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الهالل الأحمر الإماراتي يفتتح مدر�سة 
الري�سة بعد �سيانتها وتاأهيلها يف ح�سرموت

•• ح�رضموت-وام:

للتعليم  الري�ضة  مدر�ضة  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  افتتحت 
وتاأهيلها  ترميمها  اإع���ادة  بعد  اليمنية  ت��رمي  مديرية  يف  الأ�ضا�ضي 
اإط��ار م�ضاريع عملية  اإم��ارات��ي وذل��ك يف  ب��الأث��اث بتمويل  وتزويدها 
دعم  وخا�ضة  احليوية  وامل��راف��ق  التحتية  البنى  وتاأهيل  بناء  اع��ادة 
قطاع التعليم يف حمافظة ح�ضرموت. وقام �ضوقي التميمي م�ضرف 
امل�ضاريع بهيئة الهالل الأحمر الإماراتي مبعية حممد عو�ض هادي 
امني عام املجل�ض املحلي مبديرية ترمي وال�ضتاذ عمر عبيد علوان 
مدير مدر�ضة الري�ضة وح�ضن حيدر م�ضرف الهيئة بوادي ح�ضرموت 
وجمع من الآباء وال�ضخ�ضيات الجتماعية بجولة ميدانية يف قاعات 
خاللها  اطلعوا  للمبنى  �ضاملة  �ضيانة  اأعمال  �ضهدت  التي  املدر�ضة 

على اأحدث التجهيزات التي زودت بها املدر�ضة .  )التفا�ضيل �ض2(

�صادرت 3525 قطعة من متعلقات التدخني
بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة على البقالت يف الوثبة

•• اأبوظبي-الفجر:

واملحال  البقالت  على  �ضاملة  حملة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت 
بال�ضرتاطات  التزامها  من  التاأكد  ا�ضتهدفت  الوثبة  يف  التجارية 
التجارية، حيث �ضملت  املهن  ، وبتطبيق متطلبات مزاولة  ال�ضحية 
والوثبة،  وغ���رب،  ���ض��رق،  يا�ض  بني  مناطق  يف  بقالة   37 احلملة 
وال�ضاخمة، وال�ضوامخ. واأكدت البلدية اأن هذه احلملة تاأتي جت�ضيدا 
اإر�ضاء  اإىل  الهادفة  والنقل  البلدية  ال�ضوؤون  دائ��رة  ل�ضرتاتيجيات 
املعايري ال�ضحية وحماية املجتمع من كافة اأ�ضكال الأخطار ال�ضحية 

التي تهدد �ضالمته .                                            )التفا�ضيل �ض3(
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احد عنا�ضر اجلي�ض ال�ضوري احلر يحمل �ضالحه و�ضط الدمار يف مدينة درعا اجلنوبية  )رويرتز(

مظاهرة حا�ضدة با�ضطنبول �ضد اأردوغال يف نهاية امل�ضرية من اجل العدالة التي قطعت 450 كلم م�ضيا على القدام )ا ف ب(

هجر حميطه العربي وارمتى يف اأح�صان نظام املاليل 

النظام القطري ي�سحي ب�سعبه من اأجل الرهابيني!
•• عوا�صم-وكاالت:

ال��ع��رب��ي من  كلمة  ال��ق��ط��ري��ة،  اجل��زي��رة  ق��ن��اة  ا�ضتبعدت 
ان��ف��وغ��راف عن  ال��ع��رب��ي، خ��الل ع��ر���ض  م�ضمى اخلليج 

املنطقة. 
وت���اأت���ي اخل���ط���وة و����ض���ط ت���ق���ارب ال��ن��ظ��ام ال��ق��ط��ري مع 
النظام املاليل الإيراين، الذي طاملا حاول اأن ينزع كلمة 
العربي عن منطقة اخلليج، حتقيقاً لأهدافه التو�ضعية 

والتخريبية يف املنطقة. 
عن  الجتماعي  التوا�ضل  م��واق��ع  رواد  م��ن  ع��دد  وع��ر 
يك�ضف  ذل��ك  اأن  م��وؤك��دي��ن  ال��ق��ن��اة،  لت�ضرف  ا�ضتنكارهم 
توجهات القناة الفا�ضحة لدعم اإيران وجميع التظيمات 

املتطرفة يف املنطقة. 
الإره����اب طالبت قطر  ال��داع��ي��ة ملكافحة  ال���دول  وك��ان��ت 
�ضل�ضلة من  لها، �ضمن  التابعة  والقنوات  القناة  باإغالق 

املطالب جتاهلتها الدوحة.
ويف لندن قالت �ضحيفة بريطانية اإن حكام قطر لي�ضوا 
خا�ضة  الغذائية  امل���واد  اأ���ض��ع��ار  ج��م��اح  كبح  على  ق��ادري��ن 

الطازجة منها.
���ض��ع��ر الطماطم  ت�����ض��اع��ف  امل����ث����ال، ف��ق��د  ���ض��ب��ي��ل  ف��ع��ل��ى 
العقوبات  ف��ر���ض  ب��ع��د  اأم���ث���ال،  ث��الث��ة  اإىل  )ال���ب���ن���دورة( 
�ضد  امل��ت��ه��ورة  �ضيا�ضتها  نتيجة  ق��ط��ر  ع��ل��ى  اخلليجية 

ا�ضتقرار املنطقة.
املت�ضرر  اأن  الأح���د  اأم�����ض  )تليجراف(  �ضحيفة  وذك���رت 
الأك���ر م��ن غلو الأ���ض��ع��ار ه��م ع��م��ال ال��ب��ن��اء الآ�ضيويني 
والعرب الذين ي�ضاهمون يف بناء مالعب ومن�ضاآت كاأ�ض 

العامل 2022.
من  الكثري  ت�ضري  ال��ت��ي  قطر  على  بغريب  لي�ض  وه���ذا 

والنتهاكات  الإهمال  اإىل  واحلقوقية  الدولية  التقارير 
امل�ضاريع  امل�ضاركني يف  العمال، خا�ضة  لها  يتعر�ض  التي 

الإن�ضائية اخلا�ضة بكاأ�ض العامل 2022.
اإىل  الدوحة  الريطانية عن جلوء  ال�ضحيفة  وحتدثت 

حلول مكلفة للتغلب على اآثار املقاطعة.
يتعلق  فيما  م�ضكلة  تواجه  قطر  اأن  ال�ضحيفة  وذك��رت 
باملنتجات ذات العمر الق�ضري مثل اخل�ضروات والألبان.

على  ال���راه���ن  ال��وق��ت  يف  تعتمد  ال���دوح���ة  اأن  واأ���ض��اف��ت 
م��ن��ت��ج��ات الأل����ب����ان ال���رتك���ي���ة ال���ت���ي ي�����ض��ك��و ال��ك��ث��ري من 
القطريني واملقيمني من عدم معرفة فك طال�ضم اللغة 
بع�ض  يف  ال��غ��ري��ب  طعمها  وم��ن  عبواتها  على  املكتوبة 

الأحيان.
تلعبه  ال��ذي  ال���دور  ع��ن  تقريرها  ال�ضحيفة يف  ون��وه��ت 

اإيران وتركيا يف م�ضاعدة قطر الآن �ضد اأ�ضقائها.
بدًل  اأن قطر  لل�ضخرية  املثري  اإن من  ال�ضحيفة  وقالت 
بخف�ض  واأ���ض��ق��ائ��ه��ا  ج��ريان��ه��ا  لطلب  ت�ضتجيب  اأن  م��ن 
العالقات مع اإيران جلاأت اإىل الدولة الفار�ضية مل�ضاعدتها 
يف توفري الطعام لنحو 2.6 مليون �ضخ�ض يعي�ضون على 

اأرا�ضيها.
يف  الذعر  اأث��ارت  العربية  املقاطعة  اأن  التقرير  وج��اء يف 
ق��ل��وب ال�����ض��ك��ان م��ن اح��ت��م��ال وق���وع جم��اع��ة خ��ا���ض��ة بعد 
اإغالق اململكة العربية ال�ضعودية للمنفذ الري الوحيد 
لقطر، وك���اد ذل��ك اأن ي��ح��دث ل��ول جل��وء امل��وردي��ن اإىل 
عن  ت�ضل  كانت  التي  ال���واردات  لتعوي�ض  وتركيا  اإي��ران 

طريق اململكة.
املقبلة  اإن الدوحة تعتزم خالل الأيام والأ�ضابيع  وقالت 
ا�ضترياد 4000 راأ�ض ما�ضية وو�ضعهم يف هناجر مكيفة 
للتغلب على م�ضكلة نق�ض منتجات الألبان. وهذه اخلطة 

جنديان عراقيان يحمالن اأحزمة نا�ضفة اعدها الرهابيون الدواع�ض ل�ضتخدامها يف املو�ضل  )ا ف ب(

القوات العراقية توا�صل مطاردة فلول داع�ش

العبادي يعلن الن�سر من املو�سل املحررة
•• املو�صل-اأ ف ب:

اأم�ض  العبادي  حيدر  العراقي  ال���وزراء  رئي�ض  اأعلن 
)املحررة(،  املو�ضل  مدينة  يف  الكبري  الن�ضر  حتقيق 
اأ�ضهر من  بح�ضب مكتبه الإعالمي، بعد نحو ت�ضعة 

انطالق عملية ا�ضتعادة ثاين اأكر مدن البالد.
مدينة  و�ضل  العبادي  ان  يوؤكد  بيانا  املكتب  واأ�ضدر 
وال�ضعب  الأبطال  للمقاتلني  وبارك  املحررة  املو�ضل 

العراقي بتحقيق الن�ضر الكبري.
ال���وزراء  رئي�ض  ح�ضاب  على  ن�ضرت  ���ض��ور  واأظ��ه��رت 
ع�ضكريا  زي��ا  مرتديا  العبادي  تويرت،  على  الر�ضمي 
معلنا  املو�ضل  اإىل  و�ضوله  لدى  وقبعة،  اللون  اأ�ضود 

ا�ضتعادة ال�ضيطرة الكاملة على املدينة.
املدينة  امل��ع��ارك يف  ت�ضتمر  فيما  �ضدر  الإع���الن  لكن 

القدمية بغرب املو�ضل.
من  عنا�ضر  العراقية  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  وقتلت  ه��ذا 
من  الفرار  حماولتهم  لدى  الإرهابي  داع�ض  تنظيم 
اأعلن  امل��و���ض��ل، بح�ضب م��ا  اآخ���ر م��واق��ع��ه��م يف غ���رب 
اجلي�ض موؤكدا ا�ضتمرار العمليات حل�ضم اأكر حملة 

ع�ضكرية يف البالد منذ �ضنوات.
و�ضتكون هذه الهزمية الأكر لتنظيم داع�ض الإرهابي 
منذ �ضيطرته على املو�ضل قبل ثالث �ضنوات يف اإطار 
هجوم وا�ضع اجتاح خالله م�ضاحات كبرية يف العراق 

و�ضوريا معلنا قيام ما ي�ضمى دولة اخلالفة.

انطالق جولة �صابعة من مفاو�صات ال�صالم يف جنيف

بدء �سريان وقف اإطالق النار جنوب �سوريا
•• بريوت-اأ ف ب:

ال��ق��ت��ال يف جنوب  ت�����ض��ه��د ج��ب��ه��ات 
���ض��وري��ا ت��وق��ف��اً ل��ل��م��ع��ارك م���ع بدء 
���ض��ري��ان وق��ف لط���الق ال��ن��ار ظهر 
الح��������د مب����وج����ب ات�����ف�����اق رو����ض���ي 
انطالق  ع�����ض��ي��ة  اردين،  ام���ريك���ي 
جولة �ضابعة من مفاو�ضات ال�ضالم 

بني طريف النزاع يف جنيف.
وافاد مدير املر�ضد ال�ضوري حلقوق 
الن�ضان رامي عبد الرحمن لوكالة 
يف  ي�ضود  ال��ه��دوء  ان  بر�ض  فران�ض 
ج���ن���وب ���ض��وري��ا م��ن��ذ ظ��ه��ر الحد 

بالتوقيت املحلي.
وقال ان اجلبهات الرئي�ضية يف درعا 
والقنيطرة وال�ضويداء ت�ضهد توقفاً 
للمعارك والق�ضف منذ �ضباح اأم�ض 
متفرقة  قذائف  �ضقوط  با�ضتثناء 
النظام  ق��وات  اطلقتها  الظهر  قبل 
يف  الف�ضائل  �ضيطرة  مناطق  على 

مدينة درعا.
وف�ضائل  ال��ن��ظ��ام  ق���وات  وتتقا�ضم 
معار�ضة مدعومة اردنيا وامريكيا 
ال�����ض��ي��ط��رة ب�����ض��ك��ل رئ��ي�����ض��ي على 
ال���ت���ي اعلن  ال���ث���الث  امل���ح���اف���ظ���ات 
�ضريغي  الرو�ضي  اخلارجية  وزي��ر 
لف��روف اجلمعة تو�ضل بالده مع 

�ضهدتها  عنيفة  م��ع��ارك  اىل  ا���ض��ار 
الأ�ضابيع  خ���الل  امل��ح��اف��ظ��ات  ه���ذه 
املعار�ضة  الف�ضائل  ب��ني  الأخ����رية 
النظام  وق���وات  جهة  م��ن  واملقاتلة 
جهة  م��ن  لها  امل��وال��ني  وامل�ضلحني 

ثانية.
اطالق  وق���ف  تطبيق  ب���دء  وي���اأت���ي 
النار يف جنوب �ضوريا ع�ضية انطالق 
جولة �ضابعة من مفاو�ضات ال�ضالم 
�ضئيلة  ام������ال  و����ض���ط  ج���ن���ي���ف،  يف 

بامكانية حتقيق تقدم.
ال�ضوري  احلكومي  ال��وف��د  وو���ض��ل 
برئا�ضة  ج��ن��ي��ف  اىل  اأم�������ض  ظ��ه��ر 
املتحدة  الأمم  ل��دى  �ضوريا  �ضفري 
ب�����ض��ار اجل���ع���ف���ري، وف����ق م���ا نقلت 
فيما  �ضانا،  الر�ضمية  النباء  وكالة 
اعلنت املعار�ضة ال�ضورية ان وفدها 
�ضي�ضل  احل���ري���ري  ن�ضر  ب��رئ��ا���ض��ة 

بعد ظهر اليوم  الثنني.
ال���ن���زاع يف جنيف  وي��ب��ح��ث ط���رف���ا 
ال�ضابقة  اجل���ول���ة  اع���م���ال  ج�����دول 
ال��������ذي ي�������ض���م ارب��������ع �����ض����الل هي 
والنتخابات  واحل���ك���م  ال��د���ض��ت��ور 
مع  ب��ال��ت��وزاي  الره����اب،  ومكافحة 
وق��ان��ون��ي��ني م�ضائل  خ����راء  ب��ح��ث 
تتعلق  ود�ضتورية"  "قانونية 

بالعملية ال�ضيا�ضية.

الوليات املتحدة والردن اىل اتفاق 
لوقف لطالق النار فيها.

