجية 
�شورة  لتعزيز  الوطنية  واالأولويات  اال�شرتاتيجية  االأه��داف  من  جمموعة 
ل��لت�����ش��ال احل��ك��وم��ي يف اجلهات  ن��ظ��ام متكامل  دول���ة االإم�����ارات وت��ط��وي��ر 

االحتادية.
باأبوظبي  الرئا�شة  ق�شر  يف  ام�س  انعقد  ال��ذي  االجتماع  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  بح�شور 
اآل نهيان نائب رئي�س  ال��وزراء وزير الداخلية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
ا�شرتاتيجية  اع��ت��م��اد  ح��ي��ث مت   .. ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
االت�شال احلكومي يف  وتكليف مكتب   2021-2017 االت�شال احلكومي 
ال��وزراء وامل�شتقبل  ال��وزراء يف وزارة �شوؤون جمل�س  العامة مبجل�س  االأمانة 

مبتابعة تنفيذها وتقييمها والتن�شيق ملبادراتها.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم اأن التطورات العاملية 
تهم  التي  واالأول��وي��ات  الق�شايا  على  والرتكيز  ومت�شارعة  متغرية  حولنا 
اأكر  ومرونة  توا�شل  منا  يتطلب  ما  مت�شارع  اأي�شا يف عامل  تتغري  النا�س 
فاعلية من  اأك��رث  ب�شكل  املعنية  والتوا�شل مع اجلماهري  التعاطي معها  يف 

جانب اآخر.
وقال �شموه اإن » دولة االإمارات اليوم حمط اأنظار واهتمام العامل مبا تقدمه 
من خدمات ومبادرات.. والتطورات حولنا تتطلب تطوير اأنظمة للتوا�شل 

معه ب�شكل مبتكر واأكرث مرونة ».
القرار  �شنع  ودعائم  ركائز  اأح��د  احلكومي  االت�شال  اأن  اإىل  �شموه  م�شريا 
الكوادر  وبناء  االإعلمية  الر�شائل  اإي�شال  خ��لل  من  الدولة  يف  احلكومي 

املتخ�ش�شة وتطوير اآليات التوا�شل والتخطيط االإعلمي الفعال.
و�شنع  االحتادية  اال�شرتاتيجية  يف  لنا  داع��م  احلكومي  االت�شال   « م�شيفا 

القرار وروؤيتنا ات�شال حكومي اأكرث ابتكاراً وتاأثرياً بحلول 2021 ».
واأكد �شموه اأن ا�شرتاتيجية االت�شال احلكومي - يف دورتها الثالثة - �شرتكز 

على اأولويات واأهدافها تدعم روؤية االإمارات 2021 وتبنيها اأفكارا ومبادرات 
مبتكرة تقود كافة اأن�شطة االت�شال احلكومي لرفع االأداء وكفاءة العمل.

العمل  وكفاءة  االأداء  رفع  اال�شرتاتيجية  من  الهدف   « اإن  �شموه  قال  حيث 
وتعزيز اأكر للتفاعل امل�شتمر بني اجلهات احلكومية واملجتمع ».

ابتداًء  اأه��داف اال�شرتاتيجية  اأن اجلميع يت�شارك يف حتقيق  واأو�شح �شموه 
من اجلهات احلكومية واأفراد املجتمع والقطاع اخلا�س واالإعلم اإ�شافة اإىل 
جمتمع التوا�شل االجتماعي، حيث قال �شموه اإن » اال�شرتاتيجية االت�شالية 
والقطاع  احلكومية  اجل��ه��ات  كافة  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  يف  يت�شارك  اخلم�شية 
اخلا�س واالإعلم واأفراد املجتمع واأ�شفنا لها جمتمع التوا�شل االجتماعي 
لتحويله من بيئة افرتا�شية اإىل داعم ملبادرات احلكومة وم�شاهم يف تطور 

املجتمع ».
وتعد ا�شرتاتيجية االت�شال احلكومي للحكومة االحتادية يف دورتها الثالثة 
على  احلكومي  االت�����ش��ال  اأن�شطة  لكافة  اال�شرتاتيجية  للتوجهات  مظلة 
لتطوير  االحت��ادي��ة  اجلهات  لكافة  ومرجعية  االحت��ادي��ة  احلكومة  م�شتوى 
ا�شرتاتيجيات االت�شال اخلا�شة بهم وي�شرف مكتب االت�شال احلكومي يف 
االأمانة العامة ملجل�س الوزراء بوزارة �شوؤون جمل�س الوزراء وامل�شتقبل على 

تنفيذها ومتابعة تطبيقها وتقييمها مع اجلهات االحتادية.
وحددت لل�شرتاتيجية روؤية تتمثل يف » ات�شال حكومي مبتكر وموؤثر ميكن 
حكومة دولة االإمارات من حتقيق روؤية 2021 » ور�شالة ا�شرتاتيجية تركز 
على التطوير امل�شتمر ملنظومة االت�شال احلكومي وتبني االبتكار يف املفاهيم 
اإىل  اأهدافها  �شمن  الرتكيز  جانب  اإىل  االت�شالية  والتطبيقات  والو�شائل 
دعماً  االجتماعي  التوا�شل  من�شات  على  والفعال  اال�شرتاتيجي  التواجد 

للأولويات والتوجهات اال�شرتاتيجية للدولة.
 2021 اأه��داف واأول��وي��ات للت�شال احلكومي حتى عام   5 كما مت حتديد 
االإم���ارات  وروؤي���ة  الوطنية  االأج��ن��دة  وم�شتهدفات  اأول��وي��ات  دع��م  يف  تتمثل 
التن�شيق االت�شايل بني اجلهات احلكومية وكافة القطاعات  2021 وتعزيز 
واالإدارة املبتكرة والفعالة ل�شورة احلكومة على خمتلف املن�شات االت�شالية 
الإدارة  مبتكر  ن��ظ��ام  ب��ن��اء  ج��ان��ب  اإىل  املجتمع  يف  الوطنية  القيم  وتر�شيخ 

العلقات االإعلمية.

كما اعتمد املجل�س - خلل جل�شته و�شمن ال�شوؤون الت�شريعية - قرار اإعادة 
ت�شكيل جمل�س القوة الناعمة لدولة االإمارات برئا�شة �شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة وع�شوية 
عدد معايل الوزراء وامل�شوؤولني يف الدوائر احلكومية االحتادية واملحلية يف 

الدولة.
وا�شرتاتيجية  العامة  ال�شيا�شة  ر�شم  اخت�شا�شاته  �شمن  املجل�س  و�شيتوىل 
القوة الناعمة لدولة االإمارات العربية املتحدة.. اإ�شافة اإىل حتديد جماالت 
وال�شيا�شات  الت�شريعات  ومراجعة  واقرتاح  للدولة  الناعمة  القوة  منظومة 
التعاون  وتفعيل  الدولة  �شمعة  تعزيز  �شاأنها  من  التي  وامل�شاريع  واملبادرات 
والتن�شيق بني اجلهات احلكومية واجلهات اخلا�شة يف الدولة بهدف تعزيز 

القوة الناعمة للدولة اإقليميا ودولياً.
وي�شم املجل�س �شمن ع�شويته كل من معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي 
ب��ن حممد  اأن���ور  الدكتور  ال���وزراء وامل�شتقبل وم��ع��ايل  ���ش��وؤون جمل�س  وزي��ر 
قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�شمي 
وزي���رة دول��ة ل�����ش��وؤون ال��ت��ع��اون ال���دويل وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور �شلطان ب��ن اأحمد 
اجل��اب��ر وزي��ر دول��ة وم��ع��ايل ن��ورة بنت حممد الكعبي وزي���رة دول��ة ل�شوؤون 
جهاز  رئي�س  امل��ب��ارك  خليفة  خ��ل��دون  وم��ع��ايل  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
املنتدب  والع�شو  مبادلة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  التنفيذية  ال�شوؤون 
دائرة  رئي�س  امل��ب��ارك  خليفة  حممد  وم��ع��ايل  لل�شتثمار  مبادلة  �شركة  يف 
دائرة  وك��ي��ل  املن�شوري  ���ش��امل  ب��ن  وخليفة  اأب��وظ��ب��ي  يف  وال�شياحة  الثقافة 
التنمية االقت�شادية يف اأبوظبي باالإنابة و�شامي اأحمد ظاعن القمزي مدير 
عام دائرة التنمية االقت�شادية يف دبي وهلل �شعيد املري مدير عام دائرة 
ال�شياحة والت�شويق التجاري بدبي وعلي النيادي مدير مكتب �شمو م�شت�شار 
االأمن الوطني، و�شعيد حممد العطر مدير عام مكتب الدبلوما�شية العامة 

بوزارة �شوؤون جمل�س الوزراء وامل�شتقبل ع�شواً واأميناً عاماً للمجل�س.
الوزراء  ق��رار جمل�س  ال��وزراء يف جل�شته تعديلت على  اعتمد جمل�س  كما 
رقم 9 ل�شنة 2011 يف �شاأن اللئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم 10 
خدمات  تقدمي  بهدف  للإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  برنامج  ب�شاأن   1999 ل�شنة 
اأف�شل للمواطنني وتلبية االحتياجات ال�شكنية للمواطنني من خلل �شمان 

ح�شول جميع امل�شتحقني من املواطنني على ال�شكن امللئم.
التعليم  مراكز  تطوير  م�شروع  املجل�س  اعتمد   .. التنظيمية  ال�شوؤون  ويف 
امل�شتمر وذلك يف اإطار توفري فر�س تعليمية خمتلفة وتنويع برامج التعليم 
امل�شتمر وربطها باالحتياجات الفردية والوطنية واالإ�شهام يف رفع م�شتوى 
حالياً.  القائمة  امل��راك��ز  ك��ف��اءة  رف��ع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  للدولة  الب�شرية  التنمية 
امل�شتمر  التعليم  العمل برامج  اأه��داف تنظيم  اإىل حتقيق  امل�شروع  ويهدف 
وذلك من خلل تطوير برامج مراكز التعليم امل�شتمر واالأخذ مببداأ ربط 
ما  للطلبة،  املتاحة  اخل��ي��ارات  وتنويع  املهني  بالتعليم  االأك��ادمي��ي  التعليم 

ينعك�س اإيجاباً على حتقيق مبداأ التعليم للجميع.
�شركة  م��ن  لكل  اخلتامي  احل�شاب   - جل�شته  خ��لل   - املجل�س  اعتمد  كما 
االحتاد للمعلومات االئتمانية وموؤ�ش�شة االإمارات العقارية عن ال�شنة املالية 

.2016
االتفاقيات  من  عدد  على  املجل�س  و�شادق  اعتمد   .. الدولية  العلقات  ويف 
الق�شائية  للهيئة  االأ���ش��ا���ش��ي  النظام  على  الت�شديق  على  ا�شتملت  وال��ت��ي 
بني  االتفاقية  وجتديد  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  االقت�شادية 
يف  الرتبوي  للتخطيط  االإقليمي  املركز  ب�شاأن  اليون�شكو  ومنظمة  الدولة 
جمهورية  م��ن  ك��ل  م��ع  اتفاقيات  ثلثة  على  الت�شديق  جانب  اإىل  ال��دول��ة 
الباراغواي  جمهورية  وحكومة  وب��ارب��ودا  انتيغوا  دول��ة  وحكومة  االك���وادور 
ب�شاأن جتنب االزدواج ال�شريبي واتفاقيتني مع كل من حكومة دولة انتيغوا 
وباربودا وحكومة جمهورية اإثيوبيا االحتادية الدميقراطية ب�شاأن احلماية 

املتبادلة لل�شتثمارات.
كما ا�شتملت االتفاقيات الت�شديق على 5 اتفاقيات ب�شاأن اخلدمات اجلوية 
مع كل من حكومة جمهورية الرازيل االحتادية وحكومة الراأ�س االأخ�شر 
وحكومة  كوناكري  غينيا  جمهورية  وحكومة  ليبرييا  جمهورية  وحكومة 

مملكة بوتان.
كما �شادق املجل�س على الروتوكوالت اخلا�شة بتعديل بع�س مواد اتفاقية 
التعاون  اتفاقية  اأي�شاً  واعتمد  �شيكاغو1944  ال���دويل  امل��دين  ال��ط��ريان 
االق��ت�����ش��ادي وال��ف��ن��ي م��ع ك��ل م��ن ح��ك��وم��ة ج��م��ه��وري��ة م��ول��دوف��ا وحكومة 
جمهورية بورندي.. حيث تاأتي هذه االتفاقيات لتوطيد العلقات الدولية.

الهالل االأحمر االإماراتي يوزع 108 اأطنان من االأدوية وامل�شتلزمات الطبية على م�شت�شفيات �شبوة

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
لل�شركات  املوؤ�ش�شية  الهوية  توحيد  اأن  امل�شلحة 
التابعة ل�شركة برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك( 
الوطنية  �شركاتنا  ك��رى  �شتمكن  مباركة  خطوة 
نحو  توجهاتها  لتدعم  قوتها  مكامن  تفعيل  من 

الريادة والتناف�شية.

بن  حممد  ال�ش��������يخ  ال�ش����������مو  �شاحب  وق���������ال 
موقع  عل����������ى  الر�شمي  ح�شابه  يف  نهيان  اآل  زاي��د 
مبنا�شبة   - )ت��وي��رت(  االجت��ماعي  التوا�ش�������������ل 
اله�������������وية  توحيد  ام�س  )اأدن���وك(  �شركة  اإع��لن 
املوؤ�ش�شية ملجموعة �ش����������ركاتها اإنه بروؤية وه����������وية 
التكاملية  م�����������ن  م���زي���دا  ن�شف���������ي  م���وح���دة 
املحرك  لت�شكل  موؤ�ش�شاتنا  اأداء  على  والفاعلية 
لتعزيز دورها التنموي الوطني و تر�شيخ موقعها 

العاملي.

•• �صبوة-وام:

بداأت )هيئة الهلل االأحمر االإماراتي( ام�س توزيع �شحنة 
اأدوية نوعية مقدمة من دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
وامل�شتلزمات  العلجية  االأدوي��ة  اأطنان من  ب�108  تقدر 
عتق  مبدينة  ال�شحية  واملراكز  امل�شت�شفيات  على  الطبية 

عا�شمة حمافظة �شبوة اليمنية.
فقد �شلمت )هيئة الهلل االأحمر( مكتب ال�شحة العامة 
وال�شكان يف املحافظة هذه امل�شاعدات الطبية التي �شملت 
العام  االأم��ني  االإغاثية بح�شور  امل��واد  �شاحنات من  اأرب��ع 
ونائب  نا�شر  ه�شله  عبدربه  باملحافظة  املحلي  للمجل�س 
نا�شر  باملحافظة  وال�����ش��ك��ان  ال�شحة  مكتب  ع���ام  م��دي��ر 

ح�شني البع�شي.
و ق���ال حم��م��د امل���ه���ريي رئ��ي�����س ف��ري��ق ال���ه���لل االأحمر 
ي��اأت��ي �شمن اجلهود  ال��دع��م  اإن ه��ذا  االإم��ارات��ي يف �شبوة 
الرامية لتخفيف العبء عن احلاالت املر�شية واإ�شتجابة 
املحلي  للمجل�س  العامة  االأم��ان��ة  يف  االأ���ش��ق��اء  ملنا�شدات 
مبحافظة �شبوة ون��داءات االإ�شتغاثة من مكاتب ال�شحة 
وامل�شت�شفيات  املركزي  عتق  وم�شت�شفى  وال�شكان  العامة 
حر�شا  وذل���ك  امل��ح��اف��ظ��ة  مب��دي��ري��ات  ال�شحية  وامل���راك���ز 
الأبناء  والعون  امل�شاعدة  تقدمي  على  االإم���ارات  دول��ة  من 
حمافظة �شبوة ملجابهة ال�شعوبات واالإحتياجات الطارئة 
ومديريات  مناطق  بعموم  واالإن�شانية  املر�شية  للحاالت 

املحافظة كون ذلك واجبا اإن�شانيا اأ�شا�شيا.

�شتوزع  االأدوي����ة  ال�شحنة م��ن  اأن ه��ذه  امل��ه��ريي  اأو���ش��ح  و 
العاملة  احلكومية  ال�شحية  وامل��راك��ز  امل�شت�شفيات  على 
اإح��ت��ي��اج��ات ك��ل م��ن��ه��ا.. م���وؤك���دا اأن  يف امل��دي��ري��ات ح�شب 
�شبوة  حمافظة  يف  االإن�شاين  عملها  من  �شتكثف  الهيئة 
والعلجية  الغذائية  االإن�شانية  امل�شاعدات  تقدمي  عر 
املر�شى يف  اإح��ت��ي��اج��ات  امل��ع��وزة وتلبية  ل��لأه��ايل واالأ���ش��ر 
ظل الو�شع االإن�شاين واالقت�شادي املتدهور الذي يعانيه 

معظم ال�شكان.
و نوه املهريي اإىل اأن تقدمي الدعم ال�شحي للمواطنني 
باالأولوية  يحظى  ال�شحية  واملن�شاآت  وامل��راك��ز  اليمنيني 
�شمن خطة عمل الهيئة يف �شبوة باعتباره واجبا اإن�شانيا 
ال�شقيقني  البلدين  ب��ني  االإخ����اء  روح  يج�شد  واأخ��لق��ي��ا 

خا�شة يف هذه الظروف التي مير بها اليمن.
من جانبه اأ�شاد االأمني العام للمجل�س املحلي مبحافظة 
�شبوة عبدربه ه�شله نا�شر بالدعم ال�شخي واملتميز الذي 
تقدمه االإمارات قيادة و حكومة و�شعبا لليمن ب�شكل عام 
وحمافظة �شبوة على وجه اخل�شو�س خا�شة يف اجلانب 
ال�شحي يف ظل هذه الظروف ال�شعبة التي تعي�شها بلده 
هذا  اأن  موؤكدا  االإنقلبيون..  ي�شنها  التي  احل��رب  ج��راء 
االإمارات  يف  اال�شقاء  على  بجديد  لي�س  ال�شخي  ال��دع��م 
ال��ذي��ن ك��ان��وا ���ش��ب��اق��ني دوم����ا يف دع���م وم�����ش��اع��دة بلدنا 

و�شعبنا يف خمتلف املراحل ويف كل الظروف.
و نوه مبا متثله هذه ال�شحنة الطبية من ادوية النوعية 
اأه��م��ي��ة يف عمل  م��ن  االإم������ارات  ا?�شقاء يف  م��ن  امل��ق��دم��ة 

وعموم  باملحافظة  العلجية  ال�شحية  امل��راف��ق  ون�شاط 
املديريات لتقدمي خدماتها الطبية للمواطنني.

من جهة عر ممثل مكتب ال�شحة العامة وال�شكان عن 
�شكره وتقديره لدولة االإمارات العربية املتحدة وذراعها 
االإماراتي"  االأحمر  الهلل  " هيئة  اليمن  يف  االإن�شانية 
والفريق العامل يف امليدان على اجلهود الكبرية واجلبارة 
اجلوانب  يف  ب�شبوة  ال�شحي  القطاع  لدعم  يبذلها  التي 
مكتب  بني  التن�شيق  اأن  اإىل  م�شريا  واخلدمية..  الفنية 
الهلل  فريق  واأع�شاء  ورئا�شة  وال�شكان  العامة  ال�شحة 
االأحمر االإماراتي باملحافظة ي�شري بخطى ثابتة وتفاهم 
ك��ام��ل ب��ه��دف خ��دم��ة اأه�����ايل امل��ح��اف��ظ��ة وم���د ي���د العون 

وامل�شاعدة لهم .

حممد بن زايد يقدم واجب العزاء يف 
وفاة حممد ع�شيان املن�شوري

•• العني -وام:

اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  قدم �شاحب 
العزاء اىل  امل�شلحة واجب  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

جمعة حممد ع�شيان املن�شوري واإخوانه يف وفاة والدهم.
واأعرب �شموه خلل زيارته جمل�س العزاء يف منطقة املرخانية 
واأبناء  اأ���ش��رة  اىل  وموا�شاته  تعازيه  خال�س  عن  العني  مبدينة 
واأن  بوا�شع رحمته  يتغمده  اأن  املوىل عز وجل  �شائل   .. الفقيد 

ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�شر وال�شلوان.
كما قدم واجب العزاء اىل جانب �شموه.. �شعادة حممد مبارك 

املزروعي وكيل ديوان ويل عهد ابوظبي.

حممد بن زايد : توحيد الهوية املوؤ�ش�شية ل�شركات 
)اأدنوك( خطوة مباركة �شتمكنها من تفعيل مكامن قوتها
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�شد يت�شلم اأوراق اعتماد عدد من ال�شفراء اجلدد

جمهورية  ���ش��ف��ري  ن���ا����ش���ر  ���ش��ي��د 
جايانت  واأنيمي�شا  املتحدة  القمر 
اأوغندا  جمهورية  �شفري  مادفاين 
و�شاردار ماميت جاراجايف �شفري 
جمهورية تركمان�شتان. وقد رحب 
�شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة 

جني   .. ال�شعادة  اأ�شحاب  م��ن  ك��ل 
جمهورية  ���ش��ف��ري  اأدري�������ان  ك���ال���ود 
�شفري  كوانغ  فينه  وترينه  �شي�شل 
االإ�شرتاكية  ف��ي��ت��ن��ام  ج��م��ه��وري��ة 
واإل���ي���زاب���ي���ث ك����اردو�����ش����و ج������ورداو 
�شفرية دوقية لوك�شمبورغ و اأ�شرتا 

معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
واأ���ش��ح��اب امل��ع��ايل اأع�����ش��اء جمل�س 
ال�����وزراء وع���دد م��ن امل�����ش��وؤول��ني يف 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.

اعتماد  اأوراق  ���ش��م��وه  ت�شلم  ف��ق��د 

دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
بال�شفراء اجلدد يف بلدهم الثاين.

الدول  ممثلي  اأم���ام  �شموه  م��وؤك��دا 
ال�شفراء  من  وال�شديقة  ال�شقيقة 
اأنهم يف بلدهم الثاين وبني ذويهم 
وعائلتهم  ي�شعروا  الأن  ودع��اه��م 

التفيا  جمهورية  �شفرية  كورميه 
جمهورية  ���ش��ف��ري  ك���اف���ان���ا  وب�����ول 
اي����رل����ن����دا وه����ري����ك الن����دره����ومل 
ال�����ش��وي��د وحممد  ���ش��ف��ري مم��ل��ك��ة 
جمهورية  �شفري  رمي��ي  دان�شانتا 
طاهر  و�شيد  االإحت��ادي��ة  نيجرييا 

•• اأبوظبي-وام:

ت�شلم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ق�شر  يف  اهلل«  »رع�����اه  دب���ي  ح��اك��م 
قبل  اأبوظبي  بالعا�شمة  الرئا�شة 
�شمو  الفريق  بح�شور  ام�س  ظهر 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�����ش��ي��خ 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة اأوراق 
اع��ت��م��اد ع���دد م���ن ���ش��ف��راء ال���دول 
لدى  اجل��دد  وال�شديقة  ال�شقيقة 

الدولة.
فهد  ���ش��ع��ادة  �شموه  اأم���ام  اأدى  كما 
ال��رق��ب��اين اليمني  ���ش��ع��ي��د حم��م��د 
للدولة  معني  ك�شفري  القانونية 

يف كندا.
اأوراق  ت����ق����دمي  م���را����ش���م  ح�������ش���ر 
االع��ت��م��اد وال��ي��م��ني ال��ق��ان��ون��ي��ة .. 

وال�شعادة  واال�شتقرار  باالطمئنان 
يف جمتمع دولة االإم��ارات املتناغم 
اأية  دون  ودينيا  واجتماعيا  ثقافيا 
اأفراد  جميع  الأن  متييز  اأو  ف��وارق 
و����ش���رائ���ح جم��ت��م��ع��ن��ا ي��ع��ي�����ش��ون يف 
اأجواء اآمنه وبيئة حا�شنة ت�شودها 

املحبة والت�شامح وامل�شاواة.
وقال �شموه .. » اأنا على يقني اأنكم 
يكون  بلد قد  اإىل  غ��ادرمت بلدكم 
واجتماعيا  ثقافيا  عليكم  غريبا 
اأن��ن��ى ع��ل��ى ثقة  اإال  ذل���ك  اإىل  وم���ا 
بكل  �شتحظون  وعائلتكم  باأنكم 
االه��ت��م��ام وال��ت��ع��اون وال��رع��اي��ة يف 
ب��ل��دك��م ال���ث���اين وج��م��ي��ع وزارات���ن���ا 
اخلارجية  وزارة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  راأ�شها  وعلى 
اأبوابها  �شتكون  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اأمر  اأو  ���ش��اأن  اأي  يف  لكم  مفتوحة 
ب�شاأنه  التباحث  اأو  الت�شاور  تودون 
للتوا�شل  ج�����ش��ور  ب��ن��اء  اأج����ل  م���ن 
ال�شديقة  ودول����ك����م  دول���ت���ن���ا  ب���ني 
وف���ت���ح ق���ن���وات ج���دي���دة مل���زي���د من 

�شعبنا  ب���ني  وال���ت���ق���ارب  ال���ت���ع���اون 
و�شعوب دولكم ال�شيما يف املجاالت 
وال�شياحية  والثقافية  التجارية 
و���ش��ت��ى امل���ج���االت االأخ������رى وذلك 
التي  امل�����ش��رتك��ة  امل��ن��ف��ع��ة  لتحقيق 

تعود على اجلميع باخلري« .
اأ�شحاب  اأع�����رب  ف��ق��د  ذل����ك  واإىل 
الكلمات  يف  ال�������ش���ف���راء  ال�������ش���ع���ادة 
ال�شمو  �شاحب  اأم��ام  األقوها  التي 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
يف  بلدانهم  بتمثيل  �شعادتهم  عن 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
طيبة  عاملية  ب�شمعة  حتظى  التي 
وقيادتها  جمتمعها  عن  ومعروف 
والتعاون  ال��ت�����ش��ام��ح  وح��ك��وم��ت��ه��ا 
واح������رتام ال���غ���ري وح��ر���ش��ه��ا على 
بناء ع��لق��ات م��ت��وازن��ة وب��ن��اءة مع 
م�شيدين   .. ال���ع���امل  دول  ج��م��ي��ع 
مبظاهر احل�شارة والتقدم االأمني 
ي�شود جمتمع  ال���ذى  واال���ش��ت��ق��رار 
اأطيافه  بجميع  املتناغم  االإم���ارات 

ومكوناته.

تفعيل »الدوائر اجلزائية اخل�شراء« لتعزيز الدور التنظيمي والرقابي لهيئة “البيئة”
•• اأبوظبي - وام: 

اأعلنت هيئة البيئة – اأبوظبي ام�س عن تفعيل “ الدوائر 
الق�شايا  يف  بالف�شل  املخت�شة  اخل�شراء”  اجل��زائ��ي��ة 
واملخالفات املتعلقة بالبيئة التي اأ�شبحت مطلبا اأ�شا�شيا 
لتعزيز اجلهود املبذولة حلماية البيئة و�شحة االإن�شان 
التاأكيد  خ��لل  من  وذل��ك  بالبيئة  امل�شرة  االأف��ع��ال  من 
البيئية  والت�شريعات  القوانني  بتطبيق  االل��ت��زام  على 

املحلية واالحتادية.
بالتن�شيق بني  الدوائر اجلزائية اخل�شراء  اإن�شاء  وجاء 
�شعى  اإط��ار  الق�شاء يف  ودائ��رة  – اأبوظبي  البيئة  هيئة 
ي�شمن  مبا  والرقابي  التنظيمي  دوره��ا  لتعزيز  الهيئة 
احل��ف��اظ ع��ل��ى البيئة وال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي وذل���ك من 
خلل اإن�شاء ثلثة دوائر جزائية متخ�ش�شة يف الق�شايا 
والظفرة  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  م��ن  ك��ل  البيئية يف 

لتخت�س يف النظر باجلرائم املتعلقة بالبيئة.
وحملت  التوعوية  ومبادراتها  الهيئة  جهود  وحققت 
التفتي�س الذكية حت�شنا ملمو�شا يف مدى التزام املن�شاآت 
 20 ب�����ش��روط ال��رتاخ��ي�����س البيئية وال����ذي ارت��ف��ع م��ن 
اجلزائية  “الدوائر  اإن�شاء  منذ  باملائة   60 اإىل  باملائة 

اخل�شراء” يف عام 2013.
التوجيه  327 حالة مت  الفرتة مت �شبط  وخ��لل هذا 
اإج��راءات ت�شحيحه للحاالت التي ال ترقى اإىل  باإجراء 
م�شتوى الفعل املجرم واإحالة بع�شها االأخر اإىل النيابة 
اجلزائية  ال��دوائ��ر  اإىل  اأحالتها  ب��دوره��ا  وال��ت��ي  العامة 

املتخ�ش�شة يف الق�شايا البيئية.
املياه  ون��ق��ل  وب��ي��ع  حفر  ب��ني  املخالفات  اأن���واع  واختلفت 
امل�شانع  اأو يف  امل��ح��م��ي��ات  وب���ني خم��ال��ف��ات يف  اجل��وف��ي��ة 
والنفايات  امل���ي���اه  ت�����ش��ري��ف  خم��ال��ف��ات  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
ال�شائلة وخمالفات ال�شيد يف البيئة الرية وقد �شدرت 
منها  ع��دد  زال  وم��ا  الق�شايا  غالبية  يف  ق�شائية  اأحكام 

قيد املداولة اأمام تلك الدوائر.
لهيئة  العام  االأم��ني  املبارك  خليفة  رزان  �شعادة  واأك��دت 
املخت�شة  ال�شلطة  ب�شفتها  الهيئة  اأن  اأبوظبي   - البيئة 
ب�شوؤون البيئة يف اإمارة اأبوظبي تخت�س ب�شورة اأ�شا�شية 
البيولوجي  والتنوع  الفطرية  واحلياة  البيئة  بحماية 
م���ن خ���لل اإج�����راء ال��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة وو����ش���ع وتنفيذ 
باأن�شطة  والقيام  امل�شتدامة  للتنمية  املنا�شبة  ال�شيا�شات 
اأب��وظ��ب��ي وخا�شة  اإم���ارة  البيئية يف  ال��رق��اب��ة واحل��م��اي��ة 
واإ�شدار  البيئية  االآث����ار  تقييم  ب��درا���ش��ة  يخت�س  فيما 
التنموية  وامل�����ش��روع��ات  البيئة  وم��راق��ب��ة  ال��رتاخ��ي�����س 
على  الواقع  ال�شرر  حجم  خف�س  اأو  من  احلد  ل�شمان 

البيئة لتقليل الب�شمة البيئية.
وقالت اأن الهيئة تعمل وفق خارطة الطريق التي ر�شمتها 
خطة اأبوظبي والتي متثل املخطط اال�شرتاتيجي العام 
والنمو  التنمية  به يف حتقيق  ي�شرت�شد  ال��ذي  ل��لإم��ارة 
اخلطة  مع  عام  ب�شكل  تن�شجم  والتي  للإمارة  امل�شتدام 
تعمل  وال��ت��ي   2020-2016 للهيئة  اال�شرتاتيجية 
ال��ه��ي��ئ��ة م��ن خ��لل��ه��ا ع��ل��ى ب��ن��اء م��وؤ���ش�����ش��ة ق��وي��ة تتميز 
اإم���ارة  يف  البيئية  امل��خ��اط��ر  اإدارة  يف  امل��ت��ف��ردة  ب��ق��درت��ه��ا 
يف  والبحث  االبتكار  فر�س  تعزيز  اإىل  وت�شعى  اأبوظبي 

املحافظة على املوارد الطبيعية.
القانونية  ���ش��ل��ط��ات��ه��ا  ت�����ش��ت��م��د  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأ����ش���اف���ت 
والتنفيذية مما يقارب االأربعة ع�شر قانونا من القوانني 
طبقا  ال�شيا�شات  بتنفيذ  تقوم  حيث  واملحلية  االحتادية 
ال��ه��ي��ئ��ة م�شوؤولية  ع��ات��ق  ع��ل��ى  ي��ق��ع  اإذ  ال��ق��وان��ني  ل��ه��ذه 
مراقبة عمليات االمتثال واالإنفاذ القانوين يف املجاالت 
اأ�شبحت  االل��ت��زام��ات  يف  التنوع  ل��ه��ذا  ونتيجة  البيئية 
مدى  يظهر  ال���ذي  احلقيقي  ال��ت��ح��دي  البيئة  ح��م��اي��ة 
الكفاءة وات�شاق النهج التنظيمي الذي تتبعه الهيئة يف 

كل املجاالت البيئية.
اأدوات  حاليا  متتلك  الهيئة  اأن  اإىل  �شعادتها  ون��وه��ت 

اإج����راء عمليات  اإل��ك��رتون��ي��ة ذك��ي��ة متكنها م��ن  واأن��ظ��م��ة 
هذه  وامتثال  التزام  مدى  من  للتاأكد  البيئي  التفتي�س 
املن�شاآت بال�شروط البيئية باالإ�شافة اإىل تقييم املخاطر 

وتعزيز تنفيذ نظام االلتزام البيئي املتكامل.
اإعداد  يف  الهيئة  ت�شاعد  االأدوات  ه��ذه  اأن  اإىل  م�شرية 
تقارير تقييم القطاعات ال�شناعية وذلك لتوفري �شورة 
اتخاذ  ي��دع��م  مم��ا  ل��لإم��ارة  البيئي  الو�شع  ع��ن  �شاملة 

قرارات فعالة تخدم البيئة واملجتمع.
ال�شرتاتيجية  ووف��ق��ا  اأن���ه  امل��ب��ارك  رزان  �شعادة  وذك���رت 
على  القادمة  ال�شنوات  خلل  �شرتكز  املوؤ�ش�شية  الهيئة 
املختلفة  البيئية  املجاالت  تقييم ممار�شاتها احلالية يف 
اإطار  اإي��ج��اد  ل�شمان  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ف��ج��وات  وحت��دي��د 
وفقا  البيئي  واالن��ف��اذ  االم��ت��ث��ال  ي��ع��زز  �شامل  ت�شريعي 

الأف�شل املمار�شات العاملية.
وتوجهت بال�شكر جلميع ال�شركات واالأف��راد اللتزامهم 
بالقوانني وال�شوابط البيئية م�شددة على اأهمية الدور 
بناء  اخل��ا���س يف  وال��ق��ط��اع  املجتمع  اأف����راد  يلعبه  ال���ذي 
والرتاث  البيئة  حماية  يف  وامل�شاهمة  اأبوظبي  م�شتقبل 

الطبيعي يف االإمارة، وحتقيق التنمية امل�شتدامة.
– اأبوظبي تعكف حاليا على  البيئة  اأن هيئة  اإىل  ي�شار 
تنفيذ خطتها لعام 2017 باإعداد واإ�شدار �شل�شلة من 
اللوائح والقرارات التنفيذية لتعزيز دورها التنظيمي يف 
حماية البيئة وقدرتها على حماية املوارد الطبيعية من 
البيئية  واللوائح  للقوانني  فعال  تنظيمي  اإط��ار  خ��لل 
تركز على معاجلة الق�شايا الرئي�شية وتعمل بال�شراكة 
م��ع امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات غ��ري احلكومية 

واالأو�شاط االأكادميية والقطاع اخلا�س.
وتت�شمن هذه اخلطة اإ�شدار 6 لوائح وقرارات تنفيذية 
عام  خ��لل  تنفيذي  وق���رار  الئحة  و13   2017 للعام 
لتفعيل  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  وذل��ك   2018
وااللتزام  االمتثال  اآلية  وتعزيز  للهيئة  الرقابي  ال��دور 

اخلا�شة بتطبيق الت�شريعات البيئية املحلية واالحتادية 
املياه  تنظيم  ب�شاأن   2016 ل�شنة   5 رقم  للقانون  وفقا 
اجلوفية يف اإمارة اأبوظبي واللوائح التي تخت�س باإدارة 
النفايات وترخي�س املن�شاآت واالأن�شطة ذات ال�شلة وتلك 
املتعلقة بالتنوع البيولوجي الري والبحري والتي من 
املخالفات  �شبط  وت�شهل  البيئة  على  حتافظ  اأن  �شاأنها 
البيئية. كذلك تقوم الهيئة باإعداد ت�شريعات تنظم احلد 
االأق�شى امل�شموح به من االنبعاثات لكل قطاع على حدة 
معتمدة يف ذلك على الكم الهائل من البيانات املتوافرة 
الت�شريعات  �شتتناولها  التي  القطاعات  وت�شمل  لديها 
اإنتاج  يف املرحلة االأوىل الطاقة وحتلية املياه و�شناعات 
االأ�شفلت واالإ�شمنت ومازال العمل جاريا الإ�شافة املزيد 
وال�شلب  احل��دي��د  �شناعة  ق��ط��اع  مثل  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 
وغريها من القطاعات ال�شناعية االأخرى وذلك �شمن 

�شل�شلة من التداخلت للحفاظ على جودة البيئة.
املواطنة  الب�شرية  الكوادر  ولبناء قدرات  اأنه  اإىل  وي�شار 
املتخ�ش�شة فنيا يف جميع املجاالت البيئية قامت دائرة 
موظفي  بتاأهيل  الق�شائي  املعهد  خ��لل  م��ن  الق�شاء 
ال�شبطية  ���ش��ف��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  امل��ر���ش��ح��ني  ال��ه��ي��ئ��ة 
45 موظفا من  ال��ع��ام مت منح  ه��ذا  الق�شائية وخ��لل 
اأن  بعد  الق�شائية  ال�شبطية  �شفة  بالهيئة  العاملني 
�شملت  والتي  املختلفة  البيئية  املجاالت  تدريبهم يف  مت 
التقييم والرتخي�س والتدقيق واالمتثال البيئي وتلوث 

الهواء والرتبة والتنوع البيولوجي وال�شيد البحري.
املن�شو�س  بواجباتهم  للقيام  تاأهيلهم  التدريب  و�شمل 
 1992 ل�شنة   35 رق���م  االحت����ادي  ال��ق��ان��ون  يف  عليها 
ب�شاأن اإ�شدار قانون االإجراءات اجلزائية لدولة االإمارات 
البلغات  تلقي  يف  تتمثل  والتي  له  املعدلة  والقوانني 
باالإ�شافة  وال�شهود  املتهمني  اأق��وال  و�شماع  وال�شكاوى 
اإىل اإجراء املعاينة اللزمة للك�شف عن احلقيقة وحترير 

حم�شر �شبط بالواقعة.

تاأهيل املباين القائمة
بلدية راأ�س اخليمة ت�شتحدث 
ادارة كفاءة الطاقة املتجددة 

•• راأ�ص اخليمة -  الفجر

يف اإط����ار م��واك��ب��ة ال��ت��ق��دم واالزده������ار ال���ذي ت�����ش��ه��ده اإم�����ارة راأ�����س اخليمة 
، قامت دائرة  االإم��ارة  الدوائر احلكومية واملحلية يف  باإجنازات  والنهو�س 
بلدية راأ�س اخليمة با�شتحداث اإدارة جديدة يف الدائرة حتت م�شمى : اإدارة 

كفاءة الطاقة واملوارد املتجددة.
اإدارة كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة اإىل الو�شول اإىل م�شتويات  وتهدف 
متطورة يف ا�شتخدام الطاقة واتباع االأ�شلوب االأمثل يف املعاجلة واال�شتخدام 
، بحيث يدفع التقنني املدرو�س واملوجه اإىل االرتقاء مب�شرية الطاقة نحو 

مت�شع كبري يف اال�شتخدام والفائدة.
القائم احلايل للإمارة من حيث  الو�شع  –حالياً- بتحليل  االإدارة  وتقوم 
الكهرباء واملياه وموارد الطاقة االأخرى وكذلك درا�شة خمتلف  ا�شتخدام 
الرامج واملبادرات التي تعد جزءاً ال يتجزاأ من ا�شرتاتيجية طويلة االأجل، 
املباين  متطلبات   : لتنفيذها  بها  البحث  يجري  التي  الرامج  هذه  ومن 
اخل�شراء ملعاجلة امل�شاريع املزمع تنفيذها وبرنامج اإعادة التاأهيل ملعاجلة 
اإىل  اإ�شافة   ، العالية  الطاقة  مل�شتخدمي  الطاقة  واإدارة  القائمة،  املباين 
ال�شم�شية  الطاقة  توليد  اعتماد  لتعزيز  ال�شم�شية  الطاقة  يخ�س  برنامج 
خلدمة ال�شكان يف املباين وكذلك برنامج اإعادة ا�شتخدام املياه بعد تدويرها 

ودرا�شة كفاءة االإ�شاءة اخلارجية.
راأ���س اخليمة  دائ��رة بلدية  واأ���ش��اد �شعادة منذر حممد بن �شكر مدير ع��ام 
با�شتحداث اإدارة كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة واأكد باأن الدائرة ت�شعى 
اإم���ارة راأ�س  امل��زي��د م��ن التطور وت��ق��دمي املتميز خلدمة  اأج��ل  ج��اه��دة م��ن 
والتطور  النمو  يف  اخليمة  راأ����س  حكومة  ا�شرتاتيجية  وجت�شيد  اخليمة 

واالزدهار.
واجلدير بالذكر اأنه مت تعيني املهند�س اأندريا دي غريغوريو مديراً للإدارة 
امل�شتحدثة التي تهدف اإىل تقنني ا�شتخدام الطاقة وزيادة ن�شبة ا�شتغلل 

الطاقة املتجددة.

اأمام حممد بن را�شد.. فهد �شعيد حممد الرقباين يوؤدي اليمني القانونية �شفريا لكندا
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اأخبـار الإمـارات

عبداهلل بن زايد متحدثًا رئي�شًا يف احلدث العلمي ملركز حممد بن را�شد للف�شاء
•• دبي -وام:

للحدث  االأوىل  ال��دورة  اأجندة  ام�س  للف�شاء  را�شد  بن  ك�شف مركز حممد 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  املركز  ينظمه  ال��ذي  العلمي 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه 
اأكتوبر اجل��اري كمبادرة علمية مّوجهة اىل  اهلل يف احل��ادي والع�شرين من 
قطاع التعليم بكافة م�شتوياته والقطاعات املرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا 
يف الدولة. و�شيتحدث خلل اجلل�شة الرئي�شة �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
واملوارد  التعليم  رئي�س جمل�س  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل 
را�شد  ب��ن  حممد  ملركز  العلمي  »احل���دث  �شمن  رئي�س  كمتحدث  الب�شرية 
للف�شاء« كما �شي�شارك يف احلدث معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  العايل  التعليم  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر  الفل�شي  بالهول 

»وكالة االإمارات للف�شاء«.   
وتهدف هذه املبادرة اإىل تنمية القدرات الوطنية يف جمال علوم وتكنولوجيا 
واأبحاث الف�شاء اإ�شافة اإىل توعية اأفراد املجتمع من كافة الفئات العمرية 
وال�شرائح بهذه املجاالت والقيمة التي متثلها تلك املجاالت كمكونات مهمة 
من  جمموعة  ع��ر  وذل��ك  دولتنا  يف  والتطوير  العلمي  البحث  م�شرية  يف 
�شة املُ�شّممة باأ�شلوب يتنا�شب مع  ور�س العمل والن�شاطات التفاعلية املتخ�شّ

الفئات والقطاعات امل�شتهدفة ويف مقدمتها قطاع ال�شباب والن�سء.  
را�شد  ب��ن  حممد  »م��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر  ال�شيباين  حمد  يو�شف  ���ش��ع��ادة  واأك���د 
الر�شيدة  القيادة  روؤية وتوجيهات  العلمي يتما�شى مع  اأن احلدث  للف�شاء« 
اأ�شحى لديها ر�شيداً معرفياً كبرياً يف  التي  االإم��ارات  ب�شاأن م�شتقبل دولة 

م�شمار العلوم وجمال اأبحاث الف�شاء. 
واأ�شار ال�شيباين اإىل اأهمية اإ�شهامات الدبلوما�شية االإماراتية يف دعم قطاع 
الف�شاء وهو ما يظهر جلياً من خلل ما ُبذل من جهود الإجناح ال�شركات 
لنقل  املتخ�ش�شة  الدولية  واملوؤ�ش�شات  االأب��ح��اث  مراكز  مع  اال�شرتاتيجية 
املعرفة يف �شناعة وعلوم الف�شاء مبا لذلك من اأثر يف توطني قطاع الف�شاء 
ومناف�شة الدول �شاحبة التاريخ العريق يف املهمات الف�شائية. وقال ال�شيباين 

اإن علوم واأبحاث الف�شاء تعتمد ب�شكل كبري على التعاون الدويل يف الوقت 
الذي متتلك دولة االإمارات العربية املتحدة توجها وا�شحا يف االنفتاح على 
وامل�شاهمة يف  جمتمع الف�شاء العاملي، مبا ي�شب يف ا�شتدامة القطاع عاملياً 

اإثراء املعرفة االإن�شانية.
من ناحية اأخرى اأو�شح يو�شف حمد ال�شيباين اأن »وكالة االإمارات للف�شاء« 
اأهداف ا�شرتاتيجية م�شرتكة  و«مركز حممد بن را�شد للف�شاء« جتمعهما 
منوهاً  الف�شاء  وتكنولوجيا  واأب��ح��اث  علوم  يف  مطرد  معريف  منو  الإح���داث 
العايل  التعليم  وخ�شو�شاً  التعليم  قطاع  ي�شهدها  التي  الكبرية  بالنه�شة 
لتخريج كفاءات وكوادر وطنية متخ�ش�شة جاهزة لقيادة واإجناز »الرنامج 

الوطني للف�شاء«.  
ويت�شّمن احلدث العلمي عدداً من املحا�شرات واجلل�شات احلوارية تتناول 
والتوجهات واخل��رات يف م�شمار علوم  والدرا�شات  االأب��ح��اث  واأح��دث  اأه��م 
بيئة  البحثية يف خلق  املراكز  الف�شاء ففي جل�شة بعنوان »دور  وتكنولوجيا 
متكاملة للعلوم والتكنولوجيا« يناق�س الروف�شور مايكل ماكغراث اخلبري 
والباحث يف املهمات الف�شائية يف خمتر الغلف اجلوي وفيزياء الف�شاء يف 
جامعة كولورادو الواليات املتحدة اأهمية و�شبل الربط والتوا�شل بني القطاع 
االأكادميي و�شناعة الف�شاء اإذ يعد ماكغراث اأحد اأهم اخلراء الدوليني يف 
هذا املجال اإذ عمل على تطوير االأدوات العلمية واملركبات الف�شائية للعديد 

املهمات الف�شائية.
ال��روف�����ش��ور يف  غ�����ش��وم  ن�����ش��ال  ال��دك��ت��ور  العلمي  �شي�شارك يف احل���دث  ك��م��ا 
ال�����ش��ارق��ة �شمن جل�شة  االأم��ري��ك��ي��ة يف  الفلك يف اجل��ام��ع��ة  ال��ف��ي��زي��اء وع��ل��م 
بعنوان: »ماذا ميكن ان يخرنا املريخ والكواكب خارج املجموعة ال�شم�شية 
ت�شبه  التي  ال��ك��واك��ب  خ�شائ�س  على  �شريكز  حيث  البع�س؟«  بع�شها  ع��ن 
واملدار  احلجم  حيث  م��ن  ال�شم�شية  املجموعة  خ��ارج  اكت�شافها  ومت  امل��ري��خ 
اإ�شافة اإىل تناوله عدداً من اجلوانب املتعلقة بها التي قد  ودرجة احل��رارة 
تفيد يف التعرف على منوذج م�شابه للمريخ وتكون قابلة للتق�شي والتحقق 
�شي�شتعر�س  اخلارجي..كذلك  الف�شاء  اخرى يف  اأماكن  من وجود حياة يف 
اإليها الب�شرية  الدكتور غ�شوم جمموعة ت�شاوؤالت حول املعارف التي ت�شعى 

من خلل درا�شة املريخ من ناحية وكواكب اأخرى خارج املجموعة ال�شم�شية 
من ناحية اخرى.

والريا�شيات  والهند�شة  والتكنولوجيا  العلوم  »اأهمية  بعنوان  جل�شة  ويف 
مدير  �شرف  ع��م��ران  �شيتحدث  امل��ت��ح��دة«  العربية  االإم����ارات  دول��ة  مل�شتقبل 
»م�شروع االإمارات ال�شتك�شاف املريخ« – »م�شبار االأمل« يف »مركز حممد بن 
را�شد للف�شاء« عن دور هذه املجاالت يف حياة الب�شرية اليومية م�شتعر�شاً 
اأهميتهم و�شرورة ت�شجيع جميع االأجيال على درا�شتهم ملا لهم من اأهمية يف 
ت�شكيل م�شتقبل واعد للدولة يف قطاع الف�شاء والتكنولوجيا املتقدمة. اإىل 
ذلك �شتتحدث �شارة االأمريي نائب مدير م�شروع االإمارات ال�شتك�شاف املريخ 
– م�شبار االأمل - قائد الفريق العلمي يف مركز حممد بن را�شد للف�شاء عن 
جهود  على  ال�شوء  �شتلقي  اإذ  للم�شروع  والعلمية  اال�شرتاتيجية  االأه��داف 
اأبحاث وعلوم املريخ يف الدولة من خلل  الفريق العلمي يف تطوير جمال 
املبادرات البحثية والتدريبية التي تخدم يف اإعداد وتاأهيل اجليلني احلايل 

وامل�شتقبلي من علماء الف�شاء االإماراتيني.
و�شيقوم املهند�س عامر ال�شايغ مدير م�شروع خليفة �شات يف مركز حممد 
بن را�شد الف�شاء يف جل�شة بعنوان: »االأقمار ال�شناعية لل�شت�شعار عن ُبعد: 
ما وراء رحلتنا« با�شتعرا�س م�شرية دولة االإمارات يف تطوير �شناعة االأقمار 
ال�شناعية متحدثاً عن عمليات تطوير منظومة االأقمار ال�شناعية التابعة 
للمركز التي ت�شمل االأقمار ال�شناعية لل�شت�شعار عن ُبعد دبي �شات1- ودبي 
�شات2- وخليفة �شات وجميع العمليات الت�شغيلية اخلا�شة بها.. و�شي�شلط 
ال�شايغ ال�شوء على جهود تعزيز م�شاري البحث والتطوير يف هذا اجلانب 
امل�شتقبلية  واخل��ط��ط  ال���روؤى  مناق�شة  خ��لل  م��ن  الف�شاء  تكنولوجيا  م��ن 

ل�شناعة االأقمار ال�شناعية يف الدولة.
و�شي�شارك عدد من مهند�شي م�شروع م�شبار االأمل يف مركز حممد بن را�شد 
للف�شاء �شمن جل�شة بعنوان »تطوير م�شبار االأمل من منظور فريق العمل« 
املركبة   - امل�شروع  نائب مدير  الظفري  �شهيل  املهند�س  و�شيتحدث خللها 
الف�شائية واملهند�شة خلود الهرمودي نائب مدير امل�شروع - �شمان اجلودة 
واخلدمات اللوج�شتية واملهند�س حممد ويل، نائب مدير امل�شروع – االإطلق 

عّما اجتازه الفريق من حمطات منذ اإطلق امل�شروع يف العام 2014. كما 
تعطي  بدورها  التي  الف�شائية  املهمة  بناء  متطلبات  املهند�شون  �شيناق�س 

فريق العمل نظرة وا�شحة الإجناز املهمة بنجاح.
والقطاع  للف�شاء  را�شد  بن  حممد  مركز  من  متحدثاً   31 �شيعر�س  كما 
االأكادميي واملجتمع العلمي يف الدولة اأوراق بحثية وعلمية تتناول جوانب 
خراتهم  م�شاركة  اىل  باالإ�شافة  الف�شاء  وتكنولوجيا  علوم  ح��ول  عديدة 
االإماراتية  الف�شائية  وال��رام��ج  املهمات  خمتلف  يف  والهند�شية  العلمية 
املتمثلة يف م�شروع االإمارات ال�شتك�شاف املريخ- م�شبار االمل و خليفة �شات 
لطلبة  النانومرتية  ال�شناعية  االأق��م��ار  وبرنامج   2117 املريخ  وبرنامج 

اجلامعات- اأن�شوب.
وينّظم املركز خلل احلدث ثلث فعاليات ت�شمل: الور�شة العلمية ال�شنوية 
عمل  وور����س  االأم���ل  م�شبار   - امل��ري��خ  ال�شتك�شاف  االإم����ارات  مل�شروع  الثالثة 
لرنامج �شفراء التعليم باالإ�شافة اإىل الدورة الثانية من امل�شابقة العلمية 
اكت�شف املريخ اإذ �شتناق�س جلنة علمية متخ�ش�شة امل�شاريع املُقرَتَحة الأفكار 
مبتكرة ملهمات اإىل املريخ حتل حتدي علمي اأو هند�شي يف اكت�شاف الكواكب 
يقدمها طلب من جامعات الدولة و�شُيعِلن املركز اأ�شماء الفائزين يف ختام 

احلدث.
و�شي�شم احلدث كذلك من�شات ت�ّشلط ال�شوء على مبادرات وبرامج تدريبية 
وتعليمية تابعة للمركز من بينها برنامج »انطلق« للمنح الدرا�شية اجلامعية 
فريق  مبا�شرة مع  التوا�شل  الدولة  للراغبني من مواطني  �شيت�شنى  حيث 

عمل املركز يف فريق ا�شتقطاب املهارات. 
الف�شاء  وتثقيفهم حول جمال  الن�سء  بتهيئة  املركز  اهتمام  من  وانطلقاً 
اأفرد احلدث جناحاً خم�ش�شاً لتلميذ املدار�س واالأطفال مت�شمناً فعاليات 
العلوم  اأهمية  ح��ول  وتثقيفه  الن�سء  حتفيز  اىل  ترمي  تعليمية  ترفيهية 
وال��ف�����ش��اء على وج��ه اخل�����ش��و���س.. ويف ه��ذا االإط����ار �شيقوم فريق  ع��م��وم��اً 
متخ�ش�س من مركز حممد بن را�شد للف�شاء باإجراء اختبارات ون�شاطات 
يف  ومعارف  معلومات  امل�شاركني  تك�شب  و�شل�شة  �شهلة  بطرق  معدة  مبتكرة 

فروع العلوم كافة.

»الرقابة الغذائية« ينفذ حملة تفتي�شية وتوعوية م�شائية على املن�شاآت الزراعية بالعني
•• اأبوظبي - الفجر

للرقابة  اأب����وظ����ب����ي  ج����ه����از  ن���ف���ذ 
تفتي�شية  حملة  م��وؤخ��راً،  الغذائية، 
للمن�شاآت  م�������ش���ائ���ي���ة  وت����وع����وي����ة 
ال���زراع���ي���ة ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
واالأ�شمدة  امل��ب��ي��دات  جت���ارة  جم���ال 
وامل���ح�������ش���ن���ات ال����زراع����ي����ة وال����ب����ذور 
والتقاوي يف مدينة العني، انطلقاً 
من حر�شه على تطبيق الت�شريعات 
لتداول  ال�����ش��ح��ي��ح��ة  وامل���م���ار����ش���ات 
وت��خ��زي��ن امل����واد ال��زراع��ي��ة يف هذه 
املن�شاآت، مت االإع��داد لعمل، و�شمن 
االأمثل  للتفعيل  ال��رام��ي��ة  ج��ه��وده 

واإع��داد اخلطط والرامج  العامة، 
واالأن�����ش��ط��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي حتقق 
التنمية الزراعية امل�شتدامة الإمارة 
العامة  ال�شيا�شة  لتحقيق  اأبوظبي، 
حلكومة اأبوظبي يف املجال الزراعي 
زراعي  اإي��ج��اد قطاع  اإىل  وال��رام��ي��ة 
اأحدث  تطبيق  خ��لل  من  م�شتدام 
النظم واملمار�شات الزراعية اجليدة، 
وتقدمي امل�شورة والدعم اللوج�شتي 
للمزارعني،  ال��ف��ن��ي��ة  واخل����دم����ات 
وحت�شني  الت�شويق  مراكز  وتطوير 
ال���زراع���ي املحلي  امل��ن��ت��ج  ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
االأمن  معدالت  رف��ع  يف  ي�شهم  مما 

الغذائي على م�شتوى االإمارة.

خلل  ال��زراع��ي��ة  املن�شاآت  بع�س  يف 
الفرتة امل�شائية خارج نطاق �شاعات 

العمل الر�شمية.
التفتي�س  احل���م���ل���ة  خ������لل  ومت 
العاملة  ال���زراع���ي���ة  امل��ن�����ش��اآت  ع��ل��ى 
امل�شتلزمات  ك��اف��ة  يف جم��ال جت���ارة 
مطابقة  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  ال���زراع���ي���ة 
واالأ�شمدة  املبيدات  الزراعية  امل��واد 
وال�شروط  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات  وال���ب���ذور 
ال�شجلت  ومراجعة  بها  اخلا�شة 
للتحقق من قدرتها على تتبع املواد 
حيث  املبيدات،  خ�شو�شا  الزراعية 
5 تنبيهات و3  اأ�شفرت عن توجيه 
اإن��ذارات واإبلغ واحد بحق املن�شاآت 

االأغذية  جم��ال  يف  الرقابي  ل��ل��دور 
والزراعة يف اإمارة اأبوظبي.

ا�شتهدفت  ال��ت��ي  احل��م��ل��ة  وه��دف��ت 
امل��ن�����ش��اآت ال��ع��ام��ل��ة يف جم���ال جتارة 
امل����ب����ي����دات واالأ������ش�����م�����دة وال�����ب�����ذور 
ال����ت����اأك����د  اإىل  ال�����ه�����ري،  مب���ن���ط���ق���ة 
الزراعية  امل���ن�������ش���اآت  ت��ط��ب��ي��ق  م����ن 
اخلا�شة  وال��ق��وان��ني  ل��ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
ال��زراع��ي��ة، وتوعية  امل����واد  ب���ت���داول 
املن�شاآت  ه��ذه  يف  العاملني  وتثقيف 
باأف�شل املمار�شات الزراعية اجليدة 
ال�شليم  ال�����ت�����داول  ت�����ش��م��ن  ال���ت���ي 
ر�شد  جانب  اإىل  الزراعية،  للمواد 
املطابقة  ع���دم  امل��خ��ال��ف��ات وح����االت 

اجلهاز،  با�شرتاطات  امللتزمة  غري 
ومت كذلك التحقق من ا�شتيفاء 5 

من�شاآت لكافة اال�شرتاطات.
كما �شهدت احلملة توعية اأ�شحاب 
فيها  والعاملني  الزراعية  املن�شاآت 
لتداول  املنظمة  اال�شرتاطات  باأهم 
امل����واد ال��زراع��ي��ة م��ن خ���لل توزيع 
التداول  ع��ن  ت��وع��وي��ة  م��ط��ب��وع��ات 
الزراعية  ل��ل��م��واد  واالآم����ن  ال�شليم 
وحتذيرية  اإر�����ش����ادي����ة  ول�����وح�����ات 
للمن�شاآت اجلديدة التي مت زياراتها 

اأثناء احلملة.
للرقابة  اأب����و ظ��ب��ي  وي��ع��ك��ف ج��ه��از 
ال�شيا�شة  ر����ش���م  ع���ل���ى  ال���غ���ذائ���ي���ة 

حماكم راأ�س اخليمة وجامعة االإمارات تبحثان التعاون 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

 ق��ام وف��د م��ن دائ���رة حماكم راأ�س 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة  اخل��ي��م��ة 
ال�شويدي  بوخطامني  علي  �شيف 
م���دي���ر ع����ام امل���ح���اك���م ب����زي����ارة اإىل 
املتحدة،  العربية  االإم��ارات  جامعة 
حيث ا�شتقبل الوفد �شعادة االأ�شتاذ 
البيلي  اهلل  عبد  حممد  ال��دك��ت��ور 
وذل������ك لبحث  م���دي���ر اجل���ام���ع���ة، 
�شبل التعاون امل�شرتك والتح�شري 
ل���ت���وق���ي���ع م�����ذك�����رة ت����ف����اه����م بني 
اإط���ار اخلطة  وذل��ك يف  الطرفني، 
تعزيز  يف  للدائرة  اال�شرتاتيجية 

العلقة مع ال�شركاء واملجتمع.
التن�شيقي يف مقر  االجتماع  وجاء 
اجلامعة بالعني بح�شور امل�شت�شار 
امل��ن��ع��م امل�شرف  ال��غ��ف��ار ع��ب��د  ع��ب��د 
االإلكرتوين  والربط  التحول  على 
ب����امل����ح����اك����م وال������دك������ت������ور غ���ال���ب 
اجلامعة  مدير  نائب  احل�شرمي 

والقطاع  التعليمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
اخل����ا�����س مب����ا ي���ح���ق���ق االأه��������داف 
امل���������ش����رتك����ة، ح���ي���ث ت���ر����ش���م ه���ذه 
االت��ف��اق��ي��ة م��لم��ح ال���ت���ع���اون بني 
اجل���ه���ت���ني يف خم��ت��ل��ف امل����ج����االت، 
م�������ش���ي���دا ب�����ال�����دور ال���ك���ب���ري ال����ذي 

والدكتور  االأك���ادمي���ي���ة  ل��ل�����ش��وؤون 
حممد القا�شم عميد كلية القانون 

باجلامعة.
واأك����د م��دي��ر ع���ام امل��ح��اك��م حر�س 
العلقة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ال�����دائ�����رة 
وال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات احلكومية 

ت����ق����دم����ه ج����ام����ع����ة االإم��������������ارات يف 
كونها  وت���ن���م���ي���ت���ه  ال����وط����ن  ب����ن����اء 
املهمة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال�������ش���روح  م���ن 
بالطلبة  العمل  ���ش��وق  ت��رف��د  ال��ت��ي 
والطالبات يف العديد من املجلت 

والتخ�ش�شات.

�شائق م�شتهرت و�شيارته يف قب�شة �شرطة الرم�س
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

اأوقف مركز �شرطة الرم�س �شابا واحتجز �شيارته نتيجة 
م�شتخدمي  �شلمة  تتهدد  متهورة  بطريقة  ال��ق��ي��ادة  

الطريق وغريهم من اجلمهور .
�شرطة  رئي�س مركز  املطر  اإبراهيم حممد  املقدم  وقال 
الرم�س ال�شامل، ان القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة، 
ال�شري  بقوانني  ي�شتهرت  من  كل  مع  ب�شرامة  تتعامل 
وامل��رور املعمول بها يف االإم��ارة، ملنع احل��وادث املرورية . 
ويف التفا�شيل اأو�شح املطر، اأنه ورد بلغ من قبل احد 
اأفراد اجلمهور يفيد بوجود �شائق م�شتهرت يقود بطي�س 
وتهور عند مدخل مدينة الرم�س براأ�س اخليمة، مقدماً 
حركات ا�شتعرا�شية مبركبته على الطريق العام، االأمر 
. وتابع : فور  ي��ودي بحياته وحياة االآخرين  ال��ذي قد 
اأفراد  و  البلغ مت ت�شكيل فريق عمل من �شباط  ورود 
ظرف  يف  امل�شتهرت،  ال�شائق  �شبط  مت  حيث   ، التعقيب 
مبركبته،  ا�شتعرا�شية  حركات  ب��اأداء  قام  اأن  بعد  �شاعة 
اإىل   اإح��ال��ت��ه  22 ع��ام��اً، وح��ي��ث مت��ت  العمر  ويبلغ م��ن 

اجلهات املخت�شة التخاذ االإجراءات اللزمة بحقه. 