وت�����ض��ك��ل ه����ذه امل��ح��اف��ظ��ات احدى 
مذكرة  يف  ال����واردة  الرب���ع  املناطق 
م��ن��اط��ق خ��ف�����ض ال��ت�����ض��ع��ي��د، التي 
وق��ع��ت��ه��ا ك���ل م���ن رو���ض��ي��ا واي�����ران، 
وتركيا  ال�����ض��وري،  النظام  حليفتي 
يف  ا�ضتانا  يف  للمعار�ضة  ال��داع��م��ة 

اخلام�ض من اأيار مايو.
واخفقت الدول الثالث يف اجتماع 
عقدته الربعاء يف ا�ضتانا يف التفاق 
هذه  ب��ح��دود  تتعلق  تفا�ضيل  على 
املناطق، قبل ان يعلن لفروف من 
التو�ضل  الملانية  هامبورغ  مدينة 

اىل التفاق ب�ضان جنوب �ضوريا.
وبح�ضب لف���روف، ف��اإن ق��وات من 

الرو�ضية  ال��ع�����ض��ك��ري��ة  ال�������ض���رط���ة 
�ضت�ضرف على وقف النار بالتن�ضيق 

مع الردنيني والمريكيني.
ال�����ض��وري اعلن  ورغ���م ان اجل��ي�����ض 
الث���ن���ني ه���دن���ة م���ن خ��م�����ض��ة اي���ام 
تتوقف  مل  ال������ب������الد،  ج����ن����وب  يف 
ال����ض���ت���ب���اك���ات ب����ني ط�����ريف ال���ن���زاع 
ب��ح�����ض��ب امل��ر���ض��د ال�������ض���وري ال���ذي 

ع�سرات الآلف من املتظاهرين 
يحت�سدون �سد اأردوغان يف اإ�سطنبول

القاهرة: �سنقدم اأدلة على دعم دول لالإرهاب باجتماع وا�سنطن 
•• القاهرة-وكاالت:

�ضت�ضارك  م�ضر  اأن  امل�ضرية،  اخلارجية  با�ضم  املتحدث  اأبوزيد،  اأحمد  اأكد 
يف اجتماعات التحالف الدويل ملحاربة »داع�ض« والذي �ضيعقد يف العا�ضمة 

الأمريكية وا�ضنطن خالل الفرتة من 11 اإىل 13 يوليو احلايل. 
واأ�ضاف خالل بيان ر�ضمي اأن الوفد امل�ضري يف اجتماعات وا�ضنطن �ضيقدم 
مزيداً من الأدلة التي ترهن على دعم دول بعينها للتنظيمات الإرهابية، 
و�ضرورة بلورة موقف حازم جتاه تلك الدول، والتوقف عن �ضيا�ضة املهادنة 
اأو اإنكار الواقع.  و�ضّدد اأبو زيد على �ضرورة »التوقف عن �ضيا�ضة املهادنة اأو 
اإنكار الواقع ل�ضيما، واأن يد الإرهاب الغا�ضمة ماتزال م�ضتمرة يف جرائمها 
يف  الجتماع  اأن  زيد  اأب��و  واأو�ضح  الريئة«.   الأرواح  ت�ضتهدف ح�ضد  التي 
وا�ضنطن يكت�ضب اأهمية كرى »اإذ ياأتي يف اأعقاب تطورات هامة وخطرية 

�ضهدها ملف مكافحة الإرهاب على امل�ضرح الدويل«. 

•• ا�صطنبول-وكاالت:

���ض��ارك ع�����ض��رات اآلف الأ���ض��خ��ا���ض ام�����ض الأح���د يف التجمع 
اخلتامي ل� امل�ضرية من اجل العدالة التي قطع خاللها زعيم 
على  م�ضياً  كلم   450 نحو  كيليت�ضداروغلو  كمال  املعار�ضة 
 ،2017 يونيو   15 اإ�ضطنبول منذ  اإىل  اأنقرة  الأق��دام من 

احتجاجاً على اعتقال نائب من حزبه.
يف  اجلمهوري  ال�ضعب  ح��زب  ورئي�ض  املعار�ضة  زعيم  وق��ال 
اأحد  يظنن  ل  يوماً:  ختام هذه امل�ضرية التي توا�ضلت ل�25 
من  التا�ضع  ال��ي��وم  م�ضيفاً:  الأخ���رية،  ه��ي  امل�ضرية  ه��ذه  اأن 

يوليو ي�ضكل مرحلة جديدة )..( وولدة جديدة.
الرتكية،  املعار�ضة  زعيم  ختام  فى  التظاهرات  ه��ذه  وتاأتى 
ام�ض امل�ضرية من اأجل العدالة التى يقودها منذ 15 يونيو 
من  نائب  �ضجن  على  احتجاجاً  اإ�ضطنبول  اإىل  اأن��ق��رة  م��ن 
حزبه، ويلقى خطاباً فى جتمع كبري اأمام �ضجن بالقرب من 
ا�ضطنبول. وقام كمال كيليت�ضدار اوغلو زعيم حزب ال�ضعب 
اجلمهوري ال�ضرتاكي الدميوقراطي مب�ضرية قطع خاللها 
450 كيلومرتا من العا�ضمة الرتكية اإىل اإ�ضطنبول لإدانة 
اأوغلو  بربر  اأني�ض  النائب  على  عاماً   25 بال�ضجن  احلكم 

الذي اأدين بنقل معلومات �ضرية اإىل �ضحيفة جمهورييت.

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

مقتل واإ�صابة ع�صرات احلوثيني بتعز يف ق�صف للتحالف العربي

الإنقالبيون ينفذون اإعدامات ميدانية بحق عنا�سرهم الفارين
•• عوا�صم-وكاالت:

اأف��اد متحدث ع�ضكري ميني، اأم�ض الأح��د، اأن 30 من 
املخلوع  للرئي�ض  امل��وال��ي��ة  وال��ق��وات  احل��وث��ي  م�ضلحي 
علي عبد اهلل �ضالح، �ضقطوا بني قتلى وجرحى، جراء 
ق�ضف �ضنته بارجات حربية تابعة للتحالف العربي على 

مواقعهم، يف حمافظة تعز، جنوب غربي البالد.
با�ضم  الناطق  نائب  البحر،  البا�ضط  العقيد عبد  وقال 
قيادة حمور تعز الع�ضكري التابع للجي�ض، لالأنا�ضول، 
اإن بارجات التحالف املتواجدة قرب ميناء املخا، ق�ضفت 
اأم�ض، مواقع للحوثيني وحلفائهم، يف منطقة الهاملي، 
ويف مع�ضكر خالد بن الوليد وحميطه، غربي املحافظة، 

ما اأ�ضفر عن �ضقوط 30 منهم بني قتيل وجريح.
اإىل  ��ا  اأي�����ضً اأدى  التحالف  ب��ارج��ات  ق�ضف  اأن  واأ���ض��اف 
للحوثيني،  اأ���ض��ل��ح��ة  وخم���زن  ع�ضكرية  اآل��ي��ات  ت��دم��ري 

وحلفائهم من قوات �ضالح.
اليمني حم��م��د علي  اأع��ل��ن رئ��ي�����ض الأرك�����ان  اىل ذل���ك، 
اإعدام  عمليات  نفذوا  احلوثيني  املتمردين  اأن  املقد�ضي 
جماعية بحق عنا�ضرهم الفارين من جبهات القتال يف 

ماأرب، وفقا ملا بثته قناة العربية اأم�ض الأحد.
تركوا  الذين  للجنود  الإع���دام  عمليات  املقد�ضي  ودان 
امل��خ��درة مبنطقة ���ض��رواح بعد  م��واق��ع��ه��م يف م��دي��ري��ة 

متوعدا  خ��ا���ض��رة،  معركة  يف  يقاتلون  اأن��ه��م  اأدرك����وا  اأن 
مبحاكمة قيادات احلوثي على جرائمهم جتاه ال�ضعب 

اليمني. 
تفقده  خ���الل  ال�����ض��ب��ت،  امل��ق��د���ض��ي،  ت�ضريحات  وج����اءت 
غرب  �ضمال  )م��رث��د(  جبل  حميط  يف  اجلي�ض،  مواقع 

�ضرواح، مبحافظة ماأرب.
عمليات الإع��دام التي ك�ضفها املقد�ضي مل تكن الأوىل، 
ون�ضطاء  مينية  اإع���الم  و���ض��ائ��ل  ك�ضفت  واأن  �ضبق  فقد 
اأن ت�����ض��ف��ي��ات ج�����ض��دي��ة متت  ح��ق��وق الإن�������ض���ان يف ت��ع��ز 
جلنود حوثيني فارين من جبهات القتال بينهم اأطفال 

تعر�ضوا للقتل اأثناء حماولتهم الهروب من املعارك.
�ضنعاء  يف  ع�ضكرية  م�����ض��ادر  اأك���دت  مت�ضل  �ضياق  ويف 
مقتل القيادي احلوثي حمزة املداين قائد جبهة علب 
التابعة ملديرية باقم احلدودية �ضمال حمافظة �ضعدة 

والواقعة قبالة ظهران اجلنوب.
ال��ت��ح��ال��ف ق�ضفت  اأن ق����وات  واأف�����ادت م�����ض��ادر حم��ل��ي��ة 
ب��امل��دف��ع��ي��ة وال�����ض��واري��خ وط���ائ���رات الأب��ات�����ض��ي مواقع 
اجلنوبية  املرتفعات  يف  للميلي�ضيات  متحركة  واأه��داف 
اىل  اأدى  م��ا  الت�ضلل  ح��اول��ت  وجم��ام��ي��ع  ع��ل��ب،  ملنطقة 
مقتل الع�ضرات، ومن بينهم القيادي حمزة املداين، كما 
بالذخائر  ا�ضتهداف عربة حمملة  التحالف من  متكن 

والأ�ضلحة يف وادي الفرع القريب من احلدود .

للعمل  الوقت  ح��ان  ترامب: 
م���ع رو���س��ي��ا ب�����س��ك��ل ب��ن��اء

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  اأك���د 
الوقت  اأن  الأح���د،  اأم�ض  ت��رام��ب، 
»ب�����ض��ك��ل بناء«  ل��ل��ع��م��ل  ق���د ح����ان 
نظريه  اإن  ق���ائ���اًل  م��و���ض��ك��و  م���ع 
»نفى  بوتني  فالدميري  الرو�ضي 
عام  انتخابات  يف  التدخل  ب�ضدة« 

.2016
وكتب ترامب على موقع »تويرت« 
يف وق���ت م��ب��ك��ر ب��ع��د ع���ودت���ه من 
التقى بوتني للمرة  اأوروب��ا حيث 
�ضديدة  �ضغوطاً  »مار�ضت  الأوىل 
على الرئي�ض بوتني مرتني ب�ضاأن 

التدخل الرو�ضي يف انتخاباتنا«.
واأ����������ض���������اف »ل������ق������د ن�����ف�����ى ذل�����ك 
راأيي  ع��ن  اأف�ضحت  وق��د  ب�����ض��دة. 
اأنه حتدث  اإىل  واأ�ضار  بذلك...«. 
م��ع ب��وت��ني ع��ن ف��ك��رة اإن�����ض��اء ما 
و�ضفه ب�»وحدة اأمن اإلكرتونية ل 
القر�ضنة  ملنع  اخرتاقها«  ميكن 
قال  كما  املقبلة.  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
اإطالق  وق��ف  تنفيذ  بحثا  اإنهما 
الأحد  ب��داأ  ال��ذي  �ضوريا  النار يف 

وفاة ال�سفري اأحمد بن حلي نائب الأمني العام للجامعة العربية
•• القاهرة -وام:

العام  الأم��ني  نائب  بن حلي  اأحمد  ال�ضفري  ت��ويف 
جلامعة ال��دول العربية يف كندا حيث كان يتلقى 

العالج من مر�ض ع�ضال.
اأعلن ذلك ام�ض ال�ضفري ح�ضام زكي الأمني العام 
�ضفحته  على  العربية  ال���دول  جلامعة  امل�ضاعد 

ال�ضخ�ضية على موقع التوا�ضل الجتماعي في�ض بوك ..وق��ال  مبزيد 
من احلزن ننعى اإىل كل اأ�ضدقائه واإحبائه الأخ ال�ضفري اأحمد بن حلي 
نائب اأمني عام اجلامعة العربية بعد اأن وافته املنية يف كندا حيث كان 
يتلقى العالج من مر�ض ع�ضال .. عرفناه رجال حمرتما ودبلوما�ضيا 
قديرا وغيورا على اجلامعة وعلى امل�ضالح العربية .. ندعو له بالرحمة 

واملغفرة ولأ�ضرته بال�ضر وال�ضلوان.
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اأخبـار الإمـارات
»تنمية ال�سناعة« يف اأبوظبي يطلق حملة التوعية ال�سنوية ب�ساأن �سالمة العمال خالل ال�سيف

•• اأبوظبي-وام:

اأطلق “ مكتب تنمية ال�ضناعة “ التابع لدائرة التنمية القت�ضادية 
املن�ضاآت  يف  العاملني  وتثقيف  لتوعية  ال�ضنوية  حملته  اأبوظبي   -
ال�ضناعية باإمارة اأبوظبي ب�ضاأن متطلبات ال�ضالمة يف العمل خالل 
الأماكن  العمل يف  وق���رار حظر  احل���راري  والإج��ه��اد  ال�ضيف  ف��رتة 

املك�ضوفة وقت الظهرية.
فقد �ضهد مقر الدائرة �ضمن احلملة ور�ضة عمل �ضارك فيها ممثلو 
املن�ضاآت ال�ضناعية العاملة يف مدينة امل�ضفح ال�ضناعية على اأن يتبعها 
عدد من ور�ض العمل يف كل من املوؤ�ض�ضة العليا للمناطق القت�ضادية 
للتطوير  والواحة  “كيزاد”  ال�ضناعية  خليفة  ومدينة  املتخ�ض�ضة 
وتوازن وفرع الدائرة يف العني اإىل جانب عدد من امل�ضانع يف مناطق 

ايكاد ال�ضناعية ومدينة العني ومنطقة م�ضفح وغريها.
اأطلقه  ال���ذي  احل��ر  يف  ال�ضالمة  برنامج  �ضمن  احلملة  ه��ذه  ت��اأت��ي 
مع  بالتعاون  “اأو�ضاد”  املهنية  وال�ضحة  لل�ضالمة  اأبوظبي  مركز 
 401 تنفيذ قرارها رقم  اإط��ار  والتوطني يف  الب�ضرية  امل��وارد  وزارة 
الظهرية  �ضاعات  خ��الل  العمل  حظر  ب�ضاأن  ال�ضادر   2015 ل�ضنة 
املمتدة من 12:30 اإىل 3،00 بعد الظهر خالل اأ�ضهر ال�ضيف من 

منت�ضف �ضهر يونيو اإىل منت�ضف �ضهر �ضبتمر 2017.
وقال اأحمد هالل البلو�ضي مدير عام مكتب تنمية ال�ضناعة بالنابة 
اإن احلملة تهدف اإىل تعزيز الوعي باأهمية اتخاذ الجراءات الالزمة 
العمال من  العمال لوقاية  العمل وامل�ضرفني على  اأ�ضحاب  من قبل 
احلر وجتنب تعر�ضهم لالجهاد احلراري فيما يتعلق بالأعمال التي 
توؤدى حتت اأ�ضعة ال�ضم�ض اأو يف املناطق املك�ضوفة مبا يف ذلك الكيانات 

ال�ضناعية.
لرفع  متكاماًل  برناجماً  اأع��د  ال�ضناعة  تنمية  مكتب  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
مبتطلبات  فيها  والعاملني  ال�ضناعية  املن�ضاآت  لدى  الوعي  م�ضتوى 
حت��دي��د ���ض��اع��ات العمل خ��الل ف��رتة ال�ضيف وف��ق ال��ق��رار ال���وزاري 
 . احل��ظ��ر  ف���رتة  اأث��ن��اء  ت�ضغيلهم  ح���ال  عليهم  ال�ضحية  والأ����ض���رار 
مو�ضحا اأن الرنامج يت�ضمن تنظيم عدد من ور�ض العمل يف املناطق 

ال�ضناعية بالمارة.
22 ور�ضة عمل  تنفيذ  �ضيتم خالل احلملة  اأن��ه  اإىل  البلو�ضي  ون��وه 
الظهرية  وقت  بالعمل  توعية خا�ضة  توزيع مطبوعات  يتم خاللها 
ت�ضتمل على كتيبات ولوحات اإر�ضادية بلغات متعددة . من جانبه اأكد 
نبيل العولقي مدير ادارة ال�ضحة وال�ضالمة املهنية بالإنابة مبكتب 
تنمية ال�ضناعة اأهمية اأن تعمل املن�ضاآت ال�ضناعية يف اإمارة اأبوظبي 

على تبني مفهوم وثقافة متكاملني مبتطلبات قرار حتديد �ضاعات 
واملمتلكات  ل���الأرواح  ملا فيه من حماية  الظهرية  وق��ت  العمل خ��الل 
اأن  اإىل  م�ضريا  ال�ضناعية  احل��وادث  نتيجة  املهدرة  الأوق��ات  وتقليل 
مكتب تنمية ال�ضناعة لن يدخر جهدا يف تقدمي الإر�ضادات والإجابة 
القرار  تطبيق  باآلية  تتعلق  والتي  الفنية  ال�ضتف�ضارات  جميع  على 
احلملة  اإن  وق��ال  ال�ضناعي.  اجلمهور  ل��دى  ال��وع��ي  م�ضتوى  ورف��ع 
للتاأكد  ال�ضناعية  املن�ضاآت  ملواقع  زيارات ميدانية متكررة  �ضتت�ضمن 
من حماية العمال من الإجهاد احلراري.. داعيا اأ�ضحاب العمل اإىل 
توفري التوعية والتدريب الالزمني للعاملني لديهم لفهم تاأثريات 
الالزمة  الإج��راءات  واتخاذ  الوقاية منه  احل��راري وكيفية  الإجهاد 
دائم  ب�ضكل  وامل��ي��اه  ل��ل��راح��ة  ف���رتات  ت��وف��ري  مثل  العاملني  حلماية 

واأماكن مظللة.