•• عجمان ـ الفجر 

�شمن جهود القيادة العامة ل�شرطة عجمان لتنفيذ لتو�شيات املجل�س االأعلى ملكافحة 
املخدرات بر�شد ومتابعة مواقع التوا�شل االجتماعي املروجة للمخدرات، متكنت اإدارة 
املعنية  اجلهات  مع  وبالتن�شيق  عجمان  ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  املخدرات  مكافحة 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  �شخ�شي  ح�شاب   13 �شبط  من  االخت�شا�س  ذات 

ا�شتخدمت للرتويج وبيع املخدرات واإغلقها وملحقة القائمني عليها.
وقال مدير اإدارة مكافحة املخدرات اأن دوريات �شرطة عجمان االلكرتونية متكنت من 
ر�شد 13 ح�شاباً �شخ�شياً على مواقع التوا�شل االجتماعي، ي�شتخدمها جتار ومروجي 

املخدرات كو�شيلة للتحايل على االأجهزة االأمنية وبث �شمومهم داخل الدولة.
لكافة  للت�شدي  الدولة  يف  االأمنية  االأجهزة  وجاهزية  ق��درة  على  االإدارة  مدير  واأك��د 
الو�شائل والطرق التي يتخذها جتار ومروجي املخدرات لن�شر هذه االآفة، ومن خلل 
الدوريات االلكرتونية املحرتفة يف �شرطة عجمان مت م�شح مواقع التوا�شل االجتماعي 
ور�شد واإغلق احل�شابات التي تروج للمخدرات وبيعها بالتعاون مع اجلهات املخت�شة.
ووجه مدير اإدارة مكافحة املخدرات اأولياء االأمور ملتابعة اأبنائهم وتوعيتهم ب�شرورة 
التعامل معها واالإب��لغ عنها  املواقع التي تروج لتعاطي املخدرات، وعدم  االبتعاد عن 
ليتم حجبها، تنفيذاً ملبادرة »كن مع اأبنائك يكونوا بخري« التي اأطلقها املجل�س االأعلى 

ملكافحة املخدرات يف الدولة. 

حاكم راأ�س اخليمة يقدم العزاء يف 
وفاة زوجة مع�شد بن هويدن الكتبي

•• الذيد -وام:

راأ�س  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��دم 
اخليمة واجب العزاء يف وفاة املغفور لها باإذن اهلل مرمي بنت �شهيل زوجة مع�شد بن علي 
بن هويدن الكتبي. واأعرب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة خلل زيارة جمل�س العزاء 
بن  بن علي  اىل مع�شد  وموا�شاته  ال�شارقة عن �شادق عزائه  ام��ارة  الذيد يف  يف منطقة 
هويدن الكتبي واإىل ذوي الفقيدة.. �شائل املوىل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�شع 
رحمته واأن ي�شكنها ف�شيح جناته واأن يلهم اأهلها ال�شر وال�شلوان. رافق �شموه يف تقدمي 
واجب العزاء .. �شعادة عبدالعزيز عبداهلل الزعابي النائب الثاين لرئي�س املجل�س الوطني 

االحتادي و�شعادة �شالح احمد ال�شال م�شت�شار �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة.

�شرطة عجمان تغلق 13 ح�شاب توا�شل لرتويج وبيع املخدرات من خالل دورياتها االإلكرتونية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اخطار دفع بالن�شر

 يف الق�شية التنفيذية رقم 2017/513
اىل املحكوم عليه: حممد ح�شني عبداهلل االغا - اجلن�شية : فل�شطني ، العنوان : االإمارات العني 

منطقة الهيلي - �شارع امل�شباح العني - الهاتف املتحرك : 9710507733245 +
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�شدرت بحقك حكما بتاريخ 2016/10/9 يف ق�شية 

)2016/355( مدين جزئي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 21088.00 �شامل الر�شوم وامل�شاريف. 
املحكوم له :  رحمت اهلل مريد بخ�س - اجلن�شية : باك�شتان ، العنوان : االإمارات راأ�س اخليمة بناية 
العبدويل - الطابق الثالث - مكتب 16 راأ�س اخليمة - �شارع حممد بن �شامل  ، الهاتف املتحرك 

 +9710504309199 :
ومبا ان املحكوم له اعله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعله. 

ملحظات : مت احت�شاب الفائدة القانونية حتى تارخ التنفيذ 2016/12/19 
فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعله خلل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ 
ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم 

، والر�شوم املرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�شم التنفيذ

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
الت�شديق على  االإم��ارات وطلبا   : - اجلن�شية  �شيف  احمد  را�شد  ال�شيد/ حممد 
حمرر يت�شمن )تنازل( يف اال�شم التجاري الوق لتلميع ال�شيارات وال�شادرة  من 
ال�شادر    605876 رق��م  جتارية  رخ�شة  ال�شارقة  يف   االقت�شادية  التنمية  دائ��رة 
منري  ال�شيد/  اىل  بخورفكان.   االقت�شادية  التنمية  دائ��رة   2010/3/25 بتاريخ 
الكاتب  ، اجلن�شية : بنغلدي�س - ليكن معلوما للجميع بان  ح�شني ها�شد مياه 
العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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اأخبـار الإمـارات
�شندوق الزكاة يدعم االأرامل ب� 35 مليون درهم يف 9 �شنوات

•• ابوظبي-وام:

العام  االأم���ني  امل��ه��ريي  ب��ن عقيدة  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  ك�شف 
ل�شندوق الزكاة رئي�س جلنة ال�شرف، ، اأن ال�شندوق اأنفق 
اأكرث من 35 مليون درهم اإعانات للأرامل �شعيا لتحقيق 
احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة ل��ه��ذه االأ����ش���ر ���ش��م��ن امل�����ش��روع الزكوي 
»رحمة«، الذي يتميز باحتواء االأرامل ومتكينهن، وتوفري 

امل�شتلزمات املعي�شية لهن والأفراد اأ�شرهن.
واأكد �شعادته اأن ال�شندوق ي�شعى اإىل زيادة ح�شيلة الزكاة، 
لتواكب زيادة �شريحة امل�شتحقني، وامل�شروعات التي يعمل 
من  ال�شرعية،  الزكاة  م�شارف  خلدمة  ال�شندوق  عليها 

اأجل توزيع الزكاة يف م�شارفها ال�شحيحة م�شريا اىل اأن 
�شندوق الزكاة وّجه ما يزيد على 35 مليون درهم، من 
م�شروفات امليزانية الزكوية، التي مت اإنفاقها منذ اطلق 
م�شروع “رحمة” عام 2008 وحتى بداية ال�شهر اجلاري، 
مل�شاعدة االأرامل . وقال يف ت�شريح لوكالة اأنباء االإمارات 
وام  اإن اإجمايل م�شروفات ال�شندوق على م�شروع رحمة، 
األفاً و503 دراهم، منذ اإطلقه  35 مليوناً و900  بلغ 
عام 2008 وحتى بداية ال�شهر اجلاري ، مو�شحاً اأن هذه 
امل�شاعدات تاأتي ان�شجاماً مع توجهات احلكومة يف حتقيق 
االأرام���ل  م�شاعدة  ب��ه��دف  املجتمعية،  امل�شوؤولية  مفهوم 
واأطفالهن، ل�شمان توفري متطلبات احلياة الكرمية لهم، 

ومبا يتما�شى مع م�شارف الزكاة ال�شرعية.
ولفت املهريي اإىل اأن اأهداف م�شروع رحمة، الذي يندرج 
حتت ت�شرف الفقراء وامل�شاكني، هو رفع امل�شتوى املعي�شي 
حيث  كرمية  حياة  ليعي�شوا  وم�شاعدتهم  املعنية،  للفئات 
يتم عر�س احلاالت على جلنة البحث الإقرار املبالغ التي 

تخ�ش�س مل�شاعدة الن�شاء، وفقاً الحتياجاتهن.
للمزكني  بال�شكر  ال��زك��اة  ل�شندوق  ال��ع��ام  االأم���ني  وت��ق��دم 
واملح�شنني على اختيار �شندوق الزكاة كوجهة اأوىل الأداء 
زكاتهم موؤكدا اأن اللوائح اخلا�شة ب�شرف الزكاة تخ�شع 
للم�شارف ال�شرعية املذكورة يف كتاب اهلل عز وجل، وجلنة 

�شرعية وجلنة �شرف ل�شمان امل�شداقية وال�شفافية.

»الريبوت« موظف حكومي يف االإمارات .. يعالج وينقذ ويتعرف على املجرمني

ت�سمن العديد من املبادرات 

الظفرة خالل الربع الثالث منطقة  ببلدية  احلكومية  اخلدمات  مراكز  اأجنزتها  131.348معاملة 

•• اأبوظبي-وام:

اإخ���������راج  االإم����������������ارات يف  جن����ح����ت 
»الريبوت« من عوامله االفرتا�شية 
ال��ت��خ��ي��ل��ي��ة اإىل ال���واق���ع امل��ع��ا���س و 
توظيفه يف قطاعات بالغة االأهمية 
م�شتفيدة من دقته العالية وكفاءته 
تنفيذ  يف  رئي�شياً  عن�شراً  لي�شبح 

املهام واخلدمات احلكومية. 
نرى  اأن  املاألوف  اأ�شبح من  واليوم 
حتديد  يف  ي�شهم  �شرطياً  الريبوت 
هوية املجرمني والقب�س عليهم .. 
وطبيباً   .. ال�شواطئ  على  ومنقذا 
يعالج اأخطر العمليات واأعقدها .. 

بل وماأذون �شرعي.
حققته  ال�������ذي  ال���ت���ق���دم  وي�����وؤك�����د 
الروبوتات  ت�شخري  يف  االم������ارات 
ال�شناعية الذكية خلدمة االإن�شان 
خ��ط��وات��ه��ا ال��ث��اب��ت��ة ال��واث��ق��ة نحو 
من  ���ش��دي��دة  بتوجيهات  امل�شتقبل 
ق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���ش��ي��دة و���ش��م��ن روؤي���ة 
ا�شرتاتيجية وا�شحة املعامل جتعل 
تاأثرياً  ال�����دول  اأه����م  اح����دى  م��ن��ه��ا 
التكنولوجيا  �شناعة  خريطة  يف 

العاملية وجتارتها وا�شتخداماتها.
ويحظى مو�شوع ت�شخري الروبوت 

ل��ل��م��ر���ش��ى وه����ي معهد  ال����روب����وت 
ومعهد  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب 
ومعهد  اله�شمي  اجلهاز  اأم��را���س 

التخ�ش�شات اجلراحية الدقيقة.
القا�شمي  م�شت�شفى  �شجل  ب���دوره 
اإم��ارة ال�شارقة اإجن��ازا كبريا يف  يف 
يف  االآيل  الروبوت  تقنية  ا�شتخدام 
عمليات القلب املفتوح والتي تعتر 
م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  االأوىل 

املنطقة.
ويف جمال �شرف الو�شفات الطبية 
باتت ال�شيدليات الذكية تنت�شر يف 
لتوؤدي  الدولة  اإم��ارات  العديد من 
مهام اإعداد الو�شفات وو�شع مل�شق 
وترتيب  وا���ش��ت��ق��ب��ال  االإر������ش�����ادات 
وجرد املخزون وفق �شرعات عالية 
تراوح بني ثماين ثواٍن و12 ثانية 

ل�شرف الدواء الواحد.
العامة  ال���ق���ي���ادة  اإع�������لن  و����ش���ك���ل 
ل�����ش��رط��ة دب����ي ع���ن ان�����ش��م��ام اأول 
اإىل  ال���ع���امل  يف  ذك����ي  اآيل  ���ش��رط��ي 
حقيقية  نقلة   .. ك��وادره��ا  �شفوف 
ت�شخري  يف  ال����ع����امل����ي����ة  ل���ل���ج���ه���ود 
ذكاٍء  بنظام  زّود  حيث   .. الريبوت 
للم�شاعر  ك�شٍف  وجهاز  ا�شطناعي 
وح���رك���ة االأج�������ش���ام ل��ل��ت��ع��ّرف على 

اإىل اأكرث من 130 كم مما ي�شاعد 
يف ت�شهيل وت�شريع عملية االإنقاذ.

التعليمي  ال��ق��ط��اع  م�شتوى  وع��ل��ى 
التعليم  و  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
التدريبي  امل��ع�����ش��ك��ر  ع���ن  ال���ع���ايل 
ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة ال���وط���ن���ي���ة م����ه����ارات 
االإمارات وامل�شابقة العاملية لروبوت 
فيك�س مب�شاركة 65 طالباً وطالبة 
من خمتلف مدار�س دبي واملناطق 

ال�شمالية.
بدوره نظم دائرة التعليم واملعرفة 
الروبوت  م��ن��اف�����ش��ات  اأب���وظ���ب���ي  يف 
ال����وط����ن����ي مب�������ش���ارك���ة اأك��������رث من 
ميثلون  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   1200
مدار�س  جميع  م��ن  ف��ري��ق   400
الفائزة  الفرق  و�شتمثل  ال��دول��ة.. 
العاملي  الروبوت  اأوملبياد  الدولة يف 
2017 يف كو�شتاريكا يف الفرتة ما 

بني 10 و12 من نوفمر املقبل.
الروبوت  ع��ل��م  ال���دائ���رة  واأدخ���ل���ت 
اأك���رث  ودرب  امل���در����ش���ي  امل���ن���ه���اج  يف 
على  ومعلمة  معلم   1000 م��ن 
الروبوت  وم��ف��ه��وم  ف��ك��رة  اإي�����ش��ال 
وم�������ش���اع���دت���ه���م  ال������ط������لب،  اإىل 
للم�شكلت  ح��ل��ول  اك��ت�����ش��اف  ع��ل��ى 

با�شتخدام الريا�شيات.

روؤية االإمارات 2021 ».
�شلطان  ع������ارف  ال���دك���ت���ور  واأك�������د 
اللجنة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  احل����م����ادي 
العليا املنظمة للتحدي ان التحدي 
يلعب دوراً مهماً واأ�شا�شياً يف تعزيز 
ج���ه���ود دول�����ة االإم���������ارات يف ري����ادة 
بحوث وتطوير �شناعة الروبوتات 
حول العامل وجنحنا يف ا�شتقطاب 
اأملع العقول من كافة اأنحاء العامل 
حت��ت ���ش��ق��ف واح����د ل��ي��ت��ن��اف�����ش��وا يف 
تقدمي حلول مبتكرة ت�شاهم ب�شكل 
ك��ب��ري يف رف���ع ���ش��ق��ف االب��ت��ك��ار اإىل 

م�شتويات غري م�شبوقة عاملياً.
للعلوم  خليفة  جامعة  اأن  واأ���ش��اف 
اأ�شا�شياً  دوراً  تلعب  والتكنولوجيا 
بحوث  ق����ط����اع  دع������م  يف  وم����ه����م����اً 
ال����دول����ة م���ن خلل  ال����روب����وت يف 
املراكز البحثية واملخترات كمركز 
ب��ح��وث واب��ت��ك��ار ال���ط���ريان وال���ذي 
�شرتاتا  م��ع  بالتعاون  تاأ�شي�شه  مت 
وي�شم  اجلامعة  مقر  يف  للت�شنيع 
اأمتتة  ت�����ش��اه��م يف  روب��وت��ي��ة  ذراع�����اً 
الطائرات  ه��ي��اك��ل  ت��رك��ي��ب  عملية 
واأب���ح���اث���ه���ا ل���ل���م���رة، االأم������ر ال���ذي 
الدولة  م��وق��ع  تعزيز  يف  �شي�شاهم 
ال�����ري�����ادي يف جم�����ال ال���روب���وت���ات 

خلدمة  اال����ش���ط���ن���اع���ي  وال�����ذك�����اء 
االإن���������ش����ان ب���اه���ت���م���ام ودع�������م غري 
حم���دود م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف 
دولة االإم��ارات .ويف داللة وا�شحة 
وع��م��ي��ق��ة ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��وج��ه د�شن 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
حاكم دبي رع��اه اهلل خدمة الزواج 
عر »الروبوت« حيث ح�شر �شموه 
النوع  ه���ذا  م���ن  زواج  اأول  وب�����ارك 

الثنني من فريق عمله.
ج�شدت   .. ذات���������ه  االإط������������ار  ويف 
زايد  بن  »حت��دي حممد  مناف�شات 
ال��ع��امل��ي ل���ل���روب���وت« وال�����ذي ت�شل 
مليني   5 اإىل  ج�����وائ�����زه  ق��ي��م��ة 
الفريق  رع��اي��ة  اإىل  دوالراإ����ش���اف���ة 
االأك���ر على  الفائز وه��ي اجل��ائ��زة 
التي يتم منحها مل�شابقة  االإط��لق 
خ��ا���ش��ة ب��ال��روب��وت��ات م��ا ي��ع��ر عن 
امل��ك��ان��ة ال���رائ���دة ل��دول��ة االإم�����ارات 
ال��ت��ي اأ���ش��ح��ت ال��ي��وم م��رك��زا عامليا 
لتحفيز العقول املبدعة واال�شتثمار 
يف الطاقات الب�شرية مبا ي�شهم يف 
للمعرفة  م��ن��ت��ج  جم��ت��م��ع  ت��ر���ش��ي��خ 
يواكب اأهداف االأجندة الوطنية و« 

واالأمت�����ت�����ة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت 
احليوية.  ويعد القطاع ال�شحي يف 
االإمارات اأحد اأبرز قطاعات العمل 
ت�شخري  يف  جنحت  التي  احلكومي 
ال�شناعية  ال��روب��وت��ات  اإم��ك��ان��ي��ات 
اأهدافها وتقدمي  الذكية يف خدمة 
خدماتها وال�شيما يف جمال اإجراء 
اجلراحات الطبية املعقدة وخدمات 

�شرف الو�شفات الطبية.
الطبي  ال���ق���ط���اع  م�����ش��ت��وى  وع���ل���ى 
توظيف  يف  االإم��������������ارات  جن���ح���ت 
الريبوتات يف العديد من املجاالت 

املعقدة كعمليات القلب املفتوح.
»كليفلند  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  واأج��������رى 
جراحة   16 ب��اأب��وظ��ب��ي  ك��ل��ي��ن��ي��ك« 
التاجي  ال�شريان  مل��ج��ازة  روب��وت��ي��ة 
روبوتية  اإج��������راءات  و9  ب��امل��ن��ظ��ار 
اإ�شافة  التاجي  ال�شمام  الإ���ش��لح 
اإغ����لق ث��ق��ب يف احلاجز  جل��راح��ة 
االأذي���ن���ي وذل����ك م��ن��ذ ب��داي��ة العام 

اجلاري العام اجلاري.
بوناتي  يوهان�س  الدكتور  واأو���ش��ح 
معهد  ال���ق���ل���ب  ج�����راح�����ة  رئ���ي�������س 
ال���ق���ل���ب واالأوع������ي������ة ال����دم����وي����ة يف 
يف  معاهد  ثلثة  وج��ود  امل�شت�شفى 
جراحة  خ��دم��ات  ت��ق��دم  امل�شت�شفى 

االإمي����اءات واإ���ش��ارات اليد ع��ن بعد 
مثل  م��رت مت��ام��اً   1،5 ي�شل حتى 

رجل ال�شرطة الب�شري.
�شوارع  بالدوريات يف  واأثناء قيامه 
االآيل  ال�������ش���رط���ي  ي����ق����وم  امل���دي���ن���ة 
االأ�شياء  اإن��رتن��ت  ح��ل��ول  بت�شخري 
وال����ذك����اء اال���ش��ط��ن��اع��ي واأح�����دث 
�شي�شتخدم  كما  الذكية  التقنيات 
برنامج التعرف على الوجه مل�شاعدة 
�شّباط ال�شرطة على حتديد هوية 
املطلوبني  واالأ�شخا�س  املجرمني 
بث  اإىل  اإ���ش��اف��ة  عليهم،  والقب�س 
مركز  اإىل  مبا�شرة  فيديو  لقطات 

التحكم يف �شرطة دبي.
ع��ل��ى م�شتوى  ن���ادر  ا���ش��ت��خ��دام  ويف 
ال�شرق االأو�شط اأطلقت بلدية دبي 
على  البحري  للإنقاذ  اآيل  روب��وت 
ال�����ش��واط��ئ ال��ع��ام��ة وال����ذي يعتر 
من اأحدث االإ�شافات اإىل منظومة 
ال�شلمة العامة لل�شواطئ التابعة 
وت�شل  اب��ت��ك��اراً.  واأك��رثه��ا  للبلدية 
يف  كم   35 املنقذ  الريبوت  �شرعة 
�شعف   12 ي��ق��ارب  م��ا  اأي  ال�شاعة 
ويعمل  ال���ب�������ش���ري  امل���ن���ق���ذ  ����ش���رع���ة 
بعد  عن  التحكم  تقنية  با�شتخدام 
يقطعها  التي  امل�شافة  ت�شل  فيما 

وي���ع���زز م��ع��اي��ري ج����ودة احل���ي���اة يف 
مبادرات  و�شمن  ابوظبي.   اإم��ارة 
املراكز احلكومية من اأجل تقدمي 
للمواطنني  اخل����دم����ات  اأف�������ش���ل 
واملقيمني باملنطقة فقد مت خلل 
ال��ث��ال��ث مب��رك��ز اخلدمات  ال��رب��ع 
افتتاح  غياثي  مبدينة  احلكومية 
مكتب ت�شهيل للخدمات الطباعة، 

اأداء  ع��ن  ر���ش��اه��م  م�شتوى  ورف���ع 
البلدية واخلدمات العامة املقدمة 
�شعوبات  اأي  وت���ذل���ي���ل  اإل���ي���ه���م، 
معاملتهم.  اإمت�����ام  دون  حت����ول 
املتعاملني  م��ع  اللقاء  ي��ه��دف  كما 
اخلا�شة  االإج�����راءات  ت�شهيل  اإىل 
والتوا�شل  امل���ع���ام���لت،  ب��ب��ع�����س 
واالطلع  اجل��م��ه��ور،  م��ع  املبا�شر 

اإىل تطلعاتهم، علوة على تقوية 
البلدية  ب���ني  ال��ت��وا���ش��ل  اأوا�����ش����ر 
وال�شكان من اأجل العمل امل�شرتك 
اللقاءات  وتاأتي  الهدف.   وتوحيد 
ال���دوري���ة ل��ل��ب��ل��دي��ة ان��ط��لق��اً من 
اإىل  الرامية  البلدي  النظام  روؤي��ة 
توفري نظام بلدي ذو كفاءة عاملية 
يحقق التنمية امل�شتدامة املن�شودة 

•• الظفرة -الفجر:

اأجن���������������زت م��������راك��������ز اخل������دم������ات 
احلكومية ببلدية منطقة الظفرة 
خ���لل  م���ع���ام���ل���ة   131،348
ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام احلايل 
اخلدمات  م���راك���ز  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
باملنطقة، �شملت  ال�شت  احلكومية 
بلدية  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  اخل���دم���ات 
منطقة الظفرة وخدمات ال�شركاء 
 6013 اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني. م��ن��ه��ا 
ب��ل��دي��ة منطقة  م��ع��ام��ل��ة ق��دم��ت��ه��ا 
1946معاملة  ب��واق��ع  ال��ظ��ف��رة، 
مركز  خ�����لل  م����ن  ت��ق��دمي��ه��ا  مت 
اخلدمات احلكومية مبدينة زايد، 
مدينة  مب��رك��ز  معاملة  و1090 
مبركز  م��ع��ام��ل��ة  و481  ل����ي����وا، 
معاملة  و775  ال�����ش��ل��ع،  م��دي��ن��ة 
امل���رف���اأ، و1405  مب��رك��ز م��دي��ن��ة 
غياثي،  م��دي��ن��ة  مب��رك��ز  م��ع��ام��ل��ة 
و316 معاملة مبركز مدينة دملا.      
ال��ت��ي قدمها  امل��ع��ام��لت  و���ش��م��ل��ت 
ال�����������ش�����رك�����اء اال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ني 
ب���واق���ع  م���ع���ام���ل���ة   125،335

طابعة  م��ع  ت�شهيل  ج��ه��از  تركيب 
ترخي�س  اإدارة  قبل  من  بطاقات، 
االل��ي��ات وال�����ش��ائ��ق��ني يف م��رك��ز مت 
مت  اأي�شاً  املبادرات  و�شمن  ال�شلع. 
اإن�����ش��اء زاوي���ة الأل��ع��اب االأط��ف��ال يف 

مركز اخلدمات مبدينة املرفاأ.
وحت������ر�������س م������راك������ز اخل�����دم�����ات 
اأف�شل  ت���وف���ري  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة 
اخل���دم���ات ل��ف��ئ��ة ك��ب��ار ال�����ش��ن ومت 
لكبار  خ���ا����ش���ة  ق�����اع�����ات  ت����وف����ري 
مراكز  بع�س  يف  وال��ن�����ش��اء  ال�����ش��ن 
املتكاملة  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات 
اإىل  اإ�شافة  راحتهم،  اأج��ل  من  مت 
ال�شن  ل��ك��ب��ار  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي 
بلدية  ت��ق��وم  ح��ي��ث  م��ن��ازل��ه��م،  يف 
املواد  بتو�شيل  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
ال��غ��ذائ��ي��ة ل��ك��ب��ار ال�����ش��ن واالأرام����ل 
توزيع  عند  وكذلك  الهمم،  وذوي 
البلدية  ت���ويل  ال�شعبية  امل�����ش��اك��ن 
كبار ال�شن اأولوية يف التوزيع، اإىل 
خدمة  موظفي  يقوم  ذل��ك  جانب 
العملء بالبلدية بتخلي�س بع�س 
اأماكن  ال�����ش��ن يف  ك��ب��ار  م��ع��ام��لت 

تواجدهم. 

تقدميها من  مت  معاملة   8690
احلكومية  اخلدمات  مركز  خلل 
و11236 معاملة  زايد،  مبدينة 
ل��ي��وا، و28052  مب��رك��ز م��دي��ن��ة 
ال�شلع،  م��دي��ن��ة  مب��رك��ز  م��ع��ام��ل��ة 
و44159 معاملة مبركز مدينة 
مبركز  معاملة  و24466  املرفاأ، 
و8732معاملة  غياثي،  مدينة 
مب���رك���ز م��دي��ن��ة دمل��������ا.    ووا�شل 
ع��ت��ي��ق خمي�س  امل��ه��ن��د���س  ����ش���ع���ادة 
امل��زروع��ي م��دي��ر ع��ام بلدية  حمد 
لقاءاته  باالإنابة  الظفرة  منطقة 
االأ�شبوعية مع املتعاملني، وذلك يف 
اإطار حر�س بلدية منطقة الظفرة 
على التوا�شل مع املتعاملني حيث 
التقى املتعاملني مبراكز اخلدمات 
امل��ت��ك��ام��ل��ة مت يف مدن  احل��ك��وم��ي��ة 
م��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة ال�������ش���ت. وق���ال 
الو�شول  اإىل  ي��ه��دف  ال��ل��ق��اء  اإن 
على  وال������وق������وف  ل���ل���م���ت���ع���ام���ل���ني 
احتياجاتهم واال�شتماع اإىل اآرائهم 
من  ح��ر���ش��اً  وذل���ك  ومقرتحاتهم 
نحو  الظفرة  منطقة  بلدية  �شعي 

االرتقاء بخدمة املتعاملني. 

ويجري  ال���ف���وع���ة  م��ك��ت��ب  وف���ت���ح 
ل�شركة  م���ك���ت���ب  اف���ت���ت���اح  ت��ن��ف��ي��ذ 
االم�������ارات ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ق���ي���ادة، ومت 
اأجهزة الكرتونية للخدمة  توفري 
توفري  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال���ذات���ي���ة. 
خ���دم���ة ال���دره���م االل����ك����رتوين يف 
االإماراتية  ال��ه��وي��ة  هيئة  م��ن  ك��ل 
توفري  ومت  امل���������دين،  وال������دف������اع 
م���اك���ي���ن���ة ال�����دف�����ع االل�����ك�����رتوين 
وم����ب����ادرة   ،MBA ل���ل���ف���وات���ري 
الهمم.  وذوي  ال�شن  ك��ب��ار  خ��دم��ة 
اأما يف مركز اخلدمات احلكومية 
مبادرة  تنفيذ  مت  ال�شلع  مبدينة 
للمتعاملني  خ��دم��ت��ك��م  ���ش��ع��ادت��ن��ا 
كاونرت  بتخ�شي�س  تتمثل  والتي 
املتعاملني  م��ن  ك��ب��رية  فئة  ي��خ��دم 
معاملتهم  اإجن���از  م��ن  وميكنهم 
وي�شر  ب�����ش��ه��ول��ة  االل����ك����رتون����ي����ة 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع م��وظ��ف��ي امل���رك���ز، 
اخلدمات  لتقدمي  ت�شهيل  وذل��ك 
مت  كما  للمتعاملني،  االلكرتونية 
توزيع من�شورات لتو�شيح طريقة 
تقدمي  وكيفية  اجل��ه��از  ا�شتعمال 
اأي�شاً  اخلدمات االلكرتونية. ومت 

الهالل االأحمر االإماراتي و�شركة الظفرة يتعاونان لتعزيز العمل املجتمعي
•• اأبوظبي-وام:

“�شدقة  حلملة  تنفيذاً  تعاون  اتفاقية  املخلفات  لتجميع  الظفرة  و�شركة  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهلل  هيئة  وقعت 
مقابل ورقة” والتي تنظمها تدوير يف اطار اإعلن القيادة الر�شيدة عام 2017 عام اخلري.

وي�شعى الطرفان اإىل التعاون الإجناح وتنفيذ مبادرة �شدقة مقابل ورقة لتعزيز مبداأ ال�شراكة يف م�شرية العمل 
واملحلية  املجتمعية  املوؤ�ش�شات  بني  التعاون  جمال  يف  متقدماً  منوذجاً  يعطي  مما  الدولة  يف  واملجتمعي  االإن�شاين 

واالإن�شانية من خلل امل�شاريع امل�شرتكة والرامج املتكاملة.
وقال �شعادة املهند�س �شعيد املحريبي مدير عام تدوير باالإنابة ان من اأبواب اخلري امل�شاهمة يف نظافة اإمارتنا جميعاً 
كموؤ�ش�شات وجمتمع ومن هذا املنطلق جاء توقيع هذه االتفاقية لتطبيق هذه احلملة ولرت�شخ القيم النبيلة مثل 
امل�شوؤولية املجتمعية وامل�شاركة والتطوع. وتن�س االتفاقية على تنفيذ مبادرة خريية يف عام اخلري من خلل تقدمي 
هيئة الهلل االأحمر االإماراتي الدعم وامل�شاعدة لغايات تنفيذ حملة تدوير �شدقة مقابل ورقة مع قيام تدوير 

و�شركة الظفرة بتوفري حاويات جمع املواد الورقية جماناً وتوزيعها يف االأماكن املخ�ش�شة.

» اله�الل االأحم�ر » توا�شل عالج احل�االت االإن�شاني�ة 
احلرج�ة �شمن مبادرتها » عب�ر الر�شائ�ل الن�شي�ة «

•• اأبوظبي-وام:

املبادرة  تفعيل  االإماراتي  االأحمر  الهلل  هيئة  توا�شل 
االإن�شانية التي اأطلقتها عر الر�شائل الن�شية الق�شرية 
مل�����ش��اع��دة وع���لج ع���دد م��ن احل����االت امل��ر���ش��ي��ة احلرجة 
االإن�شانية  امل�شاعدات  اإدارة  لدى  امل�شجلة  وامل�شتع�شية 
و  لل�شرائح  اأك���ر  حماية  لتوفري  لها  التابعة  املحلية 
االإن�شانية  واحل����االت  امل��ر���ش��ى  م��ن  امل�شتهدفة  ال��ف��ئ��ات 
الهيئة  امل�شتفيدين من م�شاعدة  املعوزة وتو�شيع مظلة 
ال��دول��ة.. وذل��ك متا�شيا م��ع ع��ام اخلري  الطبية داخ��ل 
و���ش��م��ن ج��ه��وده��ا ل��ت��ع��زي��ز ب��راجم��ه��ا االإن�����ش��ان��ي��ة على 

ال�شاحة املحلية.
واأكد �شعادة را�شد مبارك املن�شوري نائب االأمني العام 
انت�شار  حتقيق  على  العمل  بالهيئة  املحلية  ل��ل�����ش��وؤون 
اأو�شع لل�شرائح التي ترعاها الهيئة حمليا واإحداث نقلة 
نوعية يف م�شتوى اخلدمات املوجهة الأ�شحاب احلاجات 
االإن�شانية احلرجة من مر�شى االأ�شر املتعففة وتقدمي 
توجيهات  اإط��ار  يف  وذل��ك  لهم  عاجلة  طبية  م�شاعدات 
�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 

منطقة الظفرة رئي�س الهيئة.
بدعم   - موؤخرا  وف��رت  الهيئة  اأن  اإىل  املن�شوري  واأ�شار 
الطبي لثلثة حاالت مر�شية  العلج   - املح�شنني  من 
م�شجلة لدى اإدارة امل�شاعدات االإن�شانية املحلية ملري�شة 

تعاين من ورم انتقايل يف الف�س الكبدي االأمين وحتتاج 
اإ�شافة حلالة ثانية كانت  ال�شريع..  للتدخل اجلراحي 
تعاين من متلزمة » كورن » وهي حالة التهاب مزمن 
باجلهاز اله�شمي ويف حاجة للعلج ملدة طويلة.. علوة 
على حالة ثالثة ملري�شة كانت تعاين من انحراف حاد 
العظام وكانت بحاجة  الفقري وت�شوهات يف  العمود  يف 
لتدخل جراحي �شريع.. حيث بلغت التكلفة االإجمالية 

لعلج هذه احلاالت نحو 123360 درهم.
يف  ال��ع�����ش��رة  ف��روع��ه��ا  ع��ر  �شتعمل  الهيئة  اأن  واأ����ش���اف 
مري�شة  اإن�شانية  حالة  تبني  على  الدولة  اأنحاء  جميع 
عر  لها  العاجلة  املالية  امل�شاعدة  وت��وف��ري  اأ���ش��ب��وع  ك��ل 
اإدارات  خلل  من  وذل��ك  الق�شرية..  الن�شية  الر�شائل 
والعلقات  والت�شويق  املحلية  االإن�����ش��ان��ي��ة  امل�����ش��اع��دات 
العامة وجمع الترعات .. فيما و�شعت معايري معينة 
الختيار احلاالت االإن�شانية املحتاجة للم�شاعدة الطبية 

وتو�شيح االحتياجات واملبلغ املطلوب لعلجها.
اأن الهلل االأحمر وفرت العلج الطبي ل� 5  ي�شار اإىل 
حاالت مر�شية م�شجلة لدى اإدارة امل�شاعدات االإن�شانية 
امل��ح��ل��ي��ة م�����ش��اب��ة ب�����ش��رط��ان ال���دم���اغ وم��ر���س الت�شلب 
اأدى  م�شاعف  وك�شر  ع�شبي  �شمعي  و�شعف  اللويحي 
اإىل برت رجل املري�س وتركيب اأطراف �شناعية.. حيث 
مت تقدمي الدعم املايل لهذه احلاالت امل�شتع�شية بتكلفة 

بلغت 402880 درهم.

الثدي ب�شرطان  للتوعية  حملة  تنفذ  اأبوظبي  العني” ب�شرطة  “طبية 
•• العني - وام:

نفذت اإدارة اخلدمات الطبية يف العني مبديرية اخلدمات الطبية ب�شرطة 
العاملية  احلملة  مع  تزامنا  الثدي  ب�شرطان  طبية  توعوية  حملة  اأبوظبي 

للتوعية باملر�س.
الطبية يف  اإدارة اخلدمات  البلو�شي مدير  الرحيم ح�شن  املقدم عبد  وقال 
العني اإن احلملة تاأتي يف اإطار اهتمام �شرطة اأبوظبي برفع م�شتوى الوعي 
ال�شحي. مو�شحا اأنها ت�شتهدف 100 �شيدة يف عمر ال� 40 وتت�شمن اإجراء 
فحو�س طبية جمانية وعقد حما�شرات وور�س عمل اإر�شادية ل�شرح طرق 

الفح�س الذاتي لل�شيدات والتوعية ب�شرطان الثدي.
الت�شوير  فح�س  الإج����راء  ي��وم  تخ�شي�س  تت�شمن  احلملة  اأن  واأ���ش��اف    

مر�شى  زي��ارة  وت�شمل  ت��وام  م�شت�شفى  مع  بالتعاون  املاموغرام  االإ�شعاعي 
�شرطان الثدي املنومات يف ق�شم االأورام مب�شت�شفى توام بهدف التوعية بهذا 
املر�س وت�شليط ال�شوء على ق�ش�س جناح  �شيدات تعافني من املر�س بف�شل 
ال�شرطية  االإدارات  من  لعدد  امليدانية  ال��زي��ارات  جانب  اإىل  املبكر  الك�شف 
املر�س  والتثقيف مب�شببات  للتوعية  العني  واملدار�س يف  املحلية  واملوؤ�ش�شات 

وطرق الوقاية والعلج واال�شتفادة من الفحو�شات املجانية.
اإدارة  يف  وال��ت��ول��ي��د  الن�شاء  اأخ�شائية  حممد  نبهان  ب��ان  ال��دك��ت��ورة  ودع���ت 
اخلدمات الطبية بالعني يف حما�شرة تثقيفية ملوظفات االإدارة اإىل الفح�س 
الريا�شي  الن�شاط  ومم��ار���ش��ة  �شليم  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  على  واملحافظة  املبكر 
اأن  اإىل  م�شرية  ال��ت��دخ��ني..  مثل  ال�شيئة  ال��ع��ادات  ع��ن مم��ار���ش��ة  واالب��ت��ع��اد 

�شرطان الثدي مر�س ي�شيب الن�شاء لكنه قد ي�شيب الرجال بن�شب اأقل.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الراحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بلزا  6669240

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

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

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شلم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �شاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �شاعة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

افتتح �شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل 
عهد اأبوظبي - ام�س - املعر�س الدويل التفاعلي العد التنازيل: 

الق�شاء على االأمرا�س التي تهدد الب�شرية يف اأبوظبي.
حتى  باأبوظبي  امل��اري��ه  بجزيرة  يقام  ال��ذي   - املعر�س  ي�شلط 
14 نوفمر املقبل - ال�شوء على املكت�شبات الكبرية واملنجزات 
الهامة التي حققتها اجلهود العاملية يف الق�شاء على االأمرا�س 

وي�شتقبل اجلمهور اعتبارا من اليوم.
نهيان خلل جولة يف  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حامد  �شمو  وتفقد 
تعريف  اإىل  يهدف  ال��ذي  املعر�س  وحمتويات  اأق�شام  املعر�س 
غينيا  دودة  م��ر���س  مكافحة  يف  حتقق  ال���ذي  بالتقدم  زواره 
والت�شدي للأمرا�س االآخرى اإىل جانب اإبراز الدور الريادي 
الذي تلعبه القيادة احلكيمة بدولة االإمارات العربية املتحدة 
والتزامها املتوا�شل يف جمال الق�شاء على االأمرا�س يف جميع 

اأنحاء العامل.
ح�شر االفتتاح معايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد اآل حامد رئي�س 
غبا�س مدير  �شعيد  �شيف  �شعادة  و  اأبوظبي  يف  ال�شحة  دائ��رة 
عام دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي و �شعادة الدكتورة مها 
�شعادة  و  اأبوظبي  يف  ال�شحة  دائ��رة  ع��ام  مدير  بركات  تي�شري 
زايد  ب��ن  موؤ�ش�شة خليفة  ع��ام  م��دي��ر  اخل���وري  ح��اج��ي  حممد 
االإن�شانية و كورت�س كوالها�س ودوجل�س  اآل نهيان للأعمال 
نيل�شون من مركز كارتر ومارك �شيدال من املتحف االأمريكي 

للتاريخ الطبيعي .
امل��ع��ر���س يف �شياق  اأب���وظ���ب���ي ه����ذا  وي��ن��ظ��م دي�����وان ويل ع��ه��د 
بلوغ  العاملي  ال�شحة  ملنتدى  اأب��وظ��ب��ي  ا�شت�شافة  حت�شريات 
اآخر ميل .. العمل معا من اأجل الق�شاء على االأمرا�س املعدية 
الذي ينعقد يف �شهر نوفمر املقبل حتت رعاية �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

االأعلى للقوات امل�شلحة.

املعر�س  ه��ذا  اإن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حامد  ال�شيخ  �شمو  وق��ال 
مكافحة  �شبيل  يف  املبذولة  العاملية  اجلهود  جناح  ق�شة  ي�شرد 
وا�شتئ�شال االأمرا�س الوبائية امل�شتع�شية.. م�شريا اإىل اأن هذه 
اجلهود حتقق جناحا بف�شل امل�شاهمات املتوا�شلة من �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد االأعلى للقوات امل�شلحة ودعم ال�شركاء الدوليني.
اأهمية بذل املزيد من اجلهود العاملية يف الق�شاء  واأكد �شموه 
التنمية  طريق  يف  عائقا  ت�شكل  ت��زال  ال  التي  االأم��را���س  على 
روؤية  م��ع  ال��ع��امل مت��ا���ش��ي��ا  دول  واالزده������ار يف جميع  وال��ن��م��و 
منتدى ال�شحة العاملي بلوغ اآخر ميل املقرر انعقاده يف اأبوظبي 
ال��ق�����ش��اء على  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا  امل��ق��ب��ل..  ن��وف��م��ر  �شهر  خ���لل 
حت�شني  يف  �شي�شهم  الفقرية  املجتمعات  يف  املعدية  االأم��را���س 
ظروف معي�شة اأفرادها وبالتايل تعزيز اإنتاجيتهم وهو ما يعد 
والتنمية  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  �شمان  يف  اأ�شا�شية  ركيزة 

املجتمعية.
اإىل خم�س  ال�����ش��ف��ر   ال��ت��ن��ازيل ح��ت��ى  ال��ع��د  وينق�شم م��ع��ر���س  
تاأتي يف مقدمتها منطقة امتياز ب�شيط وهي تدعو  مناطق.. 
اأنف�شهم مكان  لت�شور  واالنتقال  املعر�س  اإىل  للدخول  ال��زوار 
حرة  مياه  فيه  تتوفر  ال  ع��امل  يف  غينيا  دودة  مر�س  �شحايا 
التدفق.. تليها منطقة نهو�س التنني ال�شغري والتي ت�شتك�شف 
اإحدى االأزمات التي تعاين منها البلدان النامية و تقدم روؤية 
االنت�شار من خلل عر�س  �شريعة  االأوبئة  اأح��د  واقعية حول 
دار�شات  ذلك  وي�شمل  متميز  رقمي  وحمتوى  موؤثرة  ق�ش�س 

احلاالت امل�شابة وم�شاهدة عر�س حقيقي ل� دودة غينيا.
ا�شتئ�شال  معركة  عليها  يطلق  التي   - الثالثة  املنطقة  يف  و 
املر�س - يتم ت�شليط ال�شوء على املعركة الطويلة �شد مر�س 
ت�شافر  عن  تنتج  التي  الهائلة  القوة  على  وتوؤكد  غينيا  دودة 
اأنحاء  ال��ن��ا���س يف خمتلف  ب��ني  ج��ه��ود االإن�����ش��ان��ي��ة وال��ت��وا���ش��ل 
العامل. و �شتتاح للزوار فر�شة التعرف على عدد من االأبطال 
احلقيقيني ممن كر�شوا اأنف�شهم للعمل على برنامج ا�شتئ�شال 

املر�س.
ركنا  فت�شكل  امل�شرتكة  روؤيتنا  ب�  املعنونة  الرابعة  املنطقة  اأم��ا 
بن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ب���دور  واالح��ت��ف��اء  للتاأمل  خا�شا 
االأ�شبق  االأمريكي  اآل نهيان طيب اهلل ثراه والرئي�س  �شلطان 
جيمي كارتر اإىل جانب املترعني وال�شركاء الذين �شاهموا يف 

جعل ا�شتئ�شال مر�س دودة غينيا اأمرا ممكنا.
اآخ��ر ميل  بلوغ  املعر�س مبنطقة  داخ��ل  ال���زوار  رحلة  وتختتم 
التي  االأخ��رى  االأمرا�س  حول  ا�شت�شرافية  نظرة  تقدم  والتي 
ميكن الوقاية منها والتي تتم معاجلتها من قبل مركز كارتر 
ودولة االإمارات العربية املتحدة مبا يف ذلك امللريا وداء كلبية 
الذنب العمى النهري وداء الفيلريات اللمفاوي والرتاخوما 

امل�شببة للعمى.
كما ت�شلط هذه املنطقة ال�شوء على مر�س �شلل االأطفال مع 
الرتكيز ب�شكل خا�س على جهود دولة االإمارات يف دعم حملة 

ا�شتئ�شال �شلل االأطفال.
اأم��ام جميع  اأب��واب��ه  يفتح  ال��ذي  التنازيل  العد  وي�شم معر�س 
الزوار كبارا و�شغارا جمموعة من ال�شور اإىل جانب معرو�شات 
من املحتوى ال�شوتي واملرئي وغري ذلك من املعلومات العلمية 

والعرو�س التجريبية والتفاعلية.
االأمريكي  امل��ت��ح��ف  ي��ق��دم��ه  ال���ذي  امل��ع��ر���س  تنظيم  ي��ج��ري  و 
غري  املنظمة  كارتر”  “مركز  مع  بالتعاون  الطبيعي  للتاريخ 
اأهمية  تاأكيد  يف  روؤي��ت��ه  وتتمحور  ع��امل��ي��ا..  ال��رائ��دة  الربحية 
على  الق�شاء  جهود  ودع��م  العامة  ال�شحة  م�شتوى  حت�شني 
االأمرا�س. ويحل هذا املعر�س يف اأبوظبي بعد النجاح الكبري 

الذي حققه يف نيويورك ولندن واأتلنتا.
ال�شفر:  حتى  التنازيل  العد  معر�س  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  جت��در 
الق�شاء على االأمرا�س التي تهدد الب�شرية “ اأقيم يف كل من 
اأتلنتا  مبدينة  الرئا�شي  كارتر  ومتحف  كارتر  جيمي  مكتبة 
لندن  وكلية  بنيويورك  الطبيعي  للتاريخ  االأمريكي  واملتحف 

لل�شحة العامة والطب املداري يف اإجنلرتا.

بح�سور 330 طبيبا واأ�ستاذا جامعيا وخمت�سا

 موؤمتر راأ�س اخليمة يحذر من فخ عالج ال�شكري ب�»اخلاليا اجلذعية« 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

ح���ذر اأط���ب���اء ك��ل��ى وب��اط��ن��ي��ة، من 
�شاركوا  ال����ع����امل،  يف  ع�����دة  دول 
يف ال�������دورة ال��ث��ان��ي��ة ع�����ش��رة من 
اأمرا�س  يف  امل�����ش��ت��ج��دات  م��وؤمت��ر 
اخليمة،  ب��راأ���س  وزراع��ت��ه��ا  الكلى 
ما  وراء  م���ن خم��اط��ر االجن������رار 
ال�شكري  ع����لج  ب���وه���م  و����ش���ف���وه 
ب��وا���ش��ط��ة اخل��لي��ا اجل��ذع��ي��ة، يف 
عدد من دول املنطقة والعامل، يف 
البع�س على اخل�شوع  اإقبال  ظل 
ل��ت��ل��ك ال���ط���رق م���ن ال���ع���لج غري 
وفقا  االآن،  ح��ت��ى  ع��ل��م��ي��ا  امل��ث��ب��ت��ة 
ل���لأط���ب���اء، ال���ذي���ن اع����ت����روا اأن 
على  امل�����ال  ج��ن��ي  االأول  ه��دف��ه��ا 
بال�شفاء،  املر�شى  اأح���لم  ح�شاب 
املر�شى  م����ن  ع�����دد  ي����ب����ادر  ف��ي��م��ا 

املراحل  خ���لل  ال��دول��ة  م�شتوى 
امل���ا����ش���ي���ة ب�������ش���ب���ب اال����ش���ت���خ���دام 
و�شفة  دون  ل��لأدوي��ة  الع�شوائي 

من طبيب خمت�س.
االأطباء  اأن  العي�شوي  د.  واأو���ش��ح 
جل�شات  خ����لل  اأي�������ش���ا،  ح������ذروا 
قاعة  احت�شنته  ال����ذي  امل���وؤمت���ر، 
احلمرا للموؤمترات، من االإفراط 
يف ت���ن���اول ال��ل��ح��وم احل����م����راء، ملا 
حت���ت���وي���ه م����ن ك��م��ي��ة ك���ب���رية من 
يزيد  م�����ا  ال����ب����اول����ي����ك،  ح���م�������س 
باأمرا�س  االإ����ش���اب���ة  اح���ت���م���االت 
ال���ق���ل���ب وارت������ف������اع ����ش���غ���ط ال����دم 
تناول  الكلى، يف حاالت  واأمرا�س 
تتجاوز  ب�������ش���ورة  ال���ل���ح���وم  ت���ل���ك 
ال�شتهلكها،  ال��ط��ب��ي��ع��ي  احل����د 
واق��ع��ا ملمو�شا يف  م��ا ي�شكل  وه��و 
االأطباء  ودع���ا  امل��ح��ل��ي.   املجتمع 

جتاربها على احليوان فقط. 
ح�����ش��ر ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر ن�شف 
ال�����ش��ن��وي، ال����ذي ا���ش��ت��م��ر يومني 
نائب  راو،  د.  وال�����ش��ب��ت،  اجل��م��ع��ة 
اخليمة  راأ���������س  ج���ام���ع���ة  رئ���ي�������س 
مدير  ال��ط��ري،  يو�شف  د.  للطب، 
منى  ود.  اهلل،  ع��ب��ي��د  م�شت�شفى 
الكلى  �شعبة  رئي�شة  ال��رخ��ي��م��ي، 

بجمعية االإمارات الطبية.
واأكدت ورقة علمية قدمها د. فوؤاد 
قنديل، رئي�س ق�شم الكلى بجامعة 
كاليفورنيا بالواليات املتحدة، اأن 
احلديث حول ا�شتخدام »اخلليا 
»ال�شكر«  ع�����لج  يف  اجل���ذع���ي���ة« 
التطبيق  م��رح��ل��ة  اإىل  ت�����ش��ل  مل 
علميا  وامل��ت��ث��ب��ت  ال��ف��اع��ل  العملي 
اإىل  م�شريا  االإن�شان،  على  وطبيا 
اأن ذلك ال يزال يف طور التجربة 

الدولة،  يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
م���ن امل�����ش��اب��ني ب��ال�����ش��ك��ري، اإىل 
ال�شفر للخارج جريا وراء العلج 

باخلليا اجلذعية.
الدويل،  الطبي  امل��وؤمت��ر  واأو���ش��ى 
اخليمة،  ب����راأ�����س  اخ���ت���ت���م  ال������ذي 
ال�شبت،  االأول  اأم���������س  م�������ش���اء 
طبيبا   330 وم�شاركة  بح�شور 
و�شيدالنيا  ج��ام��ع��ي��ا  واأ�����ش����ت����اذا 
وف����ن����ي����ا ومم�����ر������ش�����ا و������ش�����واه�����م، 
الدعاية  وراء  االن����دف����اع  ب���ع���دم 
واالإعلنات التجارية، التي تروج 
بوا�شطة اخلليا  ال�شكري  لعلج 

اجلذعية.
�شاركوا  متخ�ش�شون  اأطباء  واأكد 
يف امل��وؤمت��ر اأن ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة يف 
علج ال�شكري مل تثبت فاعليتها 
على االإن�شان حتى االآن، رغم جناح 

والبحث.
العي�شوي،  البا�شط  عبد  د.  وق��ال 
االأمرا�س  اأ�شتاذ  امل��وؤمت��ر،  رئي�س 
االأطباء  اإن  وال��ك��ل��ى:  ال��ب��اط��ن��ي��ة 
العلمي،  امل���وؤمت���ر  يف  امل�����ش��ارك��ني 
الذي نظمته جامعة راأ�س اخليمة 
للطب والعلوم ال�شحية، بالتعاون 
م�شت�شفى اإبراهيم بن حمد عبيد 
الطبية،  االإم�����ارات  وجمعية  اهلل 
التو�شيات،  م��ن  بقائمة  خ��رج��وا 
من بينها دعوة املر�شى واالأهايل 
دون  اأدوي�������ة  اأي  ت���ن���اول  ل��ت��ج��ن��ب 
و�شفات طبية، �شادرة عن طبيب 
�شوء  اأن  م��ن  حم��ذري��ن  خمت�س، 
وتناولها بدون  االأدوي��ة  ا�شتخدام 
للإ�شابة  ي����وؤدي  طبية  و���ش��ف��ات 
ف��ي��م��ا �شجلت  ال��ك��ل��وي،  ب��ال��ف�����ش��ل 
على  االإ�شابة  حاالت  من  العديد 

وينتمي  املا�شيني،  اليومني  مدار 
7 دول،  امل�����ش��ارك��ون يف امل��وؤمت��ر ل 
والبحرين  وال�شعودية  االإم���ارات 
وم���������ش����ر وال��������والي��������ات امل���ت���ح���دة 
واإيطاليا وكوريا اجلنوبية، بينهم 
متحدثا، 14 متحدثا دوليا   17

ل����له����ت����م����ام ب�����ع�����لج ال�������ش���ك���ري 
امل�شببان  ل��ك��ون��ه��م��ا  وال�������ش���غ���ط، 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ان ل��ل��ف�����ش��ل ال��ك��ل��وي يف 
الدولة والعامل. و�شهدت جل�شات 
علمية،  ورقة  املوؤمتر تقدمي 23 
على  والبحث  للمناق�شة  خ�شعت 

و3 من االإمارات. و�شلطت االأوراق 
امل�شتجدات  على  ال�شوء  امل�شاركة 
يف علج الف�شل الكلوي، واجلديد 
من اأدوية ال�شكري، وطرق العلج 
ال���ت���ي تدعي  ل����ل����داء،  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

ال�شفاء منه بالكامل.

حامد بن زايد يفتتح معر�س العد التنازيل:
 الق�شاء على االأمرا�س التي تهدد الب�شرية 

بتوجيهات حمد ال�شرقي.. ويل عهد الفجرية 
يرعى العر�س اجلماعي ال� 18 الأبناء االإمارة

•• الفجرية -وام: 

بتوجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم الفجرية 
وحتت رعاية �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية يقام يوم اجلمعة 

االأول من دي�شمر القادم العر�س اجلماعي ال� 18 لعدد من اأبناء االإمارة.
م�شاركة  اإط��ار  يف   46 ال�  الوطني  باليوم  الدولة  احتفاالت  مع  تزامنا  اجلماعي  العر�س  هذا  وياأتي 
االإماراتي وتذليل كل  لل�شباب  الزواج  تي�شري  الدولة وحر�شها على  اأبناء  ملنا�شبات  الر�شيدة  القيادة 
تعك�س  ووطنية  اجتماعية  حالة  اجلماعية  االأعرا�س  وجت�شد  تعرت�شهم.  اأن  ميكن  التي  ال�شعوبات 

التلحم بني اأبناء الوطن وتر�شخ قيم اخلري والعطاء يف الدولة.

ويل عهد الفجرية يطلع على م�شمون 
اخرتاع »نظام مراقبة املواقف الذكية«

•• الفجرية -وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية يف مكتبه �شباح 
ب��راءة اخرتاع  للح�شول على  �شموه  ال��ذى هناأه  ال�شويدي  املهند�س عبد اهلل  النقيب  ام�س 
االخرتاع  ل���راءات  املتحدة  ال��والي��ات  مكتب  قبل  من  الذكية”  امل��واق��ف  مراقبة  “نظام 
االإخرتاع  م�شمون  عن  موجز  ل�شرح  اللقاء  خ��لل  �شموه  وا�شتمع  التجارية.  والعلمات 
واهدافه يف خدمة املجتمع فيما حث �شموه املهند�س ال�شويدي على بذل مزيد من اجلهد 
بن حمد  ال�شيخ حممد  �شمو  ال�شويدي  �شكر  ب��دوره  واالب���داع.  االبتكار  التفوق يف  ملوا�شلة 
خدمة  الدائم  العطاء  على  وحتفيزهم  للمبتكرين  الدائم  وت�شجيعه  دعمه  على  ال�شرقي 

لدولة االمارات. ح�شر اللقاء، �شامل الزحمي، مدير مكتب ويل عهد الفجرية.

تطلقها وزارة »الثقافة« برعاية نهيان بن مبارك:

»ق��اف�لة زاي��د ال��خري« مب�دي�نة ال��عني يف 19و20 اأك��توب��ر 
نهيان بن مبارك: القافلة تت�سرف با�سم زايد وت�سهم بتعزيز قيم اخلري لدى كافة فئات املجتمع

•• اأبو ظبي-الفجر:

اأك������د م���ع���ايل ال�������ش���ي���خ ن���ه���ي���ان بن 
الثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
اأن اإطلق الوزارة  وتنمية املعرفة، 
ل��ق��اف��ل��ة حت��م��ل ا���ش��م زاي����د اخلري 
اإمن����ا ه��و ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ف��خ��رن��ا باأن 
له  املغفور  نهج  على  جميعا  نكون 
بن  زاي���د  ال�شيخ  ت��ع��ايل  اهلل  ب����اإذن 
�شلطان اآل نهيان، فقد كان الوالد 
امل��وؤ���ش�����س ي����زرع اخل���ري اأي��ن��م��ا حل 
داخ��ل وخ��ارج الدولة، وي�شري على 
نهجه اأبناوؤه وكذلك كافة مواطني 
الدولة، فتعلمنا على يديه اأن لكل 
م��ن��ا ر���ش��ال��ة ت�����ش��م��و ب��اج��ت��ه��اده يف 
هذا  ومن  االإن�شانية،  القيم  تعزيز 
زايد  قافلة  ال��وزارة  املنطلق تطلق 
ا�شتاد هزاع بن زايد  اخلري بجوار 
مب��دي��ن��ة ال��ع��ني ي��وم��ي 19 و 20 

اإ�شافة  العامة،  واخلدمة  التطوع 
اإىل براجمها الثقافية التي مزجت 
بني املنتج الثقايف وقيم اخلري مثل 
ب��ن��ك ال��ك��ت��اب وامل��ع��ار���س اخلريية 
للكتب وغريها، اإ�شافة اإىل عر�س 
خ���دم���ات ال�������وزارة االأخ������رى وحث 
اال�شتفادة  ع��ل��ى  ال��ق��اف��ل��ة  ج��م��ه��ور 
املوؤلفني  املقيم ودعم  منها كاملبدع 
ال�شباب وخدمات الطباعة والن�شر 

وامل�شرح وغريها.
ال��ق��ائ��م��ني على  اإن  وق����ال م��ع��ال��ي��ه 
ال��ق��اف��ل��ة وج���ه���وا ال����دع����وات لعدد 
كبري ومن جنوم وفناين االإمارات 
ل��لل��ت��ق��اء ب��اجل��م��ه��ور م���ن خلل 
فعاليات القافلة عر امل�شرح الذي 
العرو�س  م��ن  ال��ع�����ش��رات  ���ش��ي��ق��دم 
اليومني،  م����دى  ع��ل��ى  وال����رام����ج 
وتنمية  الثقافة  وزارة  اأن  م��وؤك��دا 
ب�������ش���ك���ل كبري  اه���ت���م���ت  امل����ع����رف����ة 

اإىل كافة فئات املجتمع من خلل 
م��ب��ادرات وب��رام��ج واأج��ن��ح��ة قافلة 
زاي�����د اخل����ري ب���ال���ت���ع���اون م���ع عدد 
كبري من ال�شركاء الذين يقدمون 
فاعلياتهم وخدماتهم حتت مظلة 

قافلة زايد اخلري.
زايد  ق��اف��ل��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو����ش���ح 
اإب������راز الوجه  ت���رك���ز ع��ل��ى  اخل����ري 
امل�شرق للإمارات وتعمل على تعزيز 
لدى  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  دور 
اجلميع يف خدمة الوطن واالإ�شهام 
يف م�شريته التنموية يف امل�شتقبل، 
اخلري  مفهوم  تر�شيخ  اإىل  اإ�شافة 
العمرية لتعزيز  الفئات  عند كافة 
ق��ي��م ال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي، ون�شر 
واملعريف،  والفكري  الثقايف  الوعي 
والو�شول اإىل كافة االأ�شر واالأفراد 
على مدى يومني ، موؤكدا اأن هذه 
نظرياتها  ع��ل��ى  ت��ت��ف��رد  ال��ق��اف��ل��ة 

الفعاليات،  يف  وامل�شاركة  للح�شور 
ك��اف��ة اخلدمات  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة 
خ�شي�شا  �شممت  التي  وال��رام��ج 
لهم، باعتبارهم املوؤ�شر االأول على 
جناح الفعالية يف حتقيق اأهدافها.