»مرور اأم القيوين« يبداأ تنفيذ 
حملة  »�سيف بال حوادث«

�سيف بن زايد ي�ستقبل عهود الرومي

•• اأم القيوين-وام: 

بداأت اإدارة املرور والدوريات يف القيادة العامة ل�ضرطة 
اأم القيوين تنفيذ احلملة التوعوية املرورية “ �ضيف 
لتح�ضني  الداخلية  وزارة  “ حت��ت مظلة  ح���وادث  ب��ال 
ال�����ض��الم��ة ع��ل��ى ال��ط��رق وت��ع��زي��ز ال��ت��ك��ات��ف املجتمعي 

للعمل معا للحد من احلوادث املرورية . 
اإدارة املرور  وقال العقيد �ضعيد عبيد بن عران مدير 
التي ت�ضتمر حتى الأول من  اإن احلملة -  والدوريات 
الداخلية  اإ�ضرتاتيجية وزارة  املقبل - جت�ضد  �ضبتمر 
اأع���ل���ى م�ضتويات  اأم���ان���ا وب���ل���وغ  اأك����ر  ال���ط���رق  ب��ج��ع��ل 
ال�ضالمة املرورية جلميع م�ضتخدمي الطريق وتوعية 
���ض��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع ب���الأ����ض���رار ال��ن��اجت��ة ع��ن احل����وادث 
املرورية وما ينجم عنها من وفيات واإ�ضابات واأ�ضرار 

مادية ومعنوية.
واأ�ضاف اأن موؤ�ضرات احلوادث املرورية ل تزال ت�ضكل 
قلقا ملا ت�ضببه من اآثار موؤملة توؤدي اإىل وقوع الوفيات 
والإ�ضابات وما تخلفه من اآثار اجتماعية على الأ�ضر 

هدر  م��ن  تكبده  وم��ا  املمتلكات  يف  للخ�ضائر  اإ���ض��اف��ة 
ال��رائ��د حممد  اأو���ض��ح  م��ن جانبه  الطائلة.  الأم����وال 
اإدارة  امل��رور وال��دوري��ات يف  عبيد املهريي رئي�ض ق�ضم 
امل��روري��ة هدفها  ه��ذه احلملة  اأن  وال���دوري���ات  امل���رور 
توحيد ودعم اجلهود باتخاذ كل الحتياطات املتعلقة 
اإ�ضافة  الدورية بها  ال�ضيانة  املركبة واإجراء  ب�ضالمة 
اإىل عدم ا�ضتخدام الهاتف اأثناء القيادة مع ا�ضتخدام 
 . وال��رك��اب  لل�ضائق  الأم���ان  حل���زام  م�ضتمرة  وب�ضفة 
حوادث”  بال  “�ضيف  حملة  �ضعار  اختيار  اأن  واأ�ضاف 
ياأتي تزامنا مع بدء الإجازة ال�ضيفية ومو�ضم ال�ضفر 
عن طريق الر والتي ت�ضهد كثافة يف رحالت ال�ضفر 
املتعلقة  الح��ت��ي��اط��ات  زي����ادة  تتطلب  وال��ت��ي  ال��ري��ة 
ب�����ض��الم��ة امل��رك��ب��ة م��ن��ه��ا ���ض��الم��ة الإط�������ارات واإج�����راء 
احلمولة  بحدود  التقيد  و���ض��رورة  ال��دوري��ة  ال�ضيانة 
امل�����ض��م��وح ب��ه��ا ع��ل��ى ���ض��ط��ح امل��رك��ب��ة وال��ت��ي ل يتجاوز 
تلك  جت��اوز  اأن  مو�ضحا   .. �ضنتيمرتا   60 ارتفاعها 
املركبة و�ضعوبة  بتوازن  اإىل الإخالل  احلمولة يوؤدي 

ال�ضيطرة عليها.

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  الفريق  ا�ضتقبل 
وزير  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  اآل 
الرومي  خلفان  بنت  عهود  معايل  الداخلية 
رئا�ضة  لل�ضعادة مدير عام مكتب  دولة  وزي��رة 

جمل�ض الوزراء.
مت خالل اللقاء ا�ضتعرا�ض �ضبل تعزيز اجلهود 
احلكومية يف اإطار تنفيذ اخلطط والتوجهات 
ب���ني احلكومة  وال��ت��ك��ام��ل  ال��ت��ن�����ض��ي��ق  ب���زي���ادة 
ومناق�ضة  امل��ح��ل��ي��ة  واحل���ك���وم���ات  الحت����ادي����ة 
دولة  حلكومة  ال�ضنوية  الجتماعات  برنامج 
الإمارات يف اإطار �ضعي احلكومة لتحقيق روؤية 

وموؤ�ضرات الأجندة الوطنية.  2021
ال�ضام�ضي  مبارك  �ضامل  ال��ل��واء  اللقاء  ح�ضر 
ل��ل��م��وارد واخلدمات  امل�����ض��اع��د  ال�����وزارة  وك��ي��ل 
بن  حميد  حممد  والعميد  بالإنابة  امل�ضاندة 
دملوج الظاهري الأمني العام ملكتب �ضمو نائب 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية  بالإنابة 

عام  مدير  ال�ضام�ضي  را���ض��د  حممد  والعميد 
ال���دك���ت���ور في�ضل  ال�������وزارة وال��ع��ق��ي��د  ����ض���وؤون 
ال�ضرتاتيجية  ع��ام  مدير  ال�ضعيبي  �ضلطان 

�ضعيد  وال���دك���ت���ور  ب����ال����وزارة  الأداء  وت��ط��وي��ر 
ع���ب���داهلل وال���دك���ت���ورة و���ض��ح��ة ال��ن��ع��ي��م��ي من 
املجل�ض الحتادي للرتكيبة ال�ضكانية ومرمي 

احلمادي م�ضاعد املدير العام لقطاع اخلدمات 
احلكومية والريادة وعدد من �ضباط الوزارة 

اإىل جانب م�ضوؤولني حكوميني.

الهالل الأحمر الإماراتي يفتتح مدر�سة الري�سة بعد �سيانتها وتاأهيلها يف ح�سرموت

هيئة الأعمال اخلريية تنفذ 138 م�سروعا يف قريغري�ستان خالل عامني
•• عجمان - وام:

ن���ف���ذت ه��ي��ئ��ة الأع����م����ال اخل���ريي���ة ب��ع��ج��م��ان خ����الل العامني 
املا�ضيني 138 م�ضروعا فى جمهورية قريغيز�ضتان مرتبطة 
كلفتها  بلغت  وال�ضحية  والتعليمية  الجتماعية  بالنواحي 

اأكر من مليوين درهم.
ا�ضتملت امل�ضاريع على حفر اآبار وجتهيز مراكز �ضحية ومراكز 
عددهم  ويبلغ  الهيئة  تكفلهم  الذين  الأيتام  وتدريب  لرعاية 

اأكر من ثالثة اآلف و300 يتيم ويتيمة.
وت���وا����ض���ل ال��ه��ي��ئ��ة ب���راجم���ه���ا امل��و���ض��م��ي��ة ال���ت���ى ت��ن��ف��ذه��ا يف 
ق��ريغ��ري���ض��ت��ان م��ن��ذ اأك���ر م��ن ع�ضر ���ض��ن��وات ك��اإف��ط��ار �ضائم 
وتوزيع زكاة الفطر وك�ضوة العيد اإ�ضافة اإىل م�ضاريع التدفئة 

ال�ضتوية فى اأنحائها . ويف اإطار توجيهات �ضعادة ال�ضيخ حممد 
بتعزيز  الهيئة  اأم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض  النعيمى  اهلل  عبد  ب��ن 
الهيئة  من  وف��د  ق��ام  للهيئة  اخلارجية  املكاتب  مع  التوا�ضل 
من  وع���ددا  ب�ضكيك  العا�ضمة  �ضملت  قريغيز�ضتان  ب��زي��ارة 

املناطق الأخرى.
اإطلع الوفد - الذي �ضم حممد را�ضد املطرو�ضى مدير مكتب 
التن�ضيق واملتابعة وح�ضني ر�ضتم مدير مكتب التدقيق الداخلي 
ومهند�ض امل�ضاريع عطا اهلل مو�ضى - على امل�ضاريع والرامج 

التى تنفذها الهيئة عر مكتبها يف قريغيز�ضتان.
والتقى الوفد خالل زيارته العا�ضمة ب�ضكيك ت�ضلبون �ضلطان 
التى  قريغيز�ضتان  بجمهورية  ال���وزراء  رئي�ض  نائبة  بيكوفا 
اأ�ضادت باجلهود التي تبذلها هيئة الأعمال اخلريية وامل�ضاريع 

املتعددة التي تنفذها يف اأنحاء اجلمهورية.
وثمنت دور الهيئة وم�ضاركتها يف التنمية املجتمعية من خالل 
م�ضاريعها املتعددة التى �ضملت العديد من املجالت ال�ضحية 

والتعليمية والجتماعية.
ا�ضتعرا�ض  وجرى  ب�ضكيك  بلدية  رئي�ض  اأي�ضا  الوفد  والتقى 
قريغيز�ضتان  يف  مكتبها  ع��ر  الهيئة  تنفذها  التي  امل�ضاريع 
وبحث ال�ضبل الكفيلة بتحقيق اأكر ا�ضتفادة للفئات امل�ضتهدفة 

بهذه امل�ضاريع .
مبكتب  والعاملني  امل��دي��ر  لقائه  خ��الل  كذلك  ال��وف��د  وبحث 
الهيئة يف قريغيز�ضتان �ضبل تطوير العمل ومتابعة امل�ضاريع 
الهيئة  واأن�ضطة  وب��رام��ج  وم�ضاريع  الأي��ت��ام  م�ضاريع  ومنها 

اخلريية يف قريغيز�ضتان عامة.

نادي تراث الإمارات يبداأ الأ�سبوع الثاين مللتقى ال�سمالية ال�سيفي
•• اأبوظبي -وام: 

 “ بداأت �ضباح ام�ض فعاليات الأ�ضبوع الثاين من 
ملتقى ال�ضمالية ال�ضيفي 2017 “ الذي ينظمه 
نادي تراث الإمارات حتت �ضعار “بالرتاث نرتقي” 
بتوجيهات ورعاية �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن زايد اآل 
الدولة رئي�ض  ال�ضمو رئي�ض  نهيان ممثل �ضاحب 

النادي وي�ضتمر حتى ال� 27 من ال�ضهر اجلاري.
اأكر  زخ��م��ا  الأ���ض��ب��وع  ه��ذا  امللتقى  طلبة  ويعي�ض 
املختلفة ويف عدد  النادي  تنوعا يف مقرات مراكز 
الت�ضجيل  عمليات  اكتملت  اأن  بعد  م��راف��ق��ه  م��ن 
 .. امل��ا���ض��ي  الأ���ض��ب��وع  مطلع  امللتقى  ان��ط��الق  منذ 
ابتداء من يوم غد  امللتقى  بفعاليات  يلتحق  فيما 
 2017 ين عدد من طلبة م�ضروع �ضيفنا مميز 
�ضيف �ضباب اخلري يف اإطار التعاون امل�ضرتك بني 

النادي وجمل�ض اأبوظبي للتعليم.
مئات  للنادي  التابعة  املراكز  مقار  احت�ضنت  فقد 
الأن�ضطة  من  بعدد  وحفلت  ال�ضباح  منذ  الطلبة 
الثقافية والرتاثية والرتفيهية التي زادت تنوعا 
امل��ل��ت��ق��ى حيث  م���ن  الأول  الأ����ض���ب���وع  ���ض��ه��ده  ع��م��ا 
التنويرية  وال���رام���ج  الت�ضجيل  ع��م��ل��ي��ات  ك��ان��ت 

املا�ضي الذي تركزت  اأيام الأ�ضبوع  ا�ضتمرت طيلة 
الأن�ضطة فيه على ما نظمته املراكز يف مقارها من 
حما�ضرات تراثية واأن�ضطة ريا�ضية وور�ض عملية 
اليدوية  والأ���ض��غ��ال  التقليدية  وامل��ه��ن  احل��رف  يف 
اإىل  ان�ضمت  التي  الرتاثية  ال�ضفينة  جانب  اإىل 
كورني�ض  على  املا�ضي  الأرب��ع��اء  امللتقى  فعاليات 
للنادي  التابعة  الرتاثية  للقرية  املقابل  اأبوظبي 
امل��ل��ت��ق��ى يف جولت  حت��م��ل جم��م��وع��ات م��ن طلبة 

البحرية من  البيئة  بحرية لتعريفهم مبا متثله 
جانب خ�ضب يف احلياة الإماراتية وكذلك جمل�ض 
امللتقى  يوميا طلبة  الذي يعرف  الرتاثي  القرية 
امل���وروث الإم��ارات��ي خا�ضة  بالكثري م��ن م��ف��ردات 
مدينة  ويف  الأ�ضيلة.  العربية  والتقاليد  العادات 
ال��ع��ني ا���ض��ت��ه��ل اأك����ر م���ن 80 ط��ال��ب��ا م���ن طلبة 
مركز الذكور امل�ضاركني يف امللتقى اأ�ضبوعهم اليوم 
بالن�ضاط الريا�ضي حيث مار�ضوا ريا�ضة ال�ضباحة 

اأبوظبي  ملجل�ض  التابعة  التميز  مدر�ضة  م�ضبح  يف 
م�ضتل  يف  الإثنني  غد  يوم  مي�ضون  فيما  للتعليم 
مفردات  م��ن  كثري  على  للتعرف  الفوعة  ب���راري 
العني  م��رك��ز  اأم�����ض��ت ط��ال��ب��ات  بينما  ال���زراع���ة.. 
حول  عمل  ور�ضة  يف  املركز  مقر  يف  اليوم  لالإناث 
حت�ضري القهوة العربية التي تعتر رمز ال�ضيافة 
حما�ضرة  غد  يوم  برناجمهن  ويت�ضمن  العربية 

عن دور اجلمل يف املجتمع الإماراتي قدميا.

الطالبات  اأم�ضت  اأبوظبي  يف  الن�ضائي  الفرع  ويف 
اأن�ضطة  يف  الأح�����د  ال���ي���وم  امل��ل��ت��ق��ى  يف  امل�����ض��ارك��ات 
يحفل  فيما   .. مائية  واأل��ع��اب  وترفيهية  ريا�ضية 
ي���وم غ��د ب��ور���ض ف��ن��ي��ة واأخ�����رى ت��راث��ي��ة وثقافية 

اإ�ضافة اإىل الألعاب ال�ضعبية.
و�ضكلت ور�ض الأ�ضغال الرتاثية حمور اليوم لدى 
هذه  و�ضتمتد  ال�ضمحة  مركز  يف  امللتقى  طالبات 
ال��ور���ض حتى ي��وم غ��د الإث��ن��ني اإىل ج��ان��ب تنفيذ 

يف  الفعاليات  ال��ي��وم  وتوا�ضلت  ال�ضعبي.  الطبخ 
بقية م��راك��ز ال��ذك��ور ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ن��ادي يف ك��ل من 
والتقت  و�ضويحان  وال��وث��ب��ة  وال�ضمحة  اأب��وظ��ب��ي 
من  ه��ام��ة  ع��ن��اوي��ن  ح��ول  الفعاليات  ه��ذه  جميع 
الإماراتية  اللهجة  منها  التي  الرتاثي  الرنامج 
اإ�ضافة  بال�ضيف  والرتحيب  الإم��ارات��ي  واللبا�ض 
اإىل فعاليات الطلعات البحرية التي �ضي�ضتفيد من 

امل�ضاركة فيها كل الطلبة امل�ضاركني يف امللتقى.  

•• ح�رضموت-وام:

الأحمر  ال��ه��الل  ه��ي��ئ��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
الري�ضة  م���در����ض���ة  الإم������ارات������ي 
مديرية  يف  الأ���ض��ا���ض��ي  للتعليم 
ترمي اليمنية بعد اإعادة ترميمها 
بالأثاث  وت���زوي���ده���ا  وت��اأه��ي��ل��ه��ا 
اإطار  وذل��ك يف  اإم��ارات��ي  بتمويل 
م�ضاريع عملية اعادة بناء وتاأهيل 
البنى التحتية واملرافق احليوية 
التعليم يف  ق��ط��اع  دع���م  وخ��ا���ض��ة 

حمافظة ح�ضرموت.
ال��ت��م��ي��م��ي م�ضرف  ���ض��وق��ي  وق����ام 
الأحمر  ال��ه��الل  بهيئة  امل�ضاريع 
عو�ض  حممد  مبعية  الإم��ارات��ي 
املحلي  املجل�ض  ع��ام  ام��ني  ه��ادي 
مب��دي��ري��ة ت���رمي وال���ض��ت��اذ عمر 
مدر�ضة  م����دي����ر  ع����ل����وان  ع���ب���ي���د 
م�ضرف  ح��ي��در  وح�ضن  الري�ضة 
ال���ه���ي���ئ���ة ب�����������وادي ح�������ض���رم���وت 
وال�ضخ�ضيات  الآب���اء  م��ن  وجمع 
يف  ميدانية  بجولة  الجتماعية 
قاعات املدر�ضة التي �ضهدت اأعمال 

اطلعوا  للمبنى  �ضاملة  �ضيانة 
التجهيزات  اأح��دث  على  خاللها 

التي زودت بها املدر�ضة .
واأك����د ع��ب��داهلل امل�����ض��اف��ري رئي�ض 
الإماراتي  الأحمر  الهالل  فريق 
له  ت�����ض��ري��ح  - يف  ب��ح�����ض��رم��وت 

اأهمية  م���دى   - الف��ت��ت��اح  ع��ق��ب 
امل�����ض��روع ل�����ض��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة حيث 
ت����خ����دم امل����در�����ض����ة ال���ع���دي���د من 
الأطفال الذين امتنعوا عن تلقي 
التعليم هربا من م�ضقة الذهاب 
اأخ���رى تبعد  م��دار���ض  يوميا اىل 

عنهم بع�ضرات الكيلومرتات.
الهتمام  اىل  امل�����ض��اف��ري  واأ����ض���ار 
ال������ذي ت���ول���ي���ه دول������ة الإم��������ارات 
وذراع����ه����ا الن�������ض���اين امل��ت��م��ث��ل يف 
بالعملية  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
التعليمية يف اليمن كونها العماد 

احل�ضاري  للنهو�ض  ال��رئ��ي�����ض��ي 
تبني  اإىل  ..م���ن���وه���ا  دول�����ة  لأي 
خ��ط��ة م��ت��ك��ام��ل��ة لإع�����ادة ترميم 
عدد من املباين واملرافق احليوية 
عدة  على  ح�ضرموت  مبحافظة 

مراحل .
البنية  م�������ض���اري���ع  ان  واأو������ض�����ح 
اأولويات  ���ض��م��ن  ت��اأت��ي  التحتية 
اإىل  ال���ه���ي���ئ���ة لإع�����������ادة احل�����ي�����اة 
طبيعتها واإىل ما كانت عليه قبل 

الأزمة.
م���ن ج��ان��ب��ه ع���ر حم��م��د عو�ض 
املحلي  املجل�ض  ع��ام  ام��ني  ه��ادي 
�ضعادته  ع����ن  ت�����رمي  مب���دي���ري���ة 
ب��اف��ت��ت��اح م��در���ض��ة ال��ري�����ض��ة بعد 
ال�ضيانة  اأع�����م�����ال  ا����ض���ت���ك���م���ال 
..م���وؤك���دا ان مثل  وال��رتم��ي��م��ات 
ت��ل��ك امل�����ض��اري��ع ال��ت��ي ت��ع��د احدى 
الركائز ال�ضا�ضية مل�ضتقبل واعد 
الأمن  حتقق  القادمة  لالأجيال 
ح�ضرموت  ملحافظة  وال�ضتقرار 
تقومي  يف  اهميتها  ع��ل��ى  ع���الوة 

�ضلوك الجيال.

ب��ج��ه��ود ح��ك��وم��ة و�ضعب  واأ����ض���اد 
دول��ة الإم���ارات وم��ا يقدموه من 
باملديرية  التعليم  ل��ق��ط��اع  دع���م 
ع�����ر ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل الح����م����ر 
الأعمال  اإىل  اإ���ض��اف��ة  الإم���ارات���ي 
الإن�ضانية والإغاثية التي تتبناها 
التي  القطاعات  �ضتى  يف  الهيئة 
..مثمناً  املنطقة  ال�ضكان  تخدم 
دورهم يف توفري متطلبات البنية 

التعليمية  للم�ضاريع  التحتية 
والرتبوية.

علوان  عبيد  ال�ضتاذ عمر  و�ضكر 
للتعليم  الري�ضة  مدر�ضة  مدير 
ال�ضا�ضي دولة الإم��ارات على ما 
وتطوير  لبناء  دع��م  م��ن  تقدمه 
والأهلية  احلكومية  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
يف ح�����ض��رم��وت و���ض��ع��ي��ه��ا لإع����ادة 
الأمل بعد دخول البالد يف اأزمة 

عطلت  واق���ت�������ض���ادي���ة  ���ض��ي��ا���ض��ي��ة 
..م�ضيدا  ف��ي��ه��ا  ال���ن���م���و  ع��ج��ل��ة 
ب����ال����دور ال���ك���ب���ري ال������ذي اأجن�����زه 
ال�����ه�����الل الأح�����م�����ر الإم������ارات������ي 
ب��دع��م��ه امل��ت��وا���ض��ل وال����ذي حمل 
البنية  تهيئة  اإع���ادة  عاتقه  على 
املحررة  امل��ح��اف��ظ��ات  يف  التحتية 
امل�ضاريع  من  مبجموعة  ودعمها 

املتنوعة.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ض     7422227

م�ضت�ضفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ضت�ضفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ضت�ضفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�ضيدلية النور اجلديدة          6264264
�ضيدلية الرازى                      6326671
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الوطني لالإعالم ي�سارك يف اجتماعات وزراء الإعالم العرب بالقاهرة
•• القاهرة-وام:

وزراء  ملجل�ض   48 ال���دورة  اعمال  يف  ل��الإع��الم  الوطني  املجل�ض  ي�ضارك 
العربية.  املقبل مبقر اجلامعة  الرب��ع��اء  ي��وم  وامل��ق��ررة  ال��ع��رب  الع���الم 
معايل  ال���وزاري  الجتماع  ايل  ل��الإع��الم  الوطني  املجل�ض  وف��د  وي��راأ���ض 
الدكتور �ضلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة رئي�ض جمل�ض اإدارة املجل�ض 
عام  م��دي��ر  املن�ضوري  من�ضور  �ضعادة  ال��وف��د  وي�ضم  ل��الإع��الم  الوطني 
الدولة  الوطني لالإعالم و�ضعادة جمعة مبارك اجلنيبي �ضفري  املجل�ض 
رئي�ض  م�ضت�ضار  العابد  ابراهيم  و�ضعادة  العربية  م�ضر  جمهورية  لدى 

املجل�ض. وي�ضبق اعمال الدورة اجتماع  اللجنة الدائمة لالعالم العربي 
اليوم واجتماع الدورة ال�ضابعة للمكتب التنفيذى للمجل�ض غدا.

امل�ضت�ضار فوزي  العرب  العالم  وزارء  الفنية ملجل�ض  الإدارة  وقال مدير 
اإن اللجنة الدائمة لالإعالم العربي  الغويل ، يف ت�ضريح �ضحفي ام�ض، 
�ضتعقد اجتماع دورتها العادية ال�89 اليوم الثنني مبقر الأمانة العامة 
اليا�ض  ف���اروق  املح�ضن  عبد  ال��دك��ت��ور  برئا�ضة  العربية  ال���دول  جلامعة 
رئي�ض اللجنة وبح�ضور ال�ضفرية هيفاء اأبو غزالة الأمني العام امل�ضاعد 
رئي�ض قطاع الإعالم والت�ضال باجلامعة العبية، بالإ�ضافة اإيل م�ضاركة 
الحت����ادات وامل��ن��ظ��م��ات وال��ه��ي��ئ��ات امل��م��ار���ض��ة مل��ه��ام اإع��الم��ي��ة يف منظومة 

جمل�ض وزراء الإعالم العرب.
البنود  من  العديد  �ضتناق�ض  للجنة  احلالية  ال��دورة  اإن  الغويل  واأ�ضاف 
الإرهاب  لظاهرة  الت�ضدي  يف  العربي  الإع���الم  دور  بند  ومنها  الهامة 
فريق  عن  ع�ضر  ال�ضابع  الجتماع  عن  ال�ضادرة  التو�ضيات  يف  والبحث 
اخلراء الدائم املعني مبتابعة دور الإعالم العربي يف الت�ضدي لظاهرة 
الأع�ضاء  الإعالمية للدول  �ضبل ت�ضافر اجلهود  ، والبحث يف  الإره��اب 
ملواجهة الإرهاب الذي بات خطرا يهدد ا�ضتقرار واأمن املنطقة والعامل، 
مواجهة  يخ�ض  فيما  الإع��الم��ي��ة  امل�ضامني  جتديد  يف  بقوة  والإ���ض��ه��ام 

الإرهاب التي تتطلب جهودا جادة من اجلميع .

مبوقع  املتعلقة  التحديثات  اآخ��ر  �ضيناق�ض  الجتماع  اأن  الغويل  واأو�ضح 
التو�ضيات  مناق�ضة  وك��ذل��ك  الل���ك���رتوين،  ل��الإع��الم  ال��ع��رب��ي��ة  اللجنة 
املتطرفة،  الأفكار  مواجهة  يف  اللكرتوين  الإع��الم  ور�ضة  عن  ال�ضادرة 
لتخاذ الجراءات الالزمة نحو تنفيذ وتفعيل تلك التو�ضيات م�ضريا اإىل 
�ضتقوم مبناق�ضة م�ضودة اخلريطة  العربي  الدائمة لالإعالم  اللجنة  اأن 
2030، التي قام قطاع العالم  الإعالمية العربية للتنمية امل�ضتدامة 
والت�ضال باإعدادها، والتي تاأتي يف اطار تنفيذ اأجندة التنمية امل�ضتدامة 
�ضبتمر  يف  املتحدة  ل���الأمم  العامة  اجلمعية  اأق��رت��ه��ا  ال��ت��ي   ،2030

. لقرارها  العالم  وزراء  ايل  تو�ضياتها  اللجنة  و�ضرتفع   ..2015

نادي اأبوظبي لل�سقارين يعتمد خطة حتديث وهيكلة م�سابقاته الرتاثية
•• اأبوظبي-وام:

بن  نهيان  ال�ضيخ  �ضمو  بتوجيهات 
زايد اآل نهيان رئي�ض جمل�ض اأمناء 
موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
والإن�ضانية  اخل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
رئي�ض جمل�ض اأبوظبي الريا�ضي .. 
اعتمد “ نادي اأبوظبي لل�ضقارين 
هيكلة  و  حت������دي������ث  خ�����ط�����ة   “
الر�ضمية  ال���رتاث���ي���ة  م�����ض��اب��ق��ات��ه 
يف  وذل��ك   2018-2017 ملو�ضم 
املتوا�ضلة وبراجمه  اطار م�ضاعيه 
لتحقيق  ال���ه���ادف���ة  ال���ت���ط���وي���ري���ة 
الباء  بريا�ضات  وال��ت��ق��دم  التميز 
النوعية  النقلة  واإحداث  والجداد 
مبنجزات  وت��ع��زي��زه��ا  مب�����ض��ريت��ه��ا 
اخلطة  ت��اأت��ي  م��ه��م��ة.  ومكت�ضبات 
اجلديدة بعد درا�ضة وتقييم جلنة 
امل�ضابقات ملو�ضم 2016 2017- 
وا�����ض����ت����خ����ال�����ض اأه��������م ال�����درو������ض 
الراء  وا����ض���ت���ط���الع  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
النادي بني  الذي يجريه  املو�ضمي 
ال�ضقارين امل�ضاركني انطالقا من 
جميع  اآراء  ا�ضتفتاء  على  حر�ضه 

امل�ضاركني من ال�ضقارين.
اأب��وظ��ب��ي لل�ضقارين  ن��ادي  واأع��ل��ن 
على  ت��اأ���ض��ي�����ض��ه  م��ن��ذ  داأب  ال����ذي   -
طرح املبادرات الذكية والتطبيقات 
ال�ضيد  م�ضابقات  يف  التكنولوجية 
اآليات  حت��دي��ث  ع���ن   - ب��ال�����ض��ق��ور 
اجلديدة  امل�����ض��اب��ق��ات  يف  امل�����ض��ارك��ة 

ودعم  بال�ضقور  ال�ضيد  بريا�ضة 
م�������ض���رية ال�������ض���ق���اري���ن مب����ب����ادرات 
وم�ضابقات جديدة تخدم تطلعاتهم 

وم�ضاركتهم الرية.
ال���ذي يحر�ض  ال��ن��ادي  وث��م��ن دور 
ك�����ل ع�������ام ع����ل����ى ت�����ق�����دمي اأح�������دث 
امل���ب���ادرات واخل���ط���وات ال��ت��ي تدفع 
بريا�ضة الآباء والأجداد اإىل الأمام 

وتر�ضخها لدى الأجيال .
ال�ضيد  ري����ا�����ض����ة  اأن  م���و����ض���ح���ا 
�ضوطا مهما من  بال�ضقور قطعت 
ي��ج��ب احلفاظ  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات 
عليها وتعزيزها مبكا�ضب جديدة.