لتكون  العني  مدينة  اختيار  وع��ن 
فيها انطلقة القافلة اأكد معاليه 
احلقيقية  البداية  كانت  العني  اأن 
اخل�����ري، فغر�س  زاي�����د  الن��ط��لق��ة 
فيها اأول بذور اخلري وانطلق منها 
اإىل ك��اف��ة االإم�����ارات، وم��ن ث��م اإىل 
ال��ع��امل، ول��ذا فوجود  كافة ق���ارات 
رمزية  قيمة  له  العني  يف  القافلة 

عالية علينا جميعا.
زايد  ق��اف��ل��ة  اأن  اإىل  معاليه  ون��ب��ه 
اخلري وكافة مبادرات وزارة الثقافة 
وتنمية املعرفة حتظى بدعم كبري 
ورعاية مباركة من جانب قيادتنا 
ال�شمو  ب�شاحب  ممثلة  الر�شيدة 

تقديرنا  لتج�شد  اجل���اري  اأكتوبر 
دربه  على  و�شرينا  املوؤ�ش�س  للوالد 
ق���ي���م اخل�����ري وفق  ك����ل  ت���ع���زي���ز  يف 
املحاور االأ�شا�شية لعام اخلري وهي 
والتطوع،  االجتماعية،  امل�شوؤولية 
فعلية  كرتجمة  ال��وط��ن،  وخ��دم��ة 
لثقافة اخلري والعطاء التي قامت 
اإىل  امل�شتمدة  الدولة،  روؤي��ة  عليها 

هويتها العربية واالإ�شلمية.
اع��ت��م��اد معاليه  ذل����ك ع��ق��ب  ج����اء 
خطة عمل قافلة زايد اخلري التي 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ت��ط��ل��ق��ه��ا 
وت�شم  ال���ع���ني  مب���دي���ن���ة  امل���ع���رف���ة 
140 اأكرث من فعالية من خلل 
من  اأك���رث  مب�شاركة  جناحا   90
املحلية  اجل��ه��ات  م��ن  �شريكا   80
تركز  حيث  واخلا�شة،  واالحتادية 
بخدماتها  الو�شول  على  ال���وزارة 
واملجتمعية  وامل��ع��رف��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

ب���ت���ق���دمي اأك������ر ع�����دد مم���ك���ن من 
من  الهادفة  والفعاليات  ال��رام��ج 
ل��لأط��ف��ال والتي  ال��ق��اف��ل��ة  خ���لل 
تنمية  يف  م��ب��ت��ك��رة  روؤي������ة  ت��ت��ب��ن��ى 
وتعزيز  ل��لأط��ف��ال  الثقايف  ال��وع��ي 
لديهم  واالن����ت����م����اء  ال�������والء  ق���ي���م 
وم�شابقات  متميزة  ع��رو���س  ع��ر 
فناين  م��ن  ع��دد  يقدمها  متنوعة 

واإعلميي االإمارات.
واأ����ش���اد م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الثقافة  وزارة  ب�����ش��رك��اء  م���ب���ارك 
وت����ن����م����ي����ة امل�����ع�����رف�����ة ب���ال���ه���ي���ئ���ات 
واملحلية  االحت���ادي���ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
تقدمي  على  حلر�شهم  واخل��ا���ش��ة 
ال���دع���م وامل�������ش���ان���دة ل��ق��اف��ل��ة زاي���د 
اخل���ري ال��ت��ي ه��ي ت��ظ��اه��رة يف حب 
ال�شواء،  ع��ل��ى  اخل���ري  وح���ب  زاي����د 
واالأ�شر  املجتمع  اأف��راد  كافة  داعيا 
وط�������لب امل������دار�������س واجل���ام���ع���ات 

ال�����ش��اب��ق��ات وت��ت�����ش��رف ب����اأن حتمل 
ح�شدت  ول��ذا  املوؤ�ش�س  الوالد  ا�شم 
ال���وزارة وم��ن خ��لل �شركائها  لها 
الثقافية  االأن�����ش��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د 
الفحو�شات  اإ���ش��اف��ة  واملجتمعية 
فعاليات   ، م�����ش��رح��ي��ات  ال��ط��ب��ي��ة، 
اأم�شيات   ، �شعبية  واأه��ازي��ج  تراثية 
�شعرية ، م�شابقات ثقافية ، دورات 
اكت�شاف   ، ل��ل�����ش��ب��اب  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ت�شجيع   ، وامل���ب���دع���ني  امل���وه���وب���ني 
املدار�س  ت��زوي��د   ، امل��ن��ت��ج��ة  االأ����ش���ر 
الفعاليات  م��ن  وال��ع��دي��د  بالكتب 

الرتفيهية للأطفال.
الثقافة  وزارة  اأن  معاليه  واأ���ش��اف 
قافلة  �شت�شتثمر  املعرفة  وتنمية 
ل��ل��رتوي��ج خلدماتها  اخل���ري  زاي���د 
قيم  وت��ع��زي��ز  وامل��ع��رف��ي��ة  الثقافية 
وتعريف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
ب��اأه��م��ي��ة برامج  ال��ق��اف��ل��ة  ج��م��ه��ور 

ال���وال���د ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان،  اآل 
ال�شمو  �شاحب  واأخيه  ورع��اه،  اهلل 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
الوزراء، حاكم دبي، واأخيه �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم 
للحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء 
الكبري  لدعمهم  االإم����ارات،   حكام 
ثقافة  لتعزيز  املباركة  وجهودهم 
الفكر  وت��ن��م��ي��ة  وال���ع���ط���اء  اخل����ري 
املجتمع  ف���ئ���ات  ل��ك��اف��ة  وامل���ع���رف���ة 

االإماراتي.

فائزون باملهارات العاملية 2015 : 
االإمارات �شاحة الإبداعات ال�شباب

•• اأبوظبي-وام:

العاملية  املهارات  م�شابقة  يف  بجوائز  مكرمون  و�شف 
بدورتها املا�شية - التي عقدت عام 2015 يف مدينة 
�شاحة  باأنها  االإم����ارات  دول��ة   - الرازيلية  �شاوباولو 
فريدة للإبداع واالبتكار.. م�شريين اإىل اأن تنظيمها 
اإعداد  خ��ري  يعد  العاملية  امل�شابقة  م��ن  ال����دورة  ه��ذه 
للأجيال النا�شئة للم�شتقبل. وقالوا - يف ت�شريحات 
م�شابقة  فعاليات  هام�س  على  االإم��ارات  اأنباء  لوكالة 
اإن هذه امل�شابقة   -  2017 اأبوظبي  املهارات العاملية 
العاملية متنح لل�شباب واالأجيال النا�شئة فر�س خو�س 
جتارب فريدة للإبداع واالبتكار والعمل حتت �شغط 
بال�شكل  وي��وؤه��ل��ه��م  �شخ�شياتهم  ب��ن��اء  يف  ي�شهم  م��ا 

االأمثل ل�شوق العمل.
اإماراتية جنحت يف الفوز  وقالت ليلى علي املهري - 
اإنها   - للم�شابقة  ال�شابقة  ال����دورة  يف  مبيداليتني 
م�شاركتها..  خلل  نوعها  من  فريدة  جتربة  خا�شت 
الرعاية  ال��ت��م��ي��ز يف  ال���ف���وز مب��ي��دال��ي��ة  وا���ش��ت��ط��اع��ت 
 .. العمل  فريق  يف  ع�شو  اأف�شل  وميدالية  ال�شحية 
العاملية حققت  امل�شابقة  اأن م�شاركتها يف هذه  موؤكدة 
لها العديد من الفوائد واأ�شهمت ب�شكل كبري يف تنمية 

مهاراتها وتاأهيلها بال�شكل االأمثل ل�شوق العمل.
واأعربت عن فخرها با�شت�شافة دولة االإم��ارات لهذه 
مثالية  فر�شة  لل�شباب  تتيح  التي  العاملية  امل�شابقة 
دول  والتعرف على ثقافات خمتلف  لتبادل اخلرات 
واإث��راء جتاربهم وتعزيز مهاراتهم مبا ي�شهم  العامل 

يف تاأهيلهم ل�شوق العمل.
من جانبها .. قالت تيل �شكاو – من جنوب اأفريقيا 
– اإنها جنحت يف الفوز مبيدالية يف م�شابقة املهارات 
باولو  �شاو  مدينة  يف  م��وؤخ��را  انعقدت  ال��ذي  العاملية 
االإم���ارات  دول���ة  ا�شت�شافة  اأن  م��وؤك��دة   .. ال��رازي��ل��ي��ة 

للم�شابقة العاملية للمهارات يعك�س روؤيتها للم�شتقبل 
واأنها اأ�شحت اليوم بيئة حمفزة على االإبداع واالبتكار 
وحتر�س على تزويد االأجيال النا�شئة بكافة املهارات 

احلديثة من اأجل مواكبة متغريات �شوق العمل.
وقالت اإن م�شابقة املهارات العاملية تعود على ال�شباب 
بالعديد من الفوائد وتوفر لهم من�شة للتعرف على 
ثقافات العامل املختلفة وتبادل اخلرات مع اأقرانهم 
التباري  اأن  اإىل  م�شرية   .. ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن 
ي�شهم يف متكينهم من  ال�شباب  بني  امل�شابقة  يف هذه 
العديد من املهارات التي تواكب احتياجات �شوق العمل 
خلل املرحلة املقبلة خا�شة واأن امل�شابقة تعتمد على 
متطلبا  ي�شكل  اأ�شحى  ال��ذي  والتقني  الفني  التعليم 

رئي�شيا ل�شوق العمل خلل املرحلة املقبلة.
– اإن  الهند  – من  �شرياغ غويال  ق��ال   .. من جهته 
للم�شتقبل  روؤية فريدة ال�شت�شراف  االإم��ارات متتلك 
وتعمل على توفري مقومات االبتكار واالبداع لل�شباب 
م�شيدا   .. للم�شتقبل  االأم���ث���ل  ب��ال�����ش��ك��ل  ل��ت��اأه��ي��ل��ه��م 
العاملية  امل�شابقة  �شهدته  ال���ذي  التنظيم  مب�شتوى 

للمهارات.
واأو����ش���ح اأن���ه ف���از مب��ي��دال��ي��ة يف ال�����دورة امل��ا���ش��ي��ة من 
امل�شابقة العاملية للمهارات م�شريا اإىل اأن هذا احلدث 
يف  كبري  ب�شكل  ي�شهم  ال�شباب  بني  الفريد  التناف�شي 
تزويدهم بالعديد من املهارات احلديثة التي تواكب 

احتياجات �شوق العمل.
للمهارات  العاملية  امل�شابقة  يف  التناف�س  اأن  واأ���ش��اف 
ال��ه��ني ح��ي��ث ت�شتغرق ف���رتة االإع����داد  ب���االأم���ر  ل��ي�����س 
اأ�شهر   6 نحو  امل�شابقة  ه��ذه  يف  للم�شاركة  والتدريب 
وي��ت��ط��ل��ب ال��ت��ن��اف�����س م��ن امل��ت�����ش��اب��ق حت��م��ل ال�شغوط 
والثقة بالنف�س من اأجل حتقيق حلمه بالو�شول اإىل 
من�شات التتويج .. متوجها بال�شكر اإىل دولة االإمارات 

على ا�شت�شافتها لهذا احلدث العاملي الفريد.
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اأخبـار الإمـارات

ويل عهد ال�شارقة ي�شهد انطالق »موؤمتر املوارد الب�شرية اخلليجي«

•• ال�صارقة-وام: 

�شهد �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب 
حاكم ال�شارقة ام�س انطلق فعاليات “املوؤمتر اخلام�س للموارد الب�شرية 
و�شوق العمل يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية “ حتت �شعار “ 

راأ�س املال الب�شري اخلليجي ... ثروة واعدة”.
ال�شارقة على مدار  املوؤمتر - الذي تنظمه غرفة جتارة و�شناعة  وي�شلط 
يومني يف مركز اإك�شبو ال�شارقة - ال�شوء على واقع املوارد الب�شرية يف دول 
ن�شب  تقليل  يف  االإ�شهام  �شاأنها  من  واآليات  حلول  وو�شع  التعاون  جمل�س 

البطالة واال�شتثمار يف العن�شر الب�شري.
الدولة  غ��رف  احت��اد  رئي�س  نائب  العوي�س  �شلطان  اهلل  عبد  �شعادة  ووج��ه 
ال�شكر   - االإفتتاحية  كلمته  يف   - ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  رئي�س 
والتقدير اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
التي  الكبري لكل اجلهود  ال�شارقة على دعمه  ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
قدراته  يف  واال�شتثمار  الب�شري  العن�شر  واأداء  ك��ف��اءة  تطوير  على  تركز 
وامل�شتدامة  ال�شاملة  التنمية  لتحقيق  االأ�شا�شي  الركن  باعتباره  وطاقاته 
وتاأكيد �شموه �شرورة اأن تفتح كل املوؤ�ش�شات اأبوابها اأمام املواطنني للعمل 
الوطن  جت��اه  التزاماتها  اأح��د  ذل��ك  باعتبار  لديها  املتوفرة  الوظائف  يف 

واملواطن.
وثمن العوي�س رعاية �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي 
للموؤمتر وح�شوره حفل االفتتاح وهو ما كان له اأكر االأثر يف اإثراء وتعزيز 

قيمة احلدث.
التعاون  ملجل�س  العامة  للأمانة  ال�شارقة  وتقدير غرفة  �شكر  واأع��رب عن 
العربية  العمل  ومنظمة  اخلليجية  الغرف  واحت��اد  العربية  اخلليج  ل��دول 
واحتاد الغرف االإماراتية على تعاونهم الوثيق مع الغرفة لتنظيم فعاليات 
يعك�س  مبا  اخلليجي  املجتمع  على  اأث��ره  وتعظيم  مكانته  وتعزيز  املوؤمتر 
التعاون  جمل�س  دول  يف  الب�شري  العن�شر  تاأهيل  على  امل�شرتك  احلر�س 
مهاراتهم  و�شقل  واملعرفة  بالعلم  لتزويديهم  االإمكانيات  اأف�شل  وتوفري 

وخراتهم واإعدادهم للدخول اإىل جماالت العمل واالإنتاج كافة.
لل�شتفادة  اخلا�س  القطاع  حتفيز  يف  ي�شهم  التعاون  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
من الطاقات الوطنية و�شوال اإىل بناء اقت�شادات املعرفة وحتقيق التنمية 
التعاون  جمل�س  دول  ق��ادة  وتوجيهات  روؤي��ة  مع  ين�شجم  ومب��ا  امل�شتدامة 
اخلليجي .. منوها بقرار وزارة املوارد الب�شرية والتوطني يف الدولة التي 
اأعلنت اأم�س عزمها اإعفاء املن�شاآت من ر�شوم ت�شاريح عمل املواطنني واأبناء 

القادم. دي�شمر  من  التعاون” اعتبارا  “دول 
امل�شتدامة  للتنمية  وحمور  كاأ�شا�س  الب�شرية  امل��وارد  اأهمية  العوي�س  واأك��د 

الأي جمتمع .
االأولوية  اخلليجي  امل��واط��ن  اأول���ت  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  اأن  اإىل  م�شريا 
ارتكازا  الب�شري  العن�شر  لبناء  االإمكانيات  ووف��رت  والرعاية  واالهتمام 
القيادات  من  وم�شاندة  ودع��م  حكيم  وتوجيه  م�شرتكة  موحدة  روؤى  على 
الر�شيدة لدول املجل�س لتنفيذ برامج و�شيا�شات تعليمية ومعرفية ومهارية 

للمواطن اخلليجي متكنه من تنمية قدراته وخراته.
اإيجابية  اإ�شافة  اأن جهود ومبادرات احتاد الغرف اخلليجية متثل  واعتر 
يف ال�شعي نحو اال�شتثمار يف راأ�س املال الب�شري اخلليجي ومن بينها موؤمتر 
املوارد الب�شرية الذي ميثل مبادرة ناجحة منحت الفر�شة لعر�س وطرح 
مرئيات من القطاع اخلا�س يف كيفية االإ�شهام يف هذا اال�شتثمار خا�شة يف 
ظل ا�شتمرار حتديات ومعوقات توطني الوظائف يف �شوق العمل اخلليجي 

اخلا�س.
وعامليا  اإقليميا  االقت�شادية  ال�شاحة  واملتغريات يف  االنعكا�شات  اأن  واأ�شاف 
الدخل  معدالت  على  اأث��رت  النفط  واأ�شعار  واإم���دادات  اإن��ت��اج  طالت  والتي 
واملوازنات ون�شب النمو االقت�شادي وبالتايل يف معدالت اال�شتثمار ب�شكل 
ما  وه��و  للعمل  ج��دي��دة  فر�س  تتيح  م�شروعات  م��ن  بها  يرتبط  وم��ا  ع��ام 

قيادة  نحو  التوجه  امل�شتقبلية  نظرتها  اإط��ار  يف  املجل�س  دول  على  اأوج��ب 
النمو يف بناء اقت�شاد ما بعد النفط والعمل على تو�شيع جماالت وفر�س 
واأكد  اخل��ا���س.  اخلليجي  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  يف  اخلليجية  الب�شرية  التنمية 
�شرورة حتمل القطاعني احلكومي واخلا�س م�شوؤولية م�شرتكة يف تنفيذ 
�شيا�شات وبرامج ذات جدوى الإعداد وتدريب وتاأهيل وتوظيف املواطنني 
اخلليجيني يف وظائف املن�شاآت اخلا�شة وتاأ�شي�س م�شاريع ا�شتثمارية ريادية 

�شغرية ومتو�شطة.
اأهمية  على  ال�شارقة  رئي�س غرفة  الدولة  احتاد غرف  رئي�س  نائب  و�شدد 
االهتمام بالعمل على حماور رئي�شية يف التوطني ب�شوق العمل اخلليجي 
وت��ط��وي��ره��ا وحت�����ش��ني ج��ودت��ه وتنويع  التعليم  م��ن��اه��ج  اأن��ظ��م��ة  وحت��دي��ث 
تطبيق  جانب  اإىل  العمل  �شوق  باحتياجات  خمرجاته  ورب��ط  تخ�ش�شاته 
حلول عملية يف معاجلة اأ�شباب عدم التوطني مبعدالت متنامية اإ�شافة اإىل 
وا�شحة  والتوطني مبوؤ�شرات  للتوظيف  ا�شرتاتيجية وخطط عمل  و�شع 
للتنفيذ والتقييم وكذلك حتديث وتطوير ت�شريعات ونظم العمل و�شمان 

تنفيذها وااللتزام بها.
املنبثقة عنه  واملبادرات  املوؤمتر  تو�شيات  وتنفيذ  اإىل �شرورة متابعة  ودعا 
ب�شورة متوا�شلة واال�شتفادة من املوؤمتر يف االنطلق نحو تطوير وتنمية 
وتوظيف راأ�س املال الب�شري اخلليجي بنجاح وو�شع روؤية م�شرتكة وفاعلة 
القطاع  من�شاآت  يف  اخلليجي  الب�شري  امل���ال  راأ����س  ل���رثوة  ج��اد  ال�شتثمار 
يف  اخلليجي  لل�شباب  وملئمة  حقيقية  توظيف  فر�س  وتوفري  اخلا�س 
اإىل تقييم  اإ�شافة  خمتلف جماالت العمل باأطر منظمة وحوافز م�شجعة 
التوطني  نحو  م�شتقبلية  م��لم��ح  وحت��دي��د  اخلليجي  العمل  ���ش��وق  واق���ع 

الفعلي متنامي املعدالت .
احتاد  رئي�س  العطي�شان  �شالح  بن  عبدالرحمن  �شعادة  اأع��رب  جانبه  من 
غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي - يف كلمته اأمام املوؤمتر - عن �شكره 
العميق للجهود التي تبذلها ال�شارقة وغرفة ال�شارقة وجميع فرق العمل 
املوؤمتر  م��ن  اخلام�شة  ال���دورة  الإجن���اح  وامل��و���ش��ول��ة  الكبرية  اجل��ه��ود  على 
احللول  اأح��دث  وتناق�س  الواقع  حتاكي  متنوعة  مبو�شوعات  تتميز  التي 
واملقرتحات وت�شلط ال�شوء على الفر�س الكامنة يف ظل التوجهات الدولية 
واملتغريات االقت�شادية وعلى دور القطاع اخلا�س اخلليجي يف حتمل دوره 
الرتكيبة  ال��ت��وازن يف  ال��ك��ف��اءات اخلليجية مب��ا يدعم  احل��ي��وي يف توطني 
العمالة  على  االعتماد  لتقليل  متهيدا  التعاون  جمل�س  دول  يف  ال�شكانية 

االأجنبية.
ودعا العطي�شان اإىل دعم مبادرة “ وظفني “ التي �شيطلقها احتاد الغرف 
اخلليجي - قريبا - عر بوابة اإلكرتونية لت�شجيع ال�شباب اخلليجي على 

دخول �شوق العمل يف القطاع اخلا�س.
امل�شاعد  ال��ع��ام  االأم���ني  ال��ع��ري  �شعيد  ب��ن  �شعادة خليفة  اأع���رب  م��ن جهته 
اأمله  التعاون عن  العامة ملجل�س  باالأمانة  والتنموية  لل�شوؤون االقت�شادية 

اأن يحقق املوؤمتر النتائج املرجوة.
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اإىل �شاحب  ورف��ع 
التي  امللمو�شة  اجلهود  على  والتقدير  ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  اهلل”  “حفظه 
بذلها يف م�شرية العمل اخلليجي امل�شرتك نحو حتقيق املزيد من التعاون 

والتكامل.
ووجه ال�شكر اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
على ا�شت�شافة املوؤمتر و�شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي 
على رعايته للحدث الذي يعك�س حر�س االإم��ارات على تعظيم االإجنازات 
اخلليجية مبا فيها تفعيل ال�شوق اخلليجية امل�شرتكة التي تعامل مواطني 
املجل�س دون تفريق اأو متييز والعمل يف املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة على 

قدم و�شاق واحت�شاب ن�شب املواطنني.
ولفت اإىل اأن دولة االإمارات جاءت يف املراتب االأوىل على م�شتوى توظيف 
املواطنني اخلليجيني يف القطاعني احلكومي واخلا�س وعدد من املوؤ�شرات 

االأخرى.

من ناحيته اأكد معايل جميل بن حممد علي حميدان وزير العمل والتنمية 
العمل  ل����وزراء  احل��ال��ي��ة  ال����دورة  رئي�س  البحرين  مملكة  يف  االجتماعية 
املوؤمتر - �شعي احلكومات  التعاون اخلليجي -�شيف �شرف  بدول جمل�س 
اخلليجية لتحقيق روؤاها وخططها التنموية لتوفري �شبل العي�س الكرمي 
للمواطنني وحتقيق الرفاه واالأمن االجتماعي لهم وذلك باالعتماد على 

املوارد الب�شرية كمحور للتنمية وهدف كل براجمها وو�شيلتها.
الذي  والتقدم  احل�شارة  ع��ن��وان  ه��و  الب�شري  العن�شر  تنمية  اأن  واع��ت��ر 
تركيز  اإىل  املجل�س  دول  يف  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارات  ي��دف��ع 
منتج  عمل  �شوق  يف  الوطنية  العاملة  ال��ق��وى  دم��ج  على  ا�شرتاتيجياتها 

ومنظم لتاأ�شي�س اقت�شاد م�شتدام.
و�شدد على اأهمية اإ�شلح التعليم والتدريب نظرا لتاأثريه املبا�شر يف تاأهيل 
املوارد الب�شرية لتتما�شى مع ما تقوم به معظم الدول املتقدمة و�شرورة 
والتدريب  النظري  التعليم  بني  والدمج  الوطنية  املهنية  املعايري  تطوير 
اإىل  داعيا   .. الب�شرية  امل���وارد  لتطوير  ملحة  حاجة  اأ�شبح  ال��ذي  العملي 

توجيه املوارد الب�شرية مبا يخدم اخلطط التنموية واالقت�شادية.
مواردها  على  احل��ف��اظ  يف  البحرين  مملكة  جتربة  حميدان  وا�شتعر�س 

الب�شرية و�شمان ا�شتمرار تطورها .
مو�شحا اأن اخلطط اال�شرتاتيجية حلكومة اململكة اعتمدت على ال�شراكة 
الرئي�شي  املولد  القطاع اخلا�س وجعله يقود قاطرة االقت�شاد ليكون  مع 
لفر�س العمل للمواطنني وركزت على تطوير املنظومة الت�شريعية ل�شوق 
عملت  كما  العمل  واأ�شحاب  العمال  حقوق  يحفظ  م��ت��وازن  ب�شكل  العمل 
وتدريب  تاأهيل  يف  االأجانب  للعمال  اال�شتقدام  ر�شوم  من  اال�شتفادة  على 
�شوق  احتياجات  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  كفاءتهم  رف��ع  يف  �شاهم  مم��ا  املواطنني 
طوعيا  املواطنني  توظيف  على  العمل  اأ�شحاب  �شجع  ال��ذي  االأم��ر  العمل 

بدال من فر�س املواطنني عليهم.
فيما اعتر �شعادة فايز علي املطريي مدير عام منظمة العمل العربية اأن 
الوظيفي وفق متطلبات �شوق  اأدائ��ه  الب�شري وتطوير  املال  راأ���س  ا�شتثمار 
العربية يف ظل  العمل  اهتمامات منظمة  العمل اخلليجي يعد من �شلب 
املنطقة  ت�شهدها  التي  واالجتماعية  وال�شيا�شية  االقت�شادية  التحوالت 

العربية.
و���ش��دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ك��اأح��د ال��رك��ائ��ز االأ���ش��ا���ش��ي��ة للتنمية 
التعليم  خمرجات  بني  الفجوة  جل�شر  احللول  واأب���رز   2030 امل�شتدامة 

ومتطلبات �شوق العمل ولتعزيز املهارات املطلوبة.
لل�شنوات  اأن�شطتها  من  ع��دد  تخ�شي�س  اإىل  ب��ادرت  املنظمة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الأطراف  خدمة  املهني  والتدريب  التاأهيل  برامج  على  للرتكيز  القادمة 

االإنتاج يف الدول العربية.
ودعا املطريي اإىل بذل املزيد من اجلهود لتطوير مناهج التعليم والتدريب 
لتواكب متطلبات اأ�شواق العمل واأمناط الت�شغيل احلديثة من خلل بناء 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  وموؤ�ش�شات  التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب��ني  حقيقية  ���ش��راك��ة 
االت�شاالت  وتكنولوجيا  املعريف  باالقت�شاد  املرتبطة  املهن  على  والرتكيز 
واملعلومات مبا ي�شاهم اإيجابيا يف توطني العمالة وفتح املجال وا�شعا اأمام 
ال�شباب اخلليجي للمناف�شة يف القطاعات الواعدة والتكيف مع �شوق العمل 
املتغرية بهدف ت�شجيع جيل ال�شباب على العمل احلر ودعم م�شاريع ريادة 
الثقافة يف  امل��ب��ادرة واالإب����داع واالب��ت��ك��ار ون�شر ه��ذه  االأع��م��ال وتفعيل روح 
جمتمعنا لت�شاهم االأ�شرة اخلليجية بدورها يف ت�شجيع اأبناء املجل�س على 

االنخراط يف العملية التنموية.
لل�شعادة  الوطني  الرنامج  باإطلق  االإم��ارات  حكومة  مبادرة  على  واأثنى 
حتقيق  مدى  لتقييم  واملوؤ�شرات  االأدوات  تفعيل  اأن  ..معترا  واالإيجابية 
اإنتاجية الفرد  ال�شعادة والر�شا الوظيفي لدى املواطن �شي�شاهم يف زيادة 

وانتمائه لعمله ووطنه.
وثمن مبادرة غرفة ال�شارقة بالتعاون مع احتاد الغرفة اخلليجية باإطلق 
للمواطنني اخلليجيني حتت مظلة جائزة  االأكرث توظيفا  املن�شاآت  جائزة 

ال�شارقة للتميز االقت�شادي والتي تعتر حافزا للمن�شاآت االقت�شادية على 
توطني العمالة اخلليجية.

تطور  م��راح��ل  ح��ول  وثائقي  فيلم  عر�س  االفتتاحية  اجلل�شة  وت�شمنت 
التعاون  العامة ملجل�س  االأمانة  بالتعاون مع  الغرفة  الذي تنظمه  املوؤمتر 

واحتاد الغرف اخلليجية ومنظمة العمل العربية.
و�شاهد �شمو ويل عهد ال�شارقة واحل�شور فيلما ق�شريا حول واقع املوارد 
الب�شرية يف االإمارات ودول اخلليج واجلهود املبذولة لتطوير هذه الرثوة 

الواعدة ودور املوؤمتر يف هذا االإطار.
وك����رم ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ب��ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي اخلراء 
مركز  التكرمي..  و�شمل  الداعمة  واجلهات  والرعاة  املوؤمتر  يف  املتحدثني 
ال�شارقة للتطوير وجائزة الغرفة للمبدعني ودائرة املوارد الب�شرية وجمعية 
الفكرية  للملكية  االإم���ارات  وجمعية  اال�شرتاتيجي  للتخطيط  االإم���ارات 
و االجتماعية  اخلدمات  ودائ��رة  االأف��ق  وكلية  للطالبات  ال�شارقة  وكليات 
Innovatin box ومركز الرتبيون لل�شت�شارات االإدارية وال�شاعقة 
 approtex لل�شت�شارات االإدارية وكارديف لل�شت�شارات االإدارية وكوريا

و�شركة تقنيات ومركز اإدراك لل�شت�شارات االإدارية.
و ت�شلم �شموه - بهذه املنا�شبة - لوحة تذكارية مقدمة من غرفة ال�شارقة 

عرفانا وتقديرا لرعايته وح�شوره فعاليات املوؤمتر.
من جهة اأخرى �شهد �شمو ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة توقيع مذكرة 
تفاهم الإطلق “ جائزة ال�شارقة للتوطني اخلليجية “ على م�شتوى دول 
للتميز  ال�شارقة  اأمانة  “ جوائز  برنامج  التعاون اخلليجي �شمن  جمل�س 
توظيفا  االأك���رث  �شركات   10 اختيار  خللها  م��ن  و�شيتم   “ االق��ت�����ش��ادي 

للكفاءات املواطنة على م�شتوى دول املجل�س.
�شلطان  اهلل  عبد  �شعادة  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  عن  املذكرة  وق��ع 
التعاون  جمل�س  غ��رف  احت��اد  وع��ن  الغرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س 
اخلليجي �شعادة عبد الرحمن بن �شالح العطي�شان النائب االأول لرئي�س 

االحتاد.
االأك��رث توظيفا الأبناء  للمن�شاآت اخلليجية  اإط��لق اجلائزة تكرميا  وياأتي 
“جائزة  وم�شاندتها  دعمها  تتبنى  جديدة  وكمبادرة  التعاون  جمل�س  دول 
“احتاد  مع  متكامل  وتن�شيق  بناء  بتعاون  االقت�شادي”  للتميز  ال�شارقة 

الغرف اخلليجية”.
وتبداأ اأوىل دوراتها يف العام 2018 وتن�س على تكرمي املن�شاآت االقت�شادية 
االأكرث توظيفا للمواطنني واخلليجيني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
التي �شيتم اختيارها للح�شول على اجلائزة يف الدورة املقبلة ملوؤمتر املوارد 
الب�شرية لدول جمل�س التعاون اخلليجي وذلك الرتباطه باالأهداف العامة 
للموؤمتر ولتعزيز املوارد املطلوبة من الرعاة وال�شركاء كما �شيتم الت�شويق 
لها من خلل اجلولة اخلليجية الأمانة جائزة ال�شارقة للتميز االقت�شادي 

من الفئة اخلليجية.
بعد ذلك افتتح �شمو ويل عهد ال�شارقة املعر�س امل�شاحب للموؤمتر وتوقف 
امل�شاركة  واخلا�شة  احلكومية  املن�شات  عند عدد من  �شموه خلل جولته 
يف املعر�س واطلع على اخلدمات التي تقدمها اجلهات امل�شاركة يف املوؤمتر 
وا�شتمع اإىل �شرح حول الت�شهيلت التي تقدمها غرفة ال�شارقة واملوؤ�ش�شات 

التابعة لها ملتعامليها التي تعزز من بيئة االأعمال يف االإمارة.
ح�شر حفل انطلق املوؤمتر .. ال�شيخ ماجد بن �شلطان بن �شقر القا�شمي 
مدير دائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى وال�شيخ في�شل بن �شعود القا�شمي 
القا�شمي  في�شل  بن  ماجد  وال�شيخ  ال��دويل  ال�شارقة  مطار  هيئة  مدير 
النائب االأول لرئي�س غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة و�شعادة طارق �شلطان 
بن خادم رئي�س دائرة املوارد الب�شرية و�شعادة خالد بن بطي الهاجري مدير 
الرئي�س  املدفع  حممد  �شيف  و�شعادة  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  عام 
وموظفي  ومديري  م�شوؤويل  جانب  اإىل  ال�شارقة  اإك�شبو  ملركز  التنفيذي 
عدد كبري من موؤ�ش�شات القطاعني احلكومي واخلا�س يف االإم��ارات ودول 

جمل�س التعاون.

فقدان جواز �شفرت
العزيز  عبد  امل��دع��و/  فقد 
�شوريا   ، اخل���ل���ي���ل  اح���م���د 
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية 
يرجى   -  )5777831(
ت�شليمه  عليه  ي��ع��رث  مم��ن 
بال�شفارة ال�شورية او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفرت
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ رام�������ى 
لبنان    - ح���ل  اب����و  ف�����ادى 
اجلن�شية جواز �شفره رقم 
يرجى   -  )517301(
ت�شليمه  عليه  يعرث  مم��ن 
اقرب  او  ل��ب��ن��ان  ب�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة باالمارات. 

فقدان جواز �شفرت
ف������ق������د امل���������دع���������و/ اي��������اد 
�شوريا    ، امل�����ش��ه��ور  ع�����واد 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )009845236( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 052/5881904

فقدان جواز �شفرت
�شيفيه   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اثيوبيا   ، م���ام���و  اري����ب����و 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4095322( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 050/8888673

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن احلكم بالن�شر 
يف الدعوى  رقم 20/06561/2017      

املحكوم له طالب االعلن / الرقة للعقارات  
 املحكوم عليها املطلوب اعلنه /  املدعي عليهما بالت�شامن 

ال�شيد/ يو�شف �شعيد عبداهلل ابراهيم  ، ال�شيد/ حممد علي حممد �شحاته 
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/9/11    

حكمت اللجنة ح�شوريا للمدعي عليه االأول ومبثابة احل�شوري للمدعي عليه 
الثاين : - 

اوال : الزام املدعي عليهما االأول والثاين ب�شداد قيمة ال�شيكات عن بدل االيجار 
املتاأخر من تاريخ 2016/1/1 بواقع 4.083.33  درهم �شهريا وحتى تاريخ االخلء 

الفعلي يف 2017/8/1 
ثانيا : الزام املدعي عليه االأول بت�شليم براءة ذمة من فواتري الكهرباء واملاء 

ثالثا : الزام املدعي عليه االأول مب�شروفات الدعوى. 
وحيث ان القانون قد الزم باعلن احلكم الغيابي للمحكوم عليه متهيدا لي�شبح 

نهائيا يف حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد املقررة قانونا. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم بالن�شر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02069552017   ايجارات   

املحكوم له طالب االعلن / 1- �شنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م 
2- على نا�شر عبداهلل العوي�س ال�شام�شي 

املحكوم عليها املطلوب اعلنه / 1- حممود �شحاته للخدمات الفنية - �س ذ م م  
2- عبدربة عبدالعظيم حممود الدويك ، 3- ال�شياد ملقاوالت البناء - �س ذ م م  

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/10/11    
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

للمدعية خالية  وت�شليمها  املوؤجرة  العني  باخلء  )امل�شتاأجرة(  االأوىل  عليها  املدعي  الزام   -
من �شواغلها 

- الزام املدعي عليهم بان يوؤدوا للمدعية بدل االيجار عن الفرتة املطالبة بها مببلغ )9320( 
تاريخ  حتى  اي��ج��ار  ب��دل  م��ن  ي�شتجد  وم��ا   2017/9/1 ت��اري��خ  وحتى   2017/5/2 م��ن  اعتبارا 

االخلء بواقع بدل ايجار �شنوي مقداره )28000 درهم( 
- الزام املدعي عليها االأوىل والثاين ب�شداد مبلغ )10000( غرامة ارجتاع �شيكات 

- الزام املدعي عليهما االأوىل والثاين بت�شليم براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه 
- الزام املدعي عليهم باملنا�شب بينهم من م�شروفات الدعوى. 

الغيابي للمحكوم عليه متهيدا لي�شبح نهائيا يف  الزم باعلن احلكم  القانون قد  وحيث ان 
حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد املقررة قانونا. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
   اإعادة اعالن ح�شور امل�شتانف �شده  بالن�شر 

يف ال�شتئناف  03/00964/2017 / جتاري  
اىل امل�شتانف �شده : فزاع بت�س كلوب ،  و�شركة مريا�س القاب�شة 

مبا اأن امل�شتانف  : ويت�س بار - �س ذ م م 
 قد اأقام �شدكم اال�شئناف  03/00964/2017/ جتاري  امام املركز بطلب بالتايل :
الغاء احلكم امل�شتانف والق�شاء جمددا - قبول اال�شتئناف �شكل ، الغاء احلكم 

امل�شتاأنف والق�شاء جمددا للم�شتاأنفة بطلباتها الواردة يف الئحة دعواها. 
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى.  

وقررت اللجنة الق�شائية اإعادة اعلنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم االربعاء  
)اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  م�شاء   2.00 ال�شاعة   2017/10/18 امل��واف��ق 
ف�س  م��رك��ز  مب��ق��ر  وامل��ن��ع��ق��دة  اال�شتئنافية  ب��ال��دائ��رة  االأوىل(  اال�شتئنافية 
املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثلثة 
ايام من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما 
لديكم من دفاع وم�شتندات.  يتم ا�شدار هذه الوثيقة الكرتونيا وال تتطلب 

اي ختم اوتوقيع

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية -وام: 

التفتي�شية  ح��م��لت��ه��ا  اأوىل  ال��ف��ج��رية  ب��ل��دي��ة  ن��ف��ذت 
االإمارة  مناطق  خمتلف  يف  املدر�شية  املقا�شف  على 
من  للتاأكد  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع  بالتن�شيق 
ب��ت��وف��ري وج���ب���ات غ��ذائ��ي��ة �شليمة  امل����وردي����ن  ال���ت���زام 
ال��ت��ي و�شعتها  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل���ش��رتاط��ات  وم��ط��اب��ق��ة 
امل�شتخدمة يف  امل��ي��اه  م��ن  وال��ت��اأك��د  املخت�شة  اجل��ه��ات 
 24 تفتي�س  احلملة  خ��لل  و مت  امل���دار����س.  خ��زان��ات 
اخلطة  ح�شب  للفح�س  مياه  عينات  و�شحب  مدر�شة 
ا�شتكمال  العامة و �شيتم  املعتمدة لدى ق�شم ال�شحة 

واأو�شحت  الحقا.  التثقيفية  الور�س  وعقد  التفتي�س 
تاأتي  احلملة  اأن  ال�شحة  ق�شم  رئي�س  املك�شح  فاطمة 
والتاأكيد  للطلب  الغذائية  ال�شلمة  حتقيق  بهدف 
على ال�شركات املوردة ب�شرورة توفري وجبات �شحية 
ع��ل��ى ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة للطلب.  و���ش��ل��ي��م��ة ح��ف��اظ��اً 
زيارتهم  خلل  يقومون  الق�شم  مفت�شي  اأن  مو�شحة 
للمدار�س مبراقبة نظافة املقا�شف والتاأكد من مدى 
ال�شحية  البطاقات  با�شتخراج  فيها  العاملني  التزام 
التي توؤكد خلوهم من اأية اأمرا�س معدية، باالإ�شافة 
يف  لفح�شها  الوجبات  من  ع�شوائية  عينات  اأخ��ذ  اإىل 

املختر املركزي بالبلدية والتاأكد من �شلمتها.

حمالت تفتي�شية على مقا�شف مدار�س الفجرية

ور�شة تعريفية ال�شتعرا�س جائزة االإمارات للموارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية

اإ�شعاف دبي تطلق خدمة جديدة للحاالت الطارئة يف مطار دبي

•• اأبوظبي-وام:

خلفان  حممد  ال��ل��واء  معايل  ثمن 
ل�شرطة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  ال��رم��ي��ث��ي 
اإدارة  ف����ري����ق  رئ���ي�������س  اأب����وظ����ب����ي 
ال��ط��وارئ واالأزم����ات وال��ك��وارث يف 
اإمارة اأبوظبي اجلهود املثمرة التي 
امل�شاركة يف متارين  الفرق  بذلتها 
اجل��اه��زي��ة ل��ل��ط��وارئ ال��ن��ووي��ة يف 
النووية  ل��ل��ط��اق��ة  ب���راك���ة  حم��ط��ة 

مبنطقة الظفرة .

وت�������ش���م���ل ت����دري����ب����ات اجل���اه���زي���ة 
مع  االف��رتا���ش��ي  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية 
ال�شيناريوهات املحتملة يف حمطات 
ت�شتدعي  وال��ت��ي  ال��ن��ووي��ة  الطاقة 
ل�شمان  امليداين  التدخل  �شرورة 
حماية  و  النووية  امل��راف��ق  �شلمة 
ي�شمله  وم��ا  فيها  العاملني  اأرواح 
اأم���ن���ي���ة وطبية  م���ن ج���ه���ود  ذل����ك 
لتاأمني املن�شاآت النووية وحميطها 
التعامل  ج���ان���ب  اإىل  اخل����ارج����ي 
االإع������لم������ي م����ع ه������ذه ال����ظ����روف 

لتوفري التغطية االإعلمية املهنية 
الواعية للتعامل مع ما يرافق هذه 
ت�شتدعي  ���ش��ائ��ع��ات  م��ن  ال���ظ���روف 
املعلومة  وتوفري  تفنيدها  �شرورة 
املوثوقة  م�شادرها  من  احلقيقية 

دون تهويل اأو مبالغة.
واطلع معايل اللواء حممد خلفان 
التدخل  ج���ه���ود  ع���ل���ى  ال���رم���ي���ث���ي 
الطوارئ  ف��ر���ش��ي��ات  م��ع  امل���ي���داين 
االإجراءات  ي�شمل  وال��ذي  النووية 
االإ�شتقبال  م����راك����ز  يف  ال���ف���ن���ي���ة 

وع���م���ل���ي���ات ال���ت���ط���ه���ري ال���ن���ووي���ة 
املتاحة  الطبية  اجلاهزية  ور�شد 
للتعامل  ال��روي�����س  م�شت�شفى  يف 
م��ع م��ث��ل ه���ذه ال��ظ��روف الطارئة 
اخلا�شة  العاملية  للمعايري  وف��ق��ا 
ملحطات  الت�شغيلية  باال�شرتاطات 

الطاقة النووية.
منظومة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
ال�����ط�����وارئ ال���ن���ووي���ة ت�����ش��م حتت 
املوؤ�ش�شات  م����ن  ع������ددا  م��ظ��ل��ت��ه��ا 
فريق  ب��ق��ي��ادة  الوطنية  وال���دوائ���ر 

اإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث 
مع  بالتن�شيق  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف 
..و  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ن���واة  ���ش��رك��ة 
تاأتي جهود قيا�س القدرات العامة 
اأث���ن���اء ال����ط����وارئ �شمن  ل��ل��ت��دخ��ل 
على  للح�شول  املطلوبة  ال�شروط 
الطاقة  ت��ول��ي��د  م���زاول���ة  رخ�����ش��ة 
الذي  الوطني  امللف  وه��و  النووية 
الر�شيدة  القيادة  باهتمام  يحظى 
اأهمية  ملا ميثله من  ودعمها نظرا 

بالغة مل�شتقبل الطاقة الوطنية.

•• اأبوظبي-وام: 

 زار وفد من منت�شبي برنامج القيادات العليا الثاين يف وزارة 
الداخلية اململكة املتحدة باإ�شراف وتنظيم مركز تنمية القادة 
ب��االأم��ان��ة ال��ع��ام��ة ملكتب �شمو وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وب��ال��ت��ع��اون مع 

جامعة اك�شفورد باململكة املتحدة.
التدريبي  ال��رن��ام��ج  لتنفيذ  ا���ش��ت��ك��م��اال  ال���زي���ارة  ه���ذه  ت��اأت��ي   
املعتمد للقيادات العليا الذي مت اطلقة تعزيزا لبناء القدرات 
وت��ط��وي��ر ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة وت�����ش��م��ن ب��رن��ام��ج ال���زي���ارة دورة 
التكنولوجي  والتطور  العاملي  االقت�شاد  دورة  بعنوان  تدريبية 
اأبرز  ا�شت�شافة  اىل  باالإ�شافة  اك�شفورد  جامعة  مع  بالتعاون 

جتاربهم  لنقل  ال��ري��ط��اين  االم��ن��ي  املجتمع  م��ن  املتحدثني 
كالتحديات  الرنامج  ملنت�شبي  االمني  القطاع  يف  وخراتهم 
التي تواجه خدمات مراقبة احلدود والهجرة وادارة املعلومات 
اخلا�شة باملخاطر والتهديدات والتحديات التي تواجه العمل 
على  التدريبي  الرنامج  ا�شتمل  كما  بريطانيا.   يف  ال�شرطي 
زي�����ارات م��ي��دان��ي��ة اىل وح���دة م��ك��اف��ح��ة االره�����اب االلكرتوين 
واملركز القومي للأمن االلكرتوين وذلك بهدف التعرف على 
اأف�شل املمار�شات واال�شاليب املطبقة لديهم يف جمال مواجهة 
اجلرائم االلكرتونية وتبادل وم�شاركة اخلرات واملعارف مع 

وفد الرنامج.
القادة  تنمية  مركز  مدير  علي  اآل  عمر  دك��ت��ور  امل��ق��دم  وق��ال   

العن�شر  يف  لل�شتثمار  كبري  اهتمام  تويل  الداخلية  وزارة  اأن 
يعمل  و   2021-2017 ا�شرتاتيجيتها  خلل  من  الب�شري 
مركز تنمية القادة يف الوزارة على ترجمة هذه اال�شرتاتيجية 
واإك�شابهم  القادة  بتاأهيل  املعنية  النوعية  الرامج  خلل  من 
من  جمموعة  اع��داد  اىل  الرامية  والثقافية  الفكرية  املهارات 
مع  بالتعاون  الداخلية  وزارة  يف  املتميزة  القيادية  ال��ك��ف��اءات 
اأف�شل اجلامعات واملعاهد العاملية ومن بينها برنامج القيادات 

العليا والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة اك�شفورد.
واأ�شار مدير املركز اإىل ان برنامج القيادات العليا الثاين يهدف 
اىل تنمية املهارات الفكرية والثقافية وتعزيز الكفاءات القيادية 

ذات البعد اال�شت�شرايف واالبتكاري لدي منت�شبي الرنامج.

الرميثي يثمن جهود الفرق امل�شاركة يف متارين اجلاهزية للطوارئ النووية

وفد من منت�شبي برنامج القيادات العليا بالداخلية 
يزور اململكة املتحدة

•• دبي -وام:

للموارد  االحت���ادي���ة  الهيئة  ع��ق��دت 
ال��ب�����ش��ري��ة احل��ك��وم��ي��ة، م����وؤخ����راً، يف 
تعريفية  ور�����ش����ة  ب����دب����ي،  م���ق���ره���ا 
ل������ل������وزارات واجل�����ه�����ات االحت����ادي����ة 
ومتطلبات  م��ع��اي��ري  ال���ش��ت��ع��را���س 
ال�����دورة ال��راب��ع��ة جل��ائ��زة االإم�����ارات 
احلكومة  يف  ال��ب�����ش��ري��ة  ل���ل���م���وارد 
الهيئة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  االحت���ادي���ة، 
بح�شور  وذل����ك  امل��ا���ش��ي،  ���ش��ب��ت��م��ر 
يف  الب�شرية  امل��وارد  اإدارات  م�شوؤويل 

الوزارات واجلهات االحتادية.
ال�شويدي  ع��ائ�����ش��ة  ���ش��ع��ادة  واأك�����دت 
�شيا�شات  ل��ق��ط��اع  التنفيذي  امل��دي��ر 
اأن  ال���ه���ي���ئ���ة  ال���ب�������ش���ري���ة يف  امل���������وارد 
ب�شكل  الهيئة  التي تنظمها  اجلائزة 
وحتظى   ،2014 العام  منذ  �شنوي 
ال�شيخ  ���ش��م��و  م���ن  ك���رمي���ة  ب��رع��اي��ة 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  ال��وزراء وزي��ر  رئي�س جمل�س 
اأ�شاليب  اأك��رث  اإح��دى  تعد  الرئا�شة، 
امل�شتوى  ع���ل���ى  اأه���م���ي���ة  ال���ت���ق���دي���ر 
الب�شرية  امل���وارد  جم��ال  يف  الوطني 
احلكومية، حيث متنح اإدارات املوارد 
احلكومة  م��وؤ���ش�����ش��ات  يف  ال��ب�����ش��ري��ة 
لتحقيق  ك��ب��رياً  داف���ع���اً  االحت���ادي���ة، 
م�شتويات اأعلى من االأداء والتقدير، 
باملوظفني،  للهتمام  مهماً  وحافزاً 
والتناغم  الرفاه  م�شتويات  وتعزيز 
خ��لل خلق  م��ن  ل��دي��ه��م،  الوظيفي 
تلبي  و�شحية  اإي��ج��اب��ي��ة  عمل  بيئة 
تطلعات وطموحات كافة املوظفني، 

ال �شيما فئة اأ�شحاب الهمم.

االإمارات  اأن جائزة  �شعادتها  وذكرت 
احلكومة  يف  ال��ب�����ش��ري��ة  ل���ل���م���وارد 
عليها  ال��ق��ائ��م��ني  تعطي  االحت���ادي���ة 
وال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا ال��داف��ع��ي��ة لبذل 
ت��ن��اف�����ش��ي��ة، تكرم  اأج�����واء  امل���زي���د، يف 
امل��ب��دع��ني امل��ث��اب��ري��ن وحت��اف��ظ على 
وت�شتقطب  ال���وط���ن���ي���ة،  ال���ك���ف���اءات 
اأف�������ش���ل امل�����واه�����ب واخل���������رات اإىل 
احل��ك��وم��ة االحت����ادي����ة، وت�����ش��اع��د يف 
تعميم وتبني وتبادل اأف�شل التجارب 
واملمار�شات الناجحة يف جمال اإدارة 

راأ�س املال الب�شري.
جانبها  م��ن  الرابعة  ال���دورة  جديد 
را����ش���د رئي�س  ف��اط��م��ة  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
الرامج  وت��ط��وي��ر  تخطيط  ق�����ش��م 
ملمح  اأب���رز  الهيئة  يف  احلكومية 
اأن  اإىل  اجل��ائ��زة، م�شرية ً  واأه����داف 
االحتادية  اجل��ه��ات  ت��ك��رم  اجل���ائ���زة 

وفقاً ل�شت فئات هي: اجلهة الرائدة 
املوارد  اإدارة  يف  العام  امل�شتوى  على 
الب�شرية، واجلهة الفائزة عن حمور 
واملحور  التعلم،  وحم��ور  العمليات، 
الب�شرية،  امل�����وارد  جم���ال  يف  امل����ايل 

وحمور املتعاملني.
وتطرقت للحديث عن اأبرز ملمح 
ال�����دورة ال��راب��ع��ة جل��ائ��زة االإم�����ارات 
احلكومة  يف  ال��ب�����ش��ري��ة  ل���ل���م���وارد 
ت��خ��ت��ت��م يف  اأن  االحت����ادي����ة وامل����ق����رر 
اأن  اإىل  الف����ت����ًة   ،2018 اإب�����ري�����ل 
اأ���ش��اف��ت م��وؤ���ش��رات جديدة  ال��ه��ي��ئ��ة 
واجلهات  ال����وزارات  ملفات  لتقييم 
مبا  اجلائزة،  يف  امل�شاركة  االحتادية 
االحتادية  احلكومة  توجهات  يدعم 
يف اإيجاد كفاءات حكومية ت�شت�شرف 
امل�شتقبل، ويحقق تطلعات وتوجهات 
ومنها:  ل��ل��دول��ة،  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 

الذي  ال��ت��دري��ب،  اأث���ر  قيا�س  موؤ�شر 
تدريب  م��ن  وال��ع��ائ��د  االأث����ر  يقي�س 
والور�س  ال������دورات  ع���ر  امل��وظ��ف��ني 
وال���ن���دوات ال��ت��دري��ب��ي��ة وف���ق خطط 
ال���ت���دري���ب امل���ع���ت���م���دة يف ال��������وزارات 
العام،  واجل���ه���ات االحت���ادي���ة ط����وال 
معرفة  يف  امل���وؤ����ش���ر  ه�����ذا  وي�����ش��ه��م 
املخرجات احلقيقية لنظام التدريب 
االحتادية،  احلكومة  يف  والتطوير 
تطوير  يف  م�������ش���اه���م���ت���ه  وم���������دى 
اإ�شافة  مت  اأن����ه  وب��ي��ن��ت  امل��وظ��ف��ني. 
اخلدمة،  م�شتوى  اتفاقيات  موؤ�شر 
ت��رم��ي م���ن خ��لل��ه الهيئة  وال�����ذي 
وكفاءة  فعالية  م�شتوى  قيا�س  اإىل 
اخلدمات التي تقدمها اإدارات املوارد 
واجلهات  ال���������وزارات  يف  ال��ب�����ش��ري��ة 
االحتادية ملوظفيها، وبقية الوحدات 
نظام  ع��ر  واملتعاملني  التنظيمية 

يف  الب�شرية  امل���وارد  معلومات  اإدارة 
“بياناتي”.  االحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ة 
اأت���اح���ت يف  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
الفر�شة  للجائزة  ال��راب��ع��ة  ال����دورة 
ال��وزارات واجلهات االحتادية  لكافة 
اأف�شل  ع���ل���ى  ال���������ش����وء  ل��ت�����ش��ل��ي��ط 
جهة  ك��ل  تتبناها  ال��ت��ي  امل��م��ار���ش��ات 
الب�شرية، مع عدم  امل��وارد  يف جم��ال 
تقييد نطاق وجمال هذه املمار�شات، 
على خلف ما كان معتمداً يف الدورة 
هذه  اأن  مبينة  ل��ل��ج��ائ��زة،  ال�شابقة 
الفائدة  تعظيم  اإىل  تهدف  اخلطوة 
وت��ع��م��ي��م��ه��ا، وم�������ش���اع���دة ال�������وزارات 
واجل��ه��ات االحت���ادي���ة ع��ل��ى التعرف 
واملمار�شات  ال��ت��ج��ارب  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى 
الب�شرية  امل����وارد  جم��ال  يف  املطبقة 
االحتادية،  احلكومة  م�شتوى  على 
ملفات  وتخ�شع  منها.  واال�شتفادة 

اجل����ه����ات االحت�����ادي�����ة امل�������ش���ارك���ة يف 
منها  تقييم  معيار   28 ل���  اجل��ائ��زة 
تطوير خطتي التوطني واالإحلل، 
ون�شب التوطني والرتقيات واكتمال 
ال�شنوي  التدريب والتطوير  خطط 
والتخطيط  التدريب،  اأث��ر  وقيا�س 
العاملة،  ل��ل��ق��وى  اال����ش���رتات���ي���ج���ي 
االأداء  اإدارة  نظامي  تفعيل  ون�شبة 
االإلكرتوين  وال��ت��ط��وي��ر  وال��ت��دري��ب 
املوارد  معلومات  اإدارة  نظام  �شمن 
بنظم  واالل��ت��زام  بياناتي،  الب�شرية 
و�شيا�شات املوارد الب�شرية، واحلر�س 
على اأمتتة وا�شتخدام اأنظمة املوارد 

الب�شرية. 
وفيما يتعلق بتقييم امللفات امل�شاركة 
يف الدورة الرابعة من اجلائزة، فاإن 
مهمة  �شيتوىل  الهيئة  م��ن  ف��ري��ق��اً 
امل�شاركة،  للملفات  االأويل  التقييم 

امل�شاركة  للجهات  التقارير  وتقدمي 
يف اجل���ائ���زة ح���ول م��ل��ف��ات��ه��ا، وذلك 
تلك  تطوير  على  م�شاعدتها  بغية 
التقييم  مل��رح��ل��ة  ا���ش��ت��ع��داداً  امل��ل��ف��ات 

النهائي من املقيمني اخلارجيني.
املزايا  م��ن  العديد  اجل��ائ��زة  وت��ق��دم 
ل��ل��ج��ه��ات امل�����ش��ارك��ة وال���ف���ائ���زة لعل 
اأف�شل  اأبرزها: ت�شليط ال�شوء على 
امل��م��ار���ش��ات م��دع��وم��ة ب��ق�����ش�����س اأو 
اإمكانية  النجاح، وا�شتك�شاف  جتارب 
وممار�شات  جت���ارب  اأف�����ش��ل  تطبيق 
املوارد الب�شرية العاملية، وبناء الثقة 
يف  �شريكاً  الب�شرية  امل���وارد  جعل  يف 
واحرتافية  دور  وت��ع��زي��ز  ال��ع��م��ل، 
الب�شرية،  امل����وارد  اإدارات  و�شفافية 
االإب��داع��ات يف  اأح���دث  اإىل  والتعرف 
حوكمة املوارد الب�شرية، علوًة على 
االحتادية  واجلهات  االأف��راد  تكرمي 

ب����������دروع اجل������ائ������زة م�����ع �����ش����ه����ادات 
التكرمي.

االحتادية  اجلهات  ملفات  وتخ�شع 
من  للتقييم  اجل���ائ���زة  يف  امل�����ش��ارك��ة 
قبل فريق خارجي متخ�ش�س موؤهل 
االحتادية  الهيئة  قبل  من  وم��درب 
احلكومية،  ال���ب�������ش���ري���ة  ل����ل����م����وارد 
ح��ي��ث ي�����ش��ط��ل��ع ال��ف��ري��ق ب��ع��دد من 
امليدانية  الزيارات  منها  امل�شوؤوليات 
على  واالط����لع  التحقق،  وعمليات 
االأدلة وامل�شتندات املرفقة يف امللفات 
الراجعة  التغذية  امل�شاركة، وتقدمي 
تقارير  اإع������داد  م���ن  االن���ت���ه���اء  ب��ع��د 
اجلهات  ل���ك���ل  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ت��ق��ي��ي��م 

امل�شاركة يف اجلائزة.
وكانت الهيئة قد �شكلت جلنة حتكيم 
م�شتقلة حيادية من القطاع اخلا�س 
املحلية  واجل��ه��ات  احل��ك��وم��ي  و�شبه 
لتحكيم امللفات امل�شاركة يف اجلائزة 
يف دورات���ه���ا امل��خ��ت��ل��ف��ة، ح��ي��ث تتوىل 
ملفات  مراجعة  م�شوؤولية  اللجنة 
تقييم اجلهات االحتادية املعدة من 
اإىل  باالإ�شافة  التقييم،  فريق  قبل 
حتديد الفائزين �شمن كل فئة وفق 
االآلية واملعايري واجلداول املعتمدة، 

ورفعها للفريق التنفيذي للجائزة.
اجلائزة  م���ن  دورة  ك���ل  خ���ت���ام  ويف 
لكل  مف�شًل  تقريراً  الهيئة  �شتقدم 
يو�شح  امل�شاركة،  االحتادية  اجلهات 
ن��ق��اط ال���ق���وة ال��ت��ي ي��ج��ب احلفاظ 
التي  التح�شينية  وال��ن��ق��اط  عليها 
�شرتفع من القيمة امل�شافة للموارد 
اإدارة  وم��ف��ه��وم  دور  وف��ق  الب�شرية، 

املوارد الب�شرية.

•• دبي-وام:

اال�شعاف  دب���ي خل���دم���ات  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأط��ل��ق��ت 
مطار  مبنى  يف  اجل��دي��دة  ال�شيجوي  خدمة  
�شرعة  زي������ادة  ب���ه���دف  و3   1 ال������دويل  دب����ي 
االإ�شتجابة للحاالت الطارئة وتفعيل و تطوير 
اخلدمات االإ�شعافية املتقدمة بني رواد وزوار 
وم�شافري املطار وتقلي�س عدد طلبات الدعم 
اخلارجي مبا يعزز املتطلب احلكومي خلطة 
الطارئة  للبلغات  بالو�شول   2021 دب��ي 
خ����لل 4 دق���ائ���ق ف��ق��ط . وذك�����ر خ��ل��ي��ف��ة بن 
ملوؤ�ش�شة دبي خلدمات  التنفيذي  املدير  دراي 
االإ�شعاف اأن اخلدمة اجلديدة هي عبارة عن 
تخرتق  ال�����ش��االت  يف  �شريعة  اإن��ت��ق��ال  و�شيلة 
املنا�شبني  وامل��ك��ان  ال��وق��ت  يف  لت�شل  ال��زح��ام 
حال الطوارئ حيث تعد االأح��دث يف �شل�شلة 

املوؤ�ش�شة  تبا�شرها  التي  ال�شريعة  اخل��دم��ات 
وم�شتدامة  اإب��داع��ي��ة  خ��دم��ات  تقدمي  بهدف 
وا�شعاد  امل�شافرين  و�شلمة  �شحة  ل�شمان 
وفنيي  املطار  م�شعفي  ان  واأو���ش��ح   . املجتمع 
الكثري  واإنقاذ  باإ�شعاف  الطارئ قاموا  الطب 
من امل�شافرين الذين تعر�شوا لنوبات قلبية 
اإنتقالهم  خلل  دماغية  �شكتة  اأو  غيبوبة  اأو 
حال القدوم اأو املغادرة يف مطارات دبي الفتا 
اإىل اأن عدد هذه احلاالت و�شل اىل ما يقرب 
املوؤ�ش�شة  ان  دراي  ابن  وق��ال   . 90 حالة  من 
حتتفظ ب� 15 نقطة اإ�شعافية داخل املطارات 
لت�شهيل االإ�شتجابة ال�شريعة حيث زودت هذه 
النقاط مب�شعفني مناوبني على مدار ال�شاعة 
ما يقلل زمن الو�شول اإىل اأي اإ�شابة منوها 
امل�شعفني  �شيا�شة جاهزية  تنفذ  املوؤ�ش�شة  باأن 
وال�شائقني يف فرتات متقاربة ودورية ليكونوا 

اأي  ال�شريع يف  للتدخل  االإ�شتعداد  اأهبة  على 
طارئ اأو حادث .

فرتات  على  تختر  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
امل�شعفني  اللزمة من  ال�شرعة  درجة  دوري��ة 
وتذكر  الذهن  وح�شور  ال�شحيح  والت�شرف 
االإ�شعافية  وامل���راح���ل  ال��ع��لج��ي��ة  اخل���ط���وات 
ح�شب حالة املري�س واإ�شابته ومدي اإن�شجام 
ع��م��ل��ه��م واإت��ف��اق��ه��م ع��ل��ى ه����دف واح����د وهو 
ريثما يح�شر  �شريعا  واإ�شعافه  املري�س  اإنقاذ 

الطبيب اأو يتم نقله اإىل امل�شت�شفى .
ح�������ش���ر اإط��������لق اخل����دم����ة اجل�����دي�����دة ب���ول 
غ��ري��ف��ي��ث امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل����ط����ارات دبي 
وعي�شى الغفاري مدير اإدارة الدعم املوؤ�ش�شي 
اإ�شعاف  ق�شم  رئي�س  احلافظي  مو�شى  وعلي 
ب��ن ر���ش��ا رئي�س  امل��ط��ارات وامل��وان��ئ و عي�شى 

ق�شم اخلدمات االإدارية.

•• عمان-وام:

“ب�شي�شو  ال��دي��ن  خ��ري  ن��ع��م��ان  ه��ال��ة  م��ع��ايل  ا�شتقبلت 
مبقر  االردن��ي��ة  االإج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  لطوف” وزي���رة 
�شفري  ال�شام�شي  �شليمان  �شيف  مطر  �شعادة  ال����وزارة 
الدولة لدى اململكة االأردنية الها�شمية ومت خلل اللقاء 
بحث العلقات الثنائية يف جماالت التنمية االإجتماعية 
منها الرعاية االإجتماعية املتمثلة برعاية االأطفال وذوي 
واللجئني  واالأح���داث  وامل�شنني  اخلا�شة  االإحتياجات 
التوعية  وحملت  الفقرية  املناطق  يف  املتعففة  واالأ�شر 
ال���وزي���رة االردن���ي���ة اإىل حماور  وال��ت��ث��ق��ي��ف. وت��ط��رق��ت 
عمل الوزارة مبجال الرعاية والتنمية لتحقيق روؤيتها 
للو�شول باملجتمع االأردين اإىل جمتمع اآمن مب�شتويات 

الظروف  لتح�شني  املبذولة  اجل��ه��ود  وك��ذل��ك  متقدمة 
املعي�شية يف املناطق الفقرية من خلل �شندوق املعونة 

الوطنية.
واأ���ش��ادت ب��دور هيئة الهلل االأح��م��ر االإم��ارات��ي وهيئة 
االأعمال اخلريية من خلل حجم الن�شاطات والرامج 

االإن�شانية املميزة التي تنفذها على ال�شاحة االأردنية.
من جانبه ثمن �شعادة ال�شفري مطر ال�شام�شي اجلهود 
التي تبذلها احلكومة االأردنية ب�شكل عام ووزارة التنمية 
االإجتماعية ب�شكل خا�س لتحقيق االأمان االإجتماعي.. 
متطلعا اإىل تعزيز التعاون بني البلدين يف جمال بناء 
القدرات الب�شرية واملادية والتجارب واخلرات وتعزيز 
والهيئات  واجلمعيات  واملوؤ�ش�شات  ال���وزارات  يف  التعاون 

اخلريية واالإن�شانية املعنية يف البلدين ال�شقيقني.

�شفري الدولة يف عمان يلتقي وزيرة التنمية االإجتماعية االأردنية

طرق دبي: 30 األف متعامل يف 
مبادرة »درهم خري«

•• دبي -وام:

اأعلنت هيئة الطرق واملوا�شلت اأن عدد الذين �شاهموا يف مبادرة “درهم خري” منذ اإطلقها 
واأكدت  الذكية.  الهيئة  خدمات  ا�شتخدموا  ممن  متعامل  األ��ف   30 بلغ  املا�شي  يوليو  �شهر 
الهيئة اأن هذا العدد يعك�س الروح االإيجابية التي يتمتع بها متعاملوها عر خدماتها الذكية 
من ناحية ويج�ّشد ر�شا النا�س عن اإجناز هذه اخلدمات بالو�شائل الذكية. ويذكر ان مبادرة 
يتعاملون مع خدمات  الذين  �شرائح اجلمهور  ا�شتهدفت  اختياري وتطوعي  درهم خري عمل 
واأن  املخالفات  ال�شياقة ودفع  الذكية يف جتديد ملكيات مركباتهم وجتديد تراخي�س  الهيئة 
ريع املبادرة يذهب لتطوير و�شائل النقل يف الدول الفقرية التي حتتاج امل�شاندة يف هذا املجال.

•• اأبوظبي-وام:

قال �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي اإن توحيد الهوية 
املوؤ�ش�شية ل�شركة برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” وجمموعة �شركاتها خطوة مهمة تعزز قيمة ودور 
املوؤ�ش�شة يف م�شرية التنمية.  واأ�شاف �شموه: واثقون با�شتمرار جهود فريق عمل اأدنوك ل�شمان اال�شتثمار 
�شموه  واعتر    . الطاقة  االإم���ارات يف قطاع  وتر�شيخ مكانة  امل��وارد  وتنويع  والغاز  النفط  مل��وارد  االأمثل 
التي تخطو بثقة  امل�شتقبل يحمل الكثري من التطورات االإيجابية لقطاع الطاقة يف دولة االإم��ارات  اأن 
نحو تنويع مواردها واال�شتثمار يف الطاقة النظيفة واأدنوك هي حجر االأ�شا�س يف هذه العملية.  وكانت 
والغاز  النفط  العاملة يف قطاع  �شركاتها  املوؤ�ش�شية ملجموعة  الهوية  ام�س عن توحيد  اأعلنت  “اأدنوك” 

والطاقة �شمن روؤية واحدة ليج�شد ذلك اأكر عملية توحيد لهوية اأكر موؤ�ش�شة وطنية يف الدولة.

هزاع بن زايد: توحيد الهوية املوؤ�ش�شية 
الأدنوك خطوة مهمة يف م�شرية التنمية
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•• ابوظبي -وام:

ت�شارك اإدارة جناح اجلو يف �شرطة 
يف  امل��روح��ي��ة  بطائراتها  اأب��وظ��ب��ي 
العاملية  املهارات  م�شابقة  فعاليات 
2017، والتي انطلقت فعالياتها 
ال���وط���ن���ي  اأب�����وظ�����ب�����ي  م�����رك�����ز  يف 
ل��ل��م��ع��ار���س. وق����ال ال��ع��م��ي��د طيار 
مدير  ال��ب��ل��و���ش��ي،  ح�شن  اب��راه��ي��م 
جو”  “جناح  اإدارة  ،اأن  االإدارة 
طائرتني  وف���رت  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة 
فعاليات  يف  للم�شاركة  مروحيتني 
املت�شابقني  لفرق  االأوىل  امل�شابقة، 
الطائرات،  فح�س  مبهارة  للقيام 
وال����ث����ان����ي����ة  ل����لإ�����ش����ع����اف اجل�����وي 
لتعريف اجلمهور مبهامها ودورها 
االإ�����ش����ع����اف  ت����ق����دمي خ�����دم�����ات  يف 
التي  املناطق  يف  واالإنقاذ  والبحث 
ي��ت��ع��ذر ال��و���ش��ول اإل��ي��ه��ا ����ش���واء يف 
البحر اأو الر، وتقدمي االإ�شعافات 

اإىل  ون��ق��ل��ه��م  للم�شابني  ال��ط��ب��ي��ة 
امل�شت�شفيات.

واأ�شاف اأن م�شاركة �شرطة اأبوظبي 
يف تاأمني وتنظيم فعاليات امل�شابقة 
بجهودها  ال��ت��ع��ري��ف  يف  ت�����ش��ه��م  
والرتويج خلدماتها، ون�شر الوعي 
االأمني ملختلف �شرائح املجتمع من 

املواطنني واملقيمني والزوار.

•• اأبوظبي-وام: 

ت���ع���د م�����ش��اب��ق��ة امل�����ه�����ارات ال���ع���امل���ي���ة “ 
مثالية  م��ن�����ش��ة   “  2017 اأب��وظ��ب��ي 
خللها  من  ير�شمون  العامل  ل�شباب 
ملمح م�شتقبلهم انطلقا من دولة 
اأت��اح لهم تواجدهم  االإم���ارات.. حيث 
من  واالأرب���ع���ني  ال��راب��ع��ة  الن�شخة  يف 
امل�����ش��اب��ق��ة ال���ف���ر����ش���ة ل��ل��ت��ع��رف على 
التي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل وامل�����ه�����ارات  وظ���ائ���ف 
املختلفة  ال��ع��م��ل  ق��ط��اع��ات  حت��ت��اج��ه��ا 

خلل املرحلة املقبلة.
واأك�����د ن��خ��ب��ة م���ن ���ش��ب��اب ال���ع���امل - يف 
ت�شريحات لوكالة اأنباء االإمارات - اأن 
التعليم املهني والتقني اأ�شحى يرتبط 
امل�شتقبل..  ب��وظ��ائ��ف  م��ب��ا���ش��ر  ب�شكل 
االإم����ارات من  دول��ة  اأن  اإىل  م�شريين 
خ�����لل ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا ل���ه���ذا احل����دث 

اأج��م��ع فر�شة  ال��ع��امل  ال��ع��امل��ي منحت 
وا�شحة لوظائف  روؤي��ة  لبلورة  ذهبية 
املقبلة..  امل���رح���ل���ة  خ����لل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
املرتبطة  ال��وظ��ائ��ف  اأن  اإىل  منوهني 
�شت�شكل  وال��ت��ق��ن��ي  ال��ف��ن��ي  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 
اأول����وي����ة يف ب���ن���اء اق���ت�������ش���ادات ال����دول 

م�شتقبل.
ج���ي���م�������س - من  ����ش���ام���ي���ون  وق�����ال�����ت 
ال���ي���وم يف  ت��واج��ده��ا  اإن  ب��ري��ط��ان��ي��ا - 
امل�شاركة  االإم��ارات يتجاوز فكرة  دولة 
ويتعلق  للمهارات  عاملية  م�شابقة  يف 
للتعرف  باحل�شول على من�شة  اأي�شا 
على متطلبات امل�شتقبل خلل املرحلة 
احلدث  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  املقبلة. 

�شبابيا كبريا من  �شهد زخما  الذي   -
ح��ي��ث ع����دد امل�����ش��ارك��ني م���ن خمتلف 
اأنحاء العامل - منح لنا فر�شة مثالية 
لل�شتعداد بال�شكل االأمثل للم�شتقبل 
وحتديد قائمة املهارات املطلوب والتي 
املرحلة  خ��لل  العمل  �شوق  يحتاجها 

املقبلة.
– فقالت  اأما ليزا جيي - من فنلندا 
اإن م�شابقة املهارات العاملية “ اأبوظبي 
طريق  خ���ارط���ة  ت�����ش��ك��ل   “  2017
اأن  م�شيفة  امل�شتقبل..  نحو  لل�شباب 
خمتلف املهارات التي ت�شمها امل�شابقة 
ترتبط ب�شكل مبا�شر بوظائف امل�شتقبل 
للوظائف  ملحة  حاجة  هناك  اأن  كما 

ظل  يف  بالتكنولوجيا  املرتبط  الفنية 
الذي  املت�شارع  التكنولوجي  التطور 

ت�شهده خمتلف انحاء العامل.
م��ن ج��ه��ت��ه.. ق���ال م�����ش��ع��ود حم��م��ود - 
احلالية  الن�شخة  اإن   - نيجرييا  م��ن 
العاملية خمتلفة  املهارات  من م�شابقة 
ب�شكل كبري عن الن�شخ ال�شابقة حيث 
املتنوعة  الفعاليات  م��ن  حزمة  تقدم 
ال���ت���ي ت���وؤم���ن ل��ل�����ش��ب��اب ب���ل���ورة روؤي����ة 
التي  وال��وظ��ائ��ف  للم�شتقبل  وا�شحة 
يحتاجها �شوق العمل.. م�شريا اإىل اأن 
انعقد  ال��ذي  ال��دويل  ال�شباب  منتدى 
اأم�س واليوم �شهد مناق�شات ثرية بني 
ووفر  اخل���راء  م��ن  والعديد  ال�شباب 

اخلرات  لتبادل  مثالية  من�شة  لهم 
املهارات  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  وال��ث��ق��اف��ات 
حتتاجها  ال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ع���امل���ي���ة 

خمتلف دول العامل.
النم�شا  من  كليمر  جو�شتاف  واأع���رب 
اأبوظبي  يف  ب��ال��ت��واج��د  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن 
املهارات  م�شابقة  ف��ع��ال��ي��ات  وح�����ش��ور 
فر�شة  لل�شباب  ت��وف��ر  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
خمتلف  ع����ل����ى  ل����ل����ت����ع����رف  م����ث����ال����ي����ة 
احتياجات �شوق العمل خلل املرحلة 
لوظائف  وا�شحة  روؤية  وو�شع  املقبلة 
امل�شتقبل التي اأ�شحت ترتبط بال�شكل 
الذي  والتقنية  بالتكنولوجيا  االأمثل 

يعد نواة التعليم الفني والتقني.

واأ�شاد باملنتدى الدويل لل�شباب الذي 
هام�س  ع��ل��ى  االإم������ارات  دول���ة  نظمته 
اإىل  م�شريا  ال��ع��امل��ي��ة..  امل�شابقة  ه��ذه 
اأن هذه احلدث قدم روؤية ومقرتحات 
ال�شباب  اإل��ي��ه��ا ع��دد م��ن  ث��ري��ة خل�س 
و���ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى ا���ش��ت��خ��ل���س روؤي���ة 
حتتاجها  ال���ت���ي  ل��ل��وظ��ائ��ف  وا���ش��ح��ة 
م����وؤ�����ش���������ش����ات ال����ع����م����ل امل���خ���ت���ل���ف���ة يف 

امل�شتقبل.
واأعربت رمي را�شد الفلحي - طالبة 
بالتواجد  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ع��ن   - اإم��ارات��ي��ة 
التي  ال��ع��امل��ي��ة  امل����ه����ارات  م�����ش��اب��ق��ة  يف 
االأوىل..  للمرة  اأبوظبي  ت�شت�شيفها 
اليوم  االإم����ارات  دول��ة  اأن  اإىل  م�شرية 

اأ�شحت تقدم للعامل روؤية ا�شت�شرافية 
�شوق  يحتاجه  وما  للم�شتقبل  �شاملة 
اأجل موا�شلة  العمل من مهارات من 

م�شرية البناء والتنمية.
املهارات  م�����ش��اب��ق��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
االمارات  دول��ة  يف  تعقد  التي  العاملية 
مثالية  فر�شة  ال��ع��امل  ل�شباب  وف��رت 
بع�شهم  التجارب مع  تبادل  اأج��ل  من 
ثقافات  ع���ل���ى  وال����ت����ع����رف  ال���ب���ع�������س 
البلدان املختلفة وطرح وجهات النظر 
التي  الق�شايا  خمتلف  جتاه  املختلفة 

توؤرق ال�شباب.
العاملية  امل��ه��ارات  م�شابقة  يف  وي�شارك 
ت��ع��ق��د حتت  ال��ت��ي   2017 اأب���وظ���ب���ي 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رع��اي��ة 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
دولة   59 م��ن  مت�شابق   1300 نحو 
فيما يتوقع اأن ي�شل عدد زوار احلدث 
اإىل 10 اآالف زائر من خمتلف اأنحاء 
العامل ونحو 100 األف زائر من دولة 

االإمارات.
امل�شابقة  ت���اري���خ  يف  االأوىل  ول��ل��م��رة 
اأكتوبر   19 اأع��م��ال��ه��ا  تختتم  ال��ت��ي   -
اجل�����اري - وت���اأك���ي���دا ع��ل��ى ن��ه��ج دولة 
االإم�����������ارات وال����ق����ي����ادة ال���ر����ش���ي���دة يف 
االه��ت��م��ام ب��ال�����ش��ب��اب.. ن��ظ��م��ت مركز 
التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
وامل��ه��ن��ي اأم�����س وال��ي��وم م��ن��ت��دى دوليا 
الدويل  املنتدى  بعنوان  ال�شباب  حول 
املهني  وال����ت����دري����ب  ال��ت��ع��ل��ي��م  ح�����ول 

لل�شباب.

�شباب » املهارات العاملية « يتطلعون اإىل وظائف امل�شتقبل انطالقا من االإمارات

•• اأبوظبي -وام:

العربية  اململكة  من  ال��ط��ريان  لعلوم  العاملية  التقنية  الكلية  ت�شارك 
اجلديدة  دورتها  يف  للمهارات  العاملية  امل�شابقة  فعاليات  يف  ال�شعودية 
للمعار�س وت�شتمر  الوطني  اأبوظبي  واملقامة حاليا يف مركز   2017

حتى 15 من اأكتوبر اجلاري.
الطائرات  �شيانة  مهارة  خبري  اليماين  خالد  ابراهيم  ال�شيد  وق��ال 
ان  “وام”  االم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح  يف  العاملية  التقنية  بكلية 
الكلية ت�شارك يف امل�شابقة منذ عام 2000 وكانت اخر م�شاركة لها يف 

الرازيل عام 2015 .
جودة  ورف��ع  اال�شتفادة  ه��و  امل�شاركة  ه��ذه  م��ن  ال��ه��دف  اأن  اىل  م�شريا 

ال���ت���درب ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي م���ن خ���لل امل��ن��اف�����ش��ة م���ع ك���ري���ات ال���دول 
وال�شركات امل�شاركة يف امل�شابقة اإ�شافة اىل متكني ال�شباب يف امل�شاركات 
وت�شجيعهم  مهاراتهم  واكت�شاف  التقنية  املهارة  ثقافة  ون�شر  الدولية 

على االبتكار واالإبداع.
10 مهن  ب�  امل�شابقة  ت�شارك يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  ان  وا�شاف 
 « CNC « تقنية ومهنية وهي “ �شيانة الطائرات والتفريز بتقنية
واحللول الرجمية للأعمال واللحام واالإلكرتونيات وت�شميم مواقع 
وتقنية  االأزي��اء  وتقنية  الكهربائية  التمديدات  اىل  ا�شافة  االإنرتنت 
املوؤ�ش�شة  مظلة  حتت  وذل��ك  ال�شبكات  اأنظمة  اإدارة  وكذلك  ال�شيارات 
العامة للتدريب التقني واملهني باعتبارها اجلهة الر�شمية التي متثل 

ال�شعودية يف امل�شابقات الدولية للمهارات.

العامة  للموؤ�ش�شة  تابعة  حكومية  كليات  العاملية  التقنية  كليات  وتعد 
للتدريب التقني واملهني ت�شغلها جمموعة من الكليات العاملية بهدف 
التقني  للتدريب  اجل���ودة  معايري  باأعلى  مميز  نوعي  تاأهيل  تقدمي 

واملهني للكوادر الوطنية ال�شعودية.
ومت اختيار املت�شابقني من جامعة امللك �شعود وجامعة امللك عبدالعزيز 
وجامعة االأمري حممد بن فهد والكلية التقنية العاملية لعلوم الطريان 
والكليات  ال��ب��رتول  خل��دم��ات  ال�شعودي  التقني  وامل��ع��ه��د  ال��ري��ا���س  يف 
للبنات  التقنية  والكلية  وحقل  وال��دم��ام  وج��دة  ال��ري��ا���س  يف  التقنية 
�شلطان  االأم��ري  وكلية  وج��دة  الريا�س  االت�شاالت يف  وكليتي  ج��دة  يف 
يف  املجيدية  وثانوية  ج��دة  يف  الثانوي  ال�شناعي  واملعهد  ال�شناعية 

القطيف ومن �شركات القطاع خا�س.

االو�شط  وال�شرق  العربية  املنطقة  44 الأول مرة يف  ال�  ال��دورة  وتقام 
58 دولة وبتنظيم من  1300 مت�شابق من  وافريقيا مب�شاركة نحو 

مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني.
كل  مرة  وتقام  با�شبانيا  مدريد  يف   1959 عام  يف  امل�شابقة  وتاأ�ش�شت 
عامني وعلى مدى اأربعة اأيام وت�شم امل�شابقة 6 فئات تندرج حتتها 50 

مهارة فنية خمتلفة تبداأ من �شيانة الطائرات اىل اللحام.
وكانت اأبوظبي فازت يف 2013 بتنظيم هذا احلدث العاملي وذلك بعد 
الب�شرية  االإمكانيات  جلميع  وافيا  �شرحا  ت�شمن  قويا  ملفا  تقدميها 
والتقنية واللوج�شتية العالية واملتقدمة التي تتمتع بها الدولة عامة 
واأبوظبي خا�شة والتي مكنتها من تنظيم كرى املوؤمترات والفعاليات 

العاملية االأخرى مثل معر�س وموؤمتر الدفاع الدويل “اأيدك�س«.

الكلية التقنية العاملية لعلوم الطريان ال�شعودية ت�شارك يف امل�شابقة العاملية للمهارات

•• اأبوظبي-وام:

العام  االأم��ني  املزروعي  اأحمد مبارك  الدكتور  اأكد معايل 
اأ�شبحت  اأبوظبي  اإن  اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي  للمجل�س 
وجهة رئي�شية يف قطاع �شياحة احلوافز واملوؤمترات وباتت 
الفعاليات  ال�شت�شافة  ال��ع��امل  ح��ول  امل���دن  اأع���رق  تناف�س 
الكرى وذلك بف�شل االهتمام الكبري الذي توليه القيادة 
احلكيمة بتطوير مرافق بنية حتتية عاملية املوا�شفات اإىل 
وا�شت�شافة  تنظيم  يف  امل��رتاك��م  النجاحات  ر�شيد  جانب 
ال�شنوات  م���دى  ع��ل��ى  ودويل  اإق��ل��ي��م��ي  ط��اب��ع  ذات  اأح����داث 
انطلق  مبنا�شبة  ملعاليه  ت�شريح  يف  ذل��ك  ج��اء  ال�شابقة. 
فعاليات الدورة ال�44 مل�شابقة املهارات العاملية يف اأبوظبي 
حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
يف  االأوىل  وللمرة  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف 
1950 .. االأمر  املنطقة منذ بداية ن�شختها االأوىل عام 
املرموقة  للمكانة  واقعيا  انعكا�شا  املزروعي  اعتره  الذي 
ال�شاحة  على  واأب��وظ��ب��ي  االإم����ارات  دول��ة  بها  التي حتظى 

الدولية يف جميع املجاالت.
وقال معاليه اإن م�شابقة املهارات العاملية تفتح اآفاقا وا�شعة 
وال��ري��ادة يف  االبتكار  امل��واه��ب ودع��م  تنمية  اأم���ام م�شاعي 
الب�شري  العن�شر  يف  اال�شتثمار  على  واالعتماد  االأع��م��ال 
اقت�شادية  قطاعات  عديد  يف  امل�شاريع  دفة  لت�شلم  املوؤهل 
منذ  كبريا  اهتماما  اأبوظبي  توليها  التي  اجلوانب  وهي 
اإىل  الو�شول  �شلم  على  اأ�شا�شية  ركيزة  باعتبارها  �شنوات 
املناف�شة  على  وق���ادر  املعرفة  على  ق��ائ��م  اقت�شاد  حتقيق 

عامليا. 

اأهمية  على  للرتكيز  مهمة  من�شة  احل��دث  يعد  واأ���ش��اف 
ال��ت��ن��وي��ع االق��ت�����ش��ادي وال��ق��ط��اع��ي ل��دع��م ال��ن��اجت املحلي 
واخلدمية  واملهنية  ال�شناعية  امل�شاريع  على  واالع��ت��م��اد 
ال��ق��ط��اع��ات غري  للم�شي ق��دم��ا يف خ��ط��ط زي����ادة ح�����ش��ة 
النفطية من اإجمايل الناجت املحلي االإجمايل يف اأبوظبي. 
واإيجابي  ب�شكل قوي  ان �شري تلك اخلطط  واأك��د معاليه 
اللحمدود  الدعم  بف�شل  ياأتي  املبهرة  النتائج  وحتقيق 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخيه  اهلل  حفظه  الدولة 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
هزاع  ال�شيخ  ل�شمو  امل�شتمرة  واملتابعة  امل�شلحة  للقوات 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

اأبوظبي.
ال�شمو  الكرمية ل�شاحب  الرعاية  اأن  اإىل  املزروعي  واأ�شار 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ت�شفي اأهمية خا�شة على 
احلدث وتدفع امل�شاركني الذين ميثلون 77 دولة ومنطقة 
حول العامل الأعلى م�شتوى من املناف�شة االإيجابية للفوز 
 51 يف  قدراتهم  ي�شتعر�شون  وهم  وامليداليات  باجلوائز 
وقال  ال��ع��امل.  ح��ول  نوعها  م��ن  اأك���ر م�شابقة  م��ه��ارة يف 
حلدث  اأبوظبي  ا�شت�شافة  اأن  ت�شريحه  ختام  يف  معاليه 
عاملي عريق مب�شتوى م�شابقة املهارات العاملية متثل اإ�شافة 
مهمة لل�شجل احلافل باالإجنازات الذي تتمتع به اأبوظبي 
يف جمال الفعاليات وتعزز الدور الريادي العاملي الأبوظبي 
بالعن�شر  واال�شتثمار  والتقنيات  املعرفة  ن�شر وتوطني  يف 
كونهم  والطلبة  ال�شباب  �شريحة  على  والرتكيز  الب�شري 
االأ�شا�شية  ال�شريحة  اأنهم  وال�شيما  امل�شتقبل  راي��ة  حملة 

امل�شتهدفة من ا�شت�شافة م�شابقة املهارات العاملية.

املزروعي: ا�شت�شافة م�شابقة املهارات العاملية 
توؤكد املكانة املرموقة التي حتتلها االإمارات دوليا

» جناح جو « �شرطة اأبوظبي ي�شارك يف م�شابقة املهارات العاملية

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ف��ه��د مطر 
للأمانة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال���ن���ي���ادي 
العامة للمجل�س التنفيذي الإمارة 
اأبوظبي  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
مل�شابقة  ال�44  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
رعاية  حت����ت  ال���ع���امل���ي���ة  امل�����ه�����ارات 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ف���ر����ش���ة مميزة  امل�����ش��ل��ح��ة مت���ث���ل 

للتعرف  االإماراتي  ال�شباب  الإلهام 
على هذا القطاع الهام وت�شجيعهم 
جانب  اإىل  ف��ي��ه  ج�����زءا  ل��ي��ك��ون��وا 
على  للتعرف  لهم  الفر�شة  اتاحة 
اخل���ي���ارات امل��ه��ن��ي��ة مب��ا ي�����ش��اه��م يف 
الإم���ارة  اأف�����ش��ل  م�شتقبل  �شياغة 

اأبوظبي ودولة االإمارات عموما.
ت�������ش���ري���ح له  ����ش���ع���ادت���ه يف  وق�������ال 
م�شابقة  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
املهارات العاملية ان تنظيم امل�شابقة 
ميثل بعدا اآخر من اهتمام ورعاية 
وعلى  بال�شباب  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 

تطوير  جم��������االت  يف  االأخ�������������س 
ال��ع��ن�����ش��ر ال���ب�������ش���ري يف امل���ج���االت 
اأ�شا�س  حجر  ت�شكل  التي  التقنية 
ل��لق��ت�����ش��ادات ال��ن��اج��ح��ة يف حني 
���ش��ي��ك��ون ل��ه��ذا احل����دث اأث����ر كبري 
تطور  ع��ل��ى  تعليمي  م��ن��ظ��ور  م���ن 
�شي�شع  ح��ي��ث  امل��ح��ل��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
امل�����ش��وؤول��ني ع��ن ه��ذا ال��ق��ط��اع اأمام 
جت������ارب ع���امل���ي���ة خم��ت��ل��ف��ة االأم�����ر 
معرفة  م�����ن  ���ش��ي��م��ك��ن��ه��م  ال�������ذي 
وبحث  العاملية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل 
هذا  دور  لتفعيل  التطوير  جوانب 

واأ�شاف  االأم��ث��ل.  بال�شكل  القطاع 
اأ�شحاب  اإىل  احل���اج���ة  ت�����زداد   “
امل���ه���ارات اجل���ن���ود احل��ق��ي��ق��ي��ون يف 
امل�شابقة  وتنظيم  العمل..  ميادين 
مبوهوبينا  مم���ي���زا  اح��ت��ف��اء  ي��ع��د 
ع��ل��ى �شنيعهم  ال��ع��امل  وم��وه��وب��ي 
ن���ت���ائ���ج م��ل��م��و���ش��ة على  وي���ع���ط���ي 
يف  واملهني  التقني  التعليم  ق��ط��اع 
اأمام جتربة  اأننا  الدولة.. و�شنجد 
زاخرة ال�شتمرارية تطوير القطاع 
ال�شباب  اأم������ام  ال��ف��ر���س  واإت����اح����ة 
وعامل  فيه  فاعل  ج��زءا  ليكونوا 

مهما يف موا�شلة امل�شرية التنموية 
الرائدة واملتفّردة لدولة االإمارات.

كلمته  خ���ت���ام  ال���ن���ي���ادي يف  واأ�����ش����اد 
بجهود فرق العمل لنيل ا�شت�شافة 
هذا احلدث. م�شريا اإىل اأن ر�شالة 
ر�شالة  االإم��ارات للموهوبني  دول��ة 
واحتفاء..موؤكدا  ودع����م  اه��ت��م��ام 
ال���دوؤوب  �شعيها  ال��دول��ة  موا�شلة 
الق�شوى  اال�شتفادة  حتقيق  نحو 
من هذا القطاع يف تطوير كوادرها 
اأعلى  ع��ل��ى  وت��اأه��ي��ل��ه��م  ال��ب�����ش��ري��ة 

امل�شتويات.

•• ابوظبي-وام: 

ان  الهمم  وا�شحاب  اكادمييون  اكد 
االمل  م��ن  الكثري  اعطت  االم���ارات 
الهمم  الأ�شحاب  وامل�شتقبل  واحلياة 
مع ا�شت�شافتها للدورة 44 مل�شابقة 
املهارات العاملية – ابوظبي 2017 
يف  ام�����س  فعالياتها  ان��ط��ل��ق��ت  ال��ت��ي 

مركز ابوظبي الوطني للمعار�س.
وال��ت��ق��ت وك��ال��ة ان��ب��اء االإم�����ارات وام 
الذين  ال��ه��م��م  وا����ش���ح���اب  ب�����ش��ب��اب 
للم�شاركة  ال�شديد  حما�شهم  اب��دوا 

مببادرة  واع��ج��اب��ه��م  امل��ن��اف�����ش��ات  يف 
ت��ويل اهتماما  دول��ة االم���ارات التي 
وتدعمهم  الهمم  الأ���ش��ح��اب  ك��ب��ريا 
املجتمع  م��ع  ل��لن��دم��اج  لتمكينهم 
واالبتكار  ال����ري����ادة  اىل  ل��ل��و���ش��ول 
يف  طاقاتهم  وا�شتغلل  واالخ���رتاع 
العمل والبناء. وقال احمد عبداهلل 
موؤ�ش�شة  يف  م�����در������س  احل�����م�����ادي 
ان  االن�شانية  للرعاية  العليا  زاي��د 
العاملية  املهارات  م�شابقة  ا�شت�شافة 
اهمية  ت�شكل  ابوظبي  م��رة يف  الول 
ال�������ش���ب���اب من  ك������رى يف حت���ف���ي���ز 

مهارات  ليك�شبوا  ال��ه��م��م  ا���ش��ح��اب 
للنخراط  تفيدهم  ومهنية  فنية 
م�شاركة  ان  واو�شح  العمل  �شوق  يف 
املهارات  م�شابقة  يف  الهمم  ا�شحاب 
تهدف   2017 اب��وظ��ب��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
اىل دمج ا�شحاب الهمم يف املجتمع 
روؤي�������ة �شاحب  م����ع  ي��ت��م��ا���ش��ى  مب����ا 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اهلل” الرامية اىل بناء االمل وبناء 
�شرائح  وا���ش��ع��اد  وامل�شتقبل  احل��ي��اة 
النا�س كافة . وا�شار الطالب حممد 
املازم من ا�شحاب الهمم يف موؤ�ش�شة 
االإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي�����د 
مهارات  م�شابقة  يف  ���ش��ارك  ان��ه  اىل 
ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة يف    2017 االم�������ارات 
انه  اىل  الف���ت���ا   .. ال���ن���ج���ارة  جم����ال 
كان متحم�شا للم�شاركة يف م�شابقة 
من  �شتمكنه  حيث  العاملية  امل��ه��ارات 
���ش��ق��ل م��ه��ارات��ه وحت��ق��ي��ق طموحه 
املجتع  م����ع  واالن������دم������اج  ل����ل����ري����ادة 

وقال   . العمل  �شوق  يف  للنخراط 
ان م�شابقة املهارات العاملية ابوظبي 
مهنية  خ��ي��ارات  ال�شتك�شاف  فر�شة 
التعليم  جم������االت  يف  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

والتدريب املهني والتقني .
م�����وؤك�����دا اه���ت���م���ام م���وؤ����ش�������ش���ة زاي����د 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة االن�����ش��ان��ي��ة وذوي 
م�شاركة  على  اخلا�شة  االحتياجات 
هذا  يف  وح�شورهم  الهمم  ا�شحاب 
دولة  يف  ن��وع��ه  م���ن  االول  احل����دث 
االم��ارات . واك��دت فاطمة الهمامي 
االنتيك  ور�����ش����ة  ت���اأه���ي���ل  م����درب����ة 
للرعاية  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف 
امل���ه���ارات  ان م�����ش��اب��ق��ة  االن�����ش��ان��ي��ة 
حمفزة  ب���ي���ئ���ة   2017 اب���وظ���ب���ي 
الهمم  واالبتكارالأ�شحاب  ل��لإب��داع 
الكبري  احلما�س  ذل��ك  اىل  الفتة   ..
واالقبال  العالية  املعنوية  وال����روح 
ا�شحاب  فئة  قبل  م��ن  احل��ي��اة  على 
الهمم لعر�س نتاجاتهم وابداعاتهم 
العاملية  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  يف  ل��ل��خ��و���س 
مل�شابقة امل��ه��ارات االم��ر ال��ذي يوؤدي 

اىل اندماجهم وانخراطهم يف �شوق 
ان  اىل  الهمامي  وا���ش��ارت   . العمل 
بني  تتنوع  الهمم  اأ�شحاب  م�شاركة 
وغريها  والتكوباج  الفخار  �شناعة 
مواهبهم  م�شاركة  ان  مو�شحة   ..
يف م�شابقة املهارات ابوظبي 2017 
ج��������زء م������ن ع����لج����ه����م ودجم����ه����م 
مواهب  وا���ش��ت��ك�����ش��اف  امل��ج��ت��م��ع  يف 

وامكانات حتتاج لل�شقل واملتابعة .
ال���ع���ام���ري من  ع���ب���د اهلل  واو�����ش����ح 
للرعاية  ال��ع��ل��ي��ا  زاي������د  م���وؤ����ش�������ش���ة 
م�شابقة  يف  �شارك  ال��ذي  االن�شانية 
تطبيق  بت�شميم  ابوظبي  امل��ه��ارات 
ال��ك��رتوين ع��ب��ارة ع��ن م��وق��ع خا�س 
اىل  املكتوبة  الق�ش�س  حت��وي��ل  يتم 
احليوية  ت�شفي  الكرتونية  ال��ع��اب 
م�شابقة  ان  وق��ال   . وال��ف��رح  واملتعة 
للحوار  لل�شباب  ج��دا  مهم  امل��ه��ارات 
م�شاركته  ان  م��وؤك��دا   .. وامل��ن��اق�����ش��ة 
ان يطور من  ف��ائ��دة يف  ل��ه  �شتحقق 
طريقة تفكريه وتخطي ال�شعوبات 

والتحديات التي تقف امامه .

النيادي: م�شابقة املهارات العاملية فر�شة مميزة 
الإلهام ال�شباب االإماراتي

اأكادمييون : م�شابقة املهارات العاملية بيئة حمفزة الأ�شحاب 
الهمم لالنخراط يف �شوق العمل

•• اأبوظبي-وام:

والبحوث  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  ت�شارك 
2017” والتي  “اأبوظبي  العاملية  املهارات  يف م�شابقة 
ال�شمو  رعاية �شاحب  وتقام حتت  االأول  اأم�س  انطلقت 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة يف مركز اأبوظبي الوطني 
امل�شوؤولني  م��ن  عاملي  ح�شد  بح�شور  وذل��ك  للمعار�س 

واملت�شابقني وال�شيوف.
اأ���ش��ت��اذ م�شارك يف جامعة  وق��ال ال��دك��ت��ور ه��ادي اأط���رق 
“وام” اإن  االإم�����ارات  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�شريح  يف  خليفة 
اجلامعة تعر�س خلل م�شاركتها يف امل�شابقة ابتكارين 
ال�شفحات  اأم��ن  وهو  االإلكرتوين  باالأمن  خا�س  االأول 
وال������ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ج��م��ي��ع م��ع��اي��ري االأم������ن خلل 
الت�شميم لعدم اإمكانية ال�شيطرة عليها من املهاجمني 

الهاكرز.
الروبوتات  الثاين هو عبارة عن  االبتكار  اأن  اإىل  واأ�شار 
الطائرات بدون طيار حيث يبني الطلب الطائرة ثم 
الطائرة  اإن��زال  االأه��داف منها كيفية  يتم تنفيذ بع�س 

على ج�شم متحرك اأو جعلها ت�شري بني بع�س االأج�شام 
بها عن طريق  التحكم  ويتم  بها  االرتطام  دون  الثابتة 

الكمبيوتر دون اأي تدخل ب�شري.
واأ�شاف اأن اجلامعة ت�شارك يف املهارات العاملية ب�م�شابقة 
�شبع  ت�شم  ال��ت��ي  وامل��ع��ل��وم��ات  للتكنولوجيا  االإم�����ارات 
االإلكرتوين  واالأم����ن  ال��رجم��ة  جم���االت  ت�شمل  ف��ئ��ات 
وتطبيقات الهواتف املتحركة وتطوير االألعاب وطائرات 

بدون طيار واالإلكرتونيات والطاقة املتجددة.
واأو�شح الدكتور اأطرق اأن االبتكارات التي يتم عر�شها 
االآن اإ�شافة اإىل االبتكارات التي �شاركت بها اجلامعة يف 
وخارجها  الدولة  داخل  وامل�شابقات  املوؤمترات  من  عدد 
واملتوا�شل يف  ال��دوؤوب  العمل  ل�شنوات من  تتويجا  يعد 
الدرا�شة والبحث ودليل على روح االإبداع الذي يتمتع 

به طلب جامعة خليفة.
عالية  ج��ودة  ذي  تعليم  بتوفري  اجلامعة  ال��ت��زام  واأك���د 
امل�شتقبل يف خمتلف  قادة  لي�شبحوا  الإعدادهم  للطلبة 
املنهاج  ت���ويل  اجل��ام��ع��ة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا   .. ال��ق��ط��اع��ات 
االإلكرتوين اهتماما كبريا ومتوا�شل ليكون قادرا على 

مواكبة التطورات االإلكرتونية يف العامل .

»جامعة خليفة« ت�شارك بابتكارين يف 
»م�شابقة املهارات العاملية«

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����د امل�������دع�������و/ داي���������ش����ى 
، الفلبني   عبديلنا تيتدبور 
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية 
يرجى   -  )3319058(
ت�شليمه  عليه  ي��ع��رث  مم��ن 
بال�شفارة الفلبينية او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفرت
كارولني   / امل���دع���و  ف��ق��د 
اوغ�������ن�������دا    ، م������ريم������ب������ى 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )1252804( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 050/3339943

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو / وائ��ل ح�شن 
جنوب   ، اج���ي���ن���ق  اك�������وى 
ال�شودان ، اجلن�شية - جواز 
�شفره رقم )311038( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 055/3546725

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����د امل������دع������و /ف���ل���وي���د 
امريكا   ، ت����ورن����ري  االن 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )561865634( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 055/9001922

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو / راتان بانديت 
ناجا�شيدى  ب����ن  ك���وم���ه���ار 
اجلن�شية  ن��ي��ب��ال   ، ب��ان��دي��ت 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )7323282(
عليه االت�شال بتليفون رقم 

 050/5818924
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دبي ت�شت�شيف منت�شف نوفمرب املوؤمتر العاملي الثالث 
للريادة واالبتكار والتميز

احلمادي يطلع على �شري العمل يف مركز االإفتاء 
ومراكز حتفيظ القراآن واملعاهد الدينية

•• ابوظبي-وام:

قام معايل ح�شني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية 
وال��ت��ع��ل��ي��م ام�����س ب���زي���ارة ل��ل��م��رك��ز ال��ر���ش��م��ي للإفتاء 
ا�شتقبال  واآل��ي��ة  امل��رك��ز  عمل  على  واط��ل��ع  اأبوظبي  يف 
التقنيات  ا�شتخدام  خلل  من  عليها  وال��رد  الفتاوى 
احل��دي��ث��ة ال��ت��ي مت��ك��ن اجل��م��ه��ور م���ن ال��ت��وا���ش��ل مع 
املركز واال�شتفادة من خدماته باعتباره مركزاً ر�شمياً 
للدين  امل�شرق  الوجه  �شرعية علمية ترز  ومرجعية 

االإ�شلمي.
وق���د اأث��ن��ى م��ع��ايل ال��وزي��ر ع��ل��ى ه���ذا االجن����از املقدر 
يف  املركز  يتبعها  التي  واملتطورة  املتميزة  واملنهجية 
لكل  املعتدل  ال�شحيح  والفكر  الطيبة  الكلمة  اإي�شال 
فرد يف املجتمع م�شيدا برقي التنظيم و�شل�شة العمل 
و�شائل  ،وت�شخري  والتطوير  االرتقاء  على  واحلر�س 

االت�شال خلدمة ال�شاأن الديني.
القراآن  حتفيظ  مراكز  اإدارة  ال��وزي��ر  معايل  زار  كما 
الكرمي واملعاهد الدينية مثمنا اجلهود اجلبارة التي 
واالأوقاف  االإ�شلمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  بذلتها 
ل���لرت���ق���اء مب���راك���ز حت��ف��ي��ظ ال����ق����راآن ال���ك���رمي حتى 
موحد  تعليمي  نظام  لها  منوذجية  مراكز  اأ�شبحت 
معاليه  ابدى  فيما  الدولة  يف  التعليم  لنظام  مواكب 

النموذجي  بامل�شتوى  تطور  من  �شاهده  مبا  اعجابه 
وو�شائل  املناهج  املراكز من حيث  ه��ذه  و�شلته  ال��ذي 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  اك��د  جانبه  م��ن  احل��دي��ث��ة.  التعليم 
لل�شوؤون  العامة  الهيئة  رئي�س  الكعبي،  مطر  حممد 
االإ���ش��لم��ي��ة واالأوق�������اف ال����ذى راف����ق م��ع��ايل ح�شني 
العامة  الهيئة  اأن  جولته  فى  احل��م��ادي  اإبراهيم  بن 
كبري  ب��دع��م  حتظى  واالأوق����اف  االإ���ش��لم��ي��ة  لل�شوؤون 
وم��ت��وا���ش��ل م��ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
واأ�شحاب ال�شمو حكام االإمارات االأمر الذي �شاهم يف 
ارتقاء خدماتها  الهيئة ومتيزها، و�شاعد على  تطور 
التوا�شل  و�شائل  �شتى  عر  للجمهور  تقدمها  التي 
احل��دي��ث��ة. ويف خ��ت��ام اجل��ول��ة ت��ق��دم ���ش��ع��ادة الدكتور 
وزير  مل��ع��ايل  ال�شكر  بخال�س  الكعبي  م��ط��ر  حم��م��د 
التعاون  ومثمنا  الزيارة  له  �شاكرا  والتعليم  الرتبية 
االرتقاء  ع��ل��ى  م��وؤك��دا  وال�����وزارة  الهيئة  ب��ني  ال��ك��ب��ري 
ب��ع��لق��ات ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق ف��ي��م��ا ب���ني اجلانبني 

و�شوال اإىل التميز الذي تن�شده قيادتنا الر�شيدة.

•• دبي -الفجر:

اأع���ل���ن ام�������س ع���ن ا���ش��ت�����ش��اف��ة دبي 
للموؤمتر  الثالثة  الدولية  للن�شخة 
والتميز  واالبتكار  للريادة  العاملي 
خلل الفرتة من الثالث ع�شر  اىل 
القادم  ن��وف��م��ر  م��ن  ع�شر  ال���راب���ع 
في�شتفال  انرتكونتننتال  فندق  يف 
�شيتي ، �شرح بذلك �شعادة الدكتور 
عبداحلميد الرميثي رئي�س اللجنة 

العليا املنظمة للموؤمتر.
وق���ال ال��دك��ت��ور ال��رم��ي��ث��ي: املوؤمتر 
والتميز  واالبتكار  للريادة  العاملي 
ه��و م��وؤمت��ر ���ش��ن��وي وا���ش��ار اىل انه 
عام  ال�����ش��اب��ق��ة  امل����وؤمت����رات  عقدت  
2015 يف دبي ويف العام املا�شي يف 
ت�شت�شيف  ان  املقرر  وم��ن  القاهرة 
الرابعة  ال��دول��ي��ة  الن�شخة  ال�شني 
للموؤمتر يف بكني عام 2018 فيما 
العربية  االم���ارات  دول��ة  ت�شت�شيف 
من  اخل��ام�����ش��ة  ال��ن�����ش��خ��ة  املتحدة  

املوؤمتر يف 2019.
عبداحلميد  ال����دك����ت����ور  وك�������ش���ف 
املوؤمتر  ي�شت�شيف  ان��ه   : الرميثي 

واملحاورين  املحا�شرين  من  نخبة 
متنوعة  خ�����رات  مي��ث��ل��ون  ال���ذي���ن 
م���ن اأك����رث م���ن ع�����ش��ري��ن دول����ة من 
خمتلف قارات العامل ؛ كما ان عدد 
م�شاركا   250 امل�شاركني �شيتجاوز 
البحرين،  مثل  خمتلفة  دول  م��ن 
واالإم��������������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، 
ال�شعودية،  ال���ع���رب���ي���ة  وامل���م���ل���ك���ة 
والكويت، وعمان، وم�شر، وتون�س، 
وفرن�شا،  وال���������ش����ني،  وامل������غ������رب، 
وجنوب افريقيا، والواليات املتحدة 
وا�شرتاليا،  وال��ه��ن��د،  االم��ري��ك��ي��ة، 
االطار  ان  اىل  وا���ش��ار  ون��ي��ج��ريي��ا. 
ب��ن��اء اجل�شر  ل��ل��م��وؤمت��ر هو   ال��ع��ام 
حيث  واالبتكار  اال�شالة   : املفقود 
جمموعة  ع���ل���ى  امل����وؤمت����ر  ����ش���ريك���ز 
ت��دور �شمن هذا  التي  امل��ح��اور  من 
االإطار العام  من خلل ا�شتعرا�س 
عدد من اأف�شل املمار�شات املوؤ�ش�شية 
املوؤمتر  �شيعطي  ح��ي��ث  وال���ذات���ي���ة 
وم�شروعات  لل�شباب  خا�شة  اأهمية 
ال�شباب مثل التحديات التي تواجه  
اأ�شحاب االأعمال  ال�شباب واالبتكار 
واملوروث  والتكنولوجيا  والثقافة 

الثقايف واالجتماعي.
كما �شريكز املوؤمتر على اال�شتثمار 
امل�شتقبل وامل�شروعات املجتمعية  يف 
ال�شينية  »ال��ت��ج��رب��ة  و���ش��ي��ن��اق�����س 

»طريق واحد حزام واحد.
والت�شجيل  امل�������ش���ارك���ة  ان  وا����ش���ح 
من  للجميع  مفتوحة  امل��وؤمت��ر  يف 
و�شيكون  ؛  مبو�شوعاته  املهتمني 
ل��ل��م��وؤمت��ر اه��م��ي��ة خ��ا���ش��ة ل���دى كل 
من امل�شئولني يف القطاع احلكومي، 
خا�شة امل�شئولني عن ر�شم ال�شيا�شات 
اخلارجية  وال��ت��ج��ارة  والتخطيط 
ورج�������ال االع����م����ال وامل����دي����ري����ن يف 

والقطاعات  ال�����ش��ن��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
اال�شتثمار  و�شناديق  وامل�شتثمرين 
املالية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  وامل���������ش����ارف 
واحلا�شنات  االع���م���ال  وا����ش���ح���اب 
و����ش���ن���ادي���ق مت����وي����ل امل�������ش���روع���ات 
اجلامعات  وا�����ش����ات����ذة  ال�������ش���غ���رية 
وطلبة اجلامعات والدرا�شات العليا 
ال�شباب  م��ن  امل�شروعات  وا�شحاب 
الب�شرية  امل����وارد  ادارات  وم��دي��ري 
وم�شئويل  ال����ت����دري����ب  وم�����دي�����ري 

العلقات العامة.
وقال الدكتور الرميثي : ي�شت�شيف 
املحا�شرين  م���ن  ن��خ��ب��ة  امل����وؤمت����ر 
خرات  ميثلون  الذين  واملحاورين 
م���ن ع�شرين  اك����رث  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
دولة يف خمتلف قارات العامل مثل 
معايل الفريق �شاحي خلفان متيم 
نائب رئي�س ال�شرطة واالأمن العام 
ال�شركال  م����روان  و���ش��ع��ادة  دب���ي  يف 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�������ش���روق يف 
عمر  بن  �شامي  واالأ�شتاذ  ال�شارقة 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  م����ن  احل�������ش���ني 
احمد  اال���ش��ت��اذ  و���ش��ع��ادة  ال�شعودية 
حم��م��د اجل�������روان  م���ن االإم�������ارات 

جوليا  واال���ش��ت��اذة  املتحدة  العربية 
جاي ت�شارلز من بريطانيا.

عبداحلميد  ال���دك���ت���ور  وا�����ش����اف 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��رم��ي��ث��ي 
امل����وؤمت����ر  للموؤمتر: ي�شت�شيف 
م����ع����ر�����ش����ا خ�����ا������ش�����ا الب�����ت�����ك�����ارات 
من  ع��دد  م��ن  ال�شباب  وم�شروعات 
الدول  من بينها االمارات العربية 
املتحدة ، اململكة العربية ال�شعودية 

، ال�شني ، افريقيا.
الهدف  ان  الرميثي  الدكتور  واأك��د 
ال�شباب  م���ن���ح  ه����و  امل���ع���ر����س  م����ن 
بابتكاراتهم  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ال��ف��ر���ش��ة 
الت�شويق  ب���ه���دف  وم�����ش��روع��ات��ه��م 
يف   ال��راغ��ب��ني  امل�شتثمرين  وج���ذب 
والفر�س  امل�شروعات  ه��ذه  متويل 
ال���ت���ج���اري���ة امل���ت���اح���ة  ل��ل��ت�����ش��وي��ق ، 
فاإننا   : ق�����ال  ال����وق����ت  ن��ف�����س  ويف 
االأر�شية  توفري  اأي�شا،  ن�شتهدف، 
االبتكارات  هذه  الأ�شحاب  املنا�شبة 
املحا�شرين  ملناق�شة  وامل�����ش��روع��ات 
واال�شتفادة  املوؤمتر،  يف  وامل�شاركني 
م��ن خ��رات��ه��م وجت��ارب��ه��م لتمويل 

هذه امل�شروعات.

•• ال�صارقة-الفجر:

الثانية  اجلل�شة  النعقاد  ا�شتعداداته  اإط��ار  يف 
“معاً  �شعار  ال��ت��ي حتمل   ،15 ال���  دورت���ه  م��ن 
�شورى  جم��ل�����س  ن��ظ��م  اخلري”،  وط����ن  ن��ب��ن��ي 
اأط���ف���ال ال�����ش��ارق��ة، اإح�����دى م����ب����ادرات مراكز 
قرن  رب��ع  ملوؤ�ش�شة  التابعة  ال�����ش��ارق��ة،  اأط��ف��ال 
الطفل  مركز  يف  واملبتكرين،  القادة  ل�شناعة 
ب���احل���رية، ور���ش��ت��ني ت��ف��اع��ل��ي��ت��ني ه��دف��ت��ا اإىل 
على  التوا�شل  مواقع  بتاأثري  النواب  تعريف 

الطفل واملجتمع.
التوا�شل  ع���ن���وان  االأوىل  ال���ور����ش���ة  وح��م��ل��ت 
املجتمع،  على  االإيجابي  وتاأثريه  االجتماعي 
نادي  ع��ام  م��دي��ر  ال�����ش��رك��ال،  خ��ول��ة  وقدمتها 
الثانية  ال�شارقة، فيما حملت الور�شة  �شيدات 
ليلى  وقدمتها  االجتماعي،  التوا�شل  عنوان 
واالت�شال  االإع�����لم  اإدارة  م��دي��ر  ال��ب��ل��و���ش��ي، 

االأ�شرية  التنمية  م��راك��ز  اإدارة  يف  املوؤ�ش�شي 
بال�شارقة.

وا�شتعر�شت خولة ال�شركال، جتربتها املهنية، 
االجتماعي،  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  يف  ون�شاطها 
وتعرف النواب معها على اأبرز التقنيات التي 
ت�شاعدهم يف اال���ش��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه امل��واق��ع يف 
والتفكري  وال��ك��ت��اب��ة،  ال��ق��راءة  م��ه��ارات  تنمية 
الكفيلة  ال�شبل  جانب  اإىل  لديهم،  االإب��داع��ي 
بحمايتهم من املخاطر االإلكرتونية والتقنية، 
ا�شتخدامهم  اأث��ن��اء  لها  يتعر�شون  ق��د  ال��ت��ي 

لل�شبكة العنكبوتية.
فيما تناولت ليلى البلو�شي اإيجابيات و�شلبيات 
على  وتاأثرياتها  االجتماعي  التوا�شل  مواقع 
ال��ط��ف��ل، م���وؤك���دة ع��ل��ى اأن��ه��ا ت��ع��ت��ر ���ش��لح ذو 
يكون  ب�شكل �شحيح،  ا�شتخدمت  ف��اإذا  حدين، 
ت��داول االأخبار  لها فوائد عديدة، ال �شيما يف 
على  ال�شوء  وت�شليط  امل��وث��وق��ة،  وامل��ع��ل��وم��ات 

املبادرات االإن�شانية واملجتمعية الهادفة، ف�شًل 
اأفراد  ب��ني  ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي  ع��ن تعزيز 
املجتمع. وتعرف االأطفال عر فيديو تفاعلي 
على التحديات التي تفر�شها مواقع التوا�شل 

االجتماعي واآثارها املجتمعية واالأمنية.
وق��ال��ت ع��ائ�����ش��ة ع��ل��ي ال��ك��ع��ب��ي، م��دي��ر مراكز 
“نرمي من خلل  اأطفال ال�شارقة بالوكالة: 
ت��ع��زي��ز الوعي  اإىل  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة،  ال��ور���س  ه���ذه 
االإل����ك����رتوين ب��ج��م��ي��ع م�����ش��ارات��ه ل����دى نواب 
مواقع  ا�شتخدام  على  وت�شجيعهم  املجل�س، 
االإيجابية  اجلوانب  يف  االجتماعي  التوا�شل 
ودع����م م�شريتهم  م��ث��م��رة،  ����ش���داق���ات  ك��ب��ن��اء 
التعليمية، ال �شيما واأن هذه املواقع باتت توفر 
من�شات تعليمية فاعلة، لنيل العلوم واملعارف، 
كما ن�شعى من خللها اإىل تعزيز دور النواب 
يف تثقيف اأقرانهم بالق�شايا والتحديات التي 
حولها  امل�شوؤولني  ومناق�شة  االأطفال،  تواجه 

الإيجاد حلول ناجعة لها.
االأهداف  هذه  جانب  واإىل  الكعبي:  واأ�شافت 
ومتا�شياً مع �شعار الدورة ال� 15 من املجل�س 
جمااًل  خ�ش�شنا  اخلري”،  وطن  نبني  “معاً 
وا�شعاً ملو�شوع القدوة احل�شنة، حيث حر�شنا 
ل�شخ�شيات  رائ����دة  ا���ش��ت��ع��را���س جت���ارب  ع��ل��ى 
موؤثرة يف املجتمع االإماراتي، حققت جناحات 
واملهني،  ال�شخ�شي  ال�شعيدين  على  ملمو�شة 
ليمثلوا خري قدوة للنواب، ولي�شتلهموا منهم 
ت�شكيل  يف  ت�شاعدهم  ال��ت��ي  الفا�شلة  ال��ق��ي��م 
االإب��داع��ي، ما  التفكري  اإىل  اآرائ��ه��م، وتقودهم 
واع وموؤهل علمياً  بناء جيل  يعزز من فر�س 
وواقع  ب��واق��ع��ه  النهو�س  على  ق���ادر  وف��ك��ري��اً، 

جمتمعه.
ا���ش��ت��ك��م��ااًل ل�شل�شة  ال��ور���ش��ت��ني  وت��اأت��ي ه��ات��ني 
�شورى  جمل�س  ب���داأ  ال��ت��ي  التفاعلية  ال��ور���س 
اإط������ار  ت���ن���ف���ي���ذه���ا يف  ال�������ش���ارق���ة يف  اأط�����ف�����ال 

دورة  يف  ال��ث��ان��ي��ة  جل�شته  لعقد  ا���ش��ت��ع��دادات��ه 
حتى  فيها  ا�شت�شاف  وال��ت��ي   ،15 ال���  انعقاده 
االآن نخبة من اخل��راء، والن�شطاء يف املجال 
اأبرزها ي�شرا باقي،  االإن�شاين والتطوعي، من 
وعبد  احل�شنة،  للنوايا  املتحدة  االأمم  �شفرية 
املعلومات يف  اأمن  الزرعوين، مهند�س  العزيز 

الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�شاالت.
ال�شارقة  اأط���ف���ال  ����ش���ورى  جم��ل�����س  اأن  ي��ذك��ر 
ال�شارقة،  اأط��ف��ال  م��ب��ادرات مراكز  اإح��دى  هو 
ويهدف اإىل توعية االأطفال امل�شاركني باحلياة 
االإمارة  لروؤية  حتقيقاً  ال��دول��ة،  يف  الرملانية 
تثقيفهم  خ��لل  م��ن  امل�شتقبل  ق���ادة  �شنع  يف 
وتر�شيخ  الت�شريعية،  العملية  يف  واإ�شراكهم 
م���ب���ادئ ال�����ش��ل��وك ال��ق��ائ��م ع��ل��ى اح�����رتام اآراء 
وحريات االآخرين واملبادئ االإ�شلمية والقيم 
امل�شلحة  وت��ق��دمي  االإي���ث���ار  ك��م��ب��داأ  ال��رف��ي��ع��ة 

العامة.

خالل ور�ستني تفاعليتني ا�ست�سافتا كل من خولة ال�سركال وليلى البلو�سي

نواب »�شورى اأطفال ال�شارقة« يقفون على اإيجابيات و�شلبيات مواقع التوا�شل االجتماعي

»مالية الوطني االحتادي« تعتمد تقريرها حول م�شروع قانون اعتماد احل�شاب اخلتامي املوحد لالحتاد
•• دبي-وام:

املالية  ال���������ش����وؤون  جل���ن���ة  اع���ت���م���دت 
واالقت�شادية وال�شناعية يف املجل�س 
الوطني االحتادي - خلل اجتماعها 
العامة  االأم������ان������ة  م���ق���ر  يف  ام���������س 
ب��دب��ي ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة م��اج��د حمد 
ال�شام�شي رئي�س اللجنة - تقريرها 
حول م�شروع قانون احتادي يف �شاأن 
اع��ت��م��اد احل�����ش��اب اخل��ت��ام��ي املوحد 
اخلتامية  واحل�������ش���اب���ات  ل����لحت����اد 
املالية  ال�شنة  عن  امل�شتقلة  للجهات 

املنتهية يف 2016-12-31.
م�����ش��روع قانون  ال��ل��ج��ن��ة  ون��اق�����ش��ت 
التمويلي  التاأجري  �شاأن  يف  احت��ادي 
الفنية  الدرا�شات  حيث اطلعت على 

حول م�شروع القانون.
اللجنة  اأع�������ش���اء  االج���ت���م���اع  ح�����ش��ر 
�����ش����ع����ادة ك�����ل م�����ن �����ش����امل ع���ب���داهلل 
والدكتور  اللجنة  مقرر  ال�شام�شي 

�شعيد عبداهلل املطوع واأحمد يو�شف 
حمد  ماجد  �شعادة  وق��ال  النعيمي. 
بع�س  اأج���رت  اللجنة  اإن  ال�شام�شي 
حول  تقريرها  بنود  يف  التعديلت 
م�شروع القانون بناء على مناق�شات 
على  االإط��لع  وبعد  اللجنة  اأع�شاء 
اإىل  واال���ش��ت��م��اع  الفنية  ال��درا���ش��ات 
املالية  وزارة  ممثلي  ن��ظ��ر  وج��ه��ات 
اجتماعاتها  يف  امل��ح��ا���ش��ب��ة  ودي�����وان 

ال�شابقة.
اللجنة  اأن خل�شت  بعد  اأن��ه  واأ�شاف 
اعتماد  مت  ال��ت��و���ش��ي��ات  ب��ع�����س  اإىل 
اإىل املجل�س  التقرير متهيدا لرفعه 
جل�شات  خ���لل  واإق������راره  ملناق�شته 

املجل�س القادمة.
ال��ل��ج��ن��ة وا���ش��ل��ت يف  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
م�شروع  مناق�شة  ال��ي��وم  اجتماعها 
التاأجري  ����ش���اأن  يف  احت�����ادي  ق���ان���ون 
اط����ل����ع����ت على  ح����ي����ث  ال���ت���م���وي���ل���ي 
م�شروع  ح����ول  ال��ف��ن��ي��ة  ال���درا����ش���ات 

القانون ومناق�شة بع�س بنوده.
ال�شام�شي  حمد  ماجد  �شعادة  وق��ال 
االجتماع  خ��لل  اطلعت  اللجنة  اإن 
مل�شروع  االإي�����ش��اح��ي��ة  امل���ذك���رة  ع��ل��ى 
الفنية  ال��درا���ش��ات  وبع�س  ال��ق��ان��ون 

املتعلقة بامل�شروع .
�شتلتقي  ال���ل���ج���ن���ة  اأن  اإىل  الف���ت���ا 
خ�������لل اج����ت����م����اع����ه����ا ال�������ق�������ادم مع 
ال�شلة  ذات  اجل���ه���ات  ع���ن  مم��ث��ل��ني 
ع��ل��ى وجهات  ل���لإط���لع  ب��ال��ق��ان��ون 
ومناق�شتها  وملحظاتهم  نظرهم 
م����ع اأع�������ش���اء ال��ل��ج��ن��ة وال�������رد على 

ا�شتف�شارات االأع�شاء.
واأك������د ح���ر����س ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى دع���وة 
واالخت�شا�س وممثلي  ذوي اخلرة 
العلقة  ذات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف 
القوانني  خلل مناق�شة م�شروعات 
لت�شمني  ال���ع���ام���ة  وامل����و�����ش����وع����ات 
الت�شورات  ب���اأف�������ش���ل  ت���ق���اري���ره���ا 

والتو�شيات.

التاأجري  اأن  اإىل  ال�شام�شي  واأ���ش��ار 
من  تنظيمه  اإىل  يحتاج  التمويلي 
خ���لل ت�����ش��ري��ع خ��ا���س ح��ت��ى يحقق 
النظم  اأن  ح��ي��ث  امل��ط��ل��وب  ال��ن��ج��اح 
لتنظيم  تكفي  ال  العامة  القانونية 
خا�شة  التمويلي  ال��ت��اأج��ري  ن�����ش��اط 
اأبعاد  عليه  ي��رتت��ب  النظام  ه��ذا  اأن 
وحما�شبية  وج��م��رك��ي��ة  ���ش��ري��ب��ي��ة 
م�شتجدة وال توجد قواعد لتنظيمها 
يف اأح���ك���ام ال��ق��وان��ني ال��ع��ام��ة لذلك 
ملا  الت�شريع  اإىل ه��ذا  ي��رز احل��اج��ة 
اإيجابي  اأث��ر  من  التمويلي  للتاأجري 
ك��ب��ري م���ن ح��ي��ث ت�����ش��ه��ي��ل واإت���اح���ة 
ال�شناعية  ل��ل��م�����ش��روع��ات  ال��ف��ر���ش��ة 
املعدات  على  للح�شول  وال��ت��ج��اري��ة 
من  مت��ك��ن��ه��ا  ال��ت��ي  االإن���ت���اج  واأدوات 
وذلك  وت��ط��وي��ره  ن�شاطها  مبا�شرة 
ع��ن ط��ري��ق ا���ش��ت��ئ��ج��ار ت��ل��ك املعدات 
يف  ل��ه��ا  مت��ل��ك��ه��م  ح���ق  م���ع  واالأدوات 
نهاية فرتة التاأجري دون حاجة اإىل 

اأجل  من  امل�شريف  للتمويل  اللجوء 
�شراء املعدات بطريقة مبا�شرة.

وبح�شب املذكرة االإي�شاحية مل�شروع 
التاأجري  ����ش���اأن  يف  احت�����ادي  ق���ان���ون 
ال��ت��م��وي��ل��ي ال�����ذي ي��ت��ك��ون م���ن 40 
مادة فاإن التاأجري التمويلي هو عقد 
اأو  اإيجار يقع على االأم��وال املنقولة 
احلق  مبوجبه  يعطي  املنقولة  غري 
نهاية  يف  املاأجور  بتملك  للم�شتاأجر 

الفرتة االإيجارية حكما اأو خيارا.
وقد ت�شمن م�شروع القانون اأحكاما 
التاأجري  ن�������ش���اط  م����زاول����ة  ت��ن��ظ��م 
العقد  ك��ت��اب��ة  و����ش���رط  ال��ت��م��وي��ل��ي 
ومكونات العقد اإ�شافة اإىل ت�شجيل 
يرد  ال��ذي  بالعقد  والتاأ�شري  العقد 
ال�شجل  العقار يف �شحيفته يف  على 
اإم����ارة واالأحكام  ال��ع��ق��اري ل��دى ك��ل 
املتعلقة بالتزامات كل من امل�شتاأجر 
واملوؤجر اإ�شافة اإىل حقوق كل منهما 
وعلقة امل�شتاأجر مع املورد و�شروط 

املوؤجرة  العني  عن  امل�شتاأجر  تنازل 
مل�شتاأجر اآخر.