باعتماد  ال��ك��ب��ري  اع��ج��اب��ه  واأب�����دى 
اخل���ط���ة ال���ت���ي ج������اءت ب���ن���اء على 
امل�ضاركني  اآراء  وا�ضتطالع  درا���ض��ة 

بال�ضقور.
على  حري�ض  ال��ن��ادي  اإن  واأ���ض��اف 
ال��ت�����ض��ه��ي��الت وتوفري  ك���ل  ت��ق��دمي 
التحفيز  وف���ر����ض  ال��ن��ج��اح  ���ض��ب��ل 
ال�ضقارين  جميع  اأم��ام  وامل�ضاركة 
امل�ضابقات  ه��ي��ك��ل��ة  حت���دي���ث  ع���ر 
ل�ضتدامة  دعما  اجلديد  للمو�ضم 
وتعزيزها  ال���ري���ا����ض���ة  م���ن���ج���زات 

بنجاحات م�ضاعفة.
رئي�ض  نائب  الهاملي  �ضعيد  واأك��د 
اأبوظبي  ن��ادي  يف  امل�ضابقات  جلنة 
حتديث  خطوة  اأهمية  لل�ضقارين 
التي  الر�ضمية  امل�����ض��اب��ق��ات  هيكلة 
-2017 مل��و���ض��م  ال��ن��ادي  ينظمها 
2018 مبا يدعم فر�ض التطوير 
التي  املقبلة  بامل�ضابقات  والتميز 

ل���زي���ادة م�ضتوى  امل��ق��ب��ل  ل��ل��م��و���ض��م 
لل�ضقارين  ال���ف���وز  ف��ر���ض  ت��ك��اف��وؤ 
ال�ضبل  وت�������ض���خ���ري  امل���������ض����ارك����ني 
واآمالهم  تطلعاتهم  ت��خ��دم  ال��ت��ي 

الكبرية.
دعم  على  التحديثات  هذه  وتعمل 
املراكز  على  املناف�ضة  يف  فر�ضهم 
امل�ضابقات  ف��ئ��ات  ب��ج��م��ي��ع  الأوىل 
تلك  تطوير  يف  ي�ضهم  مب��ا  وذل���ك 
امل�����ض��اب��ق��ات واإث���رائ���ه���ا مب��زي��د من 

التناف�ض.
العواين  حمد  عارف  �ضعادة  واأ�ضاد 
اأبوظبي  مل��ج��ل�����ض  ال���ع���ام  الأم������ني 
ال��ري��ا���ض��ي ب��اخل��ط��وة امل��ه��م��ة التي 
اعتمدها نادي اأبوظبي لل�ضقارين 
يف �ضبيل حتقيق التطور والرتقاء 

اجلوانب للوقوف على نقاط القوة 
اإن وجدت والعمل  ومكامن اخللل 
ع���ل���ى ت���ق���دمي احل����ل����ول ال���الزم���ة 
ملعاجلتها اإىل جانب ا�ضتطالع راأي 
امل�ضابقات  امل�ضاركني يف  ال�ضقارين 

ب�ضكل مو�ضمي.
واأو�ضح اأن حتديث هيكلة امل�ضابقات 
جاء  بال�ضقور  لل�ضيد  الر�ضمية 
وخطط  الدرا�ضات  ه��ذه  على  بناء 
الأمر  ال���راأي  وا�ضتطالع  التقييم 
اآل��ي��ات عملنا  اعتماده يف  ال��ذي مت 
اأن  بعد  ال�ضابقة  املوا�ضم  جميع  يف 
الأربعة  املوا�ضم  النادي طوال  قدم 
املا�ضية مبادرات مهمة وتطبيقات 
بواقع  الرت��ق��اء  على  عملت  ذك��ي��ة 
لل�ضيد  ال����رتاث����ي����ة  امل�������ض���اب���ق���ات 

بال�ضقور  ال�����ض��ي��د  م��و���ض��م  ط����وال 
الأم��ر ال��ذي ينم عن م��دى اأهمية 

التوا�ضل بني النادي وامل�ضاركني.
املحمود  �ضلطان  اأك���د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
اأبوظبي  ل��ن��ادي  التنفيذي  امل��دي��ر 
اخلطط  ودور  اأهمية  لل�ضقارين 
يتبعها  التي  املو�ضمية  التطويرية 
وم�������ض���ار عمله  ال����ن����ادي يف جم����ال 
مل�ضابقات  م��ت��ط��ورة  مل�����ض��رية  دع��م��ا 
ال�������ض���ي���د ب���ال�������ض���ق���ور وج���ع���ل���ه���ا يف 
عر  الرتاثية  الفعاليات  مقدمة 
واملبادرات  الرامج  من  جمموعة 

والفكار املتطورة.
مو�ضم  ك����ل  خ���ت���ام  يف  اإن������ه  وق������ال 
مل�ضتوى  �ضامل  تقييم  اإج���راء  يتم 
جميع  ت�ضمل  بدرا�ضات  امل�ضابقات 

واإعداد  لها  التح�ضري  النادي  ب��داأ 
جميع  وتوفري  النجاح  م�ضتلزمات 
ي����واك����ب خطط  امل���ت���ط���ل���ب���ات مب����ا 
مب�ضرية  والرت������ق������اء  ال���ت���ط���وي���ر 

الريا�ضات الرتاثية.
اأبوظبي  ن������ادي  اأن  ع���ل���ى  و�����ض����دد 
جت�ضيد  على  حري�ض  لل�ضقارين 
التي  الهادفة  وامل�ضاريع  امل��ب��ادرات 
ال�ضقارين  م�����ض��ل��ح��ة  يف  ت�����ض��ب 
النجاح  اأ�ضباب  وتاأمني  وامل�ضاركني 
من  متكافئ  مب�ضتوى  مل�ضريتهم 
باألقاب  وال���ف���وز  امل�����ض��ارك��ة  ف��ر���ض 

الفئات وامل�ضابقات كافة .
اع��ت��م��د يف  ال���ن���ادي  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ت��ن��ف��ي��ذ ب����راجم����ه امل���ت���ط���ورة على 
والتعاون  والت�ضاور  امل�ضاركة  مبداأ 
واملنت�ضبني  ال�ضقارين  جميع  مع 
بال�ضتفادة  اهتمامه  من  انطالقا 
واخل������رات  الآراء  خم��ت��ل��ف  م����ن 
والنقا�ض حول اأهمية ودور الأفكار 
التطوير  تخ�ض  التي  واملقرتحات 
للمو�ضم  مب�����ض��اب��ق��ات��ه  وال���ت���ق���دم 

املقبل.

خليفة بن طحنون يت�سلم ع�سوية »كلنا �سرطة« من حممد خلفان الرميثي

�صادرت 3525 قطعة من املداويخ والتبغ ومتعلقات التدخني

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة على البقالت يف الوثبة

وعمق  الوفاء  عن  للتعبري  من�ضة 
الإن���ت���م���اء ل��ل��وط��ن وال����ض���ه���ام يف 

الدفاع عنه واحلفاظ على رفعته.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��ع��ايل ق��ائ��د عام 
 “ م����ب����ادرة  اإن  اأب���وظ���ب���ي  ����ض���رط���ة 
القائد  نهج  “ تكر�ض  �ضرطة  كلنا 
امل��وؤ���ض�����ض امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ض��ي��خ زايد 

التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  امل�ضلحة 
وحر�ضهما  اأب���وظ���ب���ي  اإم��������ارة  يف 
ال�ضلمي  التعاي�ض  قيم  غر�ض  على 
اأفراد  جميع  نفو�ض  يف  والت�ضامح 

املجتمع.
  واأكد حر�ض �ضرطة اأبوظبي على 
وجهود  املجتمعية  ال�ضراكة  تعزيز 

اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن 
ثراه” وال��ذي ي�ضري عليه �ضاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

•• اأبوظبي-وام:

طحنون  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ت�ضلم 
مكتب  مدير  نهيان  اآل  حممد  بن 
����ض���وؤون اأ����ض���ر ال�����ض��ه��داء يف دي���وان 
رقم  الع�ضوية  اأبوظبي  عهد  ويل 
ام�ض  �ضرطة  كلنا  “ ملبادرة   86“
م��ن م��ع��ايل ال��ل��واء حم��م��د خلفان 
ال��رم��ي��ث��ي  ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�ضرطة  
اأبوظبي والتي تهدف اإىل الرتقاء 
ب��ق��ي��م ال�������ض���ع���ادة والإي���ج���اب���ي���ة يف 
املجتمع وتعزيز الأمن والطماأنينة 
يف اإمارة اأبوظبي وجعلها من اأكر 

املدن العاملية �ضعادة ورخاء.
  واأ�ضاد ال�ضيخ خليفة بن طحنون 
اآل نهيان خالل زيارته  بن حممد 
ل�ضرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  م���ق���ر 
معايل  ا�ضتقباله  يف  وكان  اأبوظبي 
اأبوظبي  ل�����ض��رط��ة   ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 
ال�ضريفي  م��ك��ت��وم  ال��ل��واء  و���ض��ع��ادة 
مدير عام �ضرطة  اأبوظبي ومدراء 
ال��ق��ط��اع��ات ب�����ض��رط��ة اأب���وظ���ب���ي .. 

م��ك��اف��ح��ة اجل���رمي���ة وزي�������ادة ثقة 
اأن  اإىل  م�ضريا  بخدماتها  املجتمع 
تطوير  جهود  �ضمن  تاأتي  املبادرة 
اأف�ضل  وف�����ق  ال�������ض���رط���ي  ال���ع���م���ل 

املمار�ضات املتقدمة .
  واإطلع ال�ضيخ خليفة بن طحنون 
زيارته  ل��دى  نهيان  اآل  حممد  ب��ن 
ل�ضرطة   ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  م���ق���ر 
“ امل���وروث  اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى متحف 
ال�ضرطي” يف مبنى القيادة العامة 
ل�ضرطة اأبوظبي الذي يوثق افتتاح 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
واأ�ضماء  اأبوظبي  �ضرطة  ملقر  اهلل 
يف  تاأ�ضي�ضها  منذ  العامني  امل���دراء 
الآن ويحوي  1957 وحتى  العام 
ت���روي م�ضريتها  ت��اري��خ��ي��ة  ���ض��ورا 
وم��ق��ت��ن��ي��ات ���ض��رط��ي��ة وت��اري��خ��ي��ة و 
�ضورا حتكي ق�ضة تاأ�ضي�ض ال�ضرطة 
ال��ق��دمي و���ض��رط��ة اخليالة  وال���زي 
و  التقليدي.    ال�ضرطي  بلبا�ضهم 
القيادة  توجيهات  املتحف  يج�ضد 

تعزيز  يف  اأهميتها  واأك���د  ب��امل��ب��ادرة 
الأم����ن يف امل��ج��ت��م��ع ك��ون��ه��ا جت�ضد 
اأفراد  فيها  يتحمل  فعلية  �ضراكة 
وواجباتهم  م�ضوؤولياتهم  املجتمع 
الوطنية يف خدمة املجتمع و�ضون 
مكت�ضباته  وح���م���اي���ة  م���ن���ج���زات���ه 
م��ن خ���الل امل�����ض��اه��م��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 

حت�ضينه واحلفاظ على اأمنه.
و اأ�ضار اإىل اأن املبادرة تعتر منوذجا 
املجتمع  واأم����ن  ح��م��اي��ة  يف جم���ال 
والتكاتف  ال���وح���دة  ق��ي��م  وت��ك��ر���ض 
وموؤ�ض�ضاته  ف��ئ��ات��ه  خم��ت��ل��ف  ب���ني 
للقيام  الأم����ن  م�����ض��ان��دة رج����ال  يف 
مب�ضوؤولياتهم وواجباتهم الوطنية 

والأمنية.
  واأ�ضاف اإن املبادرة تعتر ترجمة 
لروؤى القيادة احلكيمة واهتمامها 
الأمن  م�����ض��ت��وي��ات  اأع��ل��ى  بتحقيق 
كونه  امل��ج��ت��م��ع  يف  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 
اأ�ضا�ضية يف موا�ضلة م�ضرية  ركيزة 
التنمية والزدهار وتوفري الرخاء 
لأفراده والأجيال القادمة و ت�ضكل 

الرتاث  على  ب��احل��ف��اظ  ال��ر���ض��ي��دة 
وتقدميه لالأجيال ليبقى حا�ضرا 
عر�ضا  وي��ت�����ض��م��ن  ث��ق��اف��ت��ه��ا  يف 
تعر�ض لأول مرة  وثائقية  لأفالم 
تاأ�ضي�ض  حتكي  وجم�ضمات  و�ضورا 
ك��ان��ت مركزا  وال��ت��ي  امل��رب��ع��ة  قلعة 
لل�ضرطة يف العني لفرتة طويلة و 
روعي يف ت�ضميمها توفري عنا�ضر 
 “ �ضرطة  ونقطة  لل�ضكان  الأم���ن 
مطار  واأول  املقطع  ج�ضر  مركز” 

اأن�ضئ يف اأبوظبي.
  و مت ت�ضميم  جدران “ املتحف” 
لقلعة  م�ضغر  جم�ضم  �ضكل  ع��ل��ى 
يعرف  ك��ان  ما  اأو  العني  املربعة يف 
 1948 ع������ام  ال�������ض���رط���ة  مب���ق���ر 
ال�ضرقي  احل�����ض��ن  م���ن  ب���ال���ق���رب 
يف م��دي��ن��ة ال����ع����ني   وغ���ريه���ا من 

مقتنيات  تاريخية وتراثية .
و ����ض���اه���د م���دي���ر م��ك��ت��ب ����ض���وؤون 
عهد  ويل  دي��وان  يف  ال�ضهداء  اأ�ضر 
اأب���وظ���ب���ي ع���ر����ض���ا ع����ن م����ب����ادرات 

�ضرطة اأبوظبي لأ�ضر ال�ضهداء .

•• اأبوظبي-الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي حملة 
واملحال  ال���ب���ق���الت  ع��ل��ى  ���ض��ام��ل��ة 
ا�ضتهدفت  ال��وث��ب��ة  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
التاأكد من التزامها بال�ضرتاطات 
متطلبات  وب��ت��ط��ب��ي��ق   ، ال�����ض��ح��ي��ة 
م���زاول���ة امل��ه��ن ال��ت��ج��اري��ة، حيث 
ب���ق���ال���ة يف   37 ���ض��م��ل��ت احل���م���ل���ة 
وغرب،  ���ض��رق،  ي��ا���ض  بني  مناطق 

والوثبة، وال�ضاخمة، وال�ضوامخ.
احلملة  ه��ذه  اأن  البلدية  واأك����دت 
ل�ضرتاتيجيات  جت�����ض��ي��دا  ت���اأت���ي 
ال��ب��ل��دي��ة والنقل  ال�����ض��وؤون  دائ����رة 
املعايري  اإر������ض�����اء  اإىل  ال����ه����ادف����ة 
ال�����ض��ح��ي��ة وح��م��اي��ة امل��ج��ت��م��ع من 
ال�ضحية  الأخ���ط���ار  اأ���ض��ك��ال  ك��اف��ة 
وبالوقت   ، ���ض��الم��ت��ه  ت��ه��دد  ال��ت��ي 
ذاته تعر عن التزام بلدية مدينة 
املجتمع  اأف����راد  بحماية  اأب��وظ��ب��ي 
توؤثر  التي  ال�ضلبية  ال��ع��ادات  م��ن 
بيئتهم،  و���ض��الم��ة  �ضحتهم  على 

التدخني  م�����واد  ل��ب��ي��ع  ت��رخ��ي�����ض��ا 
ومتعلقاته.

اأن���ه���ا حر�ضت  ال��ب��ل��دي��ة  واأك�������دت 
امل�ضارين  ع���ل���ى  احل���م���ل���ة  خ�����الل 
و  جهة  م��ن  والتفتي�ضي  ال��رق��اب��ي 
من  والتثقيفي  ال��ت��وع��وي  امل�����ض��ار 
،وم����ن ه���ذا املنطلق  ث��ان��ي��ة  ج��ه��ة 

 1160 اأوراق لف التبغ، و  دفاتر 
من اعواد تنظيف املداويخ.