القانون  م�����ش��روع  م����واد  وت��ع��ر���ش��ت 
العني  با�شتعمال  املتعلقة  للأحكام 
بها  واالنتفاع  وا�شتغللها  امل��وؤج��رة 
املوؤجرة  ال��ع��ني  ع��ل��ى  والتح�شينات 
بنقل  امل��وؤج��رة  ال��ع��ني  يف  والت�شرف 
اآخر  مت��وي��ل��ي  م��وؤج��ر  اإىل  ملكيتها 
العني  ا�����ش����ت����لم  اإىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 

املتعلقة  االأحكام  وت�شمنت  املوؤجرة. 
واملوا�شفات  العيوب  عن  بامل�شوؤولية 
وترخي�س العني املوؤجرة وامل�شوؤولية 
عن حيازة العني املوؤجرة وم�شوؤولية 
املوؤجر يف حال اإخلل املورد يف تنفيذ 
مبقت�شى  عليه  املرتتبة  االلتزامات 

اأحكام عقد التوريد.
القانون  م�شروع  م��واد  ت�شمنت  كما 
ف�شخ  اأو  باأثر بطلن  تتعلق  اأحكاما 

ع��ق��د ال��ت��وري��د ع��ل��ى ال��ع��ق��د واإع����ادة 
واجلهة  امل��وؤج��ر  اإىل  امل��وؤج��رة  العني 
يف  الف�شل  يف  االخت�شا�س  �شاحبة 
الدعاوى النا�شئة عن العقد واجلهة 

املعنية باإلغاء الرتخي�س.
بالعقوبات  تتعلق  اأحكاما  وت�شمنت 
ال�شبطية  �شفة  م��ن��ح  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
الق�شائي واالأحكام اخلتامية املتعلقة 

بتوفيق االأو�شاع واالإلغاءات.

•• اأبوظبي-وام:

اطلع وفد من القيادة العامة ل�شرطة دبي على جتربة القيادة العامة 
ل�شرطة اأبوظبي الرائدة يف جمال التدريب.

ب�شرطة  ال��ت��دري��ب  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  الكعبي  خلفان  العقيد  وك���ان 
الرزوقي  نا�شر  ح�شن  العقيد  برئا�شة  الزائر  الوفد  التقى  اأبوظبي 
التعاون  تعزيز  بحث  ومت  دب��ي  ب�شرطة  اجل��ودة  �شمان  مكتب  مدير 

امل�شرتك بني اجلانبني وتبادل اخلرات يف جمال املقارنات املعيارية 
اآل��ي��ات واأ���ش��ال��ي��ب ال��ت��دري��ب امل��ت��ط��ورة واإع�����داد وت�شميم  اإىل ج��ان��ب 
نظام  اإع���داد   كيفية  على  الوفد  واطلع  التدريبية.  املناهج  واعتماد 
ال�شاعات التدريبية وتوزيعها ومدى اال�شتفادة منها واإعداد الرامج 
التطويرية  ال�شلة باجلهود  املو�شوعات ذات  التدريبية وغريها من 
يف جمال التدريب. م�شيدا مبا حققته اإدارة التدريب من اإجنازات يف 

تنفيذ اأن�شطة وبرامج متطورة.

وفد من �شرطة دبي يطلع على
 »جتربة القيادة العامة يف اأبوظبي«

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2016/1770  جتاري  كلي 
اىل املحكوم عليه/1- �شركة اوليا التجارية ذ.م.م 2- وحيد عبد احل�شني �شيائي 3- حممد 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  تنها  جمتبى  ميثم   -4 فخزائي   ج��لل  جعفر 
ل�شالح/بنك  اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/4/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
للبنك  ي���وؤدوا  ب��ان  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  اي��ران  ���ش��ادرات 
املدعي مبلغ ع�شرة مليني وخم�شمائة واربعة االف وثمامنائة وثمانية و�شتون درهم و�شتة 
وع�شرون فل�شا والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ قيد النزاع احلا�شل يف:2016/9/8 
حتى ال�شداد التام والزامكم امل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة 
احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن 
�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2065  جتاري كلي

ابراهيم  عبدالكرمي   -2 حممد  ف��وؤاد  جميل  الدين  �شياء   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ان  االقامة مبا  ���س.ذ.م.م جمهويل حمل  للمقاوالت  املغربي   -3 الفار  عبدالكرمي 
ملك  حممد  عبداهلل  وميثله:احمد  املغربي  �شليمان  �شالح  ع��ادل  املدعي/يو�شف 
الثاين  عليه  امل��دع��ي  بعزل  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ان��وه��ي 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  التجاري  ال�شجل  م��ن  عليهم  امل��دع��ي  ا�شماء  و�شطب  ح��ذف 
الدعوى(  �شحيفة  يف  تف�شيليا  مو�شحة  الطلبات  )جميع  املحاماة  اتعاب  ومقابل 
بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س  املوافق 2017/11/8   االربعاء  يوم  لها جل�شة  . وح��ددت 
Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

نظمت وزارة الداخلية ممثلة باالإدارة العامة ملكافحة املخدرات االحتادية 
العدل مبقر  بوزارة  الق�شائية  والدرا�شات  التدريب  بالتعاون مع معهد 
املعهد يف املدينة اجلامعية بال�شارقة حما�شرة بعنوان “ب�شمة املخدرات 
من  بتو�شيات  تثقيفه  فعاليات  �شل�شلة  “�شمن  والتطبيق  الواقع  بني 

جمل�س مكافحة املخدرات االحتادي.
جمال  و�شمر  ال�شميطي..  ح�شني  خالد  الدكتور  العقيد  املحا�شرة  قدم 
للأدلة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��ن  كيميائي  خ��ب��ري  م�شاعد  اجل��وي��ل��ي  ال��دي��ن 
اجلنائية وعلم اجلرمية ب�شرطة دبي بح�شور امل�شت�شار الدكتور حممد 
حممود الكمايل مدير عام املعهد والعقيد عبدالرحمن حممد العوي�س 

رئي�س  الداخلية  ب���وزارة  االحت��ادي��ة  امل��خ��درات  ع��ام مكافحة  نائب مدير 
املكتب التنفيذي ملجل�س مكافحة املخدرات وامل�شت�شار عبيد القمزي نائب 
مدير عام املعهد وعدد من الق�شاة ووكلء النيابات العامة يف الدولة ، 

و�شباط مكافحة املخدرات واجلمارك .
واأنواعها  امل��خ��درات  بب�شمة  التعريف  ح��ول  املحا�شرة  حم��اور  وت��رك��زت 
واأهمية تتبعها لك�شف م�شدرها وا�شتعرا�س املمار�شات والتجارب العاملية 
تطبيق  اأهمية  على  والتاأكيد  امل��خ��درات  ب�شمة  عن  الك�شف  يف  املتقدمة 

املمار�شات املتقدمة يف جمال مكافحة املخدرات.
واأعرب العقيد عبدالرحمن حممد العوي�س عن �شكره وتقديره للتعاون 
يف  الق�شائية  وال��درا���ش��ات  التدريب  معهد  على  القائمني  من  امللمو�س 

التجهيز واالإعداد اجليد لهذه املحا�شرة.

الداخلية والعدل تنظمان حما�شرة حول »ب�شمة املخدرات«

يتناف�س خاللها 16 طالبا وطالبة من 14 دولة عربية

يت�شابقون يف الت�شفيات النهائية  لتحدي القراءة العربي اليوم فار�شا   16
و400 األف طالب وطالبة �ساركوا يف التحدي هذا العام ماليني   7

حمّكمًا لتقييم الطلبة يف خمتلف مراحل التحدي  1500

الوطني االحتادي ي�شارك يف اجتماعات منتدى ال�شباب الربملانيني يف �شانت بطر�شبريغ نادي تراث االمارات ي�شارك يف الن�شخة 
العا�شرة ملعر�س الفر�س باملغرب

•• اأبوظبي -وام:

ي�������ش���ارك ن������ادي ت������راث االم���������ارات يف 
الفر�س  مل��ع��ر���س  ال��ع��ا���ش��رة  ال��ن�����ش��خ��ة 
ال��ذي يفتتح غدا يف مدينة اجلديدة 
املغربية حتت الرعاية العاهل املغربي 

امللك حممد ال�شاد�س.
وي���ق���ام امل��ع��ر���س حت���ت ���ش��ع��ار “ع�شر 
والوالء”  االع������ت������زاز  م����ن  �����ش����ن����وات 
اجلاري  اأك��ت��وب��ر   22 ح��ت��ى  وت�شتمر 

على  ال�شوء  ال���دورة  ه��ذه  وت�شلط   ..
اجلهود املبذولة على جميع امل�شتويات 
لتثمني الرثاء والتنوع الكبري لتقاليد 

الفرو�شية املغربية.
ال���ن���ادي يف احلدث  وت���اأت���ي م�����ش��ارك��ة 
ال��������ذي ي����ق����ام يف ف�������ش���اء امل���ع���ار����س 
باجلديدة بتوجيهات من �شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  زاي�����د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
ن��ادي ت��راث االم���ارات وحر�س �شموه 

يف  وامل�شاركة  التواجد  على  املتوا�شل 
جميع املعار�س على اختلف اأنواعها 
الفر�س  معر�س  خا�شة  وم�شامينها 
امل�شاركة  ع��ل��ى  ال���ن���ادي  اإع���ت���اد  ال����ذي 
واأهميته  ملكانته  ن��ظ��را  ف��ع��ال��ي��ات��ه  يف 
بر�شالة  اأه���داف���ه  واإرت���ب���اط  ال��دول��ي��ة 
االهتمام  يف  ال���ن���ادي  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ورعاية اخليول العربية االأ�شيلة وما 
على  والعمل  تقاليد  من  بها  يرتبط 
وموا�شم  ن�����ش��اط��ات  اإط����ار  ���ش��ون��ه��ا يف 
بوذيب  قرية  تتبناها  التي  الفرو�شية 

العاملية للقدرة باخلتم.
اط������ار  امل�����������ش�����ارك�����ة يف  ت������اأت������ي  ك����م����ا 
ريا�شة  دع��م  يف  ال��ن��ادي  ا�شرتاتيجية 
وخارجها  ال����دول����ة  يف  ال���ف���رو����ش���ي���ة 
وال���ع���م���ل ع���ل���ى االرت�����ق�����اء ب���ه���ا وف���ق 
وبخا�شة  واملحلية  الدولية  القوانني 
اأر�شى  ال��ذي  ب��وذي��ب  ب��روت��وك��ول  بنود 
قواعده �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 
اآل نهيان قبل نحو عامني للمحافظة 
على �شلمة و�شحة خيول ال�شباقات 
وحقق وما يزال �شدى اإيجابيا وا�شعا 
الريا�شية  وامل���ح���اف���ل  االأو�����ش����اط  يف 
وت�شهد  والدولية.  والعربية  املحلية 
اأكتوبر   20 ي���وم  امل��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات 
ب�شباق  ال���ف���ائ���زي���ن  ت���ك���رمي  اجل������اري 
6 و7  ال��ذي ج��رى يومي  االأرز  غابة 
اأكتوبر اجلاري يف اإقليم اإفران املغربي 
بتنظيم من معر�س الفر�س باجلديدة 
وقرية بوذيب العاملية للقدرة التابعة 

لنادي تراث االإمارات.

•• �صانت بطر�صبريغ-وام:

الرميثي و�شعادة  �شعيد  �شعادة  عر�س 
وفد  اأع�����ش��اء  اجلا�شم  �شليمان  علياء 
امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت�������ادي خلل 
منتدى  اج��ت��م��اع��ات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م��ا 
ام�س  عقد  الذي  الرملانيني،  ال�شباب 
على هام�س اجتماعات اجلمعية العام 
للمجل�س   201 وال������دورة   137 ال���� 
ال��دويل يف  احلاكم للحتاد الرملاين 
الرو�شية،  بطر�شبريغ  �شانت  مدينة 
جتربة دولة االإمارات الرائدة يف دعم 
امل�����ش��ارك��ة يف  م��ن  ال�����ش��ب��اب ومتكينهم 
الدولة  وج��ه��ود  ال��ق��رار،  �شنع  عملية 

الرامية اإىل تعزيز حقوق االإن�شان.
وقال �شعادة الرميثي ان دولة االإمارات 
تعتر من اأوائل املوقعني على العديد 
الدولية  واالت��ف��اق��ي��ات  امل��واث��ي��ق  م��ن 
باعتبارها  االإن���������ش����ان،  ح���ق���وق  ح����ول 
التزاماً اإن�شانياً، واأخلقياً، وح�شارياً، 
ن�����ش��ر وتعزيز  ع��ل��ى ����ش���رورة  م���وؤك���دا 
ومتكني  ال�شيا�شية  امل�����ش��ارك��ة  ث��ق��اف��ة 
ال�������ش���ب���اب يف ظ����ل ����ش���ي���ادة واح������رتام 
با�شتمرار  تعمل  فهي  ل��ه��ذا  ال��ق��ان��ون 
ملنظومتها  م�����ش��ت��م��رة  م���راج���ع���ة  يف 
�شارت  ك��م��ا  والت�شريعية،  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
الدميقراطية  تعزيز  نهج  يف  ال��دول��ة 
ال�شيا�شية  للم�شاركة  اأبنائها  ومتكني 
ذل��ك يتم من خلل  ان كل  الفتا اىل 
وا�شرتاتيجيات  حم���ددة  عمل  اآل��ي��ات 
وزيرة  اأول  تعيني  مت  حيث  مدرو�شة 
ال�شباب،  وزي������رة  م��ن�����ش��ب  يف  ���ش��اب��ة 
الوطنية  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  واط������لق 

لتمكني ال�شباب.

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
اط��ل��ق ح�����واراً وطنياً  دب����ي، رع����اه اهلل 
 “ يف  متثل   /2016/ ال�شباب  ح��ول 
االأفكار  ملناق�شة  ال�شبابية”،  اخل��ل��وة 
وامل���ق���رتح���ات ال��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا دعم 
اآمالهم  حتقيق  م��ن  ال�شباب  ومتكني 
وط���م���وح���ات���ه���م، وت��ف��ع��ي��ل دوره������م يف 
بالدولة..  امل�شتدامة  التنمية  م�شرية 
تلك املرحلة من متكني ال�شباب التي 
�شباب  جمل�س  اإن�����ش��اء  عنها  متخ�س 
ي�����ش��م م�����ش��ت�����ش��اري��ن �شباب  االإم������ارات 
االمارات  حكومة  عمل  يف  ي�شاهمون 

وخلق حلقات حوارية �شبابية.
الذي  املنتدى  اجتماع  خ��لل  وج��رى 
ي��ع��د اأح����د اأج���ه���زة االحت�����اد ال����ذي مت 

به  ت��ق��دم  م��ق��رتح  ع��ل��ى  ب��ن��اء  تاأ�شي�شه 
حتديث  االحت����ادي،  الوطني  املجل�س 
ق��ائ��م��ة ال������دول ح����ول م�����ش��ارك��ة فئة 
املر�شحني  اىل  واال���ش��ت��م��اع  ال�����ش��ب��اب، 
ل��رئ��ا���ش��ة االحت����اد ال��رمل��اين ال���دويل، 
الفعاليات  اأن�شطة  وحتديث ومناق�شة 

لعام 2017_2018.
املنتدى  ي��ح��ت��ف��ل  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
بالذكرى ال�شنوية الع�شرين للإعلن 
مت  حيث  الدميقراطية  ب�شاأن  العاملي 
يف  النظر  قيد  ال��ق��رار  م�����ش��روع  بحث 
ت�شارك  ب�شاأن   137 العامة  اجلمعية 
الع�شرين  ال�شنوية  الذكرى  تنوعنا: 
الدميقراطية  ب�شاأن  العاملي  للإعلن 
وح���ق���وق االن�������ش���ان م�������ش���روع ال���ق���رار 

وتعديله.
وق���ال���ت ����ش���ع���ادة ع��ل��ي��اء اجل���ا����ش���م انه 

املقدمة  امل����ق����رتح����ات  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا 
“م�شاركة  ال����ق����رار  م�������ش���روع  ب�������ش���اأن 
ل���لإع���لن   20 ال�����ذك�����رى  ت���ن���وع���ن���ا: 
نقرتح  فاأننا  للدميوقراطية،  العاملي 
اإ����ش���اف���ة م���ا ي��ت�����ش��م��ن ال��ت��اأك��ي��د على 
وج���ود خ��ط��ط وب��رام��ج ع��م��ل حمددة 
يف  ال�شباب  م�شاهمة  تطوير  ت�شمن 
اإ�شافة  ال�شيا�شة والرملان بحيث يتم 
عمل  وب��رام��ج  خطط  “وتبني  ع��ب��ارة 
حمددة يف هذا ال�شاأن.” ، واإ�شافة ما 
يت�شمن التاأكيد على اهمية ا�شتخدام 
التكنولوجيا احلديثة وال�شيما قنوات 
عملية  يف  االج���ت���م���اع���ي،  ال���ت���وا����ش���ل 
ت��ث��ق��ي��ف امل��ج��ت��م��ع��ات وال���ت���وا����ش���ل مع 

ال�شباب باعتبارها الو�شيلة املثلي.
م��راع��اة م�شروع  اأه��م��ي��ة  واأك����دت على 
والنزاهة  امل�������ش���ارك���ة  ل��ق��ي��م  ال����ق����رار 

للنتخابات،  واملو�شوعية  وال�شفافية 
م�شروع  مراعاة  اهمية  على  والتاأكيد 
ال�����ق�����رار ل���ل���ت���ن���وع ال����دمي����ق����راط����ي يف 
خمتلف دول العامل و�شمان ال�شمولية 
والتنوع وامل�شاواة، علوة على مراعاة 
القرار ملا يطلق عليه “ الدميقراطية 
الت�شاركية. وثمن وفد املجل�س اجلهود 
القرار  م�����ش��روع  �شياغة  يف  امل��ب��ذول��ة 
ل���لإع���لن   20 ب���ال���ذك���رى  اخل����ا�����س 
العاملي للدميوقراطية، م�شريين اإىل 
اأن اأهمية هذا االإعلن تكمن يف تاأكيده 
على اأن الدميقراطية وحقوق االإن�شان 
وهو  واح��د،  هدفهم  القانون  و�شيادة 
امل�شاركة  بني  القائمة  العلقة  تاأكيد 
يف  ال�شباب  واإ���ش��راك  والدميقراطية، 
مهمة  ركيزة  هي  القرار  �شنع  عملية 
التنمية، ولكن وبرغم ذلك  تعزيز  يف 
مازال ال�شباب يف خمتلف دول العامل 
والتمكني  امل�شاركة  عملية  من  يعاين 
ال�شريحة االأكر  انهم  ال�شيا�شي رغم 
يف  ا�شا�شيون  و���ش��رك��اء  املجتمعات،  يف 
ر�شم معامل احلا�شر وامل�شتقبل، حيث 
حتديات  ال�شباب  م��ن  العديد  ي��واج��ه 
خا�شة تتمثل يف االق�شاء واللم�شاواة 

وا�شكال متعددة من التمييز.
ع��ددا من  املنتدى  اأع�شاء  ناق�س  وقد 
اللجنة  ع��ل��ى  ل��ع��ر���ش��ه��ا  ال��ت��و���ش��ي��ات 
كيفية  يف  اأي�������ش���اً  امل��ن��ت��دى  و���ش��ي��ن��ظ��ر 
االإج����راءات  يف  ال�شباب  منظور  اإدراج 
العامة  للجمعية  االأخ����رى  وال��ن��ت��ائ��ج 
137، ال�شيما ب�شاأن مو�شوع املناق�شة 
الثقافية  ال��ت��ع��ددي��ة  وت��ع��زي��ز  ال��ع��ام��ة، 
وال���������ش����لم م����ن خ�����لل احل��������وار بني 

االأديان وبني االأعراق.

•• دبي- الفجر

ت�شل مبادرة “حتدي القراءة العربي” 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
لت�شجيع  م�شروع  ك��اأك��ر  اهلل،  رع��اه 
مب�شتوى  للرتقاء  عربيا،  ال��ق��راءة 
ت�����ش��ن��ي��ف امل��ن��ط��ق��ة ال���ع���رب���ي���ة على 
واالإطلع  القراءة  م�شتويات  قائمة 
االأخرية  حمطاتها  اأوىل  اإىل  عامليا، 
اإذ يتناف�س على مدار يومني  اليوم، 
عربية  دول����ة   14 م��ن  ف��ار���ش��اً   16

الت�شفيات النهائية  للتحدي.
ن��ت��ائ��ج تلك  ت���ف���رز  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
3 طلبة  ت��ر���ش��ي��ح  ع���ن  ال��ت�����ش��ف��ي��ات 
�شيتم  االأول،  امل��رك��ز  على  للتناف�س 
احلفل  خ�������لل  ع���ن���ه���م  االإع������������لن 
اخلتامي، يف وقت �شارك يف  الن�شخة 
ال�����ث�����اين ل���ل���ت���ح���دي، اأك�������رث م�����ن 7 
مليني و400 األف طالب وطالبة 
من 25 دولة عربية واأجنبية، و75 
عن  ف�شل  وم�شرفة،  م�شرف  األ���ف 
االأكرث  مدر�شة  األ��ف   41 م�شاركة  
ال���ق���راءة بني  مت��ي��زا يف ن�شر ث��ق��اف��ة 

الطلب واملجتمع املحلي.
وبلغ عدد الوفود التي و�شلت اإىل دبي 
اخلتامي  احلفل  يف  بلدانها  لتمثيل 
للتحدي، ما يقرب من  25 عربية 

200 طالب  ع��ن   واأجنبية، ف�شل 
الع�شرة  املراكز  على  ح��ازوا  وطالبة 
االأوىل وميثلون بلدانهم ويرافقهم 
عددا من امل�شرفني واأولياء االأمر، اإذ 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يتوج 
االأربعاء  ي��وم  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
املقبل على  م�شرح اأوبرا دبي،  “بطل 
التحدي”، واملدر�شة الفائزة بجائزة 
امل�شرف  ع��ن  ف�شل  دوالر،  امل��ل��ي��ون 
املتميز، وبلغ عدد الطلبة احلائزين 
على املراكز الع�شرة االأوىل وميثلون 
ب���ل���دان���ه���م وي���راف���ق���ه���م ع�������ددا من 
يقرب  ما  االأم���ر،  واأول��ي��اء  امل�شرفني 

من  200 طالب وطالبة. 
م�����دار������س  �����ش����ت  ب����ل����غ����ت  وق��������ت  يف 
اللقب،  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  الت�شفيات 
املدر�شة  ع��ن  االإع����لن  �شيتم  ح��ي��ث 
يف  دوالر  باملليون  ال��ف��ائ��زة  املتميزة 
ح��ف��ل ت��ت��وي��ج ب��ط��ل ال��ت��ح��دي، حيث 
عربية،  دول   6 امل��دار���س  تلك  متثل 
ت�شم “  االإمارات وم�شر وفل�شطني 

والبحرين واجلزائر«.
و�شارك يف التحدي اأكرث من 1500 
العربية،  ال��دول  خمتلف  يف  حمّكماً 
حر�شوا على تقييم مراحل التحدي 
املدر�شية  ال��ت�����ش��ف��ي��ات  م����ن  ب�������دءاً 
املناطقية على م�شتوى  فالت�شفيات 
املديرية  اأو  امل��ح��اف��ظ��ة  اأو  امل��ن��ط��ق��ة 
وانتهاء  امل����دار�����س  ل��ه��ا  ت��ت��ب��ع  ال���ت���ي 

الدولة،  م�شتوى  على  بالت�شفيات 
وحتكيم  تقييم  اآل��ي��ات  �شمن  وذل��ك 
معتمدة بالتن�شيق مع فريق حتدي 

القراءة العربي يف االإمارات.
 

اختباران للتقييم
الطلبة  ي��خ�����ش��ع  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
واآخر  �شفهي  اأح��ده��م��ا  الخ��ت��ب��اري��ن 
القدرات اخلا�شة  لتقييم  حتريري، 
واالأفكار  النقاط  اأب��رز  با�شتعرا�س 
بلغة  ق��راءت��ه��ا  ال��ت��ي مت��ت  الكتب  يف 
وا�شتيعاب  و�شليمة،  متينة  عربية 
والتعبري  ك��ك��ل،  القرائية  املح�شلة 
و�شخ�شيته،  الطالب  باأ�شلوب  عنها 
املناق�شة  يف  مميزة  ق��درات  وتطوير 
وال��ن��ق��د وال��ت��ح��ل��ي��ل، وال���رب���ط بني 
االأف���ك���ار وامل��ف��اه��ي��م امل��خ��ت��ل��ف��ة، اإىل 
النف�س  ب��ال��ث��ق��ة يف  ال��ت��ح��ل��ي  ج��ان��ب 

والتمكن يف االأداء عموماً.

اإذابة املعوقات
فر�شان  من  بعدد  “الفجر”  التقت 
و�شولهم  ف����ور  ح�����ش��ري��اً،  ال����ق����راءة 
االمارات، اإذ اأكدوا اأن مبادرة �شاحب 
اأذابت  ال��دول��ة،  رئي�س  نائب  ال�شمو 
والتحديات  ال�����ش��ع��وب��ات  اأم���ام���ه���م 
واملعوقات كافة، ون�شوا معها ويلت 
امل���ر����س واجلهل  احل�����روب واأوج������اع 

واالأمية.

حف�شة   “ ال����ط����ال����ب����ات  وق������ال������ت 
العو�شي  �شعيد  وعائ�شة  الظنحاين 
اإن  حمدان”،  ه��ي��ا  ع���دن���ان  وم����رمي 
���ش��ب��اق حت����دي ال����ق����راءة اأن������ار رب���وع 
العلم  ال��ع��رب��ي مب�����ش��اب��ي��ح  ال���وط���ن 
م�شاراً  امل����ب����ادرة  وب���ات���ت  وامل���ع���رف���ة، 
املطالعة  اأزم�����ة  مل��ج��اب��ه��ة  مم��ن��ه��ج��اً، 
بني الطلبة العرب، وعرت باأجيال 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل م���ن ال��ن��ف��ق امل��ظ��ل��م، مبا 
اإىل  واالأم���ي���ة،  اجل��ه��ل  م��ن  يحتويه 
و�شكلت  وامل���ع���رف���ة،  ال��ع��ل��م  م��ي��ادي��ن 
متميزاأ،  م��ع��رف��ي��ا  ع���رب���ي���اً  ح����راك����اً 
التفاوؤل،  اأب��واب  دقت  فاالإح�شائيات 
ت��وؤك��د ما  واالرق�����ام �شجلت ح��ق��ائ��ق 
ح��ق��ق��ت��ه امل����ب����ادرة م����ن  اإجن�������ازات يف 

عامها االول.

قادة امل�ستقبل
اأك�����دن اأن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
رعاه اهلل، اأ�شتطاع اأن ي�شنع باملعرفة 
قادة امل�شتقبل عربيا، ابطااًل جتازوا 
�شعادتهم  ع��ن  معرين  التحديات، 
الثقافية  املكانة  هذه  اإىل  بالو�شول 

من خلل �شباق التحدي.
القراءة متنحها متعة  اأن  واو�شحن 
ا�شتخراج  يف  وت�شهم  ذات���ي،  ور���ش��ى 
والتف�شيلية  ال����ع����ام����ة  االف������ك������ار 

القراءة  اأهمية  م��وؤك��دن  وف��وائ��ده��ا، 
لهن  ت�شئ  حيث  االن�����ش��ان،  حياة  يف 
وت�شاعدهن  وامل��ع��رف��ة،  العلم  دروب 
واجلهل  االمية  حتديد  جمابهة  يف 
وفهم  ال������ق������راءة   اأن  اإذ  وال���ف���ق���ر، 
الن�شو�س مل يكونا اأمراً �شعبا ومل 
ب���ل كانت  ل��ه��ن،  اأي حت���دي  ي�����ش��ك��ل 
ي�شتمتعن با�شتخراج االأفكار العامة 
ي�شر،  بكل  وال��ف��وائ��د  والتف�شيلية، 
لنجاحهن  �شعادتهن  ع��ن  م��ع��رات 
عن  ف�شل  ال��ت��ح��دي،  يف  وتفوقهن 
االإم�����������ارات يف هذا  ����ش���رف مت��ث��ي��ل 

ال�شباق الكبري.
جتربة  ال����ت����ح����دي  اأن  واأ������ش�����ف�����ن 

ق��راءة كتب  اإذ حر�شوا على  فريدة، 
وتدّربوا  اع��م��اره��م،  ت��ف��وق  متنوعة 
ع��ل��ى امل��ع��اي��ري امل��ط��ل��وب��ة ال��ت��ي تركز 
املقروء  وف��ه��م  ال�شليمة  اللغة  على 
والتفكري الناقد واالإبداعي والتعلم 
الذاتي ونوع الكتاب املقروء و مدى 
لكل  ال��ع��م��ري��ة  للمرحلة  م��لءم��ت��ه 
طالب ومدى التنوع عند الطلب يف 

العديد من املجاالت.

جوائز التحدي
جلوائز  االإج��م��ال��ي��ة  القيمة  وت��ب��ل��غ 
دوالر  م����لي����ني  ث����لث����ة  ال���ت���ح���دي 
دوالر  م��ل��ي��ون  بينها  م��ن  اأم��ري��ك��ي، 

للمدر�شة املتميزة الفائزة بالتحدي، 
ملدير  األ��ف دوالر   100 يتم منح  اإذ 
املدر�شة، و100 األف دوالر للم�شرف 
تخ�شي�س  �شيتم  ح��ني  يف  امل��ت��م��ي��ز، 
دوالر كم�شاعدات عينية  األف   800
املدر�شة  مل�����ش��اع��دة  ت��ط��وي��ر  وب���رام���ج 
تر�شيخ  يف  ر�شالتها  م��وا���ش��ل��ة  ع��ل��ى 
ثقافة القراءة لدى الطلبة واعتماد 
االأن�شطة القرائية املختلفة جزءاً ال 
التعليمية،  منظومتها  م��ن  ي��ت��ج��زاأ 
التحدي،  ب��ط��ل  ال��ط��ال��ب  و���ش��ي��ن��ال 
دوالر،  األ��ف   150 مقدارها  ج��ائ��زة 
كما �شيتم منح مكافاآت مالية الأوائل 

الطلبة يف دولهم.

العربي  ال����ق����راءة  حت����دي  وي�����ش��ع��ى 
امل���ن���درج حت��ت م���ب���ادرات حم��م��د بن 
را�شد اآل مكتوم العاملية اإىل امل�شاهمة 
يف خلق جيل مبدع، ومتميز، وتعزيز 
مهارات  وت��ن��م��ي��ة  ال����ق����راءة،  ث��ق��اف��ة 
وكذلك  والناقد،  االإبداعي  التفكري 
العربية،  ال���ل���غ���ة  م����ه����ارات  ت��ن��م��ي��ة 
اإ�شافة  ا�شتخدامها،  على  وال��ق��درة 
اإىل اإن�شاء جيل مت�شامح منفتح على 
االأخرى،  وال��دول  ال�شعوب،  ثقافات 
القراءة  يف  عربية  نه�شة  واإح����داث 
جميع  اإىل  ال���و����ش���ول  خ�����لل  م����ن 
الطلبة يف خمتلف املدار�س بالوطن 

العربي.

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3286  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- مطعم ومقهى رويال كباب 2- اديتي منان مي�شرتي ب�شفتها 
مالك موؤ�ش�شة )مطعم ومقهى رويال كباب( جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  ���س.ذ.م.م قد  البحرية  االوروبية للأغذية 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )18637( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% من تاريخ التقا�شي وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بل 
كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2017/10/24  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1203  جتاري  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- مهي�س ناري ادناين جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/8/21  يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/
البنك العربي املتحد ���س.م.ع بالزام املدعي عليه )مهي�س ناري ادن��اين( بان يوؤدي 
للمدعي )البنك العربي املتحد �س.م.ع( مبلغ وقدره )452.396.70( درهم والفائدة 
وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمته  ال�شداد  وحتى  م�����ن:2017/3/28  �شنويا   %9 ب��واق��ع 
وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/348  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �شيجنت�شر كومر�شال بروكر �س.ذ.م.م 2- بهروز عبدالرحمن 
املدعي/ ان  نانور جمهويل حمل االقامة مبا  مري احمدي 3- بهفر حممد رفيع 
خديجه طاهر زينل ابراهيم وميثله:احمد ح�شن علي ها�شم قد اأقام عليك الدعوى 
املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  م�شفي  بتعيني  املطالبة  ومو�شوعها 
. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/11/2  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1260  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- مطعم ال�شوكة الذهبيه )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( 2- 
مبا  االقامة  حمل  جمهويل  ال�شخ�شية  ب�شفته   - هارتان  �شد  مون  كونهي  كوبارا 
ان املدعي/منر بن �شعد بن حممد غزال وميثله:احمد ح�شن علي ها�شم قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )7380000( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   . كفالة  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد 
االثنني املوافق 2017/10/23  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  مكلف باحل�شور 
فان  تخلفك  االأق��ل  ويف حالة  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/4071  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- الميا فيزيون   جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ زهيري عبا�س حممد عبا�س   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11684( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�شافة اىل مبلغ 1019 درهم ر�شوم 
التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعلن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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»منتدى املراكز واجلمعيات االإ�شالمية« يدعو اإىل و�شع ميثاق اأخالقي م�شرتك بني اأتباع االأديان
•• �صنغافورة-وام:

اختتمت ام�س يف مدينة �شنغافورة اأعمال املنتدى الثاين لروؤ�شاء املراكز الثقافية 
واجلمعيات االإ�شلمية خارج العامل االإ�شلمي الذي عقدته املنظمة االإ�شلمية 
للرتبية والعلوم والثقافة “اإي�شي�شكو” بالتعاون مع جمعية الدعوة االإ�شلمية 
يف �شنغافورة حتت عنوان “ دور اجلمعيات االإ�شلمية غري احلكومية يف تعزيز 
و�شع  اإىل  للمنتدى  اخلتامي  البيان  ودع��ا  واآف���اق«.  حتديات   : ال�شلم  ثقافة 
وال�شلم مبا  احل��وار  ملبادئ  يوؤطر  االأدي���ان  اأت��ب��اع  بني  اأخ��لق��ي م�شرتك  ميثاق 
يخدم العي�س امل�شرتك والتعاون االإن�شاين واالحرتام املتبادل. ورحب امل�شاركون 
اعتماد  اإىل  والدعوة  العاملي”  لل�شلم  �شفراء  امل�شلم  “ال�شباب  مبادرة  باإطلق 
واحل�شارات..  الثقافات  بني  وال�شلم  احل��وار  لتعزيز  الثقافية  الو�شاطة  اآلية 
احل�شنة”  للنوايا  االإي�شي�شكو  �شفراء  “برنامج  حققها  التي  بالنتائج  ن��وه��وا 

�شفراء  امل�شلم  “ال�شباب  مبادرة  احت�شان  اإىل  ودعوته  حققها  التي  وبالنتائج 
لل�شلم العاملي” لل�شتغال حتت مظلته والتن�شيق معه. ودعا امل�شاركون املراكز 
ال�شورة  تقدمي  اإىل  االإ�شلمي  العامل  خ��ارج  االإ�شلمية  واجلمعيات  الثقافية 
احلقيقية املعتدلة واملت�شاحمة للدين االإ�شلمي وت�شحيح ال�شور امل�شوهة عنه 
يف و�شائل االإع��لم واأك��دوا �شرورة اإج��راء احل��وار وتعزيزه مع معتنقي االأديان 
اإىل  ا�شتنادا  العاملي  ال�شلم  يخدم  فيما  وتعاون  تفاهم  خلق  اأج��ل  من  االأخ��رى 
مبداأ االأخوة االإن�شانية وتبني ثقافة الو�شطية وال�شلم منهجا و�شلوكا. واأو�شوا 
املراكز الثقافية واجلمعيات االإ�شلمية خارج العامل االإ�شلمي مبزيد التن�شيق 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  االأع��ل��ى  املجل�س  خ��لل  من  بينها  فيما  والت�شبيك 
تعريفية  ثقافية  اأي���ام  عقد  االإي�شي�شكو  م��ن  وط��ل��ب��وا  اجل��ه��وي��ني.  واملن�شقني 
الثقافية  املراكز  مع  بالتعاون  واأمريكا  واأوروب���ا  اآ�شيا  يف  االإ�شلمي  العامل  عن 
ال�شباب  لفائدة  ثقايف  اأ���ش��ب��وع  وعقد  املناطق  ه��ذه  يف  االإ�شلمية  واجلمعيات 

اجلامعات بالتعاون مع اجلامعة االإ�شلمية العاملية يف ماليزيا وور�شات احلوار 
مع اأتباع االأديان يف اجلامعات االأوروبية مل�شاعدة طلبتها امل�شلمني االأجانب على 
االندماج بالتعاون مع املنظمة العاملية للهجرة وجمعية الكوريي�س. وحث البيان 
املنظمات االإ�شلمية غري احلكومية والقيادات الدينية على العمل امل�شرتك عر 
القنوات ال�شلمية الإعادة الوئام والكرامة االإن�شانية وتخفيف املعاناة االإن�شانية 
العامل  راب��ط��ة  امل�����ش��ارك��ون  ودع���ا  امل�شلمة.  امل�شلمة وغ��ري  ل��لأف��راد واجل��م��اع��ات 
املراكز  لروؤ�شاء  الثالث  املنتدى  لعقد  االإي�شي�شكو  مع  التعاون  اإىل  االإ�شلمي 
يف  بالبريو  ليما  يف  االإ�شلمي  العامل  خ��ارج  االإ�شلمية  واجلمعيات  الثقافية 
نهاية �شبتمر �شنة 2018 بالتن�شيق مع املنظمة االإ�شلمية الأمريكا اللتينية 
والكاريبي. ووجهوا التهنئة اإىل جمعية الدعوة االإ�شلمية يف �شنغافورة ممثلة 
اإن�شائها  �شنة على  اأع�شائها مبنا�شبة مرور خم�س وثمانني  يف رئي�شها وجميع 
االأديان  اأت��ب��اع  بني  احل��وار  تعزيز  اأج��ل  من  بها  قامت  التي  باجلهود  م�شيدين 

والثقافات واالأع��راق يف �شنغافورة وجنوب �شرق اآ�شيا. �شارك يف افتتاح املنتدى 
االإ�شلمي  العامل  لرابطة  العام  االأم��ني  العي�شى  الكرمي  عبد  حممد  الدكتور 
والدكتور حممد ح�شبي اأبو بكر حميي الدين رئي�س جمعية الدعوة االإ�شلمية 
يف  الدبلوما�شي  ال�شلك  واأع�شاء  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  من  وعدد  ب�شنغافورة 
فيها وعدد من  الرئي�شة  الدينية  املوؤ�ش�شات  ا�شافة اىل ممثلني عن  �شنغافورة 
و�شائل االإعلم يف �شنغافورة ووفود املراكز الثقافية واجلمعيات االإ�شلمية من 
واأع�شاء  الهادي  واملحيط  اآ�شيا  �شرق  دول جنوب  االإ�شلمي ومن  العامل  خارج 
االإ�شلمي  العامل  خ��ارج  للم�شلمني  والثقافة  والعلوم  للرتبية  االأعلى  املجل�س 
واآ�شيا  اأوروب��ا  يف  العامل  خارج  االإ�شلمي  الثقايف  العمل  ا�شرتاتيجية  ومن�شقي 
واأمريكا اللتينية والكاريبي ميثلون دول من بينها االأرجنتني واململكة املتحدة 
واألبانيا وكندا وفرن�شا والهند واأندوني�شيا وماليزيا ورو�شيا واإ�شبانيا و�شوي�شرا 

واأ�شرتاليا والفلبني وبروناي دار ال�شلم و�شريلنكا و�شنغافورة.

•• عوا�صم-وكاالت:

ال���ل���ي���ل���ة قبل  م���ن���ت�������ش���ف  ان���ت���ه���ت 
اأعطتها  �شاعة   48 مهلة  املا�شية 
الكردية  الب�شمركة  ل��ق��وات  ب��غ��داد 
النفط  ح���ق���ول  م���ن  ل��لن�����ش��ح��اب 
وا�شنطن  دخ����ل����ت  ك������رك������وك،  يف 
ع��ل��ى اخل���ط ل��ن��زع ف��ت��ي��ل مواجهة 
االأطراف  حمتملة، حمذرة جميع 
�شوب  ال��ه��ج��وم  اأو  ال��ت��ق��دم  ب��ع��دم 

مدينة كركوك.
يف  االأمنية  اللجنة  رئي�س  وك�شف 
اآزاد  ك���رك���وك  جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة 
التحالف  ق����وات  اأن  ع��ن  ج���ب���اري، 
اأخ���رت جميع االأط���راف  ال���دويل 
�شوب  ال��ه��ج��وم  اأو  ال��ت��ق��دم  ب��ع��دم 
مدينة كركوك، موؤكداً اأن التحالف 
اأي  �شي�شرب  باأنه  اجلانبني  اأخ��ر 
املدينة،  نحو  الهجوم  جهة حتاول 

وفقاً لوكالة الغد بر�س.
التحالف  ق��وات  اإن  وق��ال ج��ب��اري، 
يف  بالبقاء  االأط����راف  جميع  دع��ت 
الهجوم  اأو  ال��ت��ق��دم  وع���دم  مكانها 
اأن  اإىل  م�������ش���رياً  ك����رك����وك،  ن���ح���و 
حتوم  ال���دويل  التحالف  ط��ائ��رات 
ملراقبة  ���ش��اع��ة   24 امل��دي��ن��ة  ح���ول 
االأو�����ش����اع. وك����ان م�����ش��وؤول كردي 
العراقية  “القوات  اإن  ق��ال  رف��ي��ع، 
اأمهلت املقاتلني االأكراد حتى م�شاء 
مواقعهم  اإىل  للن�شحاب  ال�شبت 
2014 يف حمافظة كركوك  قبل 

الغنية بالنفط«.
وكان م�شدر ع�شكري، قال يف وقت 
با�شرت  العراقية  القوات  اإن  �شابق 

الب�شمركة  قوات  العراقية  القوات 
ليل  منت�شف  ان��ت��ه��ت  ���ش��اع��ة   48
وت�شليم  للن�شحاب  االأحد  ال�شبت 
م���واق���ع���ه���ا ل��ل��ح��ك��وم��ة االحت����ادي����ة 

بنهاية م�شاء ال�شبت.
ال���ع���لق���ات بني  ����ش���اءت  اأن  وب���ع���د 
يوؤكد  اال���ش��ت��ف��ت��اء  اإث����ر  اجل��ان��ب��ني 
اأنه  العبادي  حيدر  ال���وزراء  رئي�س 
بينما  االأك���راد،  �شد  ال يريد حرباً 
توؤكد اأربيل اأن “الت�شعيد لن ياأتي 
من جانبها” ويف ذات الوقت ح�شد 
اجلانبان اآالف املقاتلني يف اطراف 
مدينة كركوك. واأكد م�شدر مقرب 
من العبادي اأن الغاء نتائج ا�شتفتاء 
اإقليم كرد�شتان ما زال �شرطاً الأي 

حوار مع اإقليم كرد�شتان.
واأ�شاف اأن اأي حوار ال بد اأن يجري 
الد�شتور،  ومرجعية  �شقف  حت��ت 
حكماً  اأ�شدرت  االحتادية  املحكمة 
جعل  مما  اال�شتفتاء،  اإج��راء  بعدم 
وبالتايل  د���ش��ت��وري  غ��ري  اإج������راءه 

فاإن نتائجه ملغاة.
انهيار  الكردية  ال��ق��وات  وا�شتغلت 
ال���ق���وات االحت����ادي����ة ال��ع��راق��ي��ة يف 
الوا�شع  ال��ه��ج��وم  خ���لل   2014
وغرب  جنوب  على  داع�س  لتنظيم 
ب�شكل  �شيطرتها  لتفر�س  العراق، 
كامل على مدينة كركوك وحقول 
النفط يف املحافظة، وحولت م�شار 
االأنابيب النفطية اإىل داخل اإقليم 
بالت�شدير  وب���ا����ش���رت  ك��رد���ش��ت��ان 
�شيطرت  كما  ب��غ��داد،  موافقة  دون 
حمافظات  يف  اأخ��رى  مناطق  على 

جماورة.

م���ن ال��ي��م��ني امل��ت�����ش��دد م��ن��ذ العام 
وبعد حتول ا�شبانيا اإىل   .1982
ال�شبعينات،  يف  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
غري  نف�شه  املت�شدد  اليمني  وج��د 
ق��ادر على زي��ادة ت��اأث��ريه اإىل اأبعد 
لدكتاتورية  باحلنني  التغني  من 
حكم  ال���ذي  ف��ران��ك��و  فران�شي�شكو 
بني عامي 1939 و1975، كما 

يقول بورا�س.
من  ال������ع������دي������د  اإن  وي���������ش����ي����ف 
االأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ع��ت��رون مع 
ل�شالح  ي�شوتون  املت�شدد  اليمني 
الذي  امل��ح��اف��ظ  ال�شعبي  احل���زب 

يحكم حاليا.

مواقعها  ا�شتعادة  باجتاه  حركتها 
قبل اأحداث حزيران 2014.

واأ�شاف اأنه “يف اأطراف ناحية تازة 
ب�شمركة   102 ل���واء  مقر  ي��وج��د 
جهاز  قبل  م��ن  عليه  ال��ت��ح��رك  مت 
مكافحة االإٍرهاب واحل�شد ال�شعبي، 
وتبني اأن��ه خ��ال مت��ام��اً، مم��ا يعني 

ان�شحابهم خلل الليلة املا�شية.
ويف املقابل، نقلت وكالة ال�شحافة 
ال���ف���رن�������ش���ي���ة ع����ن وزي�������ر ال����دف����اع 
قوله  ماتي�س،  جيم�س  االأم��ري��ك��ي 

اإن بلده حتاول نزع فتيل التوتر.
اأك����دت م�شادر  ذل���ك،  غ�����ش��ون  ويف 
التحالف  ط�����ائ�����رات  اأن  ك����ردي����ة 
ال���ذي تقوده  داع�����س  ال���دويل �شد 
طلعاتها  كثفت  املتحدة  ال��والي��ات 

فوق كركوك.
منذ  ك����رك����وك  يف  ال���ت���وت���ر  وب��������داأ 
اإ�شرار االأكراد على اإجراء ا�شتفتاء 
اال�شتقلل يف 25 �شبتمر املا�شي. 
رغم  من�شبه  يف  حمافظها  وب��ق��اء 

قرار الرملان اإقالته. 
وم�������ن اأج��������ل ت�����ف�����ادي �����ش����دام����ات 
العراقية  القوات  اأمهلت  م�شلحة، 
�شاعة   48 ال���ب�������ش���م���رك���ة  ق�������وات 
مواقعها  وت�����ش��ل��ي��م  ل��لن�����ش��ح��اب 
م�شاء  بنهاية  االحتادية  للحكومة 

اأم�س، ح�شبما اأكد م�شوؤول كردي.

وانتهت   ،2014 يونيو  يف  داع�س 
ه���ذه امل��ه��ل��ة خ���لل ال��ل��ي��ل دون اأن 

ي�شجل اأي حادث حتى ال�شباح.
وق���ال م�����ش��وؤول ك���ردي ط��ال��ب��اً عدم 
ك�����ش��ف ا����ش���م���ه ����ش���ب���اح االأح�������د اإن 
والرئي�س  مع�شوم  ف���وؤاد  الرئي�س 
كبار  وم�شوؤولني  ب���ارزاين  م�شعود 
الكرد�شتاين  الوطني  االحت��اد  من 
���ش��ي��ج��ت��م��ع��ون ق��ب��ل ظ��ه��ر االأح�����د، 
جديدة  مهلة  حتديد  اإىل  م�شرياً 

من 24 �شاعة للب�شمركة.
حمافظة  يف  االج��ت��م��اع  و���ش��ي��ع��ق��د 
ال�شليمانية ب�شرق منطقة كركوك 
الوطني  االحت��اد  ومعقل  النفطية 
اإليه  ي��ن��ت��م��ي  ال����ذي  ال��ك��رد���ش��ت��اين 
مع�شوم، وهو اأي�شاً كردي، وخ�شم 
الكرد�شتاين  الدميقراطي  احلزب 

بزعامة بارزاين.
اجلديدة  امل���ح���اول���ة  ه����ذه  وت����اأت����ي 
ل��ت��ف��ادي وق���وع ���ش��دام��ات م�شلحة 
يف ظ����ل اأزم�������ة ح������ادة ب����ني اأرب���ي���ل 
 25 ا�شتفتاء  تنظيم  منذ  وب��غ��داد 
كرد�شتان  ا�شتقلل  على  �شبتمر 
ي��ت��م��ت��ع بحكم  ال�����ذي  االإق���ل���ي���م  يف 
ذاتي كما يف مناطق متنازع عليها 
اأبرزها حمافظة كركوك النفطية، 

ورف�شت بغداد هذا اال�شتفتاء.
ومن اأجل تفادي الت�شعيد، اأمهلت 

ب��ع��د اج��ت��م��اع ���ش��م ق���ادة اأك�����راداً يف 
للإقليم،  ال��ت��اب��ع  دوك������ان  ق�����ش��اء 
ق�����ادة احل���زب  ب���ني  اإن االج���ت���م���اع 
ال�����دمي�����ق�����راط�����ي ال����ك����رد�����ش����ت����اين 
الكرد�شتاين  ال��وط��ن��ي  واالحت������اد 
يف دوك�����ان، ان��ت��ه��ى ب��االت��ف��اق على 

التم�شك بنتائج اال�شتفتاء.
قادة  اأن  الكردي  القيادي  واأ���ش��اف 

روداو  م����وق����ع  ن����ق����ل  ذل��������ك،  اىل 
الكردي القريب من حكومة اإقليم 
م�����ش��ت�����ش��ار رئي�س  ع���ن  ك��رد���ش��ت��ان، 
قادة  اأن  ه��ورام��ي،  هيمن  االإق��ل��ي��م 
بغداد  مطالبة  يرف�شون  ال��ك��راد 
بالتخلي عن نتائج اال�شتفتاء على 

االنف�شال.
البارزاين،  م�شعود  م�شت�شار  وق��ال 

كركوك، على اأن يلتقي خلل هذه 
ف��وؤاد مع�شوم  العراق  رئي�شا  املهلة 

وكرد�شتان م�شعود بارزاين.
اأعلنت  ال��ك��ردي��ة  ال�شلطات  وك��ان��ت 
القوات  م���ن  اإن���������ذاراً  ت��ل��ق��ت  اأن���ه���ا 
املواقع  م��ن  للن�شحاب  العراقية 
ال�����ت�����ي ����ش���ي���ط���رت ع���ل���ي���ه���ا ق�����وات 
تنظيم  ه��ج��وم  خ���لل  الب�شمركة 

تتحاور  اأن  على  ات��ف��ق��وا  احل��زب��ني 
جميع االأطراف الكردية مع بغداد، 
ع���ر وف����د م�����ش��رتك، ورف�������س اأي 
�شروط م�شبقة الإجراء املباحثات. 

ومددت بغداد 24 �شاعة املهلة التي 
الب�شمركة  ل��ق��وات  اعطتها  ك��ان��ت 
ام�س  ليل  منت�شف  حتى  الكردية 
االأحد للن�شحاب من مواقعها يف 

احلر  ال�����ش��وري  اجل��ي�����س  يف  الع�شكري  امل�شت�شار  وق���ال 
جندي   200 ح�����وايل  االأدل����ب����ي  اإب���راه���ي���م  امل���ع���ار����س 
ت�شيطر  التي  تلك  ب��ني  تف�شل  مناطق  يف  متمركزين 

عليها املجموعات الكردية واملعار�شة.
وذكر �شهود اأن جرافات تركية تعمل على مدار ال�شاعة 
على متهيد االأر�س الإقامة حت�شينات ومواقع مراقبة.

اإ�شافية  وق��وات  م�شفحة  مركبات  اأن  ال�شهود  واأو���ش��ح 
تركية و�شلت على امتداد احلدود ال�شورية يوم ال�شبت، 

ومتركزت على اجلانب الرتكي من احلدود.
وتو�شع تركيا نطاق تواجدها يف منطقة تاأمل اأن جتعل 
اأم��ام طموحات االأك��راد يف توحيد منطقة  منها حاجزاً 
التي  املنطقة  بقية  م��ع  اإدل���ب  �شمايل  املعزولة  عفرين 

ي�شيطر عليها االأكراد يف �شمال البلد.
جبل  على  �شمعان  قلعة  قرب  الرتكية  القوات  ومتركز 
الزيتون  ب��اأ���ش��ج��ار  الغنية  املحافظة  يف  ب��رك��ات  ال�شيخ 
ي�شعها على م�شافة ب�شعة كيلومرتات فقط من قوات 

كردية متمركزة يف جنديري�س.

•• اإدلب-وكاالت:

قال معار�شون �شوريون و�شهود ام�س االأحد، اإن اجلي�س 
بهدف  �شوريا  غ��رب  �شمال  يف  انت�شاره  يو�شع  ال��رتك��ي 
الرو�شية  اجلوية  ال�شربات  وكبح  ك��ردي  جيب  تطويق 
اإدلب احلدودية، مبوجب اتفاق للحد من  يف حمافظة 

اال�شتباكات.
قرب  �شوريا  الرتكي  اجلي�س  ق��وات  من  قافلة  ودخلت 
معر باب الهوى احلدودي يوم اخلمي�س يف اأول توغل 
من نوعه منذ العام املا�شي، عندما �شنت اأنقرة هجوماً 
من  داع�س  تنظيم  مقاتلي  الإخ���راج  كبرياً  وج��وي��اً  برياً 

اآخر معاقلهم على احلدود مع تركيا.
وذكرت م�شادر من املعار�شة ال�شورية اأن 4 قوافل على 
االأقل ت�شم ع�شرات املركبات املدرعة واملعدات، متركزت 
االأوىل م��ن االنت�شار  امل��رح��ل��ة  اإط���ار  يف ع��دة م��واق��ع يف 
عليها  ت�شيطر  ال��ت��ي  اإدل����ب  ع��م��ق  اأن مي��ت��د يف  امل��ت��وق��ع 

املعار�شة.

كريليلنكو،  فالريي  ق��ال  بر�س،  فران�س  لوكالة  ت�شريح  ويف  باأ�شواتهم. 
وا�شاف  �شائق �شيارة االأجرة يف ب�شكيك “ال اريد ان اأذهب واديل ب�شوتي”. 
او  املر�شح  ه��ذا  خ�شر  م��ا  اذا  �شتح�شل  ا�شطرابات  ان  يقول  م��ن  “�شمعت 

ذاك«.
ومنذ 2011، يرتاأ�س اتامباييف قرغيز�شتان التي �شهدت ثورتني خلل 
25 عاما من اال�شتقلل، ادتا اىل �شقوط رئي�س الدولة يف 2005 ثم يف 
2010، وحتركات كثرية من اعمال العنف االتنية. وال يحق التامباييف 

مبوجب الد�شتور ان يرت�شح اىل هذه االنتخابات.
الوقت  يف  �شاعية  رو�شيا،  من  �شيا�شيا  قرغيز�شتان  تقربت  رئا�شته،  واإب��ان 
نف�شه اىل احل�شول من ال�شني على دعم اقت�شادي حيوي لتطور البلد. 
ان��ه مل يخل من  اإال  العنف  اعمال  اتامباييف قد خل من  ك��ان عهد  واإذا 

التدابري القمعية والتوترات لدى اقرتاب االنتخابات.
واعلن الرئي�س احلايل �شراحة وقوفه اىل جانب �شورون بيك جينبيكوف، 
جينبيكوف  وق��ال  القرغيزي.  اال�شرتاكي-الدميوقراطي  احل��زب  مر�شح 

االحد انه �شّوت من اجل اال�شتقرار.
ومناف�شه الرئي�شي هو النائب امللياردير عمر بيك بابانوف الذي كان اي�شا 
رئي�شا للوزراء. وقد جمع ثروته يف جمال النفط، ويعتر واحدا من اغنى 

الرجال يف البلد، ودائما ما يوجه اليه اتامباييف االنتقادات.

•• ب�صكيك-اأ ف ب:

توجه الناخبون يف قرغيز�شتان اىل مكاتب االقرتاع للإدالء باأ�شواتهم يف 
رئي�شني  بني  لل�شلطة  �شلمي  انتقال  اول  اىل  ت��وؤدي  ان  يفرت�س  انتخابات 
منتخبني، يف ما يعتر اختبارا للدميوقراطية يف هذا البلد الواقع يف اآ�شيا 

الو�شطى.
ويتناف�س يف االنتخابات 11 مر�شحا، ال يتوقع ان يفوز اي منهم من الدورة 
املر�شحني  بني  حتمي  �شبه  �شيكون  ثانية  دورة  اج��راء  ان  يعني  ما  االوىل 
االبرزين وهما رئي�شا الوزراء ال�شابقان �شورون بك جينبيكوف وعمر بيك 

بابانوف.
 ،7،5% امل�شاركة  الت�شويت، ناهزت ن�شبة  وبعد �شاعتني على فتح مكاتب 

كما ذكرت ال�شلطات.
املر�شح  مع جينبيكوف،  لهم  �شورا  ناخبون  التقط  ب�شكيك،  العا�شمة  ويف 
ومناف�شه  اتامباييف،  بيك  يلماظ  والي��ت��ه  املنتهية  الرئي�س  م��ن  امل��دع��وم 

الرئي�شي بابانوف.
تتهمه  �شابق  نائب  توقيف  عن  االح��د  االع��لن  عكره  ال�شيفي  املناخ  لكن 

االجهزة االمنية باأنه اراد اثارة اال�شطرابات بعد االعلن عن النتائج.
الت�شويت للإدالء  التوجه اىل مراكز  الناخبني من  بع�س  وهذا ما مينع 

اال�شتفادة من االأزمة الكاتالونية. 
التنّبوؤ  �شعوبة  اإىل  ي�شري  اأن��ه  اإال 
اإن  ي��ح�����ش��ل ح��ي��ث  اأن  مب���ا مي��ك��ن 
الو�شع يف كاتالونيا يتطور ب�شكل 
�شيناريوهات  وج����ود  م���ع  ���ش��ري��ع 

متغرّية ي�شعب توقعها.
مثل  اأخ��رى  اأوروبية  دول  وبعك�س 
اليمني  ف�����اإن  اأمل���ان���ي���ا،  اأو  ف��رن�����ش��ا 
الهام�س  على  ا�شبانبا  يف  املت�شدد 
مطلع  منذ  هائل  ب�شكل  وت�شرذم 
بح�شب  املا�شي،  القرن  ثمانينات 
بورا�س  خ��وردي  ال�شحايف  امل�شور 
الذي تابع امللف منذ مدة طويلة.

ومل يدخل برملان البلد اأي مر�شح 

هذه  تنظيم  اح��ت��م��ال  ازداد  كلما 
املجموعات الأنف�شها وك�شب النفوذ 

ال�شيا�شي اأو النزول اإىل ال�شوارع.
واأ�����ش����اف مل ي��ك��ن ه���ن���اك ق���ط يف 
امل��ا���ش��ي ت��ظ��اه��رات ب��ه��ذا احلجم 
ب����االأع����لم اال���ش��ب��ان��ي��ة، وه�����ذا ما 
لتزداد  امل��ج��م��وع��ات  ه��ذه  ت�شتغله 
اأكرث  باتت  لقد  وتتو�شع.  جراأتها 

ح�شورا.
كا�شال�س،  خ��اف��ي��ي��ه  امل�����وؤرخ  ول��ك��ن 
اليمني  �����ش����وؤون  يف  امل��ت��خ�����ش�����س 
امل��ت�����ش��دد، ي�����ش��ر ع��ل��ى ع���دم وجود 
�شعارا  ميتلك  �شيا�شي  ح���زب  اأي 
قويا مبا فيه الكفاية ليمّكنه من 

•• بر�صلونة-اأ ف ب:

جمموعات  ت��واج��د  م�شاهد  باتت 
ال�شارع  يف  امل��ت�����ش��دد  ال��ي��م��ني  م���ن 
اال�����ش����ب����اين م����األ����وف����ة اك�����رث منذ 
الناجم  ال��ت��وت��ر  م��ن�����ش��وب  ارت���ف���اع 
اإقليم  ان��ف�����ش��ال  حم������اوالت  ع���ن 
ك���ات���ال���ون���ي���ا، االم�������ر ال�������ذي اث����ار 
خماوف من اإمكانية تنامي قوتها 
بح�شب  التهمي�س،  من  عقود  بعد 

حمللني.
�شاركت  ب���ر����ش���ل���ون���ة،  و����ش���ط  ويف 
اىل  تنتمي  جم��م��وع��ات  اخلمي�س 
�شو�شيال  ه��وغ��ار  م��ن ح��رك��ة  ك��ل 
فوك�س  وح��زب  للأجانب  املعادية 
وجمموعة  امل���ت�������ش���دد  ال��ي��م��ي��ن��ي 
ال���ق���وم���ي���ة   2000 ا�����ش����ب����ان����ب����ا 
جانب  اإىل  م�����ش��رية  يف  امل��ت�����ش��ددة، 
العائلت  م���ن  االآالف  ع�������ش���رات 
العيد  مب��ن��ا���ش��ب��ة  وامل���ت���ق���اع���دي���ن 

الوطني االإ�شباين.
موجنويك  تلة  ع��ن  بعيدا  ولي�س 
مئات  ع��دة  احت�شد  بر�شلونة،  يف 
حيث  املت�شدد،  اليمني  اأن�شار  من 
واقفني  حما�شية  خطابات  األ��ق��وا 
ق���رب ك�����ش��ك ي��ب��ي��ع ت���ذك���ارات مثل 
اأو  ال�شيا�شية  هتلر  اأدول��ف  و�شية 
“اإ�س  �شعار وحدات  ب�شائع عليها 
التابعة  ال�شرية  ال�شرطة  اإ�س”، 

للحزب النازي االأملاين.
واحت�شدت جمموعات �شغرية من 
اأن�شار اليمني املت�شدد يف منا�شبات 
اأو يف فالن�شيا  اأخ��رى يف بر�شلونة 
وج����زر ال��ب��ل��ي��ار، وه���ي اأج�����زاء من 

بهوياتها  ب�شدة  متم�شكة  ا�شبانيا 
بوقوع  ت�����ش��ب��ب  م����ا  االإق���ل���ي���م���ي���ة، 

مل�شنات.
ورغ���م اأن وق���وع ح���وادث م��ن هذا 
اأن  اإال  ج��دي��د،  ب��اأم��ر  لي�س  ال��ن��وع 
ت��زداد قوة  اأن  البع�س يخ�شى من 
ا�شتمر  ح���ال  امل��ت�����ش��دد يف  ال��ي��م��ني 
ا�شبانيا  ح��ك��وم��ة  ب���ني  اخل�����لف 
الداعني  كاتالونيا  املركزية وقادة 

اإىل ا�شتقلل اإقليمهم.
بابلو  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  امل��ح��ل��ل  وي�����رى 
�شيمون اأنه “كلما طال اأمد حالة 
واأ�شبح  ا�شبانيا  يف  اال���ش��ت��ق��ط��اب 
اأك����رث �شعوبة،  اأم����را  ال���ن���زاع  ح��ل 

قادة الأحزاب الكردية يرف�سون اإلغاء نتائج ال�ستفتاء

التحالف الدويل يهدد ب�شرب اأي قوة تتقدم نحو كركوك

اليمني املت�شدد يطل براأ�شه من نافذة كاتالونيا  اجلي�س الرتكي يو�شع انت�شاره يف اإدلب 

انتخابات رئا�شية غري م�شبوقة يف قرغيز�شتان  اإيران تغلق ثالثة معابر 
حدودية مع كرد�شتان 

•• ال�صليمانية-اأ ف ب:

ام�س  اأغلقت  اإي���ران  اأن  ك��ردي  م�شوؤول  اأف���اد 
مبرور  ت�شمح  كانت  ح��دودي��ة  معابر  ثلثة 
العراق  كرد�شتان  بني  والب�شائع  االأ�شخا�س 
واجلمهورية. وياأتي التحرك الذي مل تنفه 
وق��ت تقف  بعد يف  ر�شميا  ت��وؤك��ده طهران  اأو 
اهبة  على  وال��ك��ردي��ة  العراقية  ال��ق��وات  فيه 
اال�شتعداد يف مواجهة بع�شها البع�س بعدما 
ام��ه��ل��ت ب��غ��داد ق���وات االإق��ل��ي��م ال���ك���ردي 24 
�شيطرت  التي  املواقع  �شاعة للن�شحاب من 
جمارك  م��دي��ر  وق���ال   .2014 ع���ام  عليها 
اأب����و ب��ك��ر لوكالة  م��ع��ر ب��ا���ش��م��اخ ����ش���اخ���وان 
ال�شباح  اأغلقت منذ  اإي��ران  اإن  بر�س  فران�س 
ثلثة معابر حدودية مع كرد�شتان العراق- 

وهي حاج عمران وبرويزخان وبا�شماخ. 