و�ضمن هذا الإطار اأهابت البلدية 
املحال  ه��ذه  اأم��ر  على  بالقائمني 
ال���ت���ج���اري���ة وال���ب���ق���الت الل���ت���زام 
التجارية  ال���رخ�������ض���ة  ب��ط��ب��ي��ع��ة 
ت�ضويق  وع����دم  اإل��ي��ه��م  امل��م��ن��وح��ة 

و�ضعيها الدائب يف تطبيق روؤيتها 
التوعوية والتثقيفية ب�ضاأن اأ�ضرار 
التدخني وانعكا�ضاته ال�ضلبية على 
تنفيذها  خالل   ، واملجتمع  الفرد 
مواد  ب��ي��ع  ع��ل��ى  تفتي�ضية  ح��م��ل��ة 
البقالت  يف  وخ�ضو�ضا  التدخني 
واملحال التجارية التي ل تت�ضمن 

املحال  ه�����ذه  يف  امل�����ض��ت��ه��ل��ك  اإىل 
والبقالت .  

واأ�ضارت البلدية اأن احلملة جنحت 
230 م����دواخ����ا، و  يف م�������ض���ادرة  
415 علبة تبغ لل�ضي�ضة املع�ضل، و 
165 علبة تبغ للمداويخ، و105 
من   1450 و  للمداويخ،  فالتر 

ق����دم ف��ري��ق ال��ت��ف��ت��ي�����ض اإر�����ض����ادات 
ت��وع��وي��ة ون�����ض��ائ��ح ���ض��ح��ي��ة حول 
اأه��م��ي��ة ام��ت��ن��اع ال��ب��ق��الت واملحال 
التدخني  م���واد  اجل��اري��ة ع��ن بيع 
اأ�ضرار  وتبيان   ، اأ�ضكالها  بجميع 
ال���ت���دخ���ني وع�����دم ان�����ض��ج��ام��ه مع 
امل�����واد ال���ض��ت��ه��الك��ي��ة ال��ت��ي تقدم 

مواد غري مرخ�ضة وتتعار�ض مع 
البقالت  واخ��ت�����ض��ا���ض��ات  طبيعة 
عزمها  موؤكدة  التجارية،  واملحال 
على متابعة هذه املرافق اخلدمية 
وتطبيقها  ال��ت��زام��ه��ا  م��ن  للتاأكد 
ل�ضرتاطات ال�ضالمة العامة التي 

من �ضاأنها حماية اأفراد املجتمع .
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اأخبـار الإمـارات
الحتادية للكهرباء واملاء وجمموعة بريد الإمارات توقعان اتفاقية تعاون

•• دبى-وام:

الإمارات  بريد  وامل��اء وجمموعة  للكهرباء  الحتادية  الهيئة  وقعت 
التطور  ملواكبة  اجلانبني  بني  والتن�ضيق  التعاون  اط��ار  يف  اتفاقية 
منطلق  وم��ن  املختلفة  اخلدمات  قطاعات  يف  العاملي  التكنولوجي 
ال�ضركاء  مع  العالقات  توطيد  على  واحلر�ض  والتكامل  التن�ضيق 

ال�ضرتاتيجيني يف املجالت كافة.
الإج���������راءات جلمهور  وت�����ض��ه��ي��ل  ت��ب�����ض��ي��ط  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة  ت���ه���دف 
فواتري  ���ض��داد  م��ث��ل  الهيئة  خ��دم��ات  م��ن  امل�ضتفيدين  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
الكهرباء عر  انقطاع  واملاء وحت�ضيل غرامات  الكهرباء  ا�ضتهالك 
مكاتب جمموعة بريد الإمارات اإحدى اجلهات التي كان لها ال�ضبق 

والريادة يف هذا املجال.
اإدارة  وقع التفاقية من جانب الهيئة �ضيخة مراد البلو�ضي مدير 
الإم����ارات عبيد  الإي����رادات والئ��ت��م��ان وم��ن جانب جمموعة بريد 

حممد القطامي املدير التنفيذي التجاري بالوكالة.
وقالت �ضيخة مراد باأنه مبوجب هذه التفاقية �ضيتم تعزيز التعاون 
املثمرة من خالل و�ضع  ال�ضراكة ال�ضرتاتيجية  امل�ضرتك وحتقيق 
احلالية  ال��ت��ع��اون  �ضبل  لإي��ج��اد  امل�����ض��رتك��ة  الرئي�ضية  ال��ع��م��ل  اأط���ر 

وامل�ضتقبلية يف جمالت عديدة.
التعاون  على  واأثنى  التفاقية  هذه  بتوقيع  القطامي  عبيد  واأ�ضاد 
ال��ق��ائ��م ب��ني ال��ط��رف��ني وع���ر ع��ن ال��ت��ط��ل��ع اإىل امل��زي��د مب��ا يخدم 

امل�ضلحة العامة.

اخليمة براأ�س  اأ�سا�س«  »برنامج  يف  ي�ساركون  جمركيا  �سابطا   36
•• راأ�س اخليمة-وام: 

الثالثة من  ال����دورة  اأع��م��ال  راأ����ض اخليمة  ج��م��ارك  ب��دائ��رة  ام�����ض  انطلقت 
برنامج »اأ�ضا�ض« التاأهيلي ل�ضباط التفتي�ض اجلمركي اجلدد البالغ عددهم 
36 �ضابطا جمركيا من خمتلف املراكز اجلمركية التابعة للدائرة وميتد 

�ضهرا.
واأكدت عائ�ضة ال�ضحي نائب مدير عام جمارك راأ�ض اخليمة حر�ض الدائرة 
على تاأهيل الكوادر الب�ضرية املن�ضمة للعمل يف الدائرة خ�ضو�ضا من �ضباط 

اجلمارك الذي يعدون ركيزة العمل الفني وواجهة الدائرة مع عمالئها.
م�ضرية اإىل اأن مثل هذه ال��دورات التخ�ض�ضية التي ي�ضرف عليها مدربون 
نوعية  حت�ضني  يف  �ضت�ضاهم  اجلمركي  العمل  يف  ومتخ�ض�ضون  معتمدون 

املخرجات املتوقعة ل�ضباط اجلمارك ومنحهم القدرة على الإملام والبدء يف 
اإمتام اأعمال واإجراءات التفتي�ض اجلمركي.

من جهتها اأو�ضحت نورة ال�ضام�ضي مدير اإدارة اخلدمات امل�ضاندة بالدائرة 
التوايل  الدائرة على  التي تنظمها  الثالثة  التاأ�ضي�ضية تعد  ال��دورة  اأن هذه 
الت�ضريعات  درا�ضة  وتت�ضمن  اجلدد  اخليمة  راأ���ض  جمارك  �ضباط  ملن�ضوبي 
القانونية اخلا�ضة بالعمل اجلمركي واأحكام واإجراءات التفتي�ض اجلمركي 
مبختلف اأنواعها اإ�ضافة اإىل العلوم اجلمركية كالقيمة والت�ضنيف وقواعد 

املن�ضاأ والتفاقيات الدولية.
اجلمركية  امل��راك��ز  لأح��د  ميدانية  زي���ارة  اأي�ضا  تت�ضمن  ال���دورة  اإن  وق��ال��ت 
التابعة للدائرة بهدف اإطالع املتدربني على الأجهزة امل�ضتخدمة يف عمليات 

التفتي�ض اجلمركي وكيفية ا�ضتخدامها.

را�سد النعيمي يطلع على م�سروع خ�سخ�سة النظافة يف املناطق التجارية وال�سناعية بعجمان

نظمت ور�صة عمل بالتعاون مع �صجايا فتيات ال�صارقة

»التثقيف ال�سحي« بال�سارقة تعّلم الفتيات مهارات احلفاظ على �سحتهن العامة من خالل الغذاء

بالتعاون مع وزارة املوارد الب�صرية والتوطني

ق�سم الق�سايا العمالية يف حماكم دبي ينجح يف حل »126« �سكوى عمالية مقدمة من �سركة واحدة قبل ت�سجيل الق�سية يف املحكمة

•• عجمان-وام: 

ب����ن حميد  اط���ل���ع ال�����ض��ي��خ را�����ض����د 
البلدية  دائ�����رة  رئ��ي�����ض  ال��ن��ع��ي��م��ي 
بعجمان على م�ضروع  والتخطيط 
اأع����م����ال خ�����ض��خ�����ض��ة ال��ن��ظ��اف��ة يف 
وال�ضناعية  ال��ت��ج��اري��ة  امل���ن���اط���ق 
ب����الإم����ارة يف اط�����ار حت��ق��ي��ق روؤي����ة 
لبناء  ال�����ض��اع��ي��ة   2021 ع��ج��م��ان 
م�ضرية  ودف��ع  الأخ�ضر  القت�ضاد 

التنمية امل�ضتدامة .
ك����ان ال�����ض��ي��خ را����ض���د ال��ن��ع��ي��م��ي قد 
النظافة  اأع��م��ال  بخ�ضخ�ضة  وج��ه 
العامة يف  اآف��ات ال�ضحة  ومكافحة 
من  عجمان  ب��اإم��ارة  مناطق  ت�ضع 
التقنيات  اأح���دث  ا�ضتخدام  خ��الل 
ال�����ض��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة ح��ف��اظ��ا على 

ال�ضحة وال�ضالمة العامة.
ذل���ك خ���الل ج��ول��ة تفقدية  ج���اء 
ق���ام ب��ه��ا ال�����ض��ي��خ را���ض��د ب��ن حميد 
املناطق  م����ن  ل��ل��ع��دي��د  ال��ن��ع��ي��م��ي 

اخل�ضخ�ضة  مب�����ض��روع  ال��ع��م��ل  ن 
�ضيدخل حيز التنفيذ خالل الأيام 

القلية املقبلة.
من جانبه قدم �ضعادة عبدالرحمن 
حممد النعيمي مدير عام الدائرة 
خ�ضخ�ضة  اأع�����م�����ال  ع����ن  ����ض���رح���ا 
النظافة يف عدة مناطق بالإمارة .

مو�ضحا اأن الدائرة اختارت توقيع 
�ضركات  م���ع  اخل�����ض��خ�����ض��ة  ع���ق���ود 
تعهدت  وخ��ارج��ي��ة  حملية  مم��ي��زة 
املرتبطة  الآل��ي��ات  اأح���دث  بتوفري 
الإدارة  لتمكني  الكرتونية  بنظم 
من متابعة احلالت اأول باأول اإىل 
متطورة  م��ع��دات  ا�ضتخدام  جانب 
والعمل  النفايات  اإدارة  جم��ال  يف 
اأنه  اإىل  واأ����ض���ار   . ت��دوي��ره��ا  ع��ل��ى 
ا�ضتخدام  م��ب��داأ  على  ال��رتك��ي��ز  مت 
التي  للبيئة  ال�����ض��دي��ق��ة  الآل���ي���ات 
النفايات  ان���خ���ف���ا����ض  يف  ت�����ض��ه��م 
النبعاثات  وت���ق���ل���ل  ال���ك���رب���ون���ي���ة 
الغطاء  ع��ل��ى  وحت���اف���ظ  ال�����ض��ام��ة 

الأهداف.  ه��ذه  حتقيق  يف  ت�ضاعد 
للحفاظ  ال��دائ��رة  �ضعي  اإىل  ون��وه 
على املكانة املرموقة لالإمارة التي 
النظيف  اجلمايل  بالطابع  تتميز 
ع���ر دع����م اجل���ه���ات امل��خ��ت�����ض��ة يف 
الكن�ض  وعمليات  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة 
العامة  ال�����ض��ح��ة  اآف����ات  وم��ك��اف��ح��ة 
والتي  الإم����ارة  مناطق يف  ع��دة  يف 
ال�ضناعية  م���ن���ط���ق���ة  ت���ت�������ض���م���ن 
اجل������دي������دة و����ض���ن���اع���ي���ة اجل�����رف 
والرا�ضدية  وامل��وي��ه��ات  وال��رو���ض��ة 
والرميلة  ول����ي����وارة  وال��ن��ع��ي��م��ي��ة 
�ضنعهد   : وق��ال  النخيل  ومنطقة 
ذات  اجل����ه����ات  اإىل  ف��ي��ه��ا  ال���ع���م���ل 
الوا�ضعة  واخل��رة  العالية  الكفاءة 

يف جمال النظافة العامة .
اأ�ضبحت  الإم������ارة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
جتمع  التي  للمدن  منوذجا  اليوم 
واحلفاظ  العمرانية  النه�ضة  بني 
والنظافة  ال��ب��ي��ئ��ة  ال�����روات  ع��ل��ى 
امللوثات  ك��اف��ة  وم��ك��اف��ح��ة  ال��ع��ام��ة 

يف الإم������ارة ب��ح�����ض��ور ���ض��ع��ادة عبد 
مدير  النعيمي  حم��م��د  ال��رح��م��ن 
عام الدائرة واملهند�ض خالد معني 
التنفيذي لقطاع  املدير  احلو�ضني 
بالدائرة  والبيئة  العامة  ال�ضحة 

وعدد من امل�ضوؤولني.
ب����ن حميد  واأك�������د ال�����ض��ي��خ را�����ض����د 
اإم��ارة عجمان قطعت  اأن  النعيمي 
التحول  درب  ع��ل��ى  ك��ب��ريا  ���ض��وط��ا 
لإح����دى اأه����م امل����دن اخل�����ض��راء يف 
لأحدث  تطبيقها  بف�ضل  ال��ع��امل 
العامة  بالنظافة  العاملية  املعايري 
و�ضالمة  ���ض��ح��ة  ع��ل��ى  وح��ر���ض��ه��ا 
البيئية  للثقافة  وغر�ضها  الأف���راد 
ب�ضكل  و�ضعيها  فيهم  ال�ضحيحة 
دائم للحفاظ على النظافة الدائمة 
م�ضتندة ل�ضواعد الكوادر الب�ضرية 
امل��وؤه��ل��ة ال��ت��ي ل ت��دخ��ر ج��ه��دا يف 
الواجهة  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  ���ض��ب��ي��ل 
م�ضتعينة  ل��ل��م��دي��ن��ة  اجل���م���ال���ي���ة 
التي  والآل���ي���ات  التقنيات  ب��اأح��دث 

ال�ضناعية  احل��ي��اة  تنتجها  ال��ت��ي 
ال���ع���م���ل على  ول������ذا مت  امل���ت���ط���ورة 
املميز  ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض  اإ�����ض����راك 
للقيام باأعمال النظافة التي تعك�ض 

ال�ضورة الإيجابية لالإمارة.
البيئة  الثقافة  غر�ض  اأن  واأو���ض��ح 
وفئاته  املجتمع  اأف����راد  ن��ف��و���ض  يف 
و�ضرائحه واملحافظة على النظافة 
املتبعة  الطرق  واأجن��ح  اأهم  العامة 
للح�ضول على بيئة مثالية للعي�ض 
وقال اإنه مت الرتكيز على �ضرورة 
املتعهدة  اخلا�ضة  ال�ضركات  التزام 
باأعمال النظافة يف املناطق املحددة 
مب��خ��اط��ب��ة امل��ج��ت��م��ع م����ن خالل 
والتوعوية  التثقيفية  احل��م��الت 
والفعاليات  وامل���ب���ادرات  للجمهور 
بوجوب  الإح�������ض���ا����ض  ت��ن��م��ي  ال���ت���ي 
اإىل  اإ�ضافة  البيئة  على  احلفاظة 
عقد برامج تثقيفية لطلبة املدار�ض 
باعتبارهم �ضريحة ح�ضا�ضة وقادرة 
على التغيري الإيجابي.. ونوه اإىل 

•• ال�صارقة-الفجر:

تعزيز  على  حر�ضها  من  انطالقاً 
واإك�ضاب  ال�ضحي،  الوعي  م�ضتوى 
واملعلومات  املهارات  املجتمع  اأفراد 
التثقيف  اإدارة  نظمت  ال�ضحية، 
ل�ضوؤون  الأعلى  باملجل�ض  ال�ضحي 
الأ����ض���رة ب��ال�����ض��ارق��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
موؤخراً،  ال�����ض��ارق��ة  فتيات  �ضجايا 
الفتيات  لط�������الع  ع���م���ل  ور�����ض����ة 
امل�ضاركات على دور الغذاء املتكامل 
يف املحافظة على ال�ضحة العامة. 