االثنني   16   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12148  
Monday  16   October   2017  -  Issue No   12148

13

عربي ودويل

 

700 الف عراقي من  اأن نحو  اأعلن املجل�س الرويجي للجئني ام�س 
املو�شل، معقل تنظيم داع�س ال�شابق، ومناطق جماورة ال يزالون نازحني 
املنظمة  بيان  واأف���اد  يوليو.  يف  للمدنية  العراقي  اجلي�س  ا�شتعادة  رغ��م 
االإن�شانية الروجية التي تعمل يف العراق انه بعد عام منذ بدء معركة 
ا�شتعادة املو�شل من تنظيم داع�س ال يزال 637 األف عراقي من املدينة 
املدمرة.  احيائهم  اإىل  ال��ع��ودة  على  ق��ادري��ن  غري  بها  املحيطة  واملناطق 
واأ�شاف قد يكون اأكرث من ن�شفهم فقدوا وثائقهم املدنية الر�شمية، من 
�شهادات ميلد وملكيات عقارية، وهو ما �شيجعل اإعادة بناء حياتهم اأكرث 
�شعوبة. وا�شتوىل مقاتلو التنظيم املتطرف على املو�شل عام 2014 يف 
عملية �شيطروا خللها على اأجزاء وا�شعة من العراق و�شوريا املجاورة. 
وبعد ثلثة اعوام خلفت العملية التي نفذتها القوات العراقية ال�شتعادة 
اأ�شهر دم���ارا هائل يف  ا�شتمرت ت�شعة  ال��ع��راق وال��ت��ي  ث��اين ك��رى م��دن 
ال��روي��ج��ي للجئني  املجل�س  عمليات  م��دي��رة  وق��ال��ت  امل��و���ش��ل.  اأح��ي��اء 
مئات  وياأ�س  معاناة  ولكن  انتهت،  املو�شل  معركة  اإن  ديدريت�س  هايدي 
االآالف الذين فروا من املدينة م�شتمرة.  ال يزال االأ�شخا�س الذين نعمل 
معهم يفتقرون اإىل االأ�شا�شيات وال فكرة لديهم اإن كانوا �شيتمكنون من 
العودة على االإطلق اإىل منازلهم. ودعت ديدريت�س املجتمع الدويل اإىل 
الت�شامن مع النازحني العراقيني فيما حثت احلكومة على �شمان بقاء 

حقوقهم يف طليعة جهود اإعادة االإعمار.

اأكراد  مقاتلون  اأنزلها  التي  الهزمية  من  �شنوات  ث��لث  قرابة  بعد 
�شكان  ي��زال  ال�شورية ال  االإره��اب��ي يف مدينة كوباين  داع�س  بتنظيم 
املدينة يف حداد على قتلهم وي�شعرون باأن حلفاءهم االأجانب تخلوا 

عنهم يف كفاحهم الإعادة بنائها.
�شكانها  على  االأك��راد  يغلب  التي  كوباين  التنظيم يف  وكانت هزمية 
يف اأوائل عام 2015 قد �شاهمت يف انقلب االأو�شاع على التنظيم 
كما كانت اإيذانا ببداية علقة اأكرث انفتاحا بني اجلي�س االأمريكي 

وف�شيل وحدات حماية ال�شعب املكون من اأكراد �شوريا.
غري اأن الدمار حلق بجانب كبري من املدينة القريبة من احلدود مع 
تركيا لتواجه حتديا هائل يف عملية اإعادة االإعمار وت�شبح يف حاجة 
داع�س مبن  تنظيم  دعموا معركة هزمية  الذين  احللفاء  مل�شاعدات 
فيهم الواليات املتحدة. فما زالت الكهرباء تعمل ب�شع �شاعات فقط 
كل يوم كما اأن خدمة االنرتنت، التي تتاح من خلل اإ�شارة ات�شاالت 
م�شوؤولون  ويقول  عليها.  االعتماد  الكلفة وال ميكن  باهظة  تركية، 
حمليون اإن ال�شبب يف ذلك هو اأن امل�شاعدات ن�شبت �شريعا و�شرعان 
مع  �شوريا  �شمال  م��ن  اأخ���رى  مناطق  يف  املدينة  م�شاكل  ت��ك��ررت  م��ا 
مل  املحلي  املجل�س  رئي�س  نائب  بركل  خالد  وق��ال  التنظيم.  تقهقر 

يكن هناك اأي م�شروعات اإعمار تعك�س م�شتوى الدمار.
 

نفى متحدث با�شم حركة طالبان االأفغانية ام�س مزاعم رجل كندي 
باغت�شاب زوجته وقتل اأحد اأبنائه اأثناء احتجازهم بعد خطفهم يف 
طالبان  مع  املتحالفة  حقاين  �شبكة  كانت   .2012 عام  اأفغان�شتان 
االأمريكية  وزوج��ت��ه  ب��وي��ل��ي  ج��و���ش��وا  ال��ك��ن��دي  اختطفت  االأف��غ��ان��ي��ة 
اأن تنقذهما القوات الباك�شتانية يف �شمال غرب  كيتلن كوملان قبل 
باك�شتان بالقرب من احلدود االأفغانية االأ�شبوع املا�شي. وقال بويلي 
يوم  كندا  اإىل  الثلثة  واأطفاله  زوجته  مع  عودته  فور  لل�شحفيني 
اجلمعة اإن خاطفيهم قتلوا طفلهم الرابع واغت�شبوا زوجته. ونفى 
وو�شفها  االتهامات  ه��ذه  طالبان  با�شم  املتحدث  جماهد  اهلل  ذبيح 
حترير  يف  �شاعدت  ال��ت��ي  ال��غ��رب  حكومات  م��ن  دعائية  حملة  باأنها 
االأ�شرة. وقال يف بيان لو�شائل االإعلم نرف�س ب�شدة هذه االتهامات 
بني  االآن  املوجودة  الكندية  االأ�شرة  هذه  جانب  من  وامللفقة  املزيفة 

يدي العدو. 
واأ�شاف اأيا كان الكلم الذي يريد العدو و�شعه على ل�شانهم فالعائلة 
م�شطرة لقوله. ودعا بويلي طالبان لتحقيق العدالة التي ت�شتحقها 
اأبدا الف�شل بني الزوجني حر�شا  اإنه مل يتم  اأ�شرته. وقال جماهد 

على �شلمتهما.

عوا�صم

بغداد

دم�شق

كابول

م�شرية يف �شيدين من اأجل طالبي اللجوء
 •• �صيدين-رويرتز:

بال�شماح  للمطالبة  ام�����س  ���ش��ي��دين  يف  م�����ش��رية  يف  املحتجني  م��ئ��ات  خ���رج 
املحيط  يف  نائية  ج��زر  على  اللجوء  طالبي  اعتقال  م��راك��ز  يف  ملحتجزين 

الهادي بالبقاء يف اأ�شرتاليا مع اقرتاب موعد نهائي الإعادة توطينهم.
طالبي  برتحيل  ا�شرتاليا  يف  الهجرة  ل�شيا�شة  املت�شددة  القواعد  وتق�شي 
اللجوء الذين يتم اإيقافهم يف البحر اإىل موقعني نائيني يف املحيط الهادي 
ناورو  واالآخ��ر يف جزيرة  بابوا غينيا اجلديدة  اأحدهما جزيرة مانو�س يف 
لفح�س حاالتهم. واأبلغت ال�شلطات طالب اللجوء باأنها لن ت�شمح مطلقا 

بتوطينهم يف ا�شرتاليا.
وعندئذ  االأول  ت�شرين  اأكتوبر   31 يوم  مانو�س  اإغ��لق مركز  املقرر  ومن 
�شيعاد توطني املحتجزين، الذين رف�شت ا�شرتاليا طلباتهم للجوء لديها، 

يف بابوا غينيا اجلديدة.
حقوق  عن  واملدافعني  الي�شاريني  من  وه��م  �شيدين  يف  املحتجون  ويقول 

اللجئني اإنه يتعني اإعادة توطني املحتجزين يف اأ�شرتاليا.
ومل يت�شن االت�شال مبكتب وزير الهجرة اال�شرتايل بيرت داتون للتعليق.

وكان الرئي�س االأمريكي ال�شابق باراك اأوباما قد وافق يف اأواخر العام املا�شي 
املحتجزين  اللجوء  طالبي  من   1250 اإىل  ي�شل  ما  توطني  اإع���ادة  على 
ا�شرتاليا الجئني من  ا�شتقبال  مقابل  ون��اورو يف  غينيا اجلديدة  بابوا  يف 

اأمريكا الو�شطى.
ال��والي��ات املتحدة ال�شهر  20 رج��ل الإع���ادة توطينهم يف  اأك��رث من  وغ��ادر 
وا�شنطن  بني  اللجئني  تبادل  اتفاق  من  االأوىل  املرحلة  اإط��ار  يف  املا�شي 
اأر�شلت  ال�شلطات  اأن  اال�شرتالية  الهجرة  وزارة  بيانات  وتفيد  وكانبريا. 
2125 �شخ�شا اإىل مراكز احتجاز طالبي اللجوء منذ عام 2013 . وحتى 
30 �شبتمر اأيلول كان 1111 �شخ�شا ما زالوا قيد االحتجاز منهم 742 

يف مانو�س و369 يف ناورو.

املجل�س الوطني الفل�سطيني ي�سكر م�سر لإمتام امل�ساحلة

احلكومة الفل�شطينية تت�شلم ملف االأمن يف غزة

وزيرة فرن�سية تف�سل الق�ساء على اأكرب عدد منهم

جمل�س الرقة املدين ينفي خروج مقاتلي داع�س

انتخابات حملية م�شحونة يف فنزويال  

ان�شداد االأفق يف تون�س يرفع ن�شب الهجرة م�شر واجلامعة العربية تدينان تفجري مقدي�شو 
•• تون�ص-اأ ف ب:

راأى حافظ املوت اأمامه لدى حماولته الهجرة بطريقة غري 
�شرعية اىل اوروبا. رغم ذلك، ال تزال فكرة ركوب البحر اىل 
القارة العجوز ت�شيطر على هذا ال�شاب التون�شي البالغ من 

العمر 26 عاما.
وب��ل��غ��ت ح��رك��ة ان��ط��لق ال���ق���وارب ب��اجت��اه اوروب����ا ذروت��ه��ا يف 

�شبتمر، ما يعك�س املعاناة امل�شتمرة لل�شباب يف تون�س.
وق�����ش��ى ث��م��ان��ي��ة م��ه��اج��ري��ن ع��ل��ى االأق�����ل غ��رق��ا ب��ع��د جنوح 
مركبهم اثر ا�شطدامه يف 8 اكتوبر ببارجة تابعة للبحرية 
اع��اد اىل  ارخبيل قرقنة، يف ح��ادث  �شواحل  التون�شية قبالة 

الواجهة ظاهرة مزمنة تعاين منها تون�س.

•• كراكا�ص-اأ ف ب:

انتخابات  يف  الفنزويليون  يقرتع 
تفوز  ان  يتوقع  مف�شلية  حملية 
فيها املعار�شة يف اأغلبية الواليات، 
على الرغم من اتهامات للحكومة 
م�شاركة  م�����ن  ل���ل���ح���د  ب���ال�������ش���ع���ي 

الناخبني وت�شليلهم.
مبثابة  االن�����ت�����خ�����اب�����ات  وت����ع����ت����ر 
مادورو  نيكوال�س  للرئي�س  اختبار 
وللمعار�شة على حد �شواء، وتاأتي 
ا�شتمرت  دام���ي���ة  ت���ظ���اه���رات  ب��ع��د 

ا�شهرا دون ان توؤدي اىل ا�شقاطه.
طاولة  امل���ع���ار����ش���ة  حت���ال���ف  ودع�����ا 
ال�شبت  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ال���وح���دة 
م��ادورو اىل ط��رد م�شت�شارين من 
ان��ه مت  ق��ال  الفور،  نيكاراغوا على 
لتزوير  فنزويل  اىل  ا�شتقدامهم 

االنتخابات.
هوؤالء  ان  املعار�س  التحالف  وقال 
امل�������ش���ت�������ش���اري���ن م��ت��خ�����ش�����ش��ون يف 
اج������راء ت���ع���دي���لت م��ف��اج��ئ��ة على 
تقنية  وه�����ي  االق����������رتاع،  م����راك����ز 

وقالت جمموعة اورا�شيا يف حتليل 
حرا  ال��ت�����ش��وي��ت  ك����ان  اذا  اج���رت���ه 
الوحدة  ط���اول���ة  ���ش��ت��ف��وز  ون��زي��ه��ا 
الدميوقراطية مبا بني 18 و21 
والية. وتاأتي االنتخابات يف اعقاب 
حتذير من �شندوق النقد الدويل 
ب�عدم وجود حل يف االفق للنهيار 
االق��ت�����ش��ادي وم��ع��ان��اة ال�����ش��ك��ان يف 

فنزويل.

تعتمدها حكومة نيكاراغوا الرباك 
واعرت�شت  امل���ع���ار����ش���ة.  ن���اخ���ب���ي 
الدميوقراطية  ال���وح���دة  ط���اول���ة 
ع��ل��ى ال��ت��ع��دي��لت ال��ت��ي ادخ��ل��ت يف 
ع��ل��ى موقع  ال��ل��ح��ظ��ات االخ������رية 
16 والية  274 مركز اق��رتاع يف 
من مناطق �شوتت بقوة ل�شاحلهم 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة عام  االن��ت��خ��اب��ات  يف 

.2015

وق����ال ال�����ش��ن��دوق يف ت��ق��ري��ر حول 
اللتينية  امريكا  دول  اقت�شادات 
ت��ع��اين من  ت����زال  ف��ن��زوي��ل ال  ان 
ازمة اقت�شادية وان�شانية و�شيا�شية 

وما من حل يلوح يف االأفق.
�شيكون  ال����ع����ام،  ن��ه��اي��ة  وب���ح���ل���ول 
ت��راج��ع بن�شبة  ف��ن��زوي��ل  اق��ت�����ش��اد 
%35 مقارنة مع 2014. وحذر 
ال�شندوق من ان البلد ت�شري نحو 
ت�شخم مفرط ترتفع معه اال�شعار 
يوميا ولفرتة طويلة بدون ح�شيب 

او رقيب.
وا����ش���اف ال��ت��ق��ري��ر ان ال��ن��ق�����س يف 
يوؤثران  ال�شيا�شية  واالزم��ة  ال�شلع 

ب�شكل كبري على ال�شكان.
اخلطر  ان  اىل  ال��ت��ق��ري��ر  وا����ش���ار 
امل��ن��ط��ق��ة مرتبط  اال���ش��ا���ش��ي ع��ل��ى 
ال�شكان  ون��زوح  ال�شيا�شية  باالأزمة 

اىل دول جماورة.
القادمني  ال�شكان  ع��دد  ان  وت��اب��ع 
اىل البلدات احلدودية يف الرازيل 
مطردا  ت��زاي��دا  �شجل  وكولومبيا 

مع ا�شتداد االزمة يف فنزويل.

اإحباط تفجري �شاحنة مفخخة يف كابول 
•• كابول-اأ ف ب:

حتت  خمباأة  كانت  مبتفجرات  حمملة  �شاحنة  االأفغانية  ال�شرطة  �شادرت 
البلد  لتتجنب  م�شوؤولون  اأعلن  ما  بح�شب  ك��اب��ول،  يف  طماطم  �شناديق 
بذلك وقوع جمزرة جديد بعد �شهور على مقتل واإ�شابة املئات يف تفجري 

�شاحنة مفخخة.
ال�شاحنة  �شائق  ن��اري  بطلق  اأ�شابت  ال�شرطة  اأن  الداخلية  وزارة  واأعلنت 
30 برميل بل�شتيكيا مليئة باملواد املتفجرة وقنبلتني  التي كانت حتمل 
اأمنية ليل  تبلغ زنة كل منهما مئة كيلوغرام، اثر عدم توقفه عند نقطة 

ال�شبت-االأحد.
واأفاد بيان الوزارة اأن ال�شائق كان ينوي الهرب ب�شاحنته من نقطة التفتي�س 
اإال اأن ال�شرطة اأطلقت النار عليه. اأ�شيب ال�شائق بجروح وتوقفت ال�شاحنة. 
وقال م�شدر اأمني غربي لوكالة فران�س بر�س اإن كل برميل �شعته 20 لرتا، 
�شناعة  كذلك يف  ي�شتخدم  ال��ذي  االأم��ون��ي��وم،  ن��رتات  مرّكب  على  احتوى 

االأ�شمدة. واأظهرت �شور اأن العبوات كانت مو�شولة باأ�شلك كهربائية.
واأ�شاف امل�شدر اأن ال�شيء الوحيد الذي كان ناق�شا هو جهاز التفجري.

اأن  ب��رم��ك لل�شحافيني  ب��ال��وك��ال��ة وي�����س  ال��داخ��ل��ي��ة  اأك���د وزي���ر  م��ن جهته، 
املخطط كان يق�شي بدخول ال�شاحنة اإىل و�شط املدينة وا�شتهداف بع�س 
املن�شاآت احلكومية. ومت ت�شديد االج��راءات االأمنية يف العا�شمة االفغانية 
منذ �شرب تفجري �شخم ب�شاحنة مفخخة يف 31 مايو احلي الدبلوما�شي 
 ،400 ح��وايل  واإ�شابة  �شخ�شا   150 نحو  اأ�شفر عن مقتل  ما  كابول،  يف 

معظمهم من املدنيني.

العام  االأم���ني  با�شم  الر�شمي  امل��ت��ح��دث  عفيفي 
للجامعة العربية اأحمد اأبو الغيط يف بيان التزام 
اجلامعة مبوا�شلة دعمها للجهود احلثيثة التي 
تقوم بها املوؤ�ش�شات االأمنية ال�شومالية من اأجل 
االأم��ن واال�شتقرار يف  االإره��اب وتثبيت  مكافحة 

ربوع البلد.
املجتمع  بيانها  يف  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  وط��ال��ب��ت 
الدويل مب�شاعفة الدعم الذي يقدمه حلكومة 

ال�شومال “مل�شاندة موؤ�ش�شاتها االأمنية«.
ودانت اي�شا موؤ�ش�شة االأزهر اال�شلمية االعتداء 
متتُّ  ال  اجل����رائ����م  “هذه  اأن  ب���ي���ان  يف  واأك�������دت 

•• القاهرة-اأ ف ب:

الدول  وجامعة  امل�شرية  اخلارجية  وزارة  دان��ت 
العربية وموؤ�ش�شة االزهر الذي ا�شتهدف ب�شاحنة 
ال�شبت  مقدي�شو  ال�شومالية  العا�شمة  مفخخة 
واأ�شفر عن مقتل 20 �شخ�شا على االأقل وا�شابة 

الع�شرات.
تلك  اإن  ب���ي���ان  امل�����ش��ري��ة يف  اخل���ارج���ي���ة  وق���ال���ت 
ال�شعب  ع�����ش��د  ت���ف���ّت يف  ل���ن  االآث����م����ة  االأع����م����ال 
الدولة  بناء موؤ�ش�شات  ا�شتكمال  ال�شومايل نحو 
وا���ش��ت��ع��ادة اال���ش��ت��ق��رار. م��ن جهته ج��دد حممود 

ال�شرائع  ك��ل  م��ع  وتتنافى  �شلة،  ب���اأي  ل��لإ���ش��لم 
�شاحنة  ان��ف��ج��ار  واأدى  ال��دي��ن��ي��ة«.  وال��ت��ع��ال��ي��م 
مفخخة امام فندق يقع عند تقاطع طرق مكتظ 
اىل  ال�شبت  مقدي�شو  ال�شومالية  العا�شمة  يف 
مقتل 20 �شخ�شا على االأقل وا�شابة الع�شرات، 
بينهم ال��ق��ائ��م ب��االأع��م��ال ال��ق��ط��ري، ا���ش��اف��ة اىل 

ت�شّببه باأ�شرار مادية ج�شيمة.
م�شوؤوليتها  ال���ف���ور  ع��ل��ى  ج��ه��ة  اي  ت��ع��ل��ن  ومل 
ال�شومالية  ال�شباب  حركة  لكن  االع��ت��داء،  ع��ن 
املرتبطة بتنظيم القاعدة غالبا ما ت�شن هجمات 

واعتداءات انتحارية يف مقدي�شو و�شواحيها.

الق�شاء  اىل  للتو�شل  حلفائنا  جانب  اىل  نقف  نحن 
وا�شافت  اجل ذلك.  �شيء من  بكل  داع�س ونقوم  على 
املعركة،  ه��ذه  نهاية  ال��و���ش��ول اىل  ه��و  ن��ري��ده،  م��ا  ان 
وبالتاأكيد اذا ما ق�شى جهاديون يف هذه املعارك، اقول 

ان ذلك اف�شل بكثري.
املعركة  ه���ذه  ن��رب��ح  ان��ن��ا  الفرن�شية  ال���وزي���رة  واك����دت 
يف  اال�شتمرار  هو  ب��ه،  القيام  ن�شتطيع  وم��ا  تدريجيا. 
ع��دد من اجلهاديني،  اك��ر  للق�شاء على  املعركة  ه��ذه 
حتى  ن�شتمر  ان  ي��ج��ب  ا���ش��ه��ر.  م��ن��ذ  نفعله  م��ا  وه����ذا 
االحد  الدميوقراطية  �شوريا  ق��وات  واأعلنت  النهاية. 

عن تقدمي مر�شح من �شفوفها للنتخابات الرئا�شية 
الفل�شطينية املقبلة.

اج��ت��م��اع��ات حما�س  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ�����ش����ارت 
الوفد  االأخ��رية يف م�شر، وبالتوازي مع ك�شفها مهمة 
االإ�شرائيلي، الذي زار القاهرة بالتزامن مع املباحثات 

بني حما�س وفتح.
االإ�شرائيلي،  ال��وف��د  اإن  اأح���رون���وت،  ي��دي��ع��وت  وق��ال��ت 
ط��ل��ب م���ن م�����ش��ر اإن���ه���اء ���ش��ف��ق��ة ت���ب���ادل االأ�����ش����رى مع 
رغم  احل��ايل،  الوقت  يف  ُتدر�س  التي  اخلطوة  حما�س، 
غري  �شيا�شية  �شفقة  تبلور  بعد  ترى  ال  ال�شحيفة  اأن 
اأك��رث من  وج��ود  رغ��م  واإ�شرائيل،  مبا�شرة بني حما�س 
ا�شم فل�شطيني ترغب حما�س يف مبادلته باالأ�شرى، اأو 

باجلثث االإ�شرائيلية لديها يف قطاع غزة.
ومن جهة اأخرى، زعمت ال�شحيفة اأن رئي�س حما�س يف 
املحامية فدوى الرغوثي،  ال�شنوار، وعد  غزة، يحيى 
اأي  ع��ن  باالمتناع  ال��رغ��وث��ي،  م���روان  ال�شجني  زوج��ة 
اإ�شرائيل ال ت�شمن االإفراج عن الرغوثي،  �شفقة مع 

••  عوا�صم-اأ ف ب:

نفى جمل�س الرقة املدين، الذي ي�شم ممثلني عن اأبرز 
�شفوف  يف  اجانب  مقاتلني  خ��روج  املحافظة،  ع�شائر 
ت�شريح  بعد  وذل��ك  ال��رق��ة  م��ن مدينة  داع�����س  تنظيم 

الأحد م�شوؤوليه اكد فيه مغادرة عدد منهم.
واكد جمل�س الرقة املدين يف بيان انه للتو�شيح والدقة 
ل��ي�����ش��وا ���ش��م��ن اهتمام  ال��دواع�����س االج���ان���ب  ن��ب��نّي ان 
اب��دا، فهوؤالء ال  الع�شائر  املدين وجلنة  الرقة  جمل�س 

ميكن ال�شفح عنهم.
واأ�شاف ان امل�شت�شلمني هم فقط �شوريون وعددهم مع 

عوائلهم 275 �شخ�شا فقط.
ويقود جمل�س الرقة املدين ووجهاء من ع�شائر الرقة 
داع�س  تنظيم  مقاتلي  م��ع  ع���دة حم��ادث��ات  اي���ام  م��ن��ذ 
املحليني، ومت ال�شبت التو�شل اىل اتفاق ق�شى باجلء 
ي�شيطر  جيب  اآخ��ر  من  ومدنيني  ال�شوريني  املقاتلني 

عليه اجلهاديون يف املدينة.
وت�����ش��ارب��ت االن��ب��اء ع��ن خ���روج امل��ق��ات��ل��ني االج��ان��ب يف 
اعلن  ان  ب��ع��د  �شيما  ال  امل��ت��ط��رف،  التنظيم  ���ش��ف��وف 
م�شوؤول يف جمل�س الرقة املدين ان ق�شما من االأجانب 
خ��رج��وا م��ن دون ان ي��ح��دد ع��دده��م او ال��وج��ه��ة التي 

نقلوا اليها.
وكان التحالف الدويل بقيادة وا�شنطن، الداعم لقوات 
املقاتلني  ان  ع��دة  م���رات  اك��د  ال��دمي��وق��راط��ي��ة،  �شوريا 

املتحدث  واكد  الرقة.  مغادرة  من  ممنوعني  االجانب 
لوكالة  �شلو  الدميوقراطية طلل  �شوريا  با�شم قوات 
االف مدين  اك��رث من ثلثة  ان  االح��د  بر�س  فران�س 
�شيطرة  حتت  اآمنة  مناطق  اىل  ال�شبت  م�شاء  خرجوا 
اإ�شافة  االتفاق،  الدميوقراطية مبوجب  �شوريا  قوات 
���ش��خ�����ش��ا ه���م م��ق��ات��ل��ون حم��ل��ي��ون واف����راد   275 اىل 

عائلتهم، من دون ان يحدد وجهة هوؤالء.
و�شدد على ان املقاتلني االجانب مل يغادروا املدينة.

وت��خ��و���س ق����وات ���ش��وري��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة ب��دع��م من 
التحالف الدويل بقيادة وا�شنطن منذ اكرث من اربعة 
ا�شهر معارك لطرد تنظيم داع�س من الرقة حيث مل 
يعد يتواجد �شوى يف م�شاحة ال تتجاوز ع�شرة يف املئة.
واأعلنت قوات �شوريا الدميوقراطية االحد بدء املرحلة 
ال��رق��ة لطرد تنظيم داع�����س من  االأخ���رية م��ن معركة 
احياء  تت�شمن  التي  املدينة  يف  ت��واج��ده  مناطق  اآخ��ر 
ت���دور حاليا م��ع��ارك مع  ال��و���ش��ط وال�����ش��م��ال، حيث  يف 

اجلهاديني املتبقني.
 اىل ذلك، اعلنت وزيرة اجليو�س الفرن�شية فلوران�س 
ع��دد من  اك��ر  الق�شاء على  ال�شروري  ان من  ب��اريل 
�شوريا،  يف  داع�س  تنظيم  معقل  الرقة،  يف  اجلهاديني 
م�شرية اىل انهم اذا ما قتلوا يف املعارك فذلك اف�شل 

بكثري.
وقالت الوزيرة الفرن�شية يف برنامج لو غران روندي-
1 و�شي نيوز وليه زيكو،  اوروب  الذي تبثه قنوات  فو 

•• عوا�صم-وكاالت:

لبحث  اجتماعات  الفل�شطينية  ال��وف��اق  حكومة  ت��ب��داأ 
ا����ش���ت���لم م��ل��ف االأم������ن يف ق���ط���اع غ����زة ع��ق��ب اجتماع 

امل�شاحلة االأخري مع حركة حما�س.
هيئة  رئي�س  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�شو  وق��ال 
ال�شوؤون املدنية يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شني ال�شيخ، 
اإن اجتماعاً بهذا اخل�شو�س �شيعقد يف مدينة رام اهلل 
برئا�شة رئي�س الوزراء رامي احلمد اهلل وقادة االأجهزة 

االأمنية.
وذكر ال�شيخ للإذاعة الفل�شطينية الر�شمية اأن االجتماع 
�شيبحث و�شع اآليات اإعادة هيكلة وبناء املوؤ�ش�شة االأمنية 
بالتعاون مع اجلهات ذات العلقة يف غزة، و�شيتم فيه 
حتديد موعد لتوجه قادة االأجهزة االأمنية اإىل القطاع 

تنفيذاً ملا جاء يف اتفاق امل�شاحلة.
بكيفية  متخ�ش�شة  مهنية  جلنة  اأن  ال�شيخ  اأعلن  كما 
القادمة  االأي���ام  خ��لل  غ��زة  اإىل  �شتتوجه  املعابر  اإدارة 
االإ�شراف  من  احلكومة  بتمكني  الفعلي  البدء  بغر�س 

وال�شيطرة التامة على املعابر يف غزة.
و�شدد على اأن االختبار اجلدي واحلقيقي للجميع االآن 
ومتكني  للتفاق،  معيقات  دون  الفعلي  التطبيق  ه��و 
احلكومة بالكامل يف غزة للنتقال اإىل املرحلة الثانية 

املتمثلة باحلوار الف�شائلي يف 21 من ال�شهر املقبل.
وتعقد اللجنة املركزية لفتح اجتماعا برئا�شة الرئي�س 
منذ  االأول  هو  اهلل  رام  يف  عبا�س  حممود  الفل�شطيني 
ت��وق��ي��ع ات���ف���اق امل�����ش��احل��ة م���ع ح��م��ا���س ي����وم اخلمي�س 

املا�شي.
من  ع���دداً  �شتبحث  امل��رك��زي��ة  اللجنة  اأن  ال�شيخ  وذك���ر 
�شرورة  على  والتاأكيد  امل�شاحلة،  راأ�شها  وعلى  امللفات 
مع  للتعاطي  غ���زة  ق��ط��اع  اإىل  اللجنة  اأع�����ش��اء  ت��وج��ه 

خمتلف الق�شايا.

واتفقت فتح وحما�س يف القاهرة على اإجراءات متكني 
والقيام  مهامها  ممار�شة  من  الوطني  الوفاق  حكومة 
يف  كما  غزة  قطاع  �شوؤون  اإدارة  يف  كاملة  مب�شوؤولياتها 
مع  املقبل  دي�شمر  من  االأول  اأق�شى  بحد  غ��زة  قطاع 

العمل على اإزالة امل�شاكل الناجمة عن االنق�شام.
ووجهت م�شر الدعوة لعقد اجتماع يف القاهرة يوم 21 
نوفمر املقبل لكافة الف�شائل الفل�شطينية املوقعة على 
اتفاقية الوفاق الوطني يف 4 مايو عام 2011، لبحث 

بقية ملفات امل�شاحلة الفل�شطينية.
وي�شتهدف االتفاق ب�شكل رئي�شي متكني حكومة الوفاق 
من   2014 ع��ام  منت�شف  منذ  امل�شكلة  الفل�شطينية 
اإدارة قطاع غزة �شعياً الإنهاء االنق�شام الداخلي امل�شتمر 

منذ 10 اأعوام.
دعمه  الفل�شطيني،  ال��وط��ن��ي  املجل�س  اأك���د  ذل���ك،  اىل 
والتاريخية  الوطنية  امل�شاحلة  تنفيذ  التفاق  الكامل 

التي متت بني فتح وحما�س.
ال�شكر  الزعنون  �شليم  رئي�شه  بيان  يف  املجل�س،  ووج��ه 
املتوا�شل  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  م�����ش��ر  جل��م��ه��وري��ة 
الفل�شطينية  احل���وارات  بنجاح  تكللت  التي  وجهودها 

و�شواًل الإعلن هذا االتفاق التاريخي.
و�شدد املجل�س الوطني الفل�شطيني، اأنه ال عودة للوراء 
بطي مرحلة االنق�شام االأ�شود الذي كانت له انعكا�شات 

�شلبية على الكل الفل�شطيني.
املواعيد  ك��اف��ة  اح�����رتام  ����ش���رورة  اإىل  امل��ج��ل�����س،  ودع����ا 
املحددة لتنفيذ ما مت االتفاق عليه، خا�شة اأن ال�شعب 
الفل�شطيني بكل قطاعاته وف�شائله واحتاداته ال�شعبية 
ق��د ب���ارك وع���ر ع��ن دع��م��ه وم�����ش��ان��دت��ه مل��ا مت االتفاق 

عليه. 
يديعوت  ام�����س �شحيفة  ن�����ش��رت��ه  ت��ق��ري��ر  وك�����ش��ف  ه���ذا 
اأن ح��رك��ة ح��م��ا���س وعدت  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة،  اأح����رون����وت 
القاهرة، مبنا�شبات املباحثات مع حركة فتح، باالمتناع 

ب��دء املرحلة االخ��رية من معركة ال��رق��ة، وذل��ك غداة 
خروج عدد من اجلهاديني االجانب من املعقل االبرز 

�شابقا لتنظيم داع�س يف �شوريا مبوجب اتفاق.
وياأتي الهجوم غداة التو�شل اىل اتفاق ت�شوية بو�شاطة 
ابرز  ع��ن  ال���ذي ي�شم ممثلني  امل���دين،  ال��رق��ة  جمل�س 
داع�س  تنظيم  املحافظة، الإجلء مقاتلني من  ع�شائر 

من مدينة الرقة.
واأكدت القوات ان هذه املعركة احلا�شمة �شت�شتمر حتى 
رف�شوا  ال��ذي��ن  االإره��اب��ي��ني  م��ن  املدينة  كامل  تطهري 

اال�شت�شلم، ومن بينهم االإرهابيون االأجانب.

بني  االت�شاالت  ه��ذه  ر�شدت  اإ�شرائيل  اأن  اإىل  م�شريًة 
ال�شنوار، والرغوثي.

باأهمية  حتظى  النقطة  ه��ذه  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
خا�شة لدى الطرفني، يف ظل التطورات االإ�شرتاتيجية 
�شفقة  اإمت��ام  يف  اإ�شرائيل  وبرغبة  بالت�شوية،  اخلا�شة 

التبادل.
راأي  ا�شتطلع  اإن  ال�شحيفة  قالت  اأخ���رى  جهة  وم��ن 
اأن  ك�شف  اهلل،  رام  يف  للبحوث  الفل�شطيني  للمركز 
اأداء  ع���ن  را����ش���ون  ف��ق��ط  الفل�شطينيني  م���ن   31%
ارتفاع  م��ع  ب��ال��ت��وازي  احلالية،  الفل�شطينية  الرئا�شة 
 50% اإىل  ب��ال��رئ��ا���ش��ة  اإ���ش��م��اع��ي��ل هنية  ف���وز  ح��ظ��وظ 

تقريباً.
ولكن اال�شتطلع نف�شه يك�شف اأي�شاً اأن م�شاركة مروان 
حتماً  �شتح�شمها  ال��رئ��ا���ش��ة  ان��ت��خ��اب��ات  يف  ال��رغ��وث��ي 
بتاأييد  ال��رغ��وث��ي  يحظى  حيث  ف��ت��ح،  ح��رك��ة  ل�شالح 
%59 من الفل�شطينيني اإذا تر�شح �شد هنية الذي لن 

يح�شل على اأكرث من %36 من االأ�شوات.
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العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/دي�شكاونت لتجارة 

CN 1060908:اخل�شار والفواكه  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حميد عبداهلل يو�شف جابر املرزوقي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل �شعيد �شامل حممد العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة خال�شا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للديكور الداخلي
 رخ�شة رقم:CN 1026996 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة هارديب جا�شوانت �شينغ %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جا�شوانت �شينغ �شاران �شينغ

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16

اإعــــــــــالن
ديزاين  ال�ش�����ادة/تراي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شت�شارات الهند�شية
 رخ�شة رقم:CN 2141556 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عمر حممد احمد عبدالرحمن التميمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف دانه عي�شى فرج عي�شى الفلحي %100

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1065143 باال�شم التجاري:منر ون 
للتجارة العامة بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 
الو�شع كما كان عليه �شابقا. فعلى كل من له حق او 
اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  خلل  االقت�شادية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/هرمو�شا للخياطة 

الرجالية رخ�شة رقم:CN 1100319 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد ر�شيد الف دين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد اقبال الفدين

null*null تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اينك�س انرتيز ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1168798 
تعديل لوحة االإعلن/اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/اينك�س انرتيز ذ.م.م
INEX INTERIORS LLC

اىل/اينك�س للمقاوالت والديكور ذ.م.م  
INEX CONTRACTING & INTERIORS LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بريك زون كافيه ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1971326 
تعديل لوحة االإعلن/اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/بريك زون كافيه ذ.م.م
BREAK ZONE CAFE LLC

اىل/مطعم وكافيه بريك زون ذ.م.م  
BREAK ZONE RESTURANT & CAFE LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم وم�شاوي ال�شياد البحري

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1139555 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حميد �شعيد �شامل بو الحج الرميثي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/حميد �شعيد �شامل بو الحج الرميثي من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد حميد �شعيد بوالحج الرميثي %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االإعلن/اجمايل من م�شاحة 1.2*2 اىل 10*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ مطعم وم�شاوي ال�شياد البحري

AL SAYYAD MARINE RESTAURANT & GRILLS
اىل/ مطعم وم�شاوي ال�شياد البحري ذ.م.م 

AL SAYYAD MARINE RESTAURANT & GRILLS LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة جولدن 

CN 1880930:باك لتجارة البل�شتيكية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد ي�شلم �شامل وقا�س %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل را�شد �شامل حميد النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/وينتورث 

CN 1970005:لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اقوا�س 

CN 1510011:املغرب للديكور رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ماجنروفز 

لل�شت�شارات االدارية
 رخ�شة رقم:CN 1872019 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خلل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شالون االخ�شر 

احلديث رخ�شة رقم:CN 1129692 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شامل �شيف عبداهلل الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل حممد نخريه بن حمريوم املحرمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16

اإعــــــــــالن
حممد  ال�ش�����ادة/كراج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

حاجي رخ�شة رقم:CN 1110710 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نا�شر �شامل علي �شعيد ال�شام�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف را�شد �شليمان �شيف ال�شام�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري »بتعيني م�سفي«
ا�شم امل�شفي/ �شجاد حيدر و�شركاهم حما�شبون قانونيون 

عنوان امل�شفي: دبي- ديرة- رقة البطني االإمارات
ا�شم ال�شركة املراد ت�شفيتها: راك للتمويل االإ�شلمي �س م خ م

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية برا�س اخليمة بانه 
قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور 

ا�شمه اعله لت�شفيه �شركة راك للتمويل االإ�شلمي �س م خ م.
امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اي  لديه  من  وعلى 

املعني يف العنوان التايل:
 042222126 رقم:  هاتف  االإمارات  البطني  رقة  ديره-  دبي- 
م�شطحباً معه كافه امل�شتندات واأوراق الثبوتية وذلك خلل 45 

يوماً من تاريخ ن�شر االإعلن.
دائرة التنمية القت�شادية

مدير اإدارة ال�شوؤون التجارية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16

اإعــــــــــالن
اهل  ال�ش�����ادة/حمم�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الغربية رخ�شة رقم:CN 2132353 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شالح �شلطان �شامل �شالح �شعيد املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان �شامل �شالح املن�شوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:ا�شرت دي ام هيلث كري �س.م.ح

Aster@30 : طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية
املودعة بالرقم :277368     بتاريخ : 2017/8/1

با�ش������م :ا�شرت دي ام هيلث كري �س.م.ح
وعنوانه:مكتب مبنى اإي لوب رقم اإي 64 - جي 30 منطقة احلرة يف احلمرية ال�شارقة - هاتف:044546001

فاك�س:044546003 - �شندوق الريد:49777 - امييل manu.s@dmhealthcare.com  ال�شارقة
�سورة العالمة

االعمال  وتوجيه  وادارة  واالع��لن  الدعاية  خدمات  بالفئة:35  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وتفعيل الن�شاط املكتبي.

وباللون  كبرية  بحروف   30@ اأ�شرت  املركز  يف  مكتوب  اخللفية  ابي�س  ال�شكل  العلمة:م�شتطيل  و�شف 
وباللون  ال�شغرية  الرحيمة باحلروف  الرعاية  وباللغة االجنليزية وحتته مكتوب ثلث عقود من  اال�شود 

اال�شود وباللغة االجنليزية.
اال�شرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:ا�شرت دي ام هيلث كري �س.م.ح

Aster@30 : طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية
املودعة بالرقم :277365     بتاريخ : 2017/8/1

با�ش������م :ا�شرت دي ام هيلث كري �س.م.ح
وعنوانه:مكتب مبنى اإي لوب رقم اإي 64 - جي 30 منطقة احلرة يف احلمرية ال�شارقة - هاتف:044546001

فاك�س:044546003 - �شندوق الريد:49777 - امييل manu.s@dmhealthcare.com  ال�شارقة
�سورة العالمة

املمتلكات  حلماية  امنية  وخدمات  قانونية  خدمات  بالفئة:45  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
واالفراد وخدمات �شخ�شية واجتماعية يقدمها اآخرون تلبية حلاجات االفراد.

وباللون  كبرية  بحروف   30@ اأ�شرت  املركز  يف  مكتوب  اخللفية  ابي�س  ال�شكل  العلمة:م�شتطيل  و�شف 
وباللون  ال�شغرية  الرحيمة باحلروف  الرعاية  وباللغة االجنليزية وحتته مكتوب ثلث عقود من  اال�شود 

اال�شود وباللغة االجنليزية.
اال�شرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:ا�شرت دي ام هيلث كري �س.م.ح

Aster@30 : طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية
املودعة بالرقم :277367     بتاريخ : 2017/8/1

با�ش������م :ا�شرت دي ام هيلث كري �س.م.ح
وعنوانه:مكتب مبنى اإي لوب رقم اإي 64 - جي 30 منطقة احلرة يف احلمرية ال�شارقة - هاتف:044546001

فاك�س:044546003 - �شندوق الريد:49777 - امييل manu.s@dmhealthcare.com  ال�شارقة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 اخلدمات الطبية ، اخلدمات البيطرية ، خدمات العناية 
ال�شحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية واحليوانات ، خدمات الزراعة والب�شتنة والغابات.

وباللون  كبرية  بحروف   30@ اأ�شرت  املركز  يف  مكتوب  اخللفية  ابي�س  ال�شكل  العلمة:م�شتطيل  و�شف 
وباللون  ال�شغرية  الرحيمة باحلروف  الرعاية  وباللغة االجنليزية وحتته مكتوب ثلث عقود من  اال�شود 

اال�شود وباللغة االجنليزية.
اال�شرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:مفاتيح املخازن الدارة املخازن ذ.م.م

STORAGE KEYS : طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية
املودعة بالرقم :268193     بتاريخ : 2017/02/14

با�ش������م :مفاتيح املخازن الدارة املخازن ذ.م.م
وعنوانه:ال�شجعة �شناعية خلف �شارع االمارات هاتف: 065558022 �شندوق الريد: 71161 

امييل info@storagekeys.com ال�شارقة
�سورة العالمة

الرحلت  وتنظيم  ال�شلع  وتخزين  وتغليف  النقل  بالفئة:39  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وال�شفر.

و�شف العلمة:عبارة عن ر�شم مميز كتب على ميينه )STORAGE KEYS( باللتينية والعلمة 
باللون اال�شود والرمادي.

اال�شرتاطات:.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148
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عربي ودويل

   وللإ�شارة فقد ا�شتوؤنفت يف تون�س 
اخلا�شة  احل��وار  العا�شمة جوالت 
املقرتحة  ال��ت��ع��دي��لت  ب�����ش��ي��اغ��ة 
ال�شخريات، وهي اخلطوة  الّتفاق 
خطة  تطبيق  ط��ري��ق  على  االأوىل 
غ�����ش��ان �شلمة  ال�����دويل  امل��ب��ع��وث 

حلل االأزمة ال�شيا�شية يف ليبيا.

مناق�سة ال�سيغة النهائية
وق���د ان��ط��ل��ق اأم�����س االأح�����د، مبقر 
بالعا�شمة  االأمم������ي������ة  ال���ب���ع���ث���ة 
للجنة  ث�������ان  اج����ت����م����اع  ت����ون���������س، 
النواب  ملجل�س  امل�شرتكة  ال�شياغة 
بح�شور  للدولة  االأعلى  واملجل�س 
غ�����ش��ان �شلمة  االأمم�����ي  امل��ب��ع��وث 
م���ن اأج����ل م��وا���ش��ل��ة و���ش��ع �شيغة 
االتفاق  ع��ل��ى  للتعديلت  نهائية 

ال�شيا�شي.
يف  اجلديد  النقا�س  و�شيتمحور     
ال�شلطتني  �شلحيات  على  تون�س 
الرملان،  �شلحيات  على  وكذلك 
التمهيد  ه���و  ذل����ك  م���ن  وال���ه���دف 
ال�شتفتاء على د�شتور جديد يوؤدي 
خلريطة  وف���ق���ا  ان���ت���خ���اب���ات،  اىل 
ال��ط��ري��ق ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ���ش��لم��ة يف 

�شبتمر اإىل االأمم املتحدة.
الليبية  امل����ح����ادث����ات  وت��ن��ط��ل��ق     
اجلديدة، يف ظل االأزمة ال�شيا�شية 
العنف  ودوام���ة  اخلانقة  واالأمنية 
ال�شنوات  يف  ال��ب��لد  عا�شتها  ال��ت��ي 

االأخرية.
   وقال النائب املروك اخلطابي اإن 
�شتبداأ �شياغة  املتناحرة  االأطراف 
نهاية  وقعته  اتفاق  على  تعديلت 
عام 2015يف منتجع ال�شخريات 

يف املغرب.
ال����وف����اق  ح���ك���وم���ة  ت���ن���ج���ح  ومل     
ال����وط����ن����ي ال���ن���اج���م���ة ع����ن ات���ف���اق 
ال�شخريات بقيادة فايز ال�شراج يف 

احل�شول على اإجماع يف ليبيا.
   ورغ����م اأن احل��ك��وم��ة جن��ح��ت يف 
تو�شيع نفوذها يف العا�شمة وبع�س 
املدن يف غرب ليبيا، اإال اأنها تعاين 
لفر�س �شلطتها على اأجزاء كبرية 
الرملان  وي���رف�������س  ال����ب����لد.  م���ن 
ب���دع���م من  ال�������ش���رق  امل��ن��ت��خ��ب يف 
مينحها  اأن  حفرت  خليفة  امل�شري 
ث�����ق�����ت�����ه.    وي����ت����م����ح����ور اخل�����لف 
من  الثامنة  امل��ادة  ح��ول  خ�شو�شا 
ات���ف���اق ال�����ش��خ��ريات وال���ت���ي متنح 
ال��وط��ن��ي �شلطة  ال���وف���اق  ح��ك��وم��ة 

تعيني قائد القوات امل�شلحة.

االتفاق  على  اإدخالها  يتعني  التي 
ال�شيا�شي، �شدد غ�شان �شلمة على 
اأن احلوار لي�س ا�شتكانة واإمنا هو 

جمازفة نبيلة.
االت���ف���اق  ت���ع���دي���ل  اأن  واع����ت����ر     
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ُي��ع��د م��دخ��ل ي��ب��دو اأن 
منه  ينطلقون  الليبيني  غ��ال��ب��ي��ة 
التي  النوعية  النقلة  اإمت���ام  نحو 
ت��ت�����ش��م��ن م���راح���ل م��ت��ت��ال��ي��ة تتوج 
ونزيهة،  ح���رة  ع��ام��ة  ب��ان��ت��خ��اب��ات 
قبل  بنتائجها  قبلنا  جميعا  نكون 

تنظيمها.
اليوم  جنتمع  نحن  لذلك  وتابع    
حمدود  تعديل  ���ش��ريورة  اإط���ار  يف 
ال�����ش��خ��ريات وف���ق قواعد  الت��ف��اق 
التي ن�س عليها االتفاق،  التعديل 
اأحّيي هنا اأع�شاء الوفدين املمثلني 
الدولة  ومل��ج��ل�����س  ال���ن���واب  مل��ج��ل�����س 
اإط���ار  ي��ع��م��ل م��ع��ا يف  اأن  واأمت���ن���ى 
وم�شغرة  م��وح��دة  �شياغة  جل��ن��ة 

كما جاء يف ذاك االتفاق.
   ي�شار اىل ان �شلمة ق��دم خطة 
اإىل  الليبية  االأزم����ة  ج��دي��دة حل��ل 
�شبتمر   20 يف  امل��ت��ح��دة  االأمم 
د�شتور  ع���ر����س  ت�����ش��م��ل  امل���ا����ش���ي، 
غ�شون  يف  اال�شتفتاء  على  جديد 
عام ما �شيفتح الباب اأمام انتخابات 

عامة.
  وتاأتي اجتماعات تون�س ا�شتكماال 
جل��ه��ود ���ش��اب��ق��ة م��ه��دت ل��ه��ا دولة 
االم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة حني 
حققت اأول اخرتاق جلمود االأزمة 
ال�شيا�شية باأن جمعت فائز ال�شراج 
الوطني  ال���وف���اق  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
وامل�شري خليفة حفرت قائد اجلي�س 
عّبد  ل��ق��اء  يف  ظبي  اأب���و  يف  الليبي 
الطريق لبحث ت�شوية تخرج ليبيا 
من دوامة االنق�شامات والفو�شى، 
ومتّهد لتوحيد اجلهود يف حماربة 

االإرهاب.
   وعقب لقاء اأبو ظبي بني ال�شراج 
وحفرت، التقى االثنان مرة اأخرى 
يف باري�س يف اجتماع رعاه الرئي�س 
ال���ف���رن�������ش���ي اإمي����ان����وي����ل م���اك���رون 
العري�شة  اخل��ط��وط  اأي�����ش��ا  ر���ش��م 

للم�شاحلة الوطنية.
ت���ون�������س بني     وي�����اأت�����ي اج���ت���م���اع 
اأممية،  برعاية  الليبيني  الوفدين 
اجلوار  دول  اي�����ش��ا  ت�شتمر  بينما 
واجلزائر  تون�س  ال��ث��لث:  الليبي 
وم�شر يف عقد م�شاورات م�شتمرة 

للم�شاعدة يف حلحلة االأزمة.

اجلي�س يب�سط �سيطرته
    وكان قائد اجلي�س امل�شري خليفة 
املمتدة  املنطقة  ان  اأك��د  قد  حفرت 
ال���زاوي���ة حتت  مل�����ش��ارف  م��ن زوارة 

�شيطرة القوات امل�شلحة.
ت�شريحات  يف  ح��ف��رت  واأ�����ش����اف    
���ش��ح��ف��ي��ة م�����ش��اء اجل��م��ع��ة اأن����ه مل 
والتي  ال��زاوي��ة  مدينة  اال  يتبقى 
القليلة  االي������ام  خ����لل  ���ش��ت��ن�����ش��م 

القادمة - حتت �شيطرة اجلي�س.
الليبي  اجلي�س  اأن  حفرت  واأك���د     
لكل  ون�شف  ع��ام  منذ  اأب��واب��ه  فتح 
م��ن ي��وؤي��د اجل��ي�����س، ق��ائ��ل: لدينا 
ال�شباط  م����ن  وال���ك���ث���ري  ال���ك���ث���ري 
تطهري  يف  و�شي�شاندوننا  واجلنود 

مدنهم من االرهاب.
  واأ�شار حفرت اىل �شيطرة اجلي�س 
على جميع املنطقة الغربية تقريبا، 

او�شاع  معاجلة  جترد  بكل  عينيها 
وتوحيد  ال�شعبة،  املعي�شية  النا�س 
البلد  وتهيئة  العامة،  املوؤ�ش�شات 
وت�شريعية  رئ��ا���ش��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
وب��ل��دي��ة ح���رة ون��زي��ه��ة خ���لل عام 

واحد.
اأن هناك  ع��ل��ى  ���ش��لم��ة  و����ش���دد     
وف��ر���ش��ة حقيقية  ُف��ت��ح��ت،  ن��اف��ذة 
ويتعني  االأف��������ق،  يف  ت���ل���وح  ب�������داأت 
للخروج  اقتنا�شها  الليبيني  على 
م���ن ح���ال���ة ع����دم اال����ش���ت���ق���رار اإىل 
موؤ�ش�شاتها،  ب��ك��اف��ة  ال���دول���ة  ب��ن��اء 
“اعتماد اخلطة  وذل��ك من خلل 
كمدخل  عر�شتها  واأن  �شبق  التي 

للو�شول اإىل ت�شوية للأزمة«.
امل���رة  اأن���ه���ا  اإىل  ل��ف��ت  اأن  وب���ع���د     
الفرقاء  فيها  يجتمع  التي  االأوىل 
التعديلت  مل��ن��اق�����ش��ة  ال��ل��ي��ب��ي��ون 

اأن اخ��ت�����ش��ا���س جل��ن��ة احل����وار هي 
وراأى  ف��ق��ط.  ال��ت��ع��دي��لت  �شياغة 
اأم�س  ل����ه  ت���دوي���ن���ة  يف  ال���دب���ا����ش���ي 
احلوار  ج����والت  اإن جن���اح  االأح�����د، 
�شروط  على  النهاية  يف  �شيعتمد 

ومعايري اختيار املر�شحني.
   وك��ان �شلمة ق��د �شرح يف وقت 
ب����اأن ك���ل م���ن ج����اء لتون�س  ���ش��اب��ق 
اإىل  ح��ج  ف��ق��د  من�شب  ع��ن  يبحث 
امل��ك��ان اخل���ط���اأ.     وق��ال��ت م�شادر 
مطلعة من داخل جل�شات احلوار، 
اجتماعات  ���ش��ه��د  ال�����ش��ب��ت  ي���وم  اأن 
ل��ل��ج��ن��ة تعديل  ُم��ك��ث��ف��ة  ت�����ش��اوري��ة 
االتفاق ال�شيا�شي باملجل�س االأعلى 
باملمثل  اج��ت��م��اع  ت��ب��ع��ه��ا  ل���ل���دول���ة، 
اخل����ا�����س ل����لأم����ني ال����ع����ام ل����لأمم 
غ�����ش��ان �شلمة  ل��ي��ب��ي��ا  امل��ت��ح��دة يف 
جلنة  عمل  ا�شتئناف  اآلية  ملناق�شة 

املجموعات  ع��ن��ا���ش��ر  اأن  م����وؤك����دا 
ف��روا جميعا  املنطقة  االرهابية يف 
يف  يختبئ  م����ازال  منهم  وال��ق��ل��ي��ل 
حتت  �شتقع  التي  القليلة  املناطق 
حد  على  ق��ري��ب��ا،  اجلي�س  �شيطرة 

تعبريه.

امل�سامني قبل ال�سماء
   م��ن جهته و�شف م��ن��دوب ليبيا 
ال�شابق لدى االأمم املتحدة اإبراهيم 
االأمم  مبعوث  حتركات  الدبا�شي، 
غ�شان  ليبيا  اإىل  اخل��ا���س  املتحدة 
���ش��لم��ة ب��اأن��ه��ا ت�����ش��ري يف االجت����اه 
ما  خلفية  ع��ل��ى  وذل���ك  ال�شحيح، 
�شلمة  غ�شان  رف�����س  م��ن  ت�شرب 
الأي حماوالت لطرح اأ�شماء اأع�شاء 
احلكومة من  اأو  الرئا�شي  املجل�س 
ق��ب��ل جل����ان احل������وار، م�����ش��را على 

اخل����ا�����س ل����لأم����ني ال����ع����ام ل����لأمم 
باأع�شاء  �شلمة،  غ�شان  املتحدة، 
على  ال��ت��ع��دي��لت  �شياغة  جلنتي 
عن  املنبثقتني  ال�شيا�شي  االت��ف��اق 
االأعلى  واملجل�س  ال��ن��واب  جمل�س 
للدولة، حيث هناأهم على �شلمة 
الوافية  اال�شت�شارات  بعد  ال��ع��ودة 
ال����ت����ي اأج������روه������ا م����ع زم���لئ���ه���م، 
ومتنى لهم النجاح يف التو�شل اإىل 
تفاهمات تخرج العملية ال�شيا�شية 

من ماأزقها الراهن.
املمثل  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأ�����ش����اف     
ب����اأن  االأم��������ل  “يحدوه  اخل����ا�����س 
ت��ت��و���ش��ل جل��ن��ة ال�����ش��ي��اغ��ة خلل 
اعتماد  اىل  املقبلة  القليلة  االي���ام 
�شفافة ت�شمن وجود جمل�س  اآلية 
رئ���ا����ش���ي م�����ش��غ��ر ي��ج�����ش��د وح����دة 
ت�����ش��ع ن�شب  ال����ب����لد، وح���ك���وم���ة 

ال�����ش��ي��اغ��ة املُ����وح����دة.    ك��م��ا دارت 
اجلانبية  ال���ل���ق���اءات  م���ن  ال��ع��دي��د 
لبحث  ال��ل��ج��ن��ت��ني  اأع���������ش����اء  ب����ني 
�شيغ  اإىل  للو�شول  ال�ُشبل  اأق�شر 
توافقية حول التعديلت املطلوبة، 
�شاملة  �شيا�شية  ت�شوية  وحتقيق 
احلقيقية  ال�����ش��راك��ة  ع��ل��ى  مبنية 
ب����ني جم��ل�����ش��ي ال����ن����واب واالأع����ل����ى 
وت�شكيل  االنق�شام  الإنهاء  للدولة، 
على  ق���ادرة  قوية  تنفيذية  �ُشلطة 
وتوحيد  امل��واط��ن  عن  املعاناة  رف��ع 
نحو  الطريق  ومتهيد  املوؤ�ش�شات، 
الد�شتوري  اال���ش��ت��ح��ق��اق  اإج������راء 

واالنتخابي.

جمازفة نبيلة
املتحدة  االأمم  ب��ع��ث��ة  ن�����ش��رت  ك��م��ا 
املمثل  اجتماع  عن  تقريرا  ال�شبت 

تعديل اتفاق ال�شخريات هو الهدف من اجلولة الثانية للحوار انطلق اجتماعات تون�س

يتمحور اخلالف حول مادة من اتفاق ال�شخريات 
متنح حكومة الوفاق الوطني �شلطة تعيني قائد اجلي�س

حفرت: لي�س هناك موؤ�شرات تطمئن ال�شعب باأن
م�شار احلوار اجلاري هو احلل الوحيد لالأزمة ال�شيا�شية

هل تكون خطة �شلمة قارب النجاة؟

هل يتوقف هذا اخلراب يف ليبيا؟ هل ت�شتعيد ليبيا وحدتها؟

خليفة حفرت ال ي�شتبعد بدائل اخرى للحوار

غ�سان �سالمة: كل من جاء لتون�س يبحث عن من�سب فقد حج اإىل املكان اخلطاأ
الهدف: اعتماد اآلية �سفافة ت�سمن وجود جمل�س رئا�سي م�سغر يج�سد وحدة البالد

انطالق جولة ثانية من احلوار يف تون�س:

هل تنقذ �شفينة غ�شان �شالمة ليبيا من الطوفان...؟
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

هام�س  على  تون�س  يف  الليبيون  الفرقاء  يجتمع 
املبعوث  اإليه  دعا  الذي  احلــوار  من  الثانية  اجلولة 
الأممي اإىل ليبيا غ�سان �سالمة من اأجل اإجراء بع�س 

فان  الزمــة،  لتجاوز  جديد  افق  وطــرح  املفاو�سات 
خليفة  امل�سري  الليبية  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد 
الأول  الأمني  املوؤمتر  يف  كلمته  خالل  افــاد  حفرت، 
موؤ�سرات  هناك  لي�س  اإنه  الليبية،  امل�سلحة  للقوات 
اجلاري  احلوار  م�سار  باأن  ال�سعب  تطمئن  الآن  حتى 

بع�س  وح�سم  ال�سخريات،  اتفاق  على  التعديالت 
اخلالفات التي ميكن البناء عليها لإخراج البالد من 

الو�سع املتاأزم الذي تعي�سه منذ �سنة 2011.
بدائل اخرى

طاولة  اىل  ــودة  ــع ال احيتها  الــتــي  الآمــــال  ورغـــم 

هو احلل الوحيد لالأزمة ال�سيا�سية الراهنة، والباب 
البدائل  اأن  اأخــرى.    واأ�ساف حفرت  مفتوح لبدائل 
الأخرى التي يقرها ال�سعب يبقى بابها مفتوًحا على 
الأمن  واأجهزة  اجلي�س  اأن  على  موؤكدا  م�سراعيه، 

كافة رهًنا لأوامر ال�سعب وفق قوله.
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اىل من يهمه المر

حمدودة  م�شوؤولية  ذات  حرة  منطقة  �شركة   - م  م  ذ   - حرة  منطقة  اي�شت  ميدل  اوتويزر   / نحن 
 2003 واالإعلم   للتكنولوجيا  احلرة  دبي  منطقة  من  يف  اخلا�شة  ال�شركات  لقانون  وفقا  تاأ�ش�شت 
)قانون ال�شركات اخلا�شة(  نود االخطار باأنه ومبوجب البند رقم 9 من قانون ال�شركات اخلا�شة ، 

قررنا تغيري ا�شم ال�شركة اىل:
يزر هولدجن  منطقة حرة ذ م م

على من يرغب باالعرتا�س على هذا التغيري ان يقدم اعرتا�شه كتابة خلل اربعة ع�شر)14( يوما 
من تاريخ ن�شر هذا اال�شعار على العنوان التايل :

دائرة  الت�شجيل والرتاخي�س 
�شلطة دبي للمجمعات االإبداعية  - �س ب : 478844 

info@dcca.gov.ae : الريد االلكرتوين
اوتويزر ميدل اي�شت منطقة حرة - ذ م م

دبي ، االمارات العربية املتحدة
لعناية مدير الت�سجيل والرتاخي�س

ا�شعار تغيري ا�شم �شركة
 منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة  
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املطلوب اعلنه : نيكاردون للتجارة العامة - �س ذ م م - وا�شتافروبولوز ا�شتيف و 
نيكرايدن جروب كون�شولتينغ - م م ح  بهذا يعلن اخلبري احل�شابي / ايوب عبداهلل 
اأحمد/ املعني من قبل حماكم دبي يف الق�شية رقم 2016/520 نزاع تعيني خرة 
�شد  امل��ح��دودة  لوج�شتك�س  بروجيكت  اأجيليتي   / املتنازعة  م��ن  املقامة   ، جت��اري 
املتنازع �شدهم /نيكاردون للتجارة العامة - �س ذ م م - وا�شتافروبولوز ا�شتيف و 
نيكرايدن جروب كون�شولتينغ - م م ح  باأن املتنازع �شدهم مدعوين  لتقدمي دفاعهم 
املوافق 2017/10/19  وذلك  وح�شور اجتماع اخلرة املحدد لعقده يوم اخلمي�س 
يف متام ال�شاعة العا�شرة والن�شف �شباحا يف مكتب اخلبري - الكائن يف الق�شي�س 
�شارع دم�شق   - الثاين - مكتب رقم )216(  الطابق   - كا�شكو  بناية   -  3 ال�شناعية 

-   هاتف 043433131
اخلبري/ ايوب عبداهلل

اعالن بالن�شر
   حل�شور اجتماع خربة ح�شابية  
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 يف الدعوى رقم 2017/4095  جتاري كلي- ال�شارقة 

ال�شارقة  الدويل - دعواه اعله امام حمكمة  التجاري  املدعي/البنك  اقام 
االحتادية االبتدائية �شد املدعي عليه - املدعي عليهما : 1( م�شنع اخلليج 
اللبيوت اجلاهزة - ذ م م  2(  ال�شركة اخلليجية لل�شت�شارات العامة - �س م ع  
- ونعلمكم �شدور حكم متهيدي بندب اخلبري امل�شريف جمال كامل املغازجي 
خبري يف الدعوى للطلع على اوراق الدعوى وم�شتنداتها ، وحدد اخلبري 
جل�شة خرة يوم االربعاء  2017/10/18 )11( �شباحا  يف مقر البنك املدعي 
، مما يقت�شي ح�شوركم او من ينوب عنكم قانونيا لتقدمي ما لديكم من 

بيانات يف الدعوى امام اخلبري املنتدب.  
 اخلبري امل�سريف  - جمال كامل املغازجي             

مذكرة اإعالن بالن�شر
اىل املدعي عليه 
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 اعـــــــالن    

انه يف يوم اخلمي�س  املوافق   2017/10/5 م    
رقم  هوية  بطاقة   - اجلن�شية  باك�شتاين   - اق��ب��ال  حممد  اق��ب��ال  ظفر  حممد  ال�شيد/  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن 
784198738725260  ب�شفتي وكيل عن ال�شيد/ علي ح�شن حممد اقبال - باك�شتاين اجلن�شية - جواز ال�شفر رقم 
احل�شن  دبا  حمكمة  من  ال�شادرة   SH20161116B80541 رقم  عامة  وكالة  مبوجب   EW6808132
بتاريخ 2016/11/16م - وب�شفته �شريك / منجرة املغني - رخ�شة جتارية رقم )240799( �شادرة من دائرة التنمية 
باأنه تنازل عن ح�ش�شه يف / منجرة  ال�شارقة ون�شاطه التجاري  جنارة يدوية -  االقت�شادية - فرع دبا احل�شن / 
املغني والبالغة 50% وذلك للوكيل نف�شه ال�شيد / حممد ظفر اقبال حممد اقبال - باك�شتاين اجلن�شية - بطاقة هوية 
رقم 784198738725260  لي�شبح ح�ش�س املتنازل اليه 100% يف الرخ�شة ، مع بقاء ال�شيد/ جمعه �شعيد عبيد را�شد 
املغني - اإماراتي اجلن�شية - بطاقة الهوية رقم : 784198781428705 وكيل خدمات حملي للرخ�شة ، وللمتنازل اليه 
مطلق احلرية يف الت�شرف يف ح�ش�شه امل�شار اليها اأعله وله حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف ملكة.  وعمل لن�س 
املادة )16( فقرة 3 من القانون االحتادي رقم )22( ل�شنة 1991 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن 
للعلم وعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خلل ا�شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذا االعلن  واال�شت�شتكمل االجراءات القانونية.