�ضمن  ال����ور�����ض����ة  ه������ذه  وج���������اءت 
التي نظمتها  اأي��ام«  حملة »خم�ضة 
و�ضجايا  ال�ضحي  التثقيف  اإدارة 
باأهمية  للتوعية  ال�ضارقة  فتيات 
غذائية  ح�����ض�����ض  خ��م�����ض  ت���ن���اول 
يومياً،  وال���ف���واك���ه  اخل�����ض��ار  م���ن 
للح�ضول على  املعادن، والألياف، 
امل�ضادة  امل��ه��م��ة  وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
املناعي  اجلهاز  لتقوية  لالأك�ضدة، 
بالأمرا�ض  الإ�ضابة  والوقاية من 

اخلطرة.
را�ضد �ضيف،  اإمي��ان  �ضعادة  واأك��دت 
يف  ال�ضحي  التثقيف  اإدارة  مدير 
الأ�ضرة  ل�����ض��وؤون  الأع��ل��ى  املجل�ض 
جاءت  الور�ضة  هذه  اأن  بال�ضارقة، 
اإط�������ار ال���ت���ع���اون امل�����ض��ت��م��ر مع  يف 

واملمار�ضة  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي  اجل����ان����ب 
العملية من خالل اإعداد الع�ضائر 

ال�ضحية.
املرزوقي،  م��رمي  الور�ضة  وقدمت 
اأخ�ضائية التغذية يف اإدارة التثقيف 
للفتيات  اأك������دت  ال���ت���ي  ال�����ض��ح��ي، 
امل�������ض���ارك���ات م����ن امل��ن��ت�����ض��ب��ات اإىل 
�ضجايا، اأن الهدف منها هو تقدمي 
للم�ضاركات،  والإر�ضادات  الن�ضائح 
على  الرتكيز  باأهمية  وتوعيتهن 
ت���ن���اول اخل�������ض���ار وال���ف���واك���ه قدر 
الإم��ك��ان، والب��ت��ع��اد ع��ن الوجبات 
ال�ضريعة ملا حتتوي عليه من زيوت 

�ضارة ودهون عالية.
وتعرفت الفتيات على كيفية �ضنع 
العالقة  وعلى  املفيدة،  الع�ضائر 
ومنافعه،  ال���ع�������ض���ري  ل������ون  ب����ني 
فالع�ضري الأحمر �ضروري ل�ضحة 
املناعة  وي��ق��وي  والعظام  املفا�ضل 
والع�ضري  النظر،  على  ويحافظ 
ال��ب��ن��ف�����ض��ج��ي ي�����ض��ه��م يف اع���ت���دال 
والع�ضري  ب��ال��دم،  احل��دي��د  ن�ضبة 
الأخ�ضر يقاوم اأمرا�ض ال�ضرطان 
وي��ق��ل��ل خ��ط��ر ال����ض���اب���ة ب����ه، اأم���ا 
ال�ضفر  اأو  ال��رت��ق��ايل  ال��ع�����ض��ري 
ف��ي��ق��وي ال���ذاك���رة وي��ح��اف��ظ على 
الإ�ضابة  م���ن  الأع�������ض���اب  ���ض��ح��ة 

بالزهامير.

•• دبي-الفجر:

باإدارة  العمالية  الق�ضايا   جنح ق�ضم 
امل���دن���ي���ة يف حم���اك���م دبي  ال��ق�����ض��اي��ا 
بالتعاون مع اإدارة التفتي�ض يف وزارة 
حل  يف  والتوطني  الب�ضرية  ال�موارد 
من  مقدمة  عمالية  �ضكوى   126
قبل عمال �ضركة واحدة  بعد النتهاء 
ال���وزارة وقبل  ال�ضكاوى يف  من نظر 
املحكمة،  يف  عمالية  ق�ضايا  ت�ضجيل 
التقا�ضي  اإج��راءات  لتي�ضري وت�ضهيل 
واإع��ط��ائ��ه��م حقوقهم  ال��ع��م��ال  ع��ل��ى 
باأ�ضرع وقت ممكن من خالل اتخاذها 
الكفيلة  الإج����������راءات  م���ن  ال���ع���دي���د 
املنازعات  ح���ل  وت�����ض��ج��ي��ع  ب��ت��ع��زي��ز، 
وحتقيق  ودي���اً،  وت�ضويتها  العمالية 
العمل  واأ�ضحاب  العمال  بني  ال�ضلح 
فيها،  وال��ف�����ض��ل  الق�ضية  ن��ظ��ر  ق��ب��ل 
وذلك من منطلق احلر�ض الن�ضاين 

ب��ع��د امل��ف��او���ض��ات ال��ت��ي ق���اده���ا حمد 
الق�ضايا  ق�ضم  رئي�ض  علي  ع��ب��داهلل 
ال��ع��م��ال��ي��ة م���ن ج���ان���ب امل��ح��اك��م اىل 
جانب الباحثني القانونني من اإدارة 
الب�ضرية  امل��وارد  وزارة  من  التفتي�ض 
والتوطني بالو�ضول اىل ت�ضوية بني 
الطرفني و قبوله، وبهذا ال�ضدد نوه 
رئ��ي�����ض ق�ضم ال��ق�����ض��اي��ا ال��ع��م��ال��ي��ة يف 
حماكم دب��ي  ان جن��اح ح��ل املو�ضوع 
يرجع اىل املبادرات والفرق امل�ضرتكة 
املرتاكمة  ب��ني اجل��ه��ت��ني واخل����رات 
والتن�ضيق  اجلهتني   موظفي  ل��دى 
الذي  و   بينهما  ال���دائ���م  وال��ت��ع��اون 

يهدف خلدمة ال�ضالح العام .
 واأ�ضاف ان هذا النوع من الت�ضويات 
يتما�ضى مع غايات واأه��داف الدائرة 
ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة ال���ت���ي ت���ه���دف اىل 
�ضرعة اإنهاء �ضكاوى العمال وا�ضتالم 

حقوقهم وتعديل اأو�ضاعهم .

املوجودة يف الفواكه واخل�ضار دور 
املناعي  اجل��ه��از  تقوية  يف  رئي�ضي 
بالأمرا�ض  الإ�ضابة  والوقاية من 
ال�ضرطانية، كما اأن هذه العنا�ضر 
العالية  الغذائية  بقيمتها  تتميز 
املنخف�ضة،  احل��راري��ة  و�ضعراتها 
يف  ب��دي��اًل مثالياً  م��ا يجعلها  وه��و 
اجلاهز  الطعام  اأ�ضناف  مواجهة 
يقبل  ال��ت��ي  التح�ضري  وال�����ض��ري��ع 

عليها اجليل احلايل. 
ال�ضيخة  ق����ال����ت  ن���اح���ي���ت���ه���ا  م�����ن 

اأجل  من  ال�ضارقة،  فتيات  �ضجايا 
الفتيات،  و���ض��الم��ة  �ضحة  ت��ع��زي��ز 
ال�ضحية  امل����م����ار�����ض����ات  وغ����ر�����ض 
خالل  من  نفو�ضهن،  يف  ال�ضليمة 
اط��الع��ه��ن ع��ل��ى ف���وائ���د ال���غ���ذاء، 
بالطاقة  ت���زوي���ده���ن  يف  ودوره 
وت���ق���وي���ة ج���ه���ازه���ن امل���ن���اع���ي، ويف 
نف�ض الوقت تعويدهن على تناول 

الطعام ال�ضحي واملتنوع.
العديد من  اأن  اإىل  �ضيف  واأ�ضارت 
للمغذيات  اأن  اأث��ب��ت��ت  ال��درا���ض��ات 

ع��ائ�����ض��ة خ��ال��د ال��ق��ا���ض��م��ي، مدير 
تعزيز  اإن  ال�ضارقة  فتيات  �ضجايا 
يحظى  للفتيات  ال�ضحي  اجلانب 
باأهمية ق�ضوى من قبل املوؤ�ض�ضة، 
يف  ال�ضليمة  ال�ضحة  ل���دور  ن��ظ��راً 
قدراتهن  ت��ط��وي��ر  م��ن  متكينهن 
اأوقاتهن  وا�ضتثمار  وم��ه��ارات��ه��ن، 
وعلى  عليهن  بالنفع  ي��ع��ود  فيما 
اأن  م�ضيفة  ووطنهن،  جمتمعهن 
وتفاعاًل  اهتماماً  �ضهدت  الور�ضة 
ال��ف��ت��ي��ات، لكونها جت��م��ع بني  م��ن 

�ضرعة  يف  وامل�����ض��اع��دة  وحمليا  دول��ي��ا 
الف�ضل يف الق�ضايا

و تطبيق غايات واه��داف املحاكم يف 
الق�ضائي  ال��ن��ظ��ام  يف  الثقة  وت��ع��زي��ز 

ح��ي��ث مت ع��ق��د اج���ت���م���اع م���ع ممثل 
�ضاحب العمل و العمال ومت النجاح 

�ضمن الأ�ضطول يتيح تتبع املركبات 
تخطيط  نظام  لتوفري  بالإ�ضافة 
م�ضار مركبات جمع ونقل النفايات 
 RFID« ونظام تعريف احلاويات
واأوقات  » ور�ضد تفريغها وغ�ضلها 
ال�ضكاوى  ت�����ض��ج��ي��ل  ون���ظ���ام  ذل����ك 
ال�ضتجابة  وم��ت��اب��ع��ة  وال��ب��الغ��ات 
لها واملدة امل�ضتغرقة لذلك وتوفري 

الأخ�����������ض�����ر. م�����ن ج���ه���ت���ه اأو�����ض����ح 
احلو�ضني  م��ع��ني  خ��ال��د  امل��ه��ن��د���ض 
ال�ضحة  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
العامة والبيئة اأن الدائرة حر�ضت 
املخت�ضة  اجل���ه���ات  ت��ك��ل��ي��ف  ع��ل��ى 
متكاملة  اإدارة  اأنظمة  با�ضتخدام 
وق���ال اإن���ه مت الت��ف��اق ع��ل��ى وجود 
واملركبات  احل��اوي��ات  جلميع  نظام 

اأيام  ط���وال  �ضاخن  ات�����ض��ال  نقطة 
�ضاعة   24 م����دار  ع��ل��ى  الأ����ض���ب���وع 
وو�ضع  والطلبات  ال�ضكاوى  لتلقي 
ب���رن���ام���ج ع���م���ل ي����وم����ي وحت���دي���د 
لرفع  املنا�ضبة  وامل�ضارات  الأوق���ات 
احلاويات ونقلها مبا ل يتنافى مع 
اأو  املرفوعة منها  الأماكن  ظروف 

الطرق التي ت�ضلكها.

�سرطة راأ�س اخليمة تطلق التوعية مب�سرح اجلرمية

جامعة العني تدعم طلبتها مبنح ت�سل اإىل
 40 % مع بداية العام الأكادميي 2018-2017

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأط��ل��ق��ت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�ضرطة 
بق�ضم  م��ت��م��ث��ل��ة  اخل���ي���م���ة  راأ��������ض 
العامة  ب���الإدارة  اجلرمية  م�ضرح 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ال�������ض���رط���ي���ة م���ب���ادرة 
ت���وع���وي���ة حت���ت ���ض��ع��ار »ك����ن اأن���ت 
اأهمية  ت��ب��ني  الأول«  امل�ضتجيب 
م�ضرح اجلرمية وكيفية املحافظة 

على الأدلة املوجودة فيه .
  واأو�ضح العميد غامن اأحمد غامن 
ال�ضرطية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع���ام  م��دي��ر 
ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ض��رط��ة راأ����ض 
ت��ت��م��ث��ل يف  امل����ب����ادرة  اأن  اخل��ي��م��ة 
وبرامج  توعوية  ور���ض  ع��دة  عقد 
�ضرائح  ل��ك��اف��ة  م��وج��ه��ة  تثقيفية 
املجتمع بجميع جن�ضياتهم وذلك 
ك��اف��ة �ضرائح  م��ن خ���الل  تثقيف 

املجتمع يف املحافظة على م�ضارح 
اجلرمية. 

اأهمية    واأك��د العميد غ��امن على 
ال��ذي يعتر  املجتمع  اأف��راد  ودور 
عملية  ت��ع��زي��ز  يف  رئ��ي�����ض��ي  ج����زء 
الأم�������ن والأم����������ان وامل�������ض���اه���م يف 

احل��ا���ض��ل��ة ع��ل��ى الع��ت��م��اد الدويل 
م���ن ه��ي��ئ��ة الع���ت���م���اد الأك����ادمي����ي 
بالوليات  والتكنولوجيا  للهند�ضة 
وكلية  الأم�����ري�����ك�����ي�����ة،  امل����ت����ح����دة 
العتماد  على  احلا�ضلة  ال�ضيدلة 
الأمريكي  امل��ج��ل�����ض  م���ن  ال�����دويل 
للتعليم ال�ضيديل، اإ�ضافة اإىل كلية 
العتماد  على  واحلا�ضلة  القانون 
ال���������دويل م�����ن امل���ج���ل�������ض الأع����ل����ى 
العايل  والتعليم  والبحث  للتقييم 
اإىل  اأ�ضار عطاطرة  كما  الفرن�ضي. 
ت�ضجيع  على  حتر�ض  اجلامعة  اأن 
العلمي  التح�ضيل  ع��ل��ى  طلبتها 
والتفوق امل�ضتمر من خالل تقدمي 

من  املجهولة  الق�ضايا  اكت�ضاف 
خ���الل حم��اف��ظ��ت��ه��م ع��ل��ى الأدل����ة 
اجلرمية  م�������ض���ارح  يف  امل����وج����ودة 
م��ن ال��ع��ب��ث او ات��الف��ه��ا م��ن قبل 
الكبرية  وم�ضاهمته   ، املتطفلني 
وال���ف���ع���ال���ة يف م�������ض���اع���دة رج����ال 
اجلناة  اإىل  التو�ضل  يف  ال�ضرطة 
م��ن خ���الل الإب����الغ ال�����ض��ري��ع عن 
اجل��رائ��م وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى مكان 
اجل����رمي����ة ح���ت���ى و�����ض����ول رج����ال 
فح�ض  يف  وامل��خ��ت�����ض��ني  الأم�������ن 
، ك��م��ا ي�ضكل  م�����ض��ارح اجل���رمي���ة  
دورهم رد اجلميل للوطن املعطاء 
مكت�ضباته  ح���م���اي���ة  خ�����الل  م����ن 
اأم���ن  اأن  م���ع���ت���راً   ، واإجن�����ازات�����ه 
جمتمعية  م�����ض��وؤول��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع 
ت�����ض��م��ل اجل���م���ي���ع ول���ي�������ض فقط 

منوطاً على اجلهاز ال�ضرطي .

•• اأبوظبي -الفجر:

للعلوم  ال����ع����ني  ج���ام���ع���ة  ب���������داأت 
والتكنولوجيا مبقريها يف اأبوظبي 
القبول  طلبات  با�ضتقبال  والعني 
والت�ضجيل للف�ضل الدرا�ضي الأول 
من العام اجلامعي املقبل 2017-

م�ضتوى  ع��ل��ى  وذل�����ك   ،2018
والتخ�ض�ضات  ال��ك��ل��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
الهند�ضة،  يف  ت���ط���رح���ه���ا  ال����ت����ي 
الرتبية  ال����ق����ان����ون،  ال�������ض���ي���دل���ة، 
والجتماعية،  الإن�ضانية  والعلوم 

الأعمال، والت�ضال والإعالم.
و������ض�����رح ال����دك����ت����ور ن������ور ال���دي���ن 
عطاطرة املدير املفو�ض للجامعة، 
لاللتحاق  مفتوح  القبول  ب��اب  اأن 
ب��ك��ال��وري��و���ض و5  ب��رن��ام��ج   21 يف 
ب����رام����ج م��اج�����ض��ت��ري اإ����ض���اف���ة اإىل 
التدري�ض،  يف  امل���ه���ن���ي  ال����دب����ل����وم 
وزارة  ق��ب��ل  م��ن  جميعها  معتمدة 
الرتبية والتعليم –�ضوؤون التعليم 
العربية  الإم�����ارات  ب��دول��ة  ال��ع��ايل 
اأب��رز ما مييز  اأن  املتحدة. م�ضيفاً 
للعلوم  ال����ع����ني  ج���ام���ع���ة  ب����رام����ج 
على  ح�ضولها  ه��و  والتكنولوجيا 
اعتمادات دولية من اأرقى الهيئات 
الهند�ضة  ك��ل��ي��ة  م��ث��ل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 

منح خمتلفة ت�ضل اإىل 40%. 
العني  جامعة  اأن  بالذكر  وج��دي��ر 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، يف اإط���ار 
متيزها  ل��ت��ع��زي��ز  احل��ث��ي��ث  �ضعيها 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ع���ل���ى م�����ض��ت��وى دول����ة 
الإم��������ارات وامل��ن��ط��ق��ة، ت��رك��ز على 
توفري كافة املوارد ال�ضرورية من 
وا�ضعة  خ���رة  ذي  اأك���ادمي���ي  ك����ادر 
اأف�ضل  وت���ق���دمي  ع��ال��ي��ة  وك����ف����اءة 
وتوفري  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  اخل����دم����ات 
ومتطورة  حديثة  تعليمية  مرافق 
وخمترات  درا����ض���ي���ة  ق���اع���ات  م���ن 
م�ضتوى،  اأعلى  على  جمهزة  فنية 
ومكتبة �ضخمة تتنوع فيها الكتب 
واملعلوماتية  ال��ع��ل��م��ي��ة  وامل��������واد 
وال��و���ض��ائ��ط امل��ت��ع��ددة، اإ���ض��اف��ة اإىل 
كال�ضالت  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  امل����راف����ق 
ال�ضحي  وال�����ن�����ادي  ال���ري���ا����ض���ي���ة 
و�ضالت ال�ضرتاحة وامل�ضرح والتي 
ل��ل��ط��ل��ب��ة مم��ار���ض��ة خمتلف  ت��ت��ي��ح 
الأن�ضطة، كل ذلك من اأجل توفري 
بيئة تعليمية اإبداعية �ضليمة حتى 
يتخرج الطالب وهو م�ضلح باأجود 
املعارف العلمية واخلرات العملية 
التي توؤهله ل�ضق طريقه بخطوات 
العملية  احل���ي���اة  دروب  يف  واث���ق���ة 

واملهنية.

فقدان جواز �سفرت
ع����ب����داهلل   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 

�ضوري   ، الب��راه��ي��م  حممد 

اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 

يجده  من   )6650488(

عليه الت�ضال بتليفون رقم 

 050/7825362

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
حكيم،  ع����ب����دول  ا�����ض����ف 
ال��ه��ن��د- جواز  اجل��ن�����ض��ي��ة 
�ضفره رقم )718928( 
اىل  ت�ضليمه  ي��ج��ده  م���ن 
او   ، م��رك��ز �ضرطة  اأق���رب 

ال�ضفارة الهندية 

فقدان جواز �سفرت
ديني�ض   / امل������دع������و  ف����ق����د 

يونيكري�ضنا  ك���ري�������ض���ن���ان 

اجل�����ن�����������ض�����ي�����ة   ، ب���������ي���������الي 

ال���ه���ن���د- ج�����واز ���ض��ف��ره رقم 

يجده  م��ن   )7931170(

بتليفون  الت���������ض����ال  ع��ل��ي��ه 

 0506129092 رقم:

فقدان جواز �سفرت
لك�ضمى   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 

نارايانا  �ضاتيا  ناجا  �ضابيدي 

اجل���ن�������ض���ي���ة   ، ج����������������ودوري 

ال���ه���ن���د- ج�����واز ���ض��ف��ره رقم 

يجده  م��ن   )1497918(

بتليفون  الت���������ض����ال  ع��ل��ي��ه 

 0505519511 رقم:

فقدان جواز �سفرت
اي���ه���اب فايز  امل���دع���و /  ف��ق��د 

م�����ض��ط��ف��ى ف����اي����ز ع����و�����ض ، 

اجلن�ضية م�ضر- جواز �ضفره 

من   )8209275( رق����م 

يجده عليه الت�ضال بتليفون 

 0501478460 رقم:
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام:

نهيان  اآل  ب��ن حم��م��د  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �ضعيد  ال�ضيخ  م��ع��ايل  ق���دم 
مكتب  مدير  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  بن  خليفة  وال�ضيخ 
اأم�ض  م�ضاء  اأبوظبي  عهد  ويل  دي��وان  يف  ال�ضهداء  اأ�ضر  �ضوؤون 
الأول واجب العزاء اإىل حممد بن فالح الأحبابي واإخوانه علي 
ال�ضيد  �ضقيقهم  له  املغفور  وف��اة  يف  ومبارك  وعبداهلل  و�ضعيد 

جابر بن فالح الأحبابي معرف قبيلة الأحباب.
واأعرب معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون اآل نهيان وال�ضيخ خليفة 

بن طحنون اآل نهيان - خالل زيارتهما خيمة العزاء يف جمل�ض 
اخلبي�ضي يف العني - عن خال�ض تعازيهما و�ضادق موا�ضاتهما 
يتغمده  اأن  القدير  العلي  اهلل  داع��ني  الفقيد..  وعائلة  لأ�ضرة 
بوا�ضع رحمته واأن ي�ضكنه ف�ضيح جناته ويلهم اأهله ذويه ال�ضر 
واأبناء  الفقيد  وع��ائ��ل��ة  اأ���ض��رة  ع��رت  م��ن جهتهم   . وال�����ض��ل��وان 
ملعايل  تقديرهم  وعظيم  �ضكرهم  خال�ض  عن  الأح��ب��اب  قبيلة 
ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون اآل نهيان وال�ضيخ خليفة بن طحنون 
يف  موا�ضاتهم  على  وحر�ضهما  م�ضاعرهما  ل�ضادق  نهيان  اآل 

م�ضابهم داعني اهلل لهما بطول العمر وموفور ال�ضحة .

تنفيذي ال�سارقة يد�سن نظام التعوي�سات الإلكرتوين املتكامل بدائرة التخطيط

زايد العطاء.. برامج وجهود اإن�سانية وتطوعية داخل الدولة وخارجها

•• ال�صارقة-وام: 

د���ض��ن امل��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة ال�����ض��ارق��ة نظام 
ال��ت��ع��وي�����ض��ات الإل�����ك�����رتوين امل���ت���ك���ام���ل يف دائ�����رة 
الدائرة  بربط  يقوم  وال���ذي  وامل�ضاحة  التخطيط 
العقاري  الت�ضجيل  ودائ��رة  ال�ضارقة  ببلدية مدينة 
وجلنة  البلدية  واملجال�ض  املركزية  املالية  ودائ���رة 
توفري  بهدف  التعوي�ضات  وجلنة  والهدم  التثمني 
ملعامالت  امل�����ض��ت��ن��دي��ة  ال������دورة  وت��ق��ل��ي�����ض  ال���وق���ت 

التعوي�ضات والتي�ضري على املراجعني.
دائرة  رئي�ض  بن بطي  املهند�ض خالد  �ضعادة  وق��دم 
التنفيذي  للمجل�ض  ال�ضكر  وامل�ضاحة  التخطيط 
ال��ت��ع��وي�����ض��ات املتكامل  ن��ظ��ام  لع��ت��م��اده وت��د���ض��ي��ن��ه 
..مثمنا  امل��خ��ت�����ض��ة  ب��اجل��ه��ات  ال��ك��رتون��ي��ا  ورب���ط���ه 
توجيهات املجل�ض التي كان لها دور مهم وحمرك 

اأ�ضا�ضي يف بلورة هذا النظام املتكامل.
الدوائر  رب���ط جميع  ب��ن��ج��اح  ف��خ��ره  ع��ن  اأع����رب  و 
واللجان املخت�ضة بعمل التعوي�ضات بدوائر وهيئات 
اإمارة ال�ضارقة حيث يتم وللمرة الأوىل ربط خم�ض 

وذل��ك بعد جمهود كبري  الكرتونيا  جهات ودوائ��ر 
كامل  ع���ام  خ���الل  املتخ�ض�ضني  م��ن  ال��ك��ث��ري  ب��ذل��ه 
اأج����ل ت��ق��ل��ي�����ض ال������دورة امل�����ض��ت��ن��دي��ة ملعامالت  م���ن 
التعوي�ضات وت�ضهيل الجراءات على املراجعني من 
املخت�ضني  امل�ضرفني  على  الأع��ب��اء  وتخفيف  جهة 

مبعامالت التعوي�ضات من جهة اأخرى.
و ثمن التو�ضيات املهمة للمجل�ض ال�ضت�ضاري التي 
ب��ارز يف اجن��اح وتنفيذ ه��ذا الرنامج  ك��ان لها دور 
وفعالية  ب��ك��ف��اءة  وا���ض��ت��م��راري��ت��ه  ع��م��ل��ه  و���ض��م��ان 
اأن الدائرة تعتمد كثريا على هذا النظام  ..موؤكدا 
يتوافق  مب��ا  الأداء  وت��ط��وي��ر  الأع���م���ال  حت�ضني  يف 
مع الروؤية امل�ضتقبلية لإمارة ال�ضارقة والتي توؤكد 
�ضرورة التي�ضري على املواطنني واإ�ضعادهم وتقدمي 

كل ما هو جديد من اأجل تقدم اإمارتنا البا�ضمة.
الأنظمة اللكرتونية والذكية  اأن تطوير  اأو�ضح  و 
بنية  تاأ�ضي�ض  ال��دائ��رة  ا�ضرتاتيجية  �ضمن  ي��اأت��ي 
ت�ضهده  ال���ذي  ال��ت��ط��ور  م��ع  تن�ضجم  تقنية  حتتية 
الإم��ارة يف �ضبيل تعزيز م�ضرية التنمية امل�ضتدامة 
يف  ومتميزة  متطورة  خدمات  تقدمي  اإىل  الهادفة 

جميع الدوائر احلكومية واملوؤ�ض�ضات لرفع م�ضتوى 
جودة اخلدمات فيها.

اللكرتونية  الج�������راءات  اأن  اإىل  ���ض��ع��ادت��ه  ون����وه 
عمليات  ع��ل��ى  ت�ضتمل  وال��ت��ي  التعوي�ضات  لإدارة 
ت��ث��م��ني ال���ع���ق���ارات ال���ك���رتون���ي���ا مب���ا ف��ي��ه��ا املباين 
وامل���ح���ال وال����دي����ك����ورات ال��ق��ائ��م��ة وك���ذل���ك تثمني 
اإىل  اإ�ضافة  الكرتونيا  واملقرتحة  املتاأثرة  الأر����ض 
عر�ض  طريق  عن  املتعاملني  مع  التعامل  �ضفافية 
وال�ضماح  الكرتونيا  عليهم  التعوي�ضات  مقرتحات 
لهم باإمكانية ارجاع املعاملة اإىل الإدارة الكرتونيا 
على  الإج����راءات  م��ن  الكثري  ت�ضهل  اأن  �ضاأنها  م��ن 

امل�ضتفيدين.
ال�ضام�ضي  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ���ض��ع��ادة  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
جلنة  رئي�ض  العقاري  الت�ضجيل  دائ���رة  ع��ام  مدير 
الإلكرتوين  ال��ت��ع��وي�����ض��ات  ن��ظ��ام  اإن  ال��ت��ع��وي�����ض��ات 
يعتر نقلة نوعيه يف اإجراءات التعوي�ضات و اإدخال 
اأ�ضبحت  وال��ت��ي  التعوي�ضات  م��ع��ام��الت  اأر���ض��ف��ة  و 
�ضهل  باأ�ضلوب  اللجنة  وا�ضحة ومعرو�ضة لأع�ضاء 
والعتماد  اللجنة  اأع��م��ال  م��ن  �ضهل  مم��ا  ودق��ي��ق 

التقارير  اخ��راج  �ضرعة  اأهمية  موؤكدا  اللكرتوين 
النظام  اإط��الق  اإن  �ضعادته  واأ�ضاف  والإح�ضائيات. 
اللجان  واأع�ضاء  روؤ�ضاء  بني  التوا�ضل  يف  �ضي�ضاعد 
بيانات  والط��الع على  وي�ضر  �ضهولة  بكل  املختلفة 
امل���ع���ام���الت امل���ق���دم���ة م���ن ق��ب��ل امل�����ض��ت��ف��ي��دي��ن من 
اللجان  روؤ���ض��اء  اآراء  اأخ��ذ  اىل  اإ�ضافة  التعوي�ضات 
وتدار�ض اأف�ضل الختيارات املقرة لتعوي�ض اأ�ضحاب 

الأمالك املت�ضررة وتعوي�ضهم دون تاأخري.
من جانبها قالت املهند�ضة عائ�ضة اجل��روان مدير 
الدائمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض  ال��ف��ن��ي��ة  ال�������ض���وؤون  اإدارة 
كان  التعوي�ض  م��ن  امل�ضتفيد  اإن  وال��ه��دم  للتثمني 
وتقدمي  �ضخ�ضي  ب�ضكل  ال��دائ��رة  مبراجعة  ي��ق��وم 
والتوا�ضل  الطلب لدرا�ضة احلالة  اإحالة  ثم  طلبه 
وال���دوائ���ر اخل��ارج��ي��ة من  ال��داخ��ل��ي��ة  الإدارات  م��ع 
خالل الكتب الر�ضمية والتي تاأخذ الوقت يف عملية 
املتابعة وكانت جميع الجراءات تنفذ ب�ضكل يدوي 
امل�ضتفيد  م��ع  وال��ت��وا���ض��ل  ورق��ي��ا  املعاملة  وع��ر���ض 
هاتفيا مما كان ي�ضتغرق وقتا طويال .. اأما حاليا 
فاأ�ضبح باإمكان امل�ضتفيد الت�ضجيل من خالل املوقع 

وتقدمي  وامل�ضاحة  التخطيط  لدائرة  اللكرتوين 
ومتابعة  كامل  ب�ضكل  الكرتونيا  وتنفيذه  الطلب 

طلبه.
ال�ضام�ضي مدير  املهند�ضة نيلى حممد  اأو�ضحت  و 
دور  له  �ضيكون  النظام  اأن  امل�ضاندة  اخلدمات  اإدارة 
اإي��ج��اب��ي وف���ع���ال يف ال��ت��ن�����ض��ي��ق الل���ك���رتوين لعقد 
الكرتونيا  امل��ع��ام��الت  وع��ر���ض  اللجان  اجتماعات 
واأمت��ت��ة اأع��م��ال ال��ل��ج��ان واأخ���ذ ال���ق���رارات حيث ان 
تفا�ضيل  م��ع��رف��ة  للم�ضتفيدين  �ضيتيح  ال��ن��ظ��ام 
يف  الدرا�ضة  واإع���ادة  ال��ق��رارات  واتخاذ  التعوي�ضات 
ح���ال وج����ود حت��دي��ث ع��ل��ى امل��رف��ق��ات امل��ق��دم��ة من 
البلدية  املجال�ض  من  الدرا�ضة  اإع���ادة  او  امل�ضتفيد 
وال��ت�����ض��ج��ي��ل ال���ع���ق���اري وب��ل��دي��ة ال�����ض��ارق��