الكاتب العدل   
حمكمة دبااحل�شن الحتادية البتدائية   

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة دبا احل�شن البتدائية   

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2337 جتاري جزئي                               
البلو�شي - جمهويل حمل  ابراهيم  م��راد  �شاه  م��راد  م��روان   -  1/ عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / بنك م�شر - فرع دبي - مبا ان املدعي / بنك م�شر - فرع 
ب��ان املحكمة حكمت بجل�شتها  امل��ذك��ورة اع��له وعليه نعلنكم  اق��ام الدعوى  دب��ي  قد 
املنعقدة بتاريخ  2017/10/11  احلكم التمهيدي التايل : االطلع على ملف الدعوى 
وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم واالنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها 
ان لزم االأمر واالطلع على املرا�شلت الورقية وااللكرتونية وان وجدت ال�شجلت 
والدفاتر التجارية  الورقية وااللكرتونية وحددت امانة خرة وقدرها اربعة االف 
املوافق  االرب��ع��اء   ي��وم  املحكمة جل�شة  ب�شدادها.  وح��ددت لها  املدعي  دره��م والزمت 

 .Ch1.C.14 2017/10/18  ال�شاعة 30 : 8 �شباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1292 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليهما/1-  ال�شراي ملواد البناء - �س ذ م م - حاليا - ميري فر�س فود ا�شتور - �س ذ 
م م - �شابقا 2- اندري �شبالتاكوف - جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
�شركة   - اال�شلمي  دبي  ل�شالح/بنك  اع��له  املذكورة  الدعوى  يف    2017/9/6 بتاريخ   املنعقدة 
م�شاهمة عامة - بالزام املدعي عليهما )ال�شراي ملواد البناء - �س ذ م م - حاليا - ميري فر�س فود 
ا�شتور - �س ذ م م - �شابقا ، اندري �شبالتاكوف( بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي )بنك 
دبي اال�شلمي - �س م ع( مبلغ وقدره 486.119.30 اربعمائة و�شتة وثمانون الف ومائة وت�شعة 
والزمتهما  ال�شكر  من  ج��رام  كيلو   194.447.720 ثمن  يعادل  مبا   ، فل�شا  وثلثون  درهما  ع�شر 
قابل  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�شمائة  وامل�شاريف  بالر�شوم 
لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2861  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �شركة تريازو دبي - ذ م م  2-تريازو املحدودة  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ �شركة �شلطان ويو�شف التجارية - ذات م�شوؤولية حمدودة - وميثلها / 
عليك  اأق��ام  قد   - عنها  بالتوقيع  املفو�س  املدير  ب�شفته   - تابيا  علي  احمد  على  يو�شف 
مببلغ  وال��ت�����ش��امم   بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   103.467.75( وق��دره 
املوافق   التام.  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء   ال�شداد  الق�شائية وحتى  املطالبة  تاريخ 
2017/11/1  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثلثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/1502  ا�شتئناف جتاري   
مدير  ب�شفته   - راج��ب��ورا  نريجانبيهاي  1-ديليب  �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
و�شريك للمتنازع �شدها االأوىل ديزاين الين - �س ذ م م  جمهول حمل 
احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  جريبنيفا   /ليليا  امل�شتاأنف  ان  مبا  االقامة 
ب��ت��اري��خ 2017/8/7     ك��ل��ي  2017/537 جت���اري   : رق���م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر 
 10.00 ال�شاعة    2017/10/31 املوافق  الثلثاء   ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
يف الدعوى  رقم 2017/1873   جتاري جزئي

املدعى :  ماريتامي افيي�شن العاملية - �س ذ م م
املدعي عليه :  1- عر البحار خلدمات التوزيع املحدودة 

2- �شاندان بانريجي كريتي بو�شان 
الدعوى  بندبنا خبريا ح�شابيا يف   االبتدائية  دبي  ال�شادر من قبل حمكمة  القرار  بناء على 
املذكورة اأعله ، ومبا اأنكم املدعلي عليهم ، فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا قد حددنا يوم اخلمي�س  
املوافق 2017/10/19  يف متام ال�شاعة الواحدة ظهرا موعدا للجتماع معكم يف مقر مكتبنا 
الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�شعيد بناية الو�شل بزن�س �شنرت - مقابل ديرة �شيتي �شنرت 
بجوار فندق رحاب روتانا - �شارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 902 ، لذا نرجو منكم 
تودون  التي  وامل�شنتدات  االوراق  جميع  واإح�شار   ، اأعله  املحدد  املوعد  يف  باحل�شور  التكرم 

تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا.  
اخلبري امل�شريف  
       عمار حممد الن�شر  

حتديد موعد 
اجتماع  اخلربة احل�شابية  

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2017/331 
ح�شن  علي   -2 العامة   للتجارة  الفخامه  موؤ�ش�شة   -1  / عليهما  املحكوم  اإىل 
ع���ب���داهلل حم��م��د احل���م���ادي - ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك��م��ا ب���ان حم��ك��م��ة عجمان 
االحتادية االبتدائية قد اأ�شدرت بحقكما حكما يف الدعوى رقم 2015/1924  
جتاري )جزئي( - يق�شى باإلزامكما بدفع مبلغ وقدره )179395( درهم �شامل 
الر�شوم وامل�شاريف ، وحيث ان املحكوم له / بنك ام القيوين الوطني - �س م ع  
-  قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�شجل التنفيذ حتت رقم 2017/331  لذا اأنتما 
االخطار  ن�شر  تاريخ  يوما من   )15( به خلل  املحكوم  املبلغ  ب�شداد  مكلفان  
ويف حال تخلفكما عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقكما االجراءات القانونية 

املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب اال�شول. 
        قلم التنفيذ املدين - دار الق�شاء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�شاء - عجمان 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

اإعالن  بالن�شر
 رقم 2017/4974   

املنذر : املنذر : لياقت علي زاهد حممد رفيق - باك�شتاين اجلن�شية  
عنوانه : دبي - ال�شطوه - االإمارات العربية املتحدة - هاتف : 0503115895

 - احمد  ب�شري  احمد  رفتاز   / ال�شيد  م   م  ذ  �س   - ال�شيارات  لتاأجري  الثلثية  الرابطة   : اليه  املنذر 
�شنرت - حمل �شالون جنمات ك�شمري   النخيل  ق��رب   - دي��رة   - دب��ي   : باك�شتاين اجلن�شية  - عنوانه 

- هاتف : 0501796677  -  0569474666
املو�شوع : ينذر املنذر / املنذر اليه ب��اأداء مبلغ وقدره 2850 درهم - األفني وثمامنائة وخم�شون الف 
درهم اإماراتي قيمة ال�شيك وت�شديد مبلغ / 140/ مائة واربعون درهم خلل مدة اق�شاها )5( خم�شة 
ايام من تاريخ ا�شتلمه هذا االنذار ، واال �شي�شطر املنذر ا�شف اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية 
بالتعوي�س  االأداء واملطالبة  اأمر  الق�شائية وا�شت�شدار  الدعاوى  اقامة  باملبلغ مبا يف ذلك  للمطالبة 

اجلابر للعطل وال�شرر مع حتميل املنذر اليه بكافة الر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/7083   

املنذر :  بدرية احمد ال�شالح ال�شوالح 
املنذر اليه : املوثوق للعقارات - موؤ�ش�شة فردية  وميثلها مالكها / خالد ابراهيم حممد احلاج

فاإننا ومبوجب هذا االنذار وطبقا لقوانني االإيجارات رقم 26 ل�شنة 2007 واملعدلة اأحكامه مبوجب 
القانون رقم 33 ل�شنة 2008 يف اإمارة دبي ننذركم ب�شداد مبلغ وقدره 116667 درهما )مائة و�شتة 
بالعقد  عليه  املتفق  االيجار  بدل  قيمة  من  اإماراتيا(  درهما  و�شتون  و�شبعة  و�شتمائة  الفا  ع�شر 
تاريخ  يوما من   30 اق�شاها  م��ددة  خ��لل  التاأخريية يف  الغرامات  وك��ذا  االإن���ذار  �شند  االي��ج��اري 
من  خالية  للمنذرة  بت�شليمها  والقيام  املاأجرة  للعني  الفوري  االخ��لء  واال  االن��ذار  هذا  ت�شلمكم 
اأية �شواغل او عوائق مادية او قانونية باحلالة التي مت ا�شتلمها عليها من حفظ كافة احلقوق 

القانونية للمنذرة قبل املنذر اإليه.  
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
اعالن جمموعة اعالن بالن�شر      

                         اىل املنفذ �شدها : داميوند جوي�س للرتكيبات املعدنية - �س ذ م م 
مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات العمالية املو�شحة بالك�شف ادناه- وذلك اللزامك 
ب�شداد املبالغ املو�شحة به خلل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �شتتخذ 

االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور.

 ق�شم الق�شايا العمالية  

ر�شم التنفيذاملبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
6200 درهم
9963 درهم

14769 درهم
9843 درهم
9506 درهم
9718 درهم

 720 درهم
919 درهم

1255 درهم
913 درهم
896 درهم
886 درهم

اجلهة طالبة التنفيذ 
 حممد اح�شان االهي منظور ح�شني

امانت علي حممد ح�شني
حممد فاروق كرم االهي 

حممد �شهزاد حممد اعظم 
ا�شف حممود فاروق احمد 

زيكار اهلل حممد يون�س 

3512/2017  تنفيذ عمايل
3516/2017  تنفيذ عمايل
3509/2017  تنفيذ عمايل
3517/2017  تنفيذ عمايل
3513/2017  تنفيذ عمايل
3515/2017  تنفيذ عمايل

م
1
2
3
4
5
6

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 1163/ 2017  جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1-جوبينات ملقاولت البناء - ذ م م

2- تكي مارفيتل جوبناتان ناير ب�سفته مدير و�سريك / جوبينات ملقاولت البناء - ذ م م  -  جمهويل حمل القامة   
مبا ان املدعي / املقطم ملقاولت البناء - ذ م م  وميثله / اإ�سماعيل ح�سن علي حممد اجلعبي  

 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اإعالن املدعي عليه بالفاك�س املبني بالعقد 048855160

اىل املدعي عليه/ تو�شكانا لتجميل ال�شاحات واالأحوا�س - �س ذ م م 
اأدناه وحددت املحكمة  العمالية املذكورة  باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي  نعلنكم 

لها جل�شة  2017/10/17     

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 9566/2017/13 
 9568/2017/13
 9569/2017/13
 9572/2017/13
 9573/2017/13
 9576/2017/13

م
1
2
3
4
5
6

ا�شم املدعي
بالفري كمار كرم �شاند

فيجاي براكا�س �شاينى 
�شونيل كومار �شادهو رام فريما 

نيمي �شاند هانومار 
حممد كبري �شادق حممد �شادق 

علي زامري يعقوب 

مبلغ املطالبة
5965 درهم +  تذكرة العودة

12942 درهم +  تذكرة العودة
7641 درهم +  تذكرة العودة

13770 درهم +  تذكرة العودة
13170 درهم +  تذكرة العودة
10280 درهم +  تذكرة العودة
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 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                          اىل املدعي عليه/ تو�شكانا لتجميل ال�شاحات واالأحوا�س - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�شة  2017/10/17 ال�شاعة 8.30 �شباحا       

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
9552/2017/13
9553/2017/13
9555/2017/13
9557/2017/13
9562/2017/13

م
1
2
3
4
5

ا�شم املدعي
 حممد را�شد مالك �شيكدير 

علي اجنادي بارامبيل
حممد ار�شلن طاهر طارق حممود 

امري خان رو�شام دين 
تارا �شاند �شايني 

مبلغ املطالبة
14970 درهم +  تذكرة العودة
10575 درهم +  تذكرة العودة
8214 درهم +  تذكرة العودة
7889 درهم +  تذكرة العودة
9772 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                          اىل املدعي عليه/ تو�شكانا لتجميل ال�شاحات واالأحوا�س - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�شة  2017/10/17 ال�شاعة 8.30 �شباحا       

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
9564/2017/13
9565/2017/13
9571/2017/13
9575/2017/13
9577/2017/13

م
1
2
3
4
5

ا�شم املدعي
 �شومون هاوالدير مقبول هاوالدير 
�شيد نظم العلم ا�س تي ام فريدو�س 

جيد هاري الل
جوالب �شاند بريبال رام 

�شهيل خان تور علي خان   

مبلغ املطالبة
13901 درهم +  تذكرة العودة
13682 درهم +  تذكرة العودة
7438 درهم +  تذكرة العودة

13370 درهم +  تذكرة العودة
10858 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                          اىل املدعي عليه/ تو�شكانا لتجميل ال�شاحات واالأحوا�س - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�شة  2017/10/17 ال�شاعة 8.30 �شباحا       

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
9548/2017/13
9549/2017/13
9550/2017/13
9551/2017/13
9554/2017/13

م
1
2
3
4
5

ا�شم املدعي
 بارا �شينغ موكاند �شينغ
نافاراجان �شيفا�شامي

فريوج مونتو هووالدار 
حممد �شبري عبدالر�شيد 
�شيفبال رام بهين�شار    

مبلغ املطالبة
10299 درهم +  تذكرة العودة
10015 درهم +  تذكرة العودة
12724 درهم +  تذكرة العودة
15000 درهم +  تذكرة العودة
9999 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                          اىل املدعي عليه/ تو�شكانا لتجميل ال�شاحات واالأحوا�س - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�شة  2017/10/17 ال�شاعة 8.30 �شباحا 

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
9556/2017/13
9558/2017/13
9559/2017/13
9560/2017/13
9561/2017/13

م
1
2
3
4
5

ا�شم املدعي
رام كاران �شايني 
يندير راج �شايني 

بو�شبندير �شيمنا رام جاجنري
ا�شوك كومار جاجنري بوران مال جاجنري

احمد جميل منظور ح�شن 

مبلغ املطالبة
14362 درهم +  تذكرة العودة
11141 درهم +  تذكرة العودة
10274 درهم +  تذكرة العودة
7505 درهم +  تذكرة العودة

10396 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�شر    
                       اىل املدعي عليه/ براون فالكون للمقاوالت - �س ذ م م 

علنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�شة 2017/10/29 ال�شاعة 8.30 

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل ، ويف حالة تخلفكم فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري - باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
عمايل جزئي  9906/2017
عمايل جزئي 9907/2017

م
1
2

ا�شم املدعي
 ابراهيم حممود �شالح حممود ا�شماعيل الطحان  

املحمدي ا�شماعيل عبده قرج 

مبلغ املطالبة
9750  درهم + تذكرة العودة 
10265  درهم + تذكرة العودة

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/143  احوال نف�س غري م�شلمني                 
اىل املدعي عليه / 1- �شيخا ماهودايا افاني�س  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ افني�س ماهودايا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  الق�شاء بتطليق 
للمدعي ملدة ال تقل عن  املدعي عليها  وذل��ك لهجر  املدعي عليها  املدعي من 
على  التطبيق  ال��واج��ب   1955 ل��ع��ام  الهندو�شي  ال����زواج  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ا  �شنتني 
الدعوى والزامها الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�س  املوافق  2017/10/19  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة رقم )3( يف مبنى 
اأو من  باحل�شور  فاأنت مكلف  ل��ذا  القرهود    ال�شخ�شية يف منطقة  االأح���وال 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

يف  الدعوى 2017/2969  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1- وينك�شني للتجارة العام - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ ماك�س فيول لتجارة م�شتقات تكرير النفط ملالكها روك �شركة ال�شخ�س 
الواحد - �س ذ م م قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
بدفع مبلغ وقدره )477.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة   
يوم  لها جل�شة  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�شداد  ال�شداد وحتى  اأج��ل  تاريخ حلول  9% من 
االربعاء  املوافق  2017/11/1  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1764 مدين جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- حممد عبدالعزيز دروي�س قناوي  جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/9/27  يف الدعوى 
املذكورة اعله ل�شالح/عبداهلل احمد عبداهلل ح�شن ال علي  بالزام املدعي عليه 
بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   149.000 وق��دره  مبلغ  املدعية  اىل  ي��وؤدي  بان 
بالر�شوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  ال�شداد  اال�شتحقاق وحتى متام  تاريخ  9% من 
وامل�شاريف ومبلغ 300 درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�شوري 
ال��ت��ايل لن�شر هذا  ال��ي��وم  ق��اب��ل لل�شتئناف خ��لل ث��لث��ني ي��وم��ا اع��ت��ب��ارا م��ن 
االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/7671  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- املحيط للديكور الداخلي - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة 
مبا اأن املدعي/حممد �شلح ح�شن علي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )96000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى )MB171023921(  وحددت 
لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق 2017/10/19  ال�شاعة 8.30 �شباحا  بالقاعة : 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 الهبة للملكية الفكرية 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 100152                         بتاريخ ايداع: 2007/09/18 

با�ش��م: بفايفر هولدنغ جي اإم بي اإت�س اند كو كيه جي

وعنوانه: د. كارل-لنز-�شرتا�شي 66، دي – 87700 ممينغيم، اأملانيا 

امل�شجلة برقم: 104658                         بتاريخ ت�شجيل:   20/  06  / 2010

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف:   18  /   09  /  2017  وحتى تاريخ :   18 /  09  / 2027

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 الهبة للملكية الفكرية 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 100150                         بتاريخ ايداع: 2007/09/18 

با�ش��م: بفايفر هولدنغ جي اإم بي اإت�س اند كو كيه جي

وعنوانه: د. كارل-لنز-�شرتا�شي 66، دي – 87700 ممينغيم، اأملانيا 

امل�شجلة برقم: 99057                         بتاريخ ت�شجيل:   03/  01  / 2010

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف:   18  /   09  /  2017  وحتى تاريخ :   18 /  09  / 2027

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 الهبة للملكية الفكرية 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 98689                         بتاريخ ايداع: 2007/08/12 
با�ش��م: اأ�س – برينتينغ �شيليو�شن كو.، ليمتد

�شون-�شي،  ي��ون��غ��ت��ون��غ-غ��و،  م��ي��ت��ان-دون��غ،   ،129 ���ش��ام�����ش��ون��غ-رو   : وع��ن��وان��ه 
جيونغجي-دو، كوريا

امل�شجلة برقم: 97015                         بتاريخ ت�شجيل:   28/  09  / 2009
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف:   12  /   08  /  2017  وحتى تاريخ :   12 /  08  / 2027
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ قم�شية للملكية الفكرية

HBL HABIB BANK بطلب تعديل بيانات العلمة التجارية: حبيب بينك

بتاريخ : 2007/12/04 املودعة بالرقم : 103850 

وامل�شجلة بتاريخ : 2010/02/01

با�ش��م: حبيب بينك ليمتد. 

وعنوانه: حبيب بنك بلزا اإي.اآى. �شندريغار رود . كرات�شي . باك�شتان

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات التاأمني، خدمات ال�شوؤون التمويليه، خدمات ال�شوؤون املاليه وال�شوؤون العقاريه

الواق�عة بالفئة   : 36

تعديل �شكل العلمة كما هو مو�شح اعله

تاريخ التاأ�شري: 2017/08/10 تاريخ التعديل 2017/5/15 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ قم�شية للملكية الفكرية
HBL HABIB BANK بطلب تعديل بيانات العلمة التجارية: حبيب بينك

بتاريخ : 2007/12/04 املودعة بالرقم : 103848 
وامل�شجلة بتاريخ : 2010/02/01

با�ش��م: حبيب بينك ليمتد. 
وعنوانه: حبيب بنك بلزا اإي.اآى. �شندريغار رود . كرات�شي . باك�شتان

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
االجهزه واالدوات العلميه وامللحيه وامل�شاحيه واجهزة و اأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي واالجهزه 
واالدوات الب�شريه واجهزة وادوات قيا�س الوزن والقيا�س واال�شاره واملراقبه)اال�شراف( واالنقاذ والتعليم، 
اجهزه وادوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقه الكهربائيه، اأجهزة ت�شجيل 
اأو ار�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حاملت بيانات مغناطي�شه، اأقرا�س ت�شجيل، ماكينات بيع اليه واليات 
ملعاجلة  حا�شوبيه  واج��ه��زه  معدات  حا�شبه،  االت  النقد،  ت�شجيل  االت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  للجهزه 

البيانات، اجهزة اخماد النريان
الواق�عة بالفئة   : 9

تعديل �شكل العلمة كما هو مو�شح اعله
تاريخ التاأ�شري: 2017/08/10 تاريخ التعديل 2017/5/15 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ قم�شية للملكية الفكرية

HBL HABIB BANK بطلب تعديل بيانات العلمة التجارية: حبيب بينك

بتاريخ : 2007/12/04 املودعة بالرقم : 103849 
وامل�شجلة بتاريخ : 2010/02/01

با�ش��م: حبيب بينك ليمتد. 
وعنوانه: حبيب بنك بلزا اإي.اآى. �شندريغار رود . كرات�شي . باك�شتان

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعه من هذه املواد وغري وارده يف فئات اخرى، املطبوعات، مواد جتليد 
الكتب، ال�شور الفوتوغرافيه، القرطا�شيه، مواد الل�شق امل�شتعمله يف القرطا�شيه او لغايات منزليه، ومواد 
الفنانني ، فرا�شي دهان اأو التلوين، االالت الكاتبه واالوازم املكتبيه )عدا االثاث(، مواد التوجيه والتدري�س 
الكلي�شيهات  اخ��رى(، حروف الطباعه،  ال��وارده يف فئات  البل�شتيكيه )غري  التغليف  )عدا االجهزه(، مواد 

)الرا�شامات(
الواق�عة بالفئة   : 16

تعديل �شكل العلمة كما هو مو�شح اعله
تاريخ التاأ�شري: 2017/08/10 تاريخ التعديل 2017/5/15 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

قم�شية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العلمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 117438 بتاريخ : 2008/08/04
امل�شجلة بتاريخ : 2010/04/04

با�ش��م: اأي. الند ورلد ال تي دي.
وعنوانه: 77، �شيوجاجن - رو، مابو- جو، �شيوؤول، كوريا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
احلقائب ، جرابات جلدية ، �شناديق من اجللد او الفاير املفلكن ، املظلت وال�شما�شي ، احزمة 

جلدية ، حقائب جلدية للتعبئة
الواق�عة بالفئة: 18

بيانات التعديل: 
ا�شم من انتقلت له امللكية: تيان وي ين )�شنغهاي( تريد كو.، ال تي دي.

عنوانه: روم ايه 3076، 10 زهواجن، 1088 فانحهي رود، مينهاجن دي�شرتكت، �شنغهاي، ال�شني
تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/09/01

تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 15/ 08 /2017
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

قم�شية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العلمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 117439 بتاريخ : 2008/08/04
امل�شجلة بتاريخ : 2010/04/04

با�ش��م: اأي. الند ورلد ال تي دي.
وعنوانه: 77، �شيوجاجن - رو، مابو- جو، �شيوؤول، كوريا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
احزمة للنقود ملب�س ، االحذية ، امللب�س الريا�شية ، ملب�س م�شادة للماء ، امللب�س الغربية 
، اجلينز ، ملب�س االأطفال ، ملب�س الر�شع ، التنورة ، االطقم من قطعة واحدة ، االطقم من 
قطعتني ، اجلاكيتات ، القم�شان ، امللب�س الداخلية ، ملب�س النوم ، اغطية الراأ�س ، االحزمة 

)ملب�س)
الواق�عة بالفئة: 25

بيانات التعديل: 
ا�شم من انتقلت له امللكية: تيان وي ين )�شنغهاي( تريد كو.، ال تي دي.

عنوانه: روم ايه 3076، 10 زهواجن، 1088 فانحهي رود، مينهاجن دي�شرتكت، �شنغهاي، ال�شني
تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/09/01

تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 15/ 08 /2017
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك : ح�شن االأمني لل�شت�شارات القانونية
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية : �شم�س
املودعة بالرقم : 277255   بتاريخ : 2017/7/30

بيانات االأولوية : 
با�شم :  مدينة ال�شارقة للإعلم  - هيئة  منطقة حرة  )�شم�س(

وعنوانها:  ال�شارقة  �س .ب:515000 هاتف : 0097165013605
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
خدمات الدعاية و االإعلن و اإدارة و توجيه االأعمال و تفعيل الن�شاط املكتبي.

و�شف العلمة: كلمة )�شم�س( باللغة العربية.
اال�شرتاطات : 

وزارة  يف  التجارية  العلمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���س  لدية  من  فعلي 
االإقت�شاد اأو اإر�شالة بالريد امل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعلن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148
منوذج اإعالن الن�سر 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : ح�شن االأمني لل�شت�شارات القانونية
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية : �شم�س  مدينة  ال�شارقة للإعلم  

 Shams-Sharjah Media City 
املودعة بالرقم : 277259   بتاريخ : 2017/7/30

 بيانات االأولوية : 
با�شم :  مدينة ال�شارقة للإعلم  -هيئة منطقة حرة )�شم�س(
وعنوانها:  ال�شارقة  �س .ب:515000 هاتف : 0097165013605
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
خدمات الدعاية و االإعلن و اإدارة و توجيه االأعمال و تفعيل الن�شاط املكتبي.

باأحرف  كلمة )Shams( مكتوبه  و  العربية  باللغة  كلمة )�شم�س(  العلمة من  تتكون   العلمة:  و�شف 
  )Sharjah Media City( التينية اأ�شفلها جملة مدينة ال�شارقة للإعلم باللغة العربية و اللتينية

ويوجد بجوارها �شكل هند�شي دائري يخرج منها خطوط كما  هو مبني .
اال�شرتاطات : 

وباالأو�شاع  العلمة  عن  مبعزل   )Sharjah )ال�شارقة   كلمة  ا�شتخدام  عند  ح�شري  بحق  املطالبة  عدم 
االأخرى العتبارها ا�شم منطقة جغرافية. 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالريد امل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعلن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148
منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك : ح�شن االأمني لل�شت�شارات القانونية
Shams : طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم : 277253   بتاريخ : 2017/7/30
بيانات االأولوية : 

با�شم :  مدينة ال�شارقة للإعلم - هيئة منطقة حرة )�شم�س (
وعنوانها:  ال�شارقة  �س .ب:515000 هاتف : 0097165013605

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
خدمات الدعاية و االإعلن و اإدارة و توجيه االأعمال و تفعيل الن�شاط املكتبي.

و�شف العلمة: تتكون العلمة من كلمة  Shams  مكتوبة باالحرف االتينية.
اال�شرتاطات : 

وزارة  يف  التجارية  العلمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���س  لدية  من  فعلي 
االإقت�شاد اأو اإر�شالة بالريد امل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعلن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148
منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك : ح�شن االأمني لل�شت�شارات القانونية
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية : �شكل 
املودعة بالرقم : 277260   بتاريخ : 2017/7/30

بيانات االأولوية : 
با�شم :  مدينة ال�شارقة للإعلم – هيئة منطقة حرة  )�شم�س(

وعنوانها:  ال�شارقة  �س .ب:515000 هاتف :0097165013605
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
خدمات الدعاية و االإعلن و اإدارة و توجيه االأعمال و تفعيل الن�شاط املكتبي.

و�شف العلمة: �شكل هند�شي دائري يخرج منه عدد من اخلطوط كما هو مبني .
اال�شرتاطات : 

وزارة  يف  التجارية  العلمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���س  لدية  من  فعلي 
االإقت�شاد اأو اإر�شالة بالريد امل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعلن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148

يعلن ق�شم العلمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/20 املودعة حتت رقم : 271877 
با�ش��م  :�شند اأبوظبي ذ.م.م

وعنوانه:   مبنى �شركة الدار العقارية، الطابق 15، �شاطئ الراحة، اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة
طب  اأدوات  اال�شنان،  طب  اأج��ه��زة  اال�شنان،  طب  معدات  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
اأطقم  اال�شنان،  لزراعة  امل�شتخدمة  اال�شطناعية  اال�شنان  ج��ذور  اال�شنان،  طب  وجتهيزات  ع��دد  اال�شنان، 

اال�شنان اال�شطناعية و االأجزاء التعوي�شية اال�شطناعية للأ�شنان.
الواق�عة بالفئة: 10

باللون  مميزة  بطريقة  مكتوبة  املن�شدة  اللتينية  ب��االأح��رف   snö الكلمة  هي  العلمة  العلمة:  و�شف 
الفريوزي تدنوها الكلمة �شنو مكتوبة باللغة العربية باالأحرف املن�شدة بطريقة مميزة باللون البنف�شجي.

.اال�ش��رتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148
يعلن ق�شم العلمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/20 املودعة حتت رقم : 271868 
با�ش��م  :�شند اأبوظبي ذ.م.م

وعنوانه:   مبنى �شركة الدار العقارية، الطابق 15، �شاطئ الراحة، اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة
خدمات  اال�شنان،  تقومي  خدمات  اال�شنان،  طب  خدمات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
خدمات  )برو�شثودونتيك(،  والثابتة  املتحركة  اجلزئية  اال�شنان  اأطقم/بدالت  وتركيب  وت�شنيع  ت�شميم 
الن�شج  ت�شيب  التي  االم��را���س  من  وال��ع��لج  والت�شخي�س  الوقاية  خدمات  اال�شطناعية،  اال�شنان  تركيب 
)برييودونتيك(،  وتدعمها  االأ�شنان  حتمي  التي  والرباط  ال�شنخي  والعظم  اللثة  مثل  للأ�شنان  الداعمة 
تغذي  التي  االع�شاب  معاجلة  اأي  اللبية  واملعاجلة  اال�شنان  ط��ب  خ��دم��ات  االأط��ف��ال،  اأ�شنان  ط��ب  خ��دم��ات 
خ�شائ�س ال�شن والتي متر من القنوات ال�شنية )اإيندودونتيك(، خدمات طب اال�شنان التجميلية، خدمات 
تركيب وزرع اال�شنان، خدمات املحافظة على �شحة اال�شنان، تقدمي الن�شح وامل�شورة واملعلومات واال�شت�شارات 

املتعلقة باخلدمات املذكورة.
الواق�عة بالفئة: 44

باللون  مميزة  بطريقة  مكتوبة  املن�شدة  اللتينية  ب��االأح��رف   snö الكلمة  هي  العلمة  العلمة:  و�شف 
الفريوزي تدنوها الكلمة �شنو مكتوبة باللغة العربية باالأحرف املن�شدة بطريقة مميزة باللون البنف�شجي.

.اال�ش��رتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148
يعلن ق�شم العلمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/30 املودعة حتت رقم : 272371 
با�ش��م  :موؤ�ش�شة طريان دبي )فلي دبي(

وعنوانه:   مقر فلي دبي، مبنى الركاب 2، �س.ب. 353، دبي،  االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: اإدارة برنامج للخ�شومات لتمكني امل�شرتكني من احل�شول على اخل�شومات 
على الب�شائع واخلدمات من خلل ا�شتعمال بطاقة ع�شوية للخ�شومات، اإدارة برامج والء امل�شتهلكني، اإدارة اأنظمة والء 
وحتفيز العملء، اإدارة برامج والء العملء، اإدارة برامج امل�شافرين الدائمني،  اإدارة برامج منح احلوافز لرتويج بيع ب�شائع 
وخدمات االآخرين، تنظيم وادارة اأنظمة احلوافز والوالء، تنظيم وادارة برامج الوالء التي تنطوي على خ�شومات اأو حوافز، 
اإدارة برامج املكافاآت للوالء، اإدارة املبيعات وخطط احلوافز الرتويجية، اإدارة برامج احلوافز لرتويج املبيعات، تنظيم وادارة 
برامج والء العملء، تنظيم برامج والء العملء الأغرا�س جتارية اأو ترويجية اأو دعائية، ترويج ب�شائع وخدمات االآخرين 
عن طريق نظام بطاقة املكافاآت للوالء، ترويج ب�شائع وخدمات االآخرين عن طريق برنامج العميل املف�شل، ترويج ب�شائع 
وخدمات االآخرين عن طريق برامج بطاقات اخل�شم،  الرتويج لبيع ب�شائع وخدمات االآخرين عن طريق منح نقاط ال�شراء 
ال�شتعمال بطاقات االئتمان، ترويج املبيعات للأخرين عن طريق بطاقات امل�شتخدمني املميزين، ترويج املبيعات من خلل 

برامج والء العملء، املعلومات واخلدمات اال�شت�شارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة كونها خدمات واقعة يف الفئة 35.
الواق�عة بالفئة: 35

بيانات طلب االألوية:
رقم الطلب ال�شابق : 015986037

 تاريخ الطلب ال�شابق: 31 اأكتوبر 2016
 البلد الذي �شجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�شجيل: جمموعة الدول االوروبية

و�شف العلمة:  العلمة هي عبارة Open، rewards by flydubai مكتوبة باالحرف اللتينية ال�شغرية ويوجد 
.rewards و Open بني الكلمتني )،(

.اال�ش��رتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 

، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148
منوذج اعالن الن�سر

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:ا�شرت دي ام هيلث كري �س.م.ح
Aster Volunteers Powered by humanity : طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم :277363     بتاريخ : 2017/8/1
با�ش������م :ا�شرت دي ام هيلث كري �س.م.ح

وعنوانه:مكتب مبنى اإي لوب رقم اإي 64 - جي 30 منطقة احلرة يف احلمرية ال�شارقة - هاتف:044546001
فاك�س:044546003 - �شندوق الريد:49777 - امييل manu.s@dmhealthcare.com  ال�شارقة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 اخلدمات الطبية ، اخلدمات البيطرية ، خدمات العناية 
ال�شحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية واحليوانات ، خدمات الزراعة والب�شتنة والغابات.

و�شف العلمة:م�شتطيل ال�شكل ابي�س اخللفية مكتوب يف املركز اأ�شرت متطوعون بحروف كبرية وباللون 
وباللغة  اال�شود  وباللون  ال�شغرية  باحلروف  االن�شانية  بدعم  مكتوب  وحتته  االجنليزية  وباللغة  اال�شود 

االجنليزية.
اال�شرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:ا�شرت دي ام هيلث كري �س.م.ح

Aster Volunteers Powered by humanity : طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية
املودعة بالرقم :277361     بتاريخ : 2017/8/1

با�ش������م :ا�شرت دي ام هيلث كري �س.م.ح
وعنوانه:مكتب مبنى اإي لوب رقم اإي 64 - جي 30 منطقة احلرة يف احلمرية ال�شارقة - هاتف:044546001

فاك�س:044546003 - �شندوق الريد:49777 - امييل manu.s@dmhealthcare.com  ال�شارقة
�سورة العالمة

االعمال  وتوجيه  وادارة  واالع��لن  الدعاية  خدمات  بالفئة:35  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وتفعيل الن�شاط املكتبي.

و�شف العلمة:م�شتطيل ال�شكل ابي�س اخللفية مكتوب يف املركز اأ�شرت متطوعون بحروف كبرية وباللون 
وباللغة  اال�شود  وباللون  ال�شغرية  باحلروف  االن�شانية  بدعم  مكتوب  وحتته  االجنليزية  وباللغة  اال�شود 

االجنليزية.
اال�شرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:ا�شرت دي ام هيلث كري �س.م.ح

Aster Volunteers Powered by humanity : طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية
املودعة بالرقم :277358     بتاريخ : 2017/8/1

با�ش������م :ا�شرت دي ام هيلث كري �س.م.ح
وعنوانه:مكتب مبنى اإي لوب رقم اإي 64 - جي 30 منطقة احلرة يف احلمرية ال�شارقة - هاتف:044546001

فاك�س:044546003 - �شندوق الريد:49777 - امييل manu.s@dmhealthcare.com  ال�شارقة
�سورة العالمة

املمتلكات  حلماية  امنية  وخدمات  قانونية  خدمات  بالفئة:45  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
واالفراد وخدمات �شخ�شية واجتماعية يقدمها اآخرون تلبية حلاجات االفراد.

و�شف العلمة:م�شتطيل ال�شكل ابي�س اخللفية مكتوب يف املركز اأ�شرت متطوعون بحروف كبرية وباللون 
وباللغة  اال�شود  وباللون  ال�شغرية  باحلروف  االن�شانية  بدعم  مكتوب  وحتته  االجنليزية  وباللغة  اال�شود 

االجنليزية.
اال�شرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  اأكتوبر 2017 العدد 12148 العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

  222/2017/SCT: رقم املطالبة
هيئة حتكيم الدعاوى ال�سغرية 

اىل املدعى عليه : ديبو بودوفانيكال
اأبوظبي  بنك  من  �شدك  مطالبة  تقدمي  مت  قد   2017/08/27 بتاريخ 
عن  الدفاع  تقدمي  اأو  باملطالبة  االع��رتاف  ام��ا  عليك  ويجب  التجاري 
باالأدلة على  االخت�شا�س مدعوما  للطعن يف  تقدمي طلب  اأو  املطالبة 
بقانون  املعينة  ال��دائ��م��ة  اللجنة  م��ن  املقدمة  اخل��دم��ة  اإق���رار  ا�شتمارة 
م�شتندات  اأي  دفاعك  مع  تقدم  اأن  عليك  يجب   ، التجارية  العلمات 
ترغب يف االعتماد عليها يف اإجراءات الت�شاور ، ونحيطكم علما باأنه يف 
حالة عدم الرد على هذه املطالبة �شيقوم م�شجل هيئة حتكيم الدعاوى 
انتهاء مدة تقدمي  اأي��ام من   7 الت�شاور يف غ�شون  ب��اإج��راءات  ال�شغرية 
الدفاع ،اذا مل تتمكن من ح�شور اإجراءات الت�شاور يجوز لقا�شي للجنة 

الدائمة اأن يقر املطالبة ال�شغرية وي�شدر اأمرا �شدك

 حماكم مركز دبي املايل العاملي

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

نعلن نحن �شركة و�شطاء التاأمني الوطنية 
بكر  "نا�شر  املدعو  مع  علقتنا  قطع  عن 
حممد جاب اهلل " م�شري اجلن�شية يحمل 
�شفر رقم 11705462 والذي كان يعمل لدينا 
بوظيفة "كاتب تاأمني : اعتبارا من تاريخ 
2017/10/4 وتكون ال�شركة غري م�شوؤولية 
عن اأي تعاملت مع املذكور اأعله بعد هذا 

التاريخ. 
�شركة و�شطاء التاأمني الوطنية

اإعالن قطع عالقة
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العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
اىل من يهمه المر

حمدودة  م�شوؤولية  ذات  حرة  منطقة  �شركة   - م  م  ذ   - حرة  منطقة  اي�شت  ميدل  اوتويزر   / نحن 
 2003 واالإعلم   للتكنولوجيا  احلرة  دبي  منطقة  من  يف  اخلا�شة  ال�شركات  لقانون  وفقا  تاأ�ش�شت 
)قانون ال�شركات اخلا�شة(  نود االخطار باأنه ومبوجب البند رقم 9 من قانون ال�شركات اخلا�شة ، 

قررنا تغيري ا�شم ال�شركة اىل:
يزر هولدجن  منطقة حرة ذ م م

على من يرغب باالعرتا�س على هذا التغيري ان يقدم اعرتا�شه كتابة خلل اربعة ع�شر)14( يوما 
من تاريخ ن�شر هذا اال�شعار على العنوان التايل :

دائرة  الت�شجيل والرتاخي�س 
�شلطة دبي للمجمعات االإبداعية  - �س ب : 478844 

info@dcca.gov.ae : الريد االلكرتوين
اوتويزر ميدل اي�شت منطقة حرة - ذ م م

دبي ، االمارات العربية املتحدة
لعناية مدير الت�سجيل والرتاخي�س

ا�شعار تغيري ا�شم �شركة
 منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة  

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

املطلوب اعلنه : نيكاردون للتجارة العامة - �س ذ م م - وا�شتافروبولوز ا�شتيف و 
نيكرايدن جروب كون�شولتينغ - م م ح  بهذا يعلن اخلبري احل�شابي / ايوب عبداهلل 
اأحمد/ املعني من قبل حماكم دبي يف الق�شية رقم 2016/520 نزاع تعيني خرة 
�شد  امل��ح��دودة  لوج�شتك�س  بروجيكت  اأجيليتي   / املتنازعة  م��ن  املقامة   ، جت��اري 
املتنازع �شدهم /نيكاردون للتجارة العامة - �س ذ م م - وا�شتافروبولوز ا�شتيف و 
نيكرايدن جروب كون�شولتينغ - م م ح  باأن املتنازع �شدهم مدعوين  لتقدمي دفاعهم 
املوافق 2017/10/19  وذلك  وح�شور اجتماع اخلرة املحدد لعقده يوم اخلمي�س 
يف متام ال�شاعة العا�شرة والن�شف �شباحا يف مكتب اخلبري - الكائن يف الق�شي�س 
�شارع دم�شق   - الثاين - مكتب رقم )216(  الطابق   - كا�شكو  بناية   -  3 ال�شناعية 

-   هاتف 043433131
اخلبري/ ايوب عبداهلل

اعالن بالن�شر
   حل�شور اجتماع خربة ح�شابية  

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 يف الدعوى رقم 2017/4095  جتاري كلي- ال�شارقة 

ال�شارقة  الدويل - دعواه اعله امام حمكمة  التجاري  املدعي/البنك  اقام 
االحتادية االبتدائية �شد املدعي عليه - املدعي عليهما : 1( م�شنع اخلليج 
اللبيوت اجلاهزة - ذ م م  2(  ال�شركة اخلليجية لل�شت�شارات العامة - �س م ع  
- ونعلمكم �شدور حكم متهيدي بندب اخلبري امل�شريف جمال كامل املغازجي 
خبري يف الدعوى للطلع على اوراق الدعوى وم�شتنداتها ، وحدد اخلبري 
جل�شة خرة يوم االربعاء  2017/10/18 )11( �شباحا  يف مقر البنك املدعي 
، مما يقت�شي ح�شوركم او من ينوب عنكم قانونيا لتقدمي ما لديكم من 

بيانات يف الدعوى امام اخلبري املنتدب.  
 اخلبري امل�سريف  - جمال كامل املغازجي             

مذكرة اإعالن بالن�شر
اىل املدعي عليه 

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعـــــــالن    

انه يف يوم اخلمي�س  املوافق   2017/10/5 م    
رقم  هوية  بطاقة   - اجلن�شية  باك�شتاين   - اق��ب��ال  حممد  اق��ب��ال  ظفر  حممد  ال�شيد/  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن 
784198738725260  ب�شفتي وكيل عن ال�شيد/ علي ح�شن حممد اقبال - باك�شتاين اجلن�شية - جواز ال�شفر رقم 
احل�شن  دبا  حمكمة  من  ال�شادرة   SH20161116B80541 رقم  عامة  وكالة  مبوجب   EW6808132
بتاريخ 2016/11/16م - وب�شفته �شريك / منجرة املغني - رخ�شة جتارية رقم )240799( �شادرة من دائرة التنمية 
باأنه تنازل عن ح�ش�شه يف / منجرة  ال�شارقة ون�شاطه التجاري  جنارة يدوية -  االقت�شادية - فرع دبا احل�شن / 
املغني والبالغة 50% وذلك للوكيل نف�شه ال�شيد / حممد ظفر اقبال حممد اقبال - باك�شتاين اجلن�شية - بطاقة هوية 
رقم 784198738725260  لي�شبح ح�ش�س املتنازل اليه 100% يف الرخ�شة ، مع بقاء ال�شيد/ جمعه �شعيد عبيد را�شد 
املغني - اإماراتي اجلن�شية - بطاقة الهوية رقم : 784198781428705 وكيل خدمات حملي للرخ�شة ، وللمتنازل اليه 
مطلق احلرية يف الت�شرف يف ح�ش�شه امل�شار اليها اأعله وله حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف ملكة.  وعمل لن�س 
املادة )16( فقرة 3 من القانون االحتادي رقم )22( ل�شنة 1991 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن 
للعلم وعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خلل ا�شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذا االعلن  واال�شت�شتكمل االجراءات القانونية.

الكاتب العدل   
حمكمة دبااحل�شن الحتادية البتدائية   

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة دبا احل�شن البتدائية   

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2337 جتاري جزئي                               
البلو�شي - جمهويل حمل  ابراهيم  م��راد  �شاه  م��راد  م��روان   -  1/ عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / بنك م�شر - فرع دبي - مبا ان املدعي / بنك م�شر - فرع 
ب��ان املحكمة حكمت بجل�شتها  امل��ذك��ورة اع��له وعليه نعلنكم  اق��ام الدعوى  دب��ي  قد 
املنعقدة بتاريخ  2017/10/11  احلكم التمهيدي التايل : االطلع على ملف الدعوى 
وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم واالنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها 
ان لزم االأمر واالطلع على املرا�شلت الورقية وااللكرتونية وان وجدت ال�شجلت 
والدفاتر التجارية  الورقية وااللكرتونية وحددت امانة خرة وقدرها اربعة االف 
املوافق  االرب��ع��اء   ي��وم  املحكمة جل�شة  ب�شدادها.  وح��ددت لها  املدعي  دره��م والزمت 

 .Ch1.C.14 2017/10/18  ال�شاعة 30 : 8 �شباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1292 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليهما/1-  ال�شراي ملواد البناء - �س ذ م م - حاليا - ميري فر�س فود ا�شتور - �س ذ 
م م - �شابقا 2- اندري �شبالتاكوف - جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
�شركة   - اال�شلمي  دبي  ل�شالح/بنك  اع��له  املذكورة  الدعوى  يف    2017/9/6 بتاريخ   املنعقدة 
م�شاهمة عامة - بالزام املدعي عليهما )ال�شراي ملواد البناء - �س ذ م م - حاليا - ميري فر�س فود 
ا�شتور - �س ذ م م - �شابقا ، اندري �شبالتاكوف( بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي )بنك 
دبي اال�شلمي - �س م ع( مبلغ وقدره 486.119.30 اربعمائة و�شتة وثمانون الف ومائة وت�شعة 
والزمتهما  ال�شكر  من  ج��رام  كيلو   194.447.720 ثمن  يعادل  مبا   ، فل�شا  وثلثون  درهما  ع�شر 
قابل  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�شمائة  وامل�شاريف  بالر�شوم 
لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2861  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �شركة تريازو دبي - ذ م م  2-تريازو املحدودة  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ �شركة �شلطان ويو�شف التجارية - ذات م�شوؤولية حمدودة - وميثلها / 
عليك  اأق��ام  قد   - عنها  بالتوقيع  املفو�س  املدير  ب�شفته   - تابيا  علي  احمد  على  يو�شف 
مببلغ  وال��ت�����ش��امم   بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   103.467.75( وق��دره 
املوافق   التام.  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء   ال�شداد  الق�شائية وحتى  املطالبة  تاريخ 
2017/11/1  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثلثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/1502  ا�شتئناف جتاري   
مدير  ب�شفته   - راج��ب��ورا  نريجانبيهاي  1-ديليب  �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
و�شريك للمتنازع �شدها االأوىل ديزاين الين - �س ذ م م  جمهول حمل 
احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  جريبنيفا   /ليليا  امل�شتاأنف  ان  مبا  االقامة 
ب��ت��اري��خ 2017/8/7     ك��ل��ي  : 2017/537 جت���اري  رق���م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر 
 10.00 ال�شاعة    2017/10/31 املوافق  الثلثاء   ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
يف الدعوى  رقم 2017/1873   جتاري جزئي

املدعى :  ماريتامي افيي�شن العاملية - �س ذ م م
املدعي عليه :  1- عر البحار خلدمات التوزيع املحدودة 

2- �شاندان بانريجي كريتي بو�شان 
الدعوى  بندبنا خبريا ح�شابيا يف   االبتدائية  دبي  ال�شادر من قبل حمكمة  القرار  بناء على 
املذكورة اأعله ، ومبا اأنكم املدعلي عليهم ، فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا قد حددنا يوم اخلمي�س  
املوافق 2017/10/19  يف متام ال�شاعة الواحدة ظهرا موعدا للجتماع معكم يف مقر مكتبنا 
الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�شعيد بناية الو�شل بزن�س �شنرت - مقابل ديرة �شيتي �شنرت 
بجوار فندق رحاب روتانا - �شارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 902 ، لذا نرجو منكم 
تودون  التي  وامل�شنتدات  االوراق  جميع  واإح�شار   ، اأعله  املحدد  املوعد  يف  باحل�شور  التكرم 

تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا.  
اخلبري امل�شريف  
       عمار حممد الن�شر  

حتديد موعد 
اجتماع  اخلربة احل�شابية  

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2017/331 
ح�شن  علي   -2 العامة   للتجارة  الفخامه  موؤ�ش�شة   -1  / عليهما  املحكوم  اإىل 
ع���ب���داهلل حم��م��د احل���م���ادي - ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك��م��ا ب���ان حم��ك��م��ة عجمان 
االحتادية االبتدائية قد اأ�شدرت بحقكما حكما يف الدعوى رقم 2015/1924  
جتاري )جزئي( - يق�شى باإلزامكما بدفع مبلغ وقدره )179395( درهم �شامل 
الر�شوم وامل�شاريف ، وحيث ان املحكوم له / بنك ام القيوين الوطني - �س م ع  
-  قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�شجل التنفيذ حتت رقم 2017/331  لذا اأنتما 
االخطار  ن�شر  تاريخ  يوما من   )15( به خلل  املحكوم  املبلغ  ب�شداد  مكلفان  
ويف حال تخلفكما عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقكما االجراءات القانونية 

املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب اال�شول. 
        قلم التنفيذ املدين - دار الق�شاء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�شاء - عجمان 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

اإعالن  بالن�شر
 رقم 2017/4974   

املنذر : املنذر : لياقت علي زاهد حممد رفيق - باك�شتاين اجلن�شية  
عنوانه : دبي - ال�شطوه - االإمارات العربية املتحدة - هاتف : 0503115895

 - احمد  ب�شري  احمد  رفتاز   / ال�شيد  م   م  ذ  �س   - ال�شيارات  لتاأجري  الثلثية  الرابطة   : اليه  املنذر 
�شنرت - حمل �شالون جنمات ك�شمري   النخيل  ق��رب   - دي��رة   - دب��ي   : باك�شتاين اجلن�شية  - عنوانه 

- هاتف : 0501796677  -  0569474666
املو�شوع : ينذر املنذر / املنذر اليه ب��اأداء مبلغ وقدره 2850 درهم - األفني وثمامنائة وخم�شون الف 
درهم اإماراتي قيمة ال�شيك وت�شديد مبلغ / 140/ مائة واربعون درهم خلل مدة اق�شاها )5( خم�شة 
ايام من تاريخ ا�شتلمه هذا االنذار ، واال �شي�شطر املنذر ا�شف اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية 
بالتعوي�س  االأداء واملطالبة  اأمر  الق�شائية وا�شت�شدار  الدعاوى  اقامة  باملبلغ مبا يف ذلك  للمطالبة 

اجلابر للعطل وال�شرر مع حتميل املنذر اليه بكافة الر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/7083   

املنذر :  بدرية احمد ال�شالح ال�شوالح 
املنذر اليه : املوثوق للعقارات - موؤ�ش�شة فردية  وميثلها مالكها / خالد ابراهيم حممد احلاج

فاإننا ومبوجب هذا االنذار وطبقا لقوانني االإيجارات رقم 26 ل�شنة 2007 واملعدلة اأحكامه مبوجب 
القانون رقم 33 ل�شنة 2008 يف اإمارة دبي ننذركم ب�شداد مبلغ وقدره 116667 درهما )مائة و�شتة 
بالعقد  عليه  املتفق  االيجار  بدل  قيمة  من  اإماراتيا(  درهما  و�شتون  و�شبعة  و�شتمائة  الفا  ع�شر 
تاريخ  يوما من   30 اق�شاها  م��ددة  خ��لل  التاأخريية يف  الغرامات  وك��ذا  االإن���ذار  �شند  االي��ج��اري 
من  خالية  للمنذرة  بت�شليمها  والقيام  املاأجرة  للعني  الفوري  االخ��لء  واال  االن��ذار  هذا  ت�شلمكم 
اأية �شواغل او عوائق مادية او قانونية باحلالة التي مت ا�شتلمها عليها من حفظ كافة احلقوق 

القانونية للمنذرة قبل املنذر اإليه.  
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
اعالن جمموعة اعالن بالن�شر      

                         اىل املنفذ �شدها : داميوند جوي�س للرتكيبات املعدنية - �س ذ م م 
مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات العمالية املو�شحة بالك�شف ادناه- وذلك اللزامك 
ب�شداد املبالغ املو�شحة به خلل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �شتتخذ 

االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور.

 ق�شم الق�شايا العمالية  

ر�شم التنفيذاملبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
6200 درهم
9963 درهم

14769 درهم
9843 درهم
9506 درهم
9718 درهم

 720 درهم
919 درهم

1255 درهم
913 درهم
896 درهم
886 درهم

اجلهة طالبة التنفيذ 
 حممد اح�شان االهي منظور ح�شني

امانت علي حممد ح�شني
حممد فاروق كرم االهي 

حممد �شهزاد حممد اعظم 
ا�شف حممود فاروق احمد 

زيكار اهلل حممد يون�س 

3512/2017  تنفيذ عمايل
3516/2017  تنفيذ عمايل
3509/2017  تنفيذ عمايل
3517/2017  تنفيذ عمايل
3513/2017  تنفيذ عمايل
3515/2017  تنفيذ عمايل

م
1
2
3
4
5
6

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 1163/ 2017  جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1-جوبينات ملقاولت البناء - ذ م م

2- تكي مارفيتل جوبناتان ناير ب�سفته مدير و�سريك / جوبينات ملقاولت البناء - ذ م م  -  جمهويل حمل القامة   
مبا ان املدعي / املقطم ملقاولت البناء - ذ م م  وميثله / اإ�سماعيل ح�سن علي حممد اجلعبي  

 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
مذكرة اإعالن املدعي عليه بالفاك�س املبني بالعقد 048855160

اىل املدعي عليه/ تو�شكانا لتجميل ال�شاحات واالأحوا�س - �س ذ م م 
اأدناه وحددت املحكمة  العمالية املذكورة  باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي  نعلنكم 

لها جل�شة  2017/10/17     

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 9566/2017/13 
 9568/2017/13
 9569/2017/13
 9572/2017/13
 9573/2017/13
 9576/2017/13

م
1
2
3
4
5
6

ا�شم املدعي
بالفري كمار كرم �شاند

فيجاي براكا�س �شاينى 
�شونيل كومار �شادهو رام فريما 

نيمي �شاند هانومار 
حممد كبري �شادق حممد �شادق 

علي زامري يعقوب 

مبلغ املطالبة
5965 درهم +  تذكرة العودة

12942 درهم +  تذكرة العودة
7641 درهم +  تذكرة العودة

13770 درهم +  تذكرة العودة
13170 درهم +  تذكرة العودة
10280 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                          اىل املدعي عليه/ تو�شكانا لتجميل ال�شاحات واالأحوا�س - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�شة  2017/10/17 ال�شاعة 8.30 �شباحا       

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
9552/2017/13
9553/2017/13
9555/2017/13
9557/2017/13
9562/2017/13

م
1
2
3
4
5

ا�شم املدعي
 حممد را�شد مالك �شيكدير 

علي اجنادي بارامبيل
حممد ار�شلن طاهر طارق حممود 

امري خان رو�شام دين 
تارا �شاند �شايني 

مبلغ املطالبة
14970 درهم +  تذكرة العودة
10575 درهم +  تذكرة العودة
8214 درهم +  تذكرة العودة
7889 درهم +  تذكرة العودة
9772 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                          اىل املدعي عليه/ تو�شكانا لتجميل ال�شاحات واالأحوا�س - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�شة  2017/10/17 ال�شاعة 8.30 �شباحا       

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
9564/2017/13
9565/2017/13
9571/2017/13
9575/2017/13
9577/2017/13

م
1
2
3
4
5

ا�شم املدعي
 �شومون هاوالدير مقبول هاوالدير 
�شيد نظم العلم ا�س تي ام فريدو�س 

جيد هاري الل
جوالب �شاند بريبال رام 

�شهيل خان تور علي خان   

مبلغ املطالبة
13901 درهم +  تذكرة العودة
13682 درهم +  تذكرة العودة
7438 درهم +  تذكرة العودة

13370 درهم +  تذكرة العودة
10858 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                          اىل املدعي عليه/ تو�شكانا لتجميل ال�شاحات واالأحوا�س - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�شة  2017/10/17 ال�شاعة 8.30 �شباحا       

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
9548/2017/13
9549/2017/13
9550/2017/13
9551/2017/13
9554/2017/13

م
1
2
3
4
5

ا�شم املدعي
 بارا �شينغ موكاند �شينغ
نافاراجان �شيفا�شامي

فريوج مونتو هووالدار 
حممد �شبري عبدالر�شيد 
�شيفبال رام بهين�شار    

مبلغ املطالبة
10299 درهم +  تذكرة العودة
10015 درهم +  تذكرة العودة
12724 درهم +  تذكرة العودة
15000 درهم +  تذكرة العودة
9999 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                          اىل املدعي عليه/ تو�شكانا لتجميل ال�شاحات واالأحوا�س - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�شة  2017/10/17 ال�شاعة 8.30 �شباحا 

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
9556/2017/13
9558/2017/13
9559/2017/13
9560/2017/13
9561/2017/13

م
1
2
3
4
5

ا�شم املدعي
رام كاران �شايني 
يندير راج �شايني 

بو�شبندير �شيمنا رام جاجنري
ا�شوك كومار جاجنري بوران مال جاجنري

احمد جميل منظور ح�شن 

مبلغ املطالبة
14362 درهم +  تذكرة العودة
11141 درهم +  تذكرة العودة
10274 درهم +  تذكرة العودة
7505 درهم +  تذكرة العودة

10396 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�شر    
                       اىل املدعي عليه/ براون فالكون للمقاوالت - �س ذ م م 

علنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�شة 2017/10/29 ال�شاعة 8.30 

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل ، ويف حالة تخلفكم فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري - باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
عمايل جزئي  9906/2017
عمايل جزئي 9907/2017

م
1
2

ا�شم املدعي
 ابراهيم حممود �شالح حممود ا�شماعيل الطحان  

املحمدي ا�شماعيل عبده قرج 

مبلغ املطالبة
9750  درهم + تذكرة العودة 
10265  درهم + تذكرة العودة

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/143  احوال نف�س غري م�شلمني                 
اىل املدعي عليه / 1- �شيخا ماهودايا افاني�س  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ افني�س ماهودايا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  الق�شاء بتطليق 
للمدعي ملدة ال تقل عن  املدعي عليها  وذل��ك لهجر  املدعي عليها  املدعي من 
على  التطبيق  ال��واج��ب   1955 ل��ع��ام  الهندو�شي  ال����زواج  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ا  �شنتني 
الدعوى والزامها الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�س  املوافق  2017/10/19  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة رقم )3( يف مبنى 
اأو من  باحل�شور  فاأنت مكلف  ل��ذا  القرهود    ال�شخ�شية يف منطقة  االأح���وال 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

يف  الدعوى 2017/2969  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1- وينك�شني للتجارة العام - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ ماك�س فيول لتجارة م�شتقات تكرير النفط ملالكها روك �شركة ال�شخ�س 
الواحد - �س ذ م م قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
بدفع مبلغ وقدره )477.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة   
يوم  لها جل�شة  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�شداد  ال�شداد وحتى  اأج��ل  تاريخ حلول  9% من 
االربعاء  املوافق  2017/11/1  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1764 مدين جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- حممد عبدالعزيز دروي�س قناوي  جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/9/27  يف الدعوى 
املذكورة اعله ل�شالح/عبداهلل احمد عبداهلل ح�شن ال علي  بالزام املدعي عليه 
بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   149.000 وق��دره  مبلغ  املدعية  اىل  ي��وؤدي  بان 
بالر�شوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  ال�شداد  اال�شتحقاق وحتى متام  تاريخ  9% من 
وامل�شاريف ومبلغ 300 درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�شوري 
ال��ت��ايل لن�شر هذا  ال��ي��وم  ق��اب��ل لل�شتئناف خ��لل ث��لث��ني ي��وم��ا اع��ت��ب��ارا م��ن 
االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/7671  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- املحيط للديكور الداخلي - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة 
مبا اأن املدعي/حممد �شلح ح�شن علي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )96000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى )MB171023921(  وحددت 
لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق 2017/10/19  ال�شاعة 8.30 �شباحا  بالقاعة : 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأعلنت “جائزة حممد بن را�شد اآل 
الريا�شي” اإحدى  للإبداع  مكتوم 
مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم 
اأنيتا  ال�شيدة  م�شاركة  عن  العاملية 
اللجنة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ف��ران��ت��ز  دي 
االأومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة ك��م��ت��ح��دث��ة  يف 
الثالثة ع�شرة  ال��دول��ي��ة  دب��ي  ن��دوة 
ال��ت��ي تنظمها  ال��ري��ا���ش��ي  ل���لإب���داع 
نوفمر  م���ن  االأول  ي���وم  اجل���ائ���زة 
حتت  فري�شات�شي  ف��ن��دق  يف  املقبل 

�شعار “متكني املراأة يف الريا�شة«.
ع�شرة  الثالثة  دبي  ن��دوة  �شتكون  و 
ه���ي االوىل  ال���ري���ا����ش���ي  ل����لإب����داع 
بعد  فرانتز  دي  فيها  ت�شارك  التي 
اللجنة  ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ة  اخ��ت��ي��اره��ا 
الثانية  ل��ل��م��رة  ال��دول��ي��ة  االأومل��ب��ي��ة 
ذات  ���ش��غ��ل��ت  اأن  ل���ه���ا  ���ش��ب��ق  ح���ي���ث 
 20 ل��ل��م��رة االوىل  ق��ب��ل  امل��ن�����ش��ب 
للمن�شب  اختيارها  مت  حيث  عاما 
 1997 م��ن  للفرتة  املهم  ال���دويل 
اختيارها  اأع��ي��د  ث��م   ،  2001 اىل 
ذاته،  للمن�شب  املا�شي  �شبتمر  يف 
ت�شغله  ريا�شي  من�شب  اأرف���ع  وه��و 

اإمراة.
واأك��������دت م������وزة امل������ري اأم������ني عام 
حممد بن را�شد اآل مكتوم  “جائزة 
الريا�شي” اأن دي فرانتز  للإبداع 
تعد منوذجا مهما للمراأة �شواء يف 
جم��ال مم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ة والفوز 
وكذلك  الريا�شية  اأو�شمتها  باأرفع 
يف  مهمة  قيادية  ب����اأدوار  القياد  يف 

احلركة الريا�شية االأوملبية.
وق���ال���ت: ن��ح��ن ف���خ���ورون اأن��ن��ا بعد 

االأم��رية هيا  �شمو  اإع��لن م�شاركة 
املرموقة  ال��ب��ط��ل��ة  احل�����ش��ني  ب��ن��ت 
العاملية  ال��ف��رو���ش��ي��ة  م���ي���ادي���ن  يف 
كفار�شة وكرئي�شة للحتاد الدويل 
اللجنة  يف  وع�������ش���و  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
ك�شفرية  واأي�شا  الدولية،  االأوملبية 
عن  نعلن  لل�شلم،  املتحدة  االأمم 
نائبة  ف��ران��ت��ز  دي  اأن��ي��ت��ا  م�����ش��ارك��ة 
الدولية،  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئي�س 
نائب  من�شب  �شابقا  �شغلت  والتي 
الأوملبياد  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
لو�س اأجنلو�س 1984 لت�شتعر�س 
اأهم  ال�شخ�شية  واقع جتربتها  من 
عنا�شر متكني املراأة للقيام بدورها 
وكذلك  وك���ق���ي���ادي���ة،  ك���ري���ا����ش���ي���ة 

اجلهود الدولية يف هذا املجال.
واأ�شافت اإن دي فرانتز تعد منوذجا 
مهما للمراأة �شواء يف جمال ممار�شة 
اأو�شمتها  ب��اأرف��ع  وال��ف��وز  الريا�شة 
الريا�شية وكذلك يف القيام باأدوار 
قيادية مهمة يف احلركة الريا�شية 
ال��ذي ن�شعى  االأوملبية، و هو االأم��ر 
عموما  اجل���ائ���زة  يف  ع��م��ل��ن��ا  يف  ل���ه 
وخلل الندوة خ�شو�شا، و ناأمل اأن 
اأهداف  ت�شاهم باأفكارها يف حتقيق 
الندوة وتكون منوذجا اآخر للنجاح 

والتميز يتم عر�شه يف الندوة.
فرانتز  دي  اأنيتا  اأن  بالذكر  جدير 
�شغلت ل�شنوات عديدة من�شب ع�شو 
املجل�س التنفيذي باللجنة الدولية 
ذل��ك، فقد  وع��لوة على  االأوملبية؛ 
ع��م��ل��ت  يف ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة يف 
والتي  االأومل��ب��ي��ة،  ال��دول��ي��ة  اللجنة 

ت�شم عدد من املحامني، وكذلك يف 
مبراجعة  تقم  التي  املالية  اللجنة 

خطط اال�شتثمار واالإنفاق.
اللجنة  اإيل  ان�����ش��م��ام��ه��ا  وق���ب���ل 
الدولية االأوملبية، كانت دي فرانتز 
قائدة فريق التجديف الن�شائي  يف 
وح�شل  املتحدة،  الواليات  منتخب 
امليدالية  ع��ل��ى  ب��ق��ي��ادت��ه��ا  ال��ف��ري��ق 
الرونزية  يف دورة االلعاب االوملبية 
يف مونرتيال عام 1976، وبعدها، 
�شغلت من�شب نائب رئي�س اللجنة 
اأجنلو�س  ل��و���س  الأومل��ب��ي��اد  املنظمة 

انتخابها   مت  ولذلك  1984؛  عام 
االأوملبية  الدولية  اللجنة  لع�شوية 
يف عام 1986، حتى اأ�شبحت اأول 
اللجنة  يف   تعمل  اأم��ري��ك��ي��ة  �شيدة 

الدولية االأوملبية. 
ويف عام 1987،  بداأت دي فرانتز 
28 عاًما  ال��ذي ا�شتمر ملدة  دوره��ا 
ال�شابق  م��ن�����ش��ب��ه��ا  اإىل  ا����ش���ت���ن���اًدا 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ل��رئ��ي�����س  ك��ن��ائ��ب 
الأومل���ب���ي���اد ل���و����س اأجن���ل���و����س، حيث 
اأجنو�س  “لو�س  موؤ�ش�شة  ت��راأ���ش��ت 
 40% ت�����ش��ت��خ��دم  ال��ت��ي   1984

م��ن ع��ائ��دات اأم����وال اأومل��ب��ي��اد لو�س 
م���دار  وع���ل���ى   ،1984 اأجن���ل���و����س 
ا�شتثمرت موؤ�ش�شة  فقد  عاًما،   30
اأك���رث من   1984 ل��و���س اأجن��و���س 
من اأجل دعم   دوالر  مليون   225
2000 منظمة ريا�شية  اأكرث من 
�شبابية، ف�شًل عن توفري الفر�س 
الريا�شية والتاأهيلية ل�شباب لو�س 

اأجنلو�س.
ففي عام 1992، ُر�شحت كع�شو يف 
الدولية  للجنة  التنفيذي  املجل�س 
االأوملبية. ويف عام 1997، اأ�شبحت 

اأول امراأة ت�شغل من�شب نائب رئي�س 
اللجنة الدولية االأوملبية، وظلت يف 
ومن   .2001 ع��ام  حتى  من�شبها 
1994، عملت يف جلنة   1989-
للجنة  التابعة  ال�شيفي  الرنامج 
ال��دول��ي��ة االأومل���ب���ي���ة، وال���ت���ي حتدد 
�شيتم  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة  االأل����ع����اب 
االأوملبية.  امل�����ش��اب��ق��ات  يف  اإدراج���ه���ا 
رئي�شة  اأ�شبحت   ،1995 ع��ام  ويف 
التابعة  وامل�������راأة  ال��ري��ا���ش��ة  جل��ن��ة 
وتعتر   االأومل��ب��ي��ة.  الدولية  للجنة 
اإدراج  يف  الف�شل  �شاحبة  ديفرانتز 

لل�شيدات  القدم  وك��رة  ال�شوفتبول 
اإىل االألعاب االأوملبية.

ح�����ش��ل��ت دي ف���ران���ت���ز ع��ل��ى درج���ة 
ال�����ب�����ك�����ال�����وري�����و������س م������ن ج���ام���ع���ة 
كونيتيكت، كما ح�شلت على درجة 
ال��ق��ان��ون م���ن كلية  ال���دك���ت���وراه يف 

احلقوق بجامعة بن�شلفانيا. 
ك���م���ا اأن����ه����ا ح���ا����ش���ل���ة ع���ل���ى درج����ة 
الدكتوراه الفخرية من عدة كليات 
جامعة  ذل����ك  يف  مب���ا  وج���ام���ع���ات، 
بيردين، وجامعة ماونت هوليوك 

وجامعة بومونا.

نالت ديفرانتز العديد من اجلوائز، 
التقديرية.  وال�شهادات  واالو�شمة 
وفق  اخ���ت���ريت   ،2011 ع����ام  ويف 
 150 اأك��رث  من  نيوزويك  جريدة 
ام����راأة ه���زت ال��ع��امل، وق��ال��ت عنها 
واحدة  باأنها  اجنلو�س  لو�س  جملة 
اأحدثن  ���ش��ي��دات   10 ���ش��م��ن  م���ن 
اأما يف عام  اأجنلو�س،  فرق يف لو�س 
قالت املجلة الفرن�شية  و   ،2010
ليكيب باأنها واحدة من �شمن 10 
���ش��ي��دات غ���رين �شكل ال��ري��ا���ش��ة يف 

العامل. 
ويف عام 2006، اختارتها الرابطة 
الوطنية لريا�شة اجلامعات �شمن 
الطلب  يف  ت����اأث����رًيا   100 اأك�����رث 
 ،2003 م��اي��و  ويف  ال��ري��ا���ش��ي��ني. 
واحدة  اإنها  �شبورت�س  جملة  قالت 
القلئل  م����ن   101 ���ش��م��ن  م����ن 
االألعاب  جميع  يف  ت���اأث���رًيا  االأك����رث 
 1991 ال��ري��ا���ش��ي��ة. وم���ن���ذ ع����ام 
جملة  اخ��ت��ارت��ه��ا   ،1999 وح��ت��ى 
اأقوى  �شبورتينج واحدة من �شمن 

ريا�شية. �شخ�شية   100
وقائع  ن���ق���ل  اأن������ه  ب���ال���ذك���ر  ج�����دي 
ج���ل�������ش���ات ال������ن������دوة ع���ل���ى ال����ه����واة 
مبا�شرة من خلل �شا�شة قناة دبي 
اال�شرتاتيجي  ال�شريك  الريا�شية 
البث  خ��لل  من  وكذلك  للجائزة، 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��ل��ى  امل��ب��ا���ش��ر 
للجائزة الإتاحة الفر�شة للمهتمات 
واملهتمني يف موا�شيع اجلل�شات من 
داخل وخارج الدولة لل�شتفادة مما 

�شيطرح فيها. 

حتت  لل�شباب  الوطني  منتخبنا  اأدى   
ح�شته  االأح����د  ام�����س  م�����ش��اء  �شنة   19
التدريبية االأخرية يف جتمعه الداخلي 
امل��ق��ام ب��احت��اد االإم������ارات ل��ك��رة القدم 
العا�شمة  اإىل  ال�شفر  قبل  باخلوانيج 
االأوزب���ك���ي���ة ال���ي���وم االأث����ن����ني، خلو�س 
امل�شاركة يف  اآخر مراحل االإع��داد قبل 
الت�شفيات االآٍ�شيوية املوؤهلة لنهائيات 

القارة .
ي�شتمر مع�شكر اأوزباك�شتان ملدة اأ�شبوع 
ي��خ��و���س خلله  واح������د يف ط�����ش��ق��ن��د 
االأبي�س ال�شاب مباراتني وديتني اأمام 
مبثابة  ت��ك��ون  اأوزب��اك�����ش��ت��ان  منتخب 
ال��روف��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ق��ب��ل امل���غ���ادرة اإىل 
الت�شفيات  يف  للم�شاركة  قرغيز�شتان 
من   31 يف  تنطلق  ال��ت��ي  االآ���ش��ي��وي��ة 
ال�����ش��ه��ر اجل�����اري مب��واج��ه��ة منتخب 
للمجموعة  االأوىل  اجل��ول��ة  يف  ُع��م��ان 
وقرغيز�شتان  نيبال،  ثم  ، من  االأوىل 
امل�شت�شيف ، على اأن يختتم الت�شفيات 

بلقاء البحرين يف 8 نوفمر املقبل.
وكان منتخبنا الوطني لل�شباب قد عاد 

للتجمع جمدداً يوم اأم�س بعد االإجازة 
التي منحها اجلهاز الفني للعبني ملدة 

يوم واحد، واأدى ح�شة تدريبيه بقيادة 
مدربه ال�شربي ليوبينكو درولوفيت�س 

وم�شاعديه ماجد �شامل وخالد داح�س 
ثلث  اإىل  اللعبني  تق�شيم  مت  حيث 

من  طبق  تق�شيمة  ولعب  جمموعات 
خ��لل��ه��ا امل����درب ال��ع��دي��د م��ن اجُلمل 

التي  ال��ل��ع��ب  واأ����ش���ال���ي���ب  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة 
يف  الت�شفيات،  عليها خلل  �شيعتمد 

ال��زع��اب��ي تدريبات  ي��و���ش��ف  ق���اد  ح��ني 
الثلثي  مب�����ش��ارك��ة  امل���رم���ى  ح���را����س 

�شهيل عبد اهلل، �شامل خريي، وعي�شى 
اأح��م��د وال����ذي رك���ز م��ن خللها على 
منطقة  خ���ارج  م��ن  الت�شديد  مت��اري��ن 
اجل������زاء واالأط���������راف وال���ت���ع���ام���ل مع 

الكرات العالية.
على  االإداري  اجل���ه���از  ح���ر����س  وق����د 
االجتماع باللعبني،  حيث اأكد �شامل 
الوطني  منتخبنا  م��دي��ر  ال��ي��ع��ق��وب��ي 
الرتكيز  ������ش�����رورة  ع���ل���ى  ل���ل�������ش���ب���اب، 
اأق�شى  وب�����ذل  اجل��م��ي��ع  م���ن  ال��ك��ب��ري 
الدفاع  اأج���ل  م��ن  والت�شحية  اجل��ه��د 
وم�شاعفة  ال���ب���لد  وع��ل��م  ���ش��ع��ار  ع���ن 
بداية  التدريبات مع  خ���لل  اجل��ه��د 
ال��ع��د ال��ت��ن��ازيل وال���دخ���ول يف اأج����واء 
اأهمية  على  التاأكيد  م��ع  الت�شفيات، 
تكاتف جميع اأفراد املنتخب والتعاون 
االل�����ت�����زام  ح���ي���ث  بينهم من  ف���ي���م���ا 
بالتعليمات االإدارية والفنية للو�شول 
نحو بلوغ االأهداف املر�شومة بالظهور 
وحجز  الت�شفيات  خلل  من  امل�شرف 
النهائيات  يف  للتواجد  التاأهل  بطاقة 

االآ�شيوية 2018.

حممد ال�شرقي ي�شتقبل فريق الفجرية للبولينغ 
ويبارك اإجنازه يف بطولة دبي

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي 
االأمريي  ب��ال��دي��وان  مكتبه  يف  ام�س  الفجرية  عهد  ويل 
فريق الفجرية للبولينغ برئا�شة اللعب يا�شر املعمري 
م���دي���ر ال���ف���ري���ق وع�����ش��وي��ة الع���ب���ي م��ن��ت��خ��ب االإم�������ارات 
والفجرية �شاكر علي وح�شن ال�شويدي مبنا�شبة فوزهم 
املفتوحة  الدولية  الثاين والثالث يف بطولة دبي  باملركز 
البطولة  يف  باجنازهم  اللعبني  �شموه  وهناأ  للبولينغ. 
م�شيداً بامل�شتوى املتميز الذي ظهروا به والذي ا�شتحقوا 
على  اللعبني  �شموه  وحث  فيها..  االأوىل  املراتب  عليه 

النجاح  للحفاظ على هذا  املتوا�شل  التدريب  مزيد من 
املثابرة  ب��اأع��ل��ى درج�����ات  امل��ق��ب��ل��ة  وخ���و����س م��ن��اف�����ش��ات��ه��م 
ب��ا���ش��م دولة  االإجن������ازات  امل��زي��د م��ن  واالل���ت���زام لتحقيق 

االمارات العربية املتحدة والفجرية.
وا�شتمع �شموه اإىل �شرح موجز عن طبيعة املناف�شات التي 
خا�شها العبو الفجرية يف البطولة وتوجه �شموه بال�شكر 
على  للبولينغ والعبيه  الفجرية  فريق  الأ�شرة  والتقدير 

اجلهود التي بذلوها يف البطولة.
م��ن احتاد  ت��ذك��اري��اً  ال��ل��ق��اء تقبل �شموه درع���اً  ويف خ��ت��ام 

االإماراتي  امل��ن��ت��خ��ب  ك��اب��ن  ق��دم��ه  للبولينغ  االإم������ارات 
للقطاع  �شموه  لدعم  تقديراً  وذلك  �شاكر علي  للبولينغ 
�شاهمت  التي  وتوجيهاته  البولينغ  وريا�شة  الريا�شي 
يف حتقيق االنت�شارات ونيل املراتب االأوىل يف املناف�شات 
ويل  �شمو  اللعبون  �شكر  ب��دوره��م  وال��دول��ي��ة.  العربية 
عهد الفجرية على ا�شتقباله مثمنني الدعم والتوجيهات 

ال�شامية من قبل �شموه.
ح�شر اللقاء �شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب �شمو ويل 

العهد.

\نائب رئي�س اللجنة الأوملبية الدولية ي�سارك يف ندوة دبي الدولية لالإبداع الريا�سي

موزة املري:  دي فرانتز منوذج مهم للمراأة يف ممار�شة الريا�شة والقيام باأدوار قيادية 

االأبي�س ال�شاب يدخل مرحلة الرتكيز قبل ال�شفر الأوزباك�شتان



االثنني   16   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12148  
Monday  16   October   2017  -  Issue No   12148

19191919

الفجر الريا�ضي

البطولة العربية التا�شعة للكيك بوك�شينج تفتتح اليوم باالأردن

ب��ر�شلون��ة واأتلتيك���و يتع���ادالن ورون���الدو ينق����ذ ري�����ال 

تفتتح يف اخلام�شة من م�شاء اليوم االثنني 
االرينا،  �شالة  الزيود  را�شد  ال�شهيد  بقاعة 
مبدينة احل�شني لل�شباب بالعا�شمة االأردنية 
التا�شعة  العربية  البطولة  مناف�شات  عمان 
مب�شاركة  تنطلق  ال��ت��ي  بوك�شينج،  للكيك 
دول   9 مي���ث���ل���ون  الع�����ب   100 م����ن  اأك������رث 
،البحرين  االإم���ارات  دول��ة  يف  تتمثل  عربية 
فل�شطني،   ليبيا،  ،الكويت،م�شر،اجلزائر، 
اليمن، باالإ�شافة اإىل االأردن التي ت�شت�شيف 
البطولة التي ت�شتمر حتى 21-10 احلايل 

.. وقد اأكمل االحتاد االأردين برئا�شة و�شفي 
البطولة  الإجن��اح  الرتتيبات  كافه  ال�شابكة 
للكيك  العربي  االحت��اد  عليها  ي�شرف  التي 
ب��وك�����ش��ي��ن��ج ال����ذي ي��رتاأ���ش��ه ال��دك��ت��ور با�شل 

ال�شاعر.
وي�������ش���ب���ق ح���ف���ل االف����ت����ت����اح خ������لل ال���ف���رتة 
الفنية  االجتماعات  من  �شل�شلة  ال�شباحية 
واالإداري������������ة وع��م��ل��ي��ت��ي ال���ق���رع���ة وامل����ي����زان 
االفتتاحية  اجل��ول��ة  يف  امل�شاركني  للعبني 
بامل�شاركة  االأردين  االحت�����اد  رح����ب  وق����د   ،

العربية يف البطولة التي يعتر قيامها نقلة 
االأبطال من  لتكوين  اأ�شا�شيا  وراف��دا  نوعية 
والتي  العمرية  والفئات  اجلن�شيات  خمتلف 
متثل انطلقة حقيقية للكيك بوك�شينج يف 

الوطن العربي.
االإم���������ارات للكيك  م��ن��ت��خ��ب  ب��ع��ث��ة  وك���ان���ت 
اأم�س  م�شاء  ل����لأردن  و�شلت  ق��د  بوك�شينج 
بالورود  ع��م��ان  مب��ط��ار  وا���ش��ت��ق��ب��ل��ت  االأول 
عربية  م�شارك  اأول  خلل  من  بهم  ترحيبا 
ل��ه��م حت���ت م��ظ��ل��ة احت����اد االإم�������ارات للكيك 

�شعيد  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة  بوك�شينج 
ال��ن��ي��ادي رئ��ي�����س احت����اد االإم�������ارات للمواي 
فهد  البعثة  و�شمت  بوك�شينج  والكيك  ت��اي 
خلفان العبدويل ع�شو جمل�س اإدارة االحتاد 
رئ��ي�����س ال��ب��ع��ث��ة واجل���ه���از ال��ف��ن��ي امل��ك��ون من 
رام��ز عامر ويو�شف بن جنة  يا�شر  املدربني 
القبي�شي  حم��م��د  �شعيد  ه���م:  الع��ب��ني  و6 
وفار�س حممد املنهايل ، علي عا�شم اخلاجة 
 ، الكعبي  ،عبيد  املن�شوري  احمد  ومن�شور 

حممد نعيم االأن�شاري.

حبية  املت�شدر  بر�شلونة  و�شيفه  اتلتيكو  بني  املدريدية-الكاتالونية  املواجهة  انتهت 
بنتيجة 1-1، واأنقذ املهاجم الرتغايل كري�شتيانو رونالدو، اف�شل العب يف العامل، 
فريقه ريال مدريد حامل اللقب بت�شجيله هدفه االأول يف الدوري اال�شباين لكرة القدم 

الذي قاده فيه اىل الفوز على م�شيفه خيتايف 2-1 ال�شبت يف املرحلة الثامنة.
ريال  ام��ام  نقاط   5 بفارق  نقطة،   22 اىل  ال�شدارة  يف  ر�شيده  بر�شلونة  ورف��ع 

م��دري��د ال��ذي ارت��ق��ى اىل امل��رك��ز ال��ث��اين، متقدما ب���دوره بنقطة واح���دة امام 
اتلتيكو وا�شبيلية.

يف العا�شمة مدريد وعلى ملعب اتلتيكو اجلديد “واندا مرتوبوليتانو”، تقدم 
تلقي  من  ليفلت  التعادل  بر�شلونة  يدرك  ان  قبل  اتلتيكو حتى الدقيقة 81 

اخل�شارة االوىل يف البطولة هذا املو�شم.
مبئات  ال��ك��ات��ال��وين  ال��ف��ري��ق  م��دري��د  اتلتيكو  ج��م��ه��ور  وا�شتقبل 

االعلم اال�شبانية على وقع اغنية فيفا ا�شبانيا ال�شهرية، وذلك 
واقليم  م��دري��د  يف  املركزية  احلكومة  ب��ني  االزم���ة  خ�شم  يف 

كاتالونيا.
واجرت حكومة كاتالونيا ا�شتفتاء من اجل اال�شتقلل 

يف االول من اكتوبر رف�شته احلكومة املركزية.
بكرة   21 الدقيقة  يف  الت�شجيل  اتلتيكو  تقدم 

رائ����ع����ة م����ن �����ش����اوول ن��ي��غ��وي��ز يف ال����زاوي����ة 
الي�شرى ملرمى احلار�س االملاين مارك-

اندري تري-�شتيغن.
وفر�س بر�شلونة �شيطرة ميدانية 
على املجريات بعد الهدف وكانت 
االرجنتيني  ع��ر  حم����اوالت  ل��ه 
واالوروغوياين  مي�شي  ليونيل 

ل��وي�����س ����ش���واري���ز، مب�����ش��ارك��ة من 
جنمي الو�شط اندري�س انيي�شتا والكرواتي 

ايفان راكيتيت�س، لكن التكتل الدفاعي التلتيكو حال 
اوبلك  يان  ال�شلوفيني  احلار�س  �شباك  اهتزاز  دون 

يف ال�شوط االول.
الثاين  ال�شوط  بداية  منذ  ال�شغط  بر�شلونة  ح��اول 
اال ان انطلقات اتلتيكو املرتدة كانت مزعجة كثريا 

ملرمى تري-�شتيغن وكادت ت�شاعف النتيجة خا�شة 
من كرة قوية �شددها الفرن�شي انطوان غريزمان 

من اجلهة الي�شرى مرت فوق العار�شة .
وكاد مي�شي يدرك التعادل من ركلة حرة لكن 

ملرمى  االي�شر  القائم  ارت��دت من  كرته من 
اوبلك، ثم �شدد االرجنتيني كرة قوية من 
داخل املنطقة كان لها احلار�س ال�شلوفيني 
باملر�شاد، والذي ت�شدى لكرة من م�شافة 

قريبة ار�شلها �شواريز.
لكن �شواريز جنح يف هز ال�شباك بعد دقيقة 

واح���دة ح��ني ارت��ق��ى ل��ك��رة م��ن �شريجي 
وتابعها  ال��ي��م��ن��ى  اجل��ه��ة  م���ن  روب���رت���و 

براأ�شه يف الزاوية اليمنى للمرمى .
النتيجة  ك��ان��ت  ال��ث��ان��ي��ة،  امل����ب����اراة  ويف 

متجهة اىل التعادل قبل ان ي�شجل رونالدو هدفه االول يف البطولة هذا املو�شم قبل 
خم�س دقائق من النهاية.

املو�شم بعد طرده ثم قيامه بدفع  ان رونالدو اوقف خم�س مباريات يف بداية  يذكر 
احلكم يف ذهاب الكاأ�س ال�شوبر �شد بر�شلونة منت�شف اغ�شط�س.

وكان الفرن�شي كرمي بنزمية افتتح الت�شجيل لريال يف الدقيقة 39، 
وهو هدفه االول اي�شا يف م�شاركته االوىل بعد عودته من ا�شابة 

ابعدته �شهرا عن امللعب.
لكن خورخي مولينا ادرك التعادل خليتايف يف الدقيقة 56.

ال�شابق  جنمه  ب��اإ���ش��راف   100 وج��اء ف��وز ري��ال يف مباراته رق��م 
ال��ف��رن�����ش��ي زي���ن ال��دي��ن زي����دان ال����ذي ح��ق��ق م��ع ال��ف��ري��ق نتائج 
اوروب��ا يف  ابطال  دوري  لقب  اىل  بقيادته  ممتازة 
ال��ن�����ش��خ��ت��ني االخ���ريت���ني، ول��ق��ب ال����دوري 

اال�شباين يف املو�شم املن�شرم.
وان���ف���رد ري����ال م���دري���د م��وق��ت��ا يف 
امل����رك����ز ال����ث����اين ب��ر���ش��ي��د 17 
نقطة، بفارق اربع نقاط خلف 
املت�شدر  ب��ر���ش��ل��ون��ة  غ��رمي��ه 
الذي يحل م�شاء �شيفا على 
ات��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د ال���راب���ع يف 

مباراة قمة.
بعد  ري��ال مدريد  تلفزيون  ت�شريح اىل  زي��دان يف  وق��ال 
املباراة عانينا كثريا لكنه امر طبيعي، فنحن نعرف انه يف 
الليغا �شنعاين يف كل مباراة الن الفرق املناف�شة حتاول ان 

ت�شعب علينا االأمور.
وتابع لعبنا مباراة جيدة، ال�شوط االأول كان رائعا، ف�شيطرنا 
هدف  ج��اء  ث��م  للت�شجيل،  ف��ر���س  على  وح�شلنا  ال��ك��رة  على 

التعادل ما جعلنا نفقد الرتكيز قليل.
ال��ن��ه��اي��ة، ع��دن��ا يف املباراة  ل��ك��ن يف  ال��ف��رن�����ش��ي  امل�����درب  وا����ش���اف 

والتغيريات حققت الفارق.
الفوز قال ح�شلنا عل  امل�شابني وم�شاهمتهم يف  وعن عودة العبني 
النقاط الثلث وهو االهم.  بع�س اللعبني كمار�شيلو وكرمي عاد بعد 
فرتة من الغياب، لكن ذلك مل ي�شعف قوتنا وتركيزنا، فاملباريات من 90 

دقيقة وح�شلنا اخريا على النتيجة التي نريدها.
الفنية لريال  االدارة  راأ���س  100 مباراة على  بعد  �شهده  الذي  التطور  وعن 
الفوز بهذه  ك��ان من االف�شل  ... ولكن  ان��ا  زل��ت كما  “ال  زي��دان  مدريد او�شح 

املباراة، فهكذا تبقى ذكرى جيدة«.
مركز  ليفقد  -1�شفر  عليه  وتغلب  ا�شبيلية  �شيفه  ف��اج��اأ  بلباو  اتلتيك  وك���ان 

الو�شافة.
جمريات  عك�س  على   ،43 الدقيقة  يف  الوحيد  امل��ب��اراة  ه��دف  في�شغا  ميكل  و�شجل 

اللعب التي كانت متيل ل�شالح ال�شيوف.
بر�شلونة  املت�شدر  عن  نقاط  خم�س  بفارق  نقطة   16 عند  ا�شبيلية  ر�شيد  وجتمد 
ونقطة خلف ريال مدريد، فرتاجع اىل املركز الثالث موقتا بانتظار مباراتي فالن�شيا 

مع �شيفه ريال بيتي�س، وقمة اتلتيكو وبر�شلونة.
ورفع بلباو يف املقابل ر�شيده اىل 11 نقطة يف املركز الثامن.

وخ�شر االفي�س امام ريال �شو�شييداد بهدفني مليكل اويارزابال واريتز الو�شتوندو.

الفريق  قائد  �شلوك  الت�شيلي  املنتخب  اأحد العبي  و�شف 
كلوديو برافو ب�اخليانة، للنتقادات التي وجهها حار�س 
املرمى واأ�شرته لزملئه بالفريق الوطني، عقب االإخفاق 
اأرتورو  اأك��د  حني  يف   ،2018 رو�شيا  ملونديال  التاأهل  يف 
اأنه يرد على  اأحد املتهمني بعدم االن�شباط،  فيدال، وهو 

االنتقادات بالعمل.
ويف مقابلة ن�شرتها �شحيفة اإل مريكوريو الت�شيلية، قال 
اأحد العبي املنتخب الت�شيلي، الذي طلب عدم الك�شف عن 
واأ�شرته تخرج لتقدمي  برافو مل يكن قدي�شاً،  اإن  هويته، 

مواعظ اأخلقية، وهو اأمر غري مقبول.
واأكد اللعب يف املقابلة اأن االأمور الداخلية يجب اأن تكون 

داخلية، م�شيفاً اأن ما قام به حار�س مان�ش�شرت �شيتي يعد 
خيانة بحق زملئه.

وكان برافو �شرح الثلثاء املا�شي، عقب الف�شل يف التاأهل 
اأمام  الروخ��ا  منتخب  بخ�شارة   ،2018 رو�شيا  ملونديال 

الرازيل 0-3 يف �شاو باولو، باأن مرحلة جميدة انتهت.
لهذا  الو�شول  �شعور  ال�شوء،  غاية  �شعور يف  لدينا  واأك��د: 

الو�شع الذي ت�شببنا نحن يف تعقيده.
وتل ذلك ت�شريحات لزوجة قائد منتخب ت�شيلي، كارال 
باردو، ولوالدته بيلر ليزانا، قالتا فيها اإن بع�س العبي 
الفريق الوطني كانوا ي�شلون اإىل التدريبات وهم يف حالة 

�شكر، ومن بينهم اأرتورو فيدال.

ورداً على االتهامات، ن�شر العب بايرن ميونخ اأم�س ر�شالة 
االنتقاد  على  ي��رد  اأن���ه  فيها  اأك���د  ت��وي��رت  يف  ح�شابه  على 

بالعمل.
وكتب فيدال: بينما اأنتم تتحدثون وتتحدثون، اأوا�شل اأنا 
العمل كالعادة من اأجل ا�شتمرار التح�شن ودفع م�شريتي 

الأعلى م�شتوى.
فيديوهات  ع��دة  ف��ي��دال  ن�شر  الر�شالة،  ه��ذه  جانب  واإىل 
يظهر فيها وهو يتدرب يف اأملانيا، بعدما عوقب باالإيقاف 
يف  م�شاركته  دون  ح��ال  م��ا  ال�شفراء،  البطاقات  ل��رتاك��م 
ت�شيلي  ال��رازي��ل على  ف��ازت فيها  التي  االأخ���رية  امل��ب��اراة 
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غوارديوال ي�شيد ب�اأف�شل اأداء 
ل�شيتي منذ قدومه 

اأعرب اال�شباين جو�شيب غوارديوال، مدرب نادي مان�ش�شرت 
�شيتي االنكليزي، عن اعتقاده ان العبيه قدموا اأف�شل اأداء 
�شيتي �شمن  ���ش��ت��وك  ع��ل��ى   2-7 ب��ف��وزه��م  ع��ه��ده،  ل��ه��م يف 

املرحلة الثامنة من بطولة انكلرتا لكرة القدم.
تويل  منذ  اأه���داف  �شبعة  �شيتي  ي�شجل  االأوىل  امل��رة  وه��ي 

وامل���رة   ،2016 ي��ول��ي��و  ت��دري��ب��ه يف  غ����واردي����وال 
االأوىل اأي�شا ي�شجل هذا العدد من االأهداف 
امل��ح��ل��ي، م��ن��ذ فوزه  ال�����دوري  يف م���ب���اراة يف 

-7�شفر على نوريت�س يف نوفمر 2013. 
غابرييل  ال����رازي����ل����ي  ل�����ش��ي��ت��ي  و����ش���ج���ل 
فرناندينيو  وم��واط��ن��ه  ه��دف��ان  جيزو�س 
لوروا  واالمل��اين  �شيلفا  دافيد  واال�شباين 
�شيلفا ورحيم  برناردو  والرتغايل  �شاين 

�شتريلينغ.
�شيتي  متكن  الفوز،  وبهذا 

ترتيب  ت�������ش���در  م����ن 
ال�������������دوري ب����ف����ارق 
ن�����ق�����ط�����ت�����ني ع����ن 
غرميه مان�ش�شرت 
ي��ون��اي��ت��د ال���ذي 
�شلبا  ت������ع������ادل 
م�شيفه  م�������ع 
ل�������ي�������ف�������رب�������ول 

ال�شبت.
وق�����������������������������������������ال 
غ����واردي����وال يف 
ت���������ش����ري����ح����ات 
ب����ع����د امل�����ب�����اراة 
مي����ك����ن دائ����م����ا 

اأداء  ت�����ق�����دمي 
اأف�������ش���ل، ل��ك��ن ال 

ان  اأنفي  ان  ميكن 
ال�شبت  االأول  ام�س 

منذ  اأداء  اأف�شل  �شهد 
قدومي اىل هنا. لعبنا 
جيدة،  دق���ي���ق���ة   45

ورمبا اأكرث من ذلك.

اجلميع  قدم  منهما،  التعلم  علينا  اأمرين  با�شتثناء  اأ�شاف 
املنتخبات  مع  للعب  ال��دويل  التوقف  بعد  فعل  جيدا  اأداء 
ب�شكل جيد  اأدي��ن��ا  ان��ن��ا  اال  م��ع��ق��دا،  االأم���ر  ي��ك��ون  ان  ميكن 
اجلناح  العبو  ب�شيطا  ك��ان  لعبنا  الأن  ب�شرعة  لعبنا  فعل. 

واملهاجمون �شنعوا الفارق.
واأكد انه م�شرور جدا الأننا فزنا، وال�شيما بالطريقة 

التي فزنا بها.
ون����وه غ���واردي���وال ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���س ب����اأداء 
الدويل البلجيكي كيفن دي بروين الذي مرر 
متريرتني حا�شمتني و�شاهم يف ثلثة اأهداف 

اأخرى.
ل��ر���ش��ل��ون��ة اال�شباين  ال�����ش��اب��ق  امل����درب  وق����ال 
وبايرن ميونيخ االملاين كيفن مل ي�شجل اليوم، 
يفهم  ج���دا.  ديناميكي  الع��ب  ان��ه  اإال 
تكون  ع���ن���دم���ا  ال���ل���ع���ب���ة... 
قريبا  ب���ح���وزت���ه  ال����ك����رة 
م�����ن م���ن���ط���ق���ة اجل��������زاء، 
اجلناح  الع��ب��و  يتحرك 
والعبو  وامل��ه��اج��م��ون 
الهجومي  ال��و���ش��ط 
الأن��ه��م ي��ع��رف��ون ان 

الكرة �شتاأتي.
�شيتي  وان�����ف�����رد 
ب���ال�������ش���دارة مع 
ن���ق���ط���ة،   22
ب�����������������ف�����������������ارق 
ن��ق��ط��ت��ني عن 
ي�����ون�����اي�����ت�����د. 
و����������ش���������ه���������دت 
م���������ب���������اري���������ات 
خ�شارة  ال�����ش��ب��ت 
حامل  ت�����ش��ل�����ش��ي 
اأمام م�شيفه  اللقب 
ك����ري���������ش����ت����ال ب����اال�����س 
وخ�شارة   ،2-1 االأخ����ري 
واتفورد  اأم����ام  اأر���ش��ن��ال 
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انق�شام يف منتخب ت�شيلي.. واتهام برافو ب� »اخليانة«



    

 
خادمة ت�شرب م�شنني بفاأ�س حتى املوت

اأ�شدرت حمكمة اجلنايات الكرى يف االأردن حكما باالإعدام �شنقا 
اأردنيني  زوج��ني  املا�شي  الربيع  قتلت  بنغالية  منزل  عاملة  بحق 

م�شنني �شرًبا بفاأ�س على راأ�شيهما.
اأ�شدرت  املحكمة  اأن  بر�س،  فران�س  لوكالة  ق�شائي  م�شدر  واأف��اد 
حكما باالإعدام �شنقا حتى املوت بحق خادمة بنغالية قتلت يف مار�س 

املا�شي زوجني طاعنني يف ال�شن كانا ا�شتقدماها خلدمتهما.
�شبق  العمد مع  القتل  بتهمة  اأدان��ت اخلادمة  املحكمة  اأن  واأ�شاف 
راأ�شيهما  على  بالفاأ�س  ب�شربهما  خمدوميها  قتلها  اإثر  االإ�شرار، 

حتى املوت.
الثمانينات  يف  وهما  عليهما  املجني  ف��اإّن  االتهام،  الئحة  وبح�شب 
من العمر كانا ا�شتقدما اخلادمة يف 18 مار�س املا�شي، للعمل على 

خدمتهما يف منزلهما يف منطقة اإيدون يف اإربد �شمال اململكة.
بلدها  اإىل  بالعودة  املتهمة  لرغبة  نتيجة  اأن��ه  اللئحة  واأ�شافت 
وعدم رغبتها بالعمل يف منزل املغدورين ب�شبب تقدمهما بال�شن، 

اختمرت يف ذهنها فكرة اخلل�س منهما بقتلهما.

تتعاطى الهريوين مع طفليها بال�شيارة
اأمام  اأمريكيني  اأق��ل من ع��ام على حادثة وف��اة زوج��ني  بعد م��رور 
�شرطة  ك�شفت  ���ش��ي��ارة،  داخ���ل  زائ����دة  خم����درات  ب��ج��رع��ة  طفلهما 
يبكيان يف  ر�شيعني  فلوريدا عن حادثة م�شابهة، حيث ُعرث على 
ال�شيارة بينما كانت االأم غائبة عن الوعي ب�شبب جرعة زائدة من 

الهريوين.
كان  بينما  ب�شيارة  ال��ه��ريوي��ن  وال��دت��ان  تعاطت  التفا�شيل،  ويف 
اأياماً معدودة يجل�شان يف  ر�شيعيهما اللذين ال يتجاوز عمريهما 
اإحدى  وات�شلت  لل�شيارة.  اخللفي  باملقعد  االأطفال  عربة  كر�شي 
عن  الثانية  االأم  غابت  بعدما  ال��ط��وارئ  بخدمة  االأم��ه��ات  هاتني 
الوعي بجرعة زائدة من املخدرات فيما كانت االأوىل عاجزة عن 
واتهما  ال�شرطة،  و���ش��ول  ف��ور  عليهما  القب�س  واأل��ق��ي  احل��رك��ة. 
واالأ����ش���ر ح�شانة  االأط���ف���ال  اإدارة  اأخ����ذت  وق���د  ال��ط��ف��ل.  ب��اإه��م��ال 
ح�شابها  عر  للحادث  فيديو  فلوريدا  �شرطة  ون�شرت  الطفلني. 
الر�شمي على في�س بوك بهدف التوعية مبخاطر املخدرات واإظهار 
تاأثرياتها اخلطرية لي�س على حياة متعاطيها فح�شب، بل كل من 
بقربهم وعلى راأ�شهم االأطفال الذين يعترون احللقة االأ�شعف يف 

ق�شية اإدمان املخدرات.

طائر يجرب طائرة على الهبوط 
قالت ال�شرطة الكينية اإن طائرة تابعة للخطوط اجلوية الرتكية 
تقل 121 راكباً وطاقماً من �شتة اأفراد هبطت ا�شطرارياً يف كينيا 

اليوم اجلمعة بعد اأن دخل طائر يف اأحد حمركاتها. 
الكينية  ال�شاحلية  مومبا�شا  مدينة  غ���ادرت  ق��د  الطائرة  وك��ان��ت 
متوجهة اإىل اإ�شطنبول حينما وقع احلادث ال�شاعة الرابعة �شباحاً 

تقريباً. 
وحلقت الطائرة حول مومبا�شا ملدة �شاعة كي تفرغ خزان الوقود 

قبل اأن تهبط. 
مرة  تقلع  اأن  قبل  الطائرة  الفنيون  وفح�س  اإ���ش��اب��ات.  تقع  ومل 

اأخرى. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ابتكار خاليا جذعية لكافة ج�شد االإن�شان
يف ظل التقدم العلمي الذى ي�شهده العامل يف الوقت الراهن، جنح جمموعة من االأطباء الريطانيني يف ابتكار 

خليا جذعية ميكنها تعوي�س اأي جزء من ج�شد االإن�شان، مما قد ي�شاهم يف منع عملية االإجها�س عند الن�شاء.
وتعد زراعة اخلليا اجلذعية واحدة من اأكر االبتكارات العلمية يف القرن الع�شرين، ولكن يواجه العلماء �شعوبة 
فنية يف عملية زراعة اخلليا اجلذعية يف جميع اأجزاء ج�شم االإن�شان، مبا فيها امل�شيمة التي ي�شعب منو اخلليا 
بها. وتكمن اأهمية زرع اخلليا اجلذعية داخل م�شيمة املراأة يف اإيجاد حل لتجنب اأمرا�س القلب التي تنتقل اإىل 
االأطفال عن طريق الوراثة، باالإ�شافة اإىل اأن زرع اخلليا اجلذعية داخل امل�شيمة �شي�شاهم ب�شكل فعال يف الق�شاء 
على عملية االإجها�س. ووفًقا ل�شحيفة ديلي ميل الريطانية جنح جمموعة من العلماء يف اإحداث طفرة علمية 

بابتكار خليا جذعية، ميكن اأن تنمو يف جميع اأجزاء اجل�شم الب�شري، وميتد عمر هذه اخلليا ملدة يومني فقط.
اأكر موؤ�ش�شة خريية للأبحاث  العلماء يف موؤ�ش�شة  ويلكوم تري�شت،  اإىل  اكت�شاف هذه اخلليا  الف�شل يف  ويعود 
الطبية يف العامل، حيث جنح الباحثون يف اإجراء تلك الزراعة على جمموعة من الفئران، ويحاول العلماء باملوؤ�ش�شة 

يف الوقت الراهن اإعداد ن�شخة ب�شرية مماثلة ت�شاعد يف احلفاظ على حياة االأجنة داخل رحم االأمهات.
وت�شبب  امل�شيمة  التي حتدث يف  اأ�شباب اخللل،  العلماء يف فهم  املُكت�شفة حديثاً  ت�شاعد  اخلليا اجلذعية  و�شوف 
عملية االإجها�س التي تعاين منها امراأة من كل اأربع ن�شاء يف بريطانيا، و�شيتمكن العلماء من خلل هذه اخلليا 

اجلذعية من اكت�شاف اأدوية جديدة الأمرا�س القلب الوراثية وفقر الدم وت�شمم احلمل.
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اعتقلوا يف جرمية قتل منذ 1983 
االأمريكية  اإن حتقيقات جترى منذ عقود بوالية جورجيا  قال م�شوؤولون 
1983 توجت باعتقال خم�شة من البي�س  اأ�شود عام  يف جرمية قتل رجل 

بينهم اثنان من �شباط اإنفاذ القانون اتهموا باإعاقة التحقيق.
ت�شرين  اأك��ت��وب��ر  م��ن  التا�شع  يف  كوجينز  تيموثى  جثة  على  ال��ع��ث��ور  ومت 
االأول عام 1983 مبنطقة ع�شبية بالقرب من خطوط كهرباء يف منطقة 

�شاني�شايد على بعد حواىل 48 كيلومرتا من جنوب و�شط مدينة اأتلنتا.
وقال مكتب رئي�س بلدية مقاطعة �شبالدينج فى بيان تعر�س كوجينز للقتل 

الوح�شي وتبدو على جثته علمات ال�شدمة.
اإن  وقال داريل ديك�س رئي�س بلدية مقاطعة �شبالدينج يف موؤمتر �شحفي 
املحققني حتدثوا اإىل اأ�شخا�س يعرفون كوجينز، لكن التحقيق مل يتقدم.

ويف مار�س اآذار املا�شي، دفعت اأدلة جديدة حمققني من مكتب التحقيقات 
يف جورجيا ومقاطعة �شبالدينج اإىل اإعادة النظر يف الق�شية.

اإن��ه مت احل�شول على  االأدل��ة قائل  ومل يقدم ديك�س تفا�شيل عن طبيعة 
لو�شائل  ال�شيف  ه��ذا  خ��لل  ال�شلطات  اأع��ل��ن��ت  بعدما  ج��دي��دة  معلومات 

االإعلم اأن الق�شية اأعيد فتحها.
عن  معلومات  لديهم  ك��ان  باأنهم  اع��رتف��وا  ال�شهود  بع�س  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الق�شية منذ �شنوات ولكنهم كانوا يخ�شون التقدم بها. واعتقلت ال�شرطة 
فرانكي  كل  اتهم  حيث  بالقتل  يت�شل  فيما  اجلمعة  ي��وم  اأ�شخا�س  خم�شة 

جيبهاردت وبيل مورو بالقتل واالعتداء اجل�شيم وجرائم اأخرى.

اخلداع الب�شري ملنع الزوار من اجلري 
التوا�شل  م��واق��ع  م�شتخدمي  الريطانية  �شرياميكا  ك��ازا  �شركة  �شغلت 
االجتماعي موؤخراً، بعد اأن قامت برتكيب 400 بلطة على اأر�شية مدخلها، 
�شكلت خدعة ب�شرية، الهدف منها منع زوار ال�شركة من اجلري يف املدخل. 
ومن غري املعروف، ملاذا تعتقد ال�شركة، اأن الزوار ميكن اأن يجروا يف البهو، 
لكن امل�شممني، على يقني اأن كل من يدخل اإىل ال�شركة، �شيفكرون مرتني، 
قبل اأن يحاولوا اجلري عر املدخل، حيث تظهر االأر�شية وكاأنها متعرجة، 

وحتتوي على حفرة يف الو�شط، بح�شب موقع اأوديتي �شنرتال.
موقع  م�شتخدمي  اأح��د  عر  االأوىل  للمرة  االأر�شية  لهذه  �شورة  ون�شرت 
ريديت، قبل اأن حتظى ب�شعبية كبرية بني م�شتخدمي تويرت. وهذا ما دفع 
دانكان كوك مالك �شركة كازا �شرياميكا يف مدينة مان�ش�شرت، اإىل ا�شتغلل 
ال��ف��ر���ش��ة ل��لإع��لن ع��ن ���ش��رك��ت��ه، ع��ر ن�شر امل��زي��د م��ن ال�����ش��ور ومقاطع 
الفيديو. وب�شرف النظر عن الهدف املعلن، وهو منع الزوار من اجلري، 
يعتمد  الغاية منه، خلق مدخل مبفهوم  كانت  االإلهام  اإن هذا  يقول كوك 
بطريقة  ال��ب��لط  ا�شتخدام  ميكن  كيف  واإظ��ه��ار  الب�شري،  اخل���داع  على 

تتجاوز كل التوقعات.

يا�شمني �شربي بديلة 
هيفا وهبي يف "الديزل"

"الديزل"  فيلم  بطل  اختيار  وقع 
املمثلة  ع���ل���ى  رم���������ش����ان  حم���م���د 
لت�شاركه  �������ش������ري،  ي����ا�����ش����م����ني 
ال��ب��ط��ول��ة، ووق��ع��ت ���ش��ري العقد 
تبداأ  اأن  املنتظر   وم��ن  االم�����س  يف 
وذلك  قليلة،  اأيام  الت�شوير خلل 
ح�شل بعدما مت�شكت الفنانة هيفا 
تقدمي  ع��دم  عن  باعتذارها  وهبي 
اإرتباطاتها  ب�شبب  البطولة  دور 
منعها  ق��رار  اإىل  اإ�شافة  اخلا�شة، 

من مزاولة املهنة يف م�شر.
�شنة حافلة باإنتظار �شري اإذ اأنها 
ف��ي��ل��م �شم�س  ب��ت�����ش��وي��ر  م��رت��ب��ط��ة 
وقمر اأمام املمثل حممد اإمام، ومن 
بعده م�شل�شل رم�شان 2018 مع 

املمثل ظافر العابدين.
ف��ي��ل��م ال���دي���زل م���ن ت��األ��ي��ف اأمني 
ج���م���ال وحم���م���د حم�����رز، واإخ�����راج 
ك�������رمي ال�������ش���ب���ك���ي، وي�����������ش�����ارك يف 
البطولة فتحي عبد الوهاب وهنا 
و�شيماء  ث�����روت  وحم���م���د  ���ش��ي��ح��ة 

�شيف وتامر هجر�س.

اأكادميية فنون تطرد 
هاريف واين�شتني 

وعلوم  ف���ن���ون  اأك���ادمي���ي���ة  ط�����ردت 
ال�شور املتحركة  املنتج ال�شينمائي 
باأنه  مزاعم  بعد  واين�شتني  ه��اريف 
عدد  على  جن�شيا  واعتدى  حتر�س 
العقود  م����دى  ع��ل��ى  ال��ن�����ش��اء  م���ن 

الثلثة املا�شية.
اإن  ب���ي���ان  االأك����ادمي����ي����ة يف  وق���ال���ت 
"�شوت  حم���اف���ظ���ي���ه���ا  جم���ل�������س 
ب��غ��ال��ب��ي��ة ت���زي���د ع���ل���ى ث��ل��ث��ي عدد 
االأع�����ش��اء ل�شالح ط��رده ف��ورا من 

االأكادميية".
ومل يت�شن حتى االآن الو�شول اإىل 

ممثل لواين�شتني للتعليق.
ومل تتمكن رويرتز ب�شكل م�شتقل 
من التاأكد من �شحة اأي من تلك 
مواقعة  واين�شتني  ونفى  امل��زاع��م. 

اأي امراأة دون ر�شاها.

حت�شل على اإجازة مدفوعة لرعاية كلبها   
على  روم���ا  يف  جامعة  يف  تعمل  اإي��ط��ال��ي��ة  ام����راأة  ح�شلت 
اإج����ازة م��دف��وع��ة االأج���ر ل��رع��اي��ة كلبها امل��ري�����س. وقالت 
املراأة،  اإن  املعنية بحماية احليوانات  اإي��ه. يف  اإل.  منظمة 
اأول االأمر احل�شول على  التي تقيم مبفردها، طلبت يف 
مل  عليها.  حت�شل  ومل  ليومني،  االأج��ر  مدفوعة  اإج���ازة 

يكن لديها بديل اآخر �شوى العناية بكلبها كوت�شيل.
املراأة،  اإىل  القانونية  امل�شاعدة  املنظمة  قدمت  اأن  وبعد 
اأكدت  ح�شبما  ق��راره��ا،  عن  تراجعت  قد  اجلامعة  كانت 
اجلامعة . وقد ذكرت �شاحبة الكلب يف البداية اأنها تريد 
التغيب "الأ�شباب عائلية". ولكن اجلامعة اأ�شرت على اأن 
تاأخذ اإجازة ملدة يومني بدون اأجر، غري اأن منظمة حماية 
يف  حليوان  والرعاية  امل�شاعدة  قلة  اأن  ذك��رت  احليوانات 

حاجة اإليها، هو مبثابة ق�شوة على احليوانات.
ومنحت اجلامعة املوظفة اإجازة مدفوعة االأجر ليومني، 
منظمة  رئي�س  فيلي�شيتي  جانلوكا  وق��ال  لطلبها.  وفقا 
خطوة  "اإنها  احليوانات:  بحماية  يف" املعنية  اإيه.  "اإل. 
مهمة اأخرى للأمام يف طريق االعرتاف باأن احليوانات.. 

جزء من االأ�شرة يف كل النواحي". 

ت�شقط عن جرف عال ب�شبب �شورة
�شقطت طالبة عن ارتفاع 200 قدم بعد اأن قفزت يف الهواء 
اللتقاط �شورة فوق جرف عاٍل على قمة كاكمري هافن يف 

بريطانيا، لتتعر�س الإ�شابات خطرية.
اأحد  �شنة، من   23 العمر  البالغة من  كيم،  هيون  وطلبت 
ال��ه��واء ف��وق قمة  التقاط ���ش��ورة لها، وه��ي تقفز يف  امل���ارة 

اجلبل، قبل اأن تتعرث فجاأة وت�شقط عن اجلرف.
ال�شابة  ع��ان��ت  الريطانية،  ميل  دي��ل��ي  �شحيفة  وبح�شب 
الكورية اجلنوبية والتي جاءت اإىل بريطانيا لتح�شني لغتها 
االإجنليزية، من اإ�شابات خطرية يف الراأ�س جراء ال�شقطة. 
عرثنا  �شا�شك�س:  �شرطة  من  �شتيوارت  ت��ود  الرقيب  وق��ال 
على 6 �شور بالهاتف ُتظهر ال�شحية بالقرب من املنحدر 
وه��ي تقفز ع��ن ق��رب خطري م��ن احل��اف��ة، وك���ان تركيزها 
على ما تقوم به فقط بينما بدت على وجهها كل علمات 
اال�شتمتاع. وقال الطبيب ال�شرعي اآالن كريز: عندما قفزت 
وقفت بقدم  واحدة على احلافة واالأخرى يف الهاوية. من 
جانبها، قالت �شاهدة العيان يونغ ت�شوي : ذهبت اإىل منحدر 
االأخوات ال�شبع لل�شياحة، وهناك قابلت فتاة كورية اأخرى 
وبينما كنت  ال�شور،  التقاط  اأعرفها، وطلبت مني  اأكن  مل 
اأحد  على  العثور  جميًعا  حاولنا  وعندها  �شقطت  اأ�شورها 
لطلب النجدة واالت�شال بالطوارئ، والتي ات�شلت بدورها 
اآخر يدعى جني  �شاهد عيان  قال  فيما  الكورية.  بال�شفارة 
جيوجن جانغ: راأيتها واقفة ثم �شمعت �شوت �شجة، وعندها 

اختفت ومل يكن هناك �شوى حقيبتها.

يتحدون الربودة بال�شباحة يف �شيبرييا 
وا�شتهلوا  اجل���و  ب�����رودة  ���ش��ي��ب��ريي��ا  ���ش��ب��اح��ون يف  حت���دى 
الرو�شية   بايكال  لبحرية  الباردة  املياه  يف  �شباحة  مو�شم 
بحفل �شاي. وخلع نحو 30 من املتحم�شني من الرجال 
والن�شاء معاطفهم الثقيلة ونزلوا لل�شباحة مل�شافة بلغت 
كيلومرتا واحدا تقريبا، رغم اأن درجة حرارة املياه بلغت 

�شبع درجات فقط، احت�شوا بعدها ال�شاي اأي�شا. املمثلة اإميي رو�سوم خالل ح�سورها مهرجان متحف حمر يف وي�ستوود، كاليفورنيا.    )اأ ف ب(

ت�شمم 13 يف مبنى 
االحتاد االأوروبي

بالت�شمم،  ���ش��خ�����ش��اً   13 اأ����ش���ي���ب 
كيميائية  م���واد  ان��ب��ع��اث��ات  ب�شبب 
م��ن م��ب��ن��ى ل��لحت��اد االأوروب������ي يف 
اجتماعات  ي�شت�شيف  ب��روك�����ش��ل 
يف  االإط��ف��اء  جهاز  بح�شب  ر�شمية، 

العا�شمة البلجيكية. 
وقال املتحدث با�شم جهاز االإطفاء 
بيار مي�س اإن خم�شة من امل�شابني 

نقلوا اإىل امل�شت�شفى. 
الذي  ي���وروب���ا  امل��ب��ن��ى  اإخ�����لء  ومت 
االجتماعات  ع������ادة  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف 
الدول  ق��ادة  واجتماعات  ال��وزاري��ة 
الثماين والع�شرين، ب�شكل موؤقت. 
وانتقل موظفوه اإىل مبنى جماور 

تابع للحتاد االأوروبي. 
واأ���ش��اف امل��ت��ح��دث مت م��زج خليط 
املطابخ.  يف  الكيميائية  امل���واد  م��ن 
اإىل  اأدت  انبعاثات  يف  ذل��ك  ت�شبب 

ت�شمم 13 �شخ�شاً. 
بها  اأ�شيبوا  التي  االأع��را���س  وم��ن 

وخز يف العيون وتقيوؤ. 
االإ�شعاف  �شيارات  م��ن  ع��دد  وه��رع 
امل���ك���ان ���ش��م��ن خ��ط��ة ط����وارئ  اإىل 
واأو�شح  ال�شلطات.  تطبقها  طبية 
من  ال�����ن�����وع  ه�������ذا  اأن  امل����ت����ح����دث 
االإج�������راءات ي��ط��ب��ق ع��ن��دم��ا يكون 

اأكرث من 10 اأ�شخا�س م�شابني. 
ول��ن ي��وؤث��ر ه��ذا احل���ادث على قمة 
القادة االأوروبيني املقرر عقدها يف 

19 و20 اأكتوبر اجلاري. 

جنمات االن�شتغرام يف غزة يرثن اجلدل
اأو  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ت�����ش��اري��ح  اإىل  اأو خ��ل��ود  حت��ت��اج ف��اط��م��ة 
ال�شور  لكن  واملحا�شرة،  الفقرية  غزة  ملغادرة  م�شرية 
ت�شتطيع  ان�شتغرام  تطبيق  على  بن�شرها  تقومان  التي 
ال��ت��وا���ش��ل م��ع ال��ع��امل اخل���ارج���ي الإظ���ه���ار وج���ه جميل 
اك��رث من مئة  ول��دى كل من فاطمة وخلود  للقطاع.  
األف متابع على ح�شابيهما على تطبيق ان�شتغرام اللتني 
عما  للغاية  خمتلفة  ���ش��ورة  الإظ��ه��ار  عرهما  ت�شعيان 
ي�شمع به اأو يفكر فيه الكثريون عن غزة. وهما تقوالن 
اإنهما اأ�شبحتا معروفتني اإىل درجة اأن النا�س يتعرفون 

عليهما مراراً لدى تنقلهما يف غزة. 
اأن  وردي،  بو�شاح  راأ�شها  التي غطت  ن�شار  وت��رى خلود 

ان�شتغرام نافذة على العامل. 
افتح  ع��ن��دم��ا  ق��ائ��ل��ة  اأب���و م�شبح معها  ف��اط��م��ة  وت��ت��ف��ق 
االإنرتنت، فاإنني اأحتدث مع نا�س من كل اأنحاء العامل. 
ومل تغادر ال�شيدتان منذ اأكرث من ع�شر �شنوات القطاع 
مليوين  م��ن  اك��رث  فيه  يقيم  ال���ذي  واملحا�شر  الفقري 
العامني  ب��ني  م��دم��رة  ح���روب  ث��لث  و�شهد  فل�شطيني 
والف�شائل  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س  ب��ني  و2014   2008
على  �شكانه  ثلثي  من  اأك��رث  يعتمد  بينما  الفل�شطينية، 

امل�شاعدات االإن�شانية.
ويعاين القطاع من ح�شار اإ�شرائيلي خانق ون�شبة بطالة 

عالية وندرة الكهرباء واملاء وو�شع اقت�شادي �شعب.
وعر ان�شتغرام، حتاول كل من فاطمة وخلود الرتكيز 
على ال�شور بداًل من اجلداالت ال�شيا�شية الإظهار واقع 

خمتلف.
وتقول خلود لوكالة فران�س بر�س يف مقهى قرب �شاحل 
لي�شت كل  ولكنها  غ���زة،  م��ن  احل���رب ج��زء  غ��زة  مدينة 
اأن هناك املزيد يف غزة، كاأي دولة  اأظهر  اأن  اأردت  غزة. 

يف العامل.
هناك  املثال،  �شبيل  على  املتحدة  ال��والي��ات  يف  وت�شيف 
فقر ومنازل مدمرة، ولكن يف الوقت ذاته هناك اأماكن 

جميلة. االأمر م�شابه يف غزة.
اأن يرى النا�س غزة  اأرغ��ب يف  وتتابع عر هذه ال�شور، 

وكيف يعي�س النا�س فيها وياأكلون ويعملون.
وتتعلق ال�شور التي تن�شرها خلود على ح�شابها مبو�شم 
زاهية،  ب��األ��وان  ويلعبون  مي��رح��ون  اأط��ف��ال  اأو  احل�شاد 
ك��اف��ة ج��وان��ب احلياة  اإظ��ه��ار  اأب���و م�شبح  بينما حت���اول 

اليومية يف القطاع.

�شبريز تفاجئ 
اجلميع وتك�شف �شرًا 

عر ح�شابها الر�شمي على اأحد مواقع التوا�شل االجتماعي، ك�شفت النجمة 
العاملية بريتني �شبريز عن موهبة جديدة تتمتع بها غري الغناء، وهذه املوهبة 
هي الر�شم حيث ن�شرت مقطع فيديو وهي تر�شم وتلون اإحدى اللوحات على 
�شرفة املنزل، هذا املقطع القى اأكرث من 3 مليني م�شاهدة يف اأقل من 24 
�شاعة. على �شعيد اآخر، اأنفقت �شبريز خلل العام املا�شي 2016 اأكرث من 10 
مليني دوالر على اهتمامها بنف�شها، �شرفت اأكرث من 122 األف دوالر على 
جل�شات التدليك والعناية باالأظافر، كما  اأكرث من 69 األف على �شراء االأزياء 
األ��ف دوالر على   24 اأك��رث من  اإىل  باالإ�شافة  العاملية،  االأزي��اء  اأ�شهر دور  من 
.TMZ ال�شعر واملكياج والعناية باجل�شد بح�شب التقرير الذي ن�شره  موقع


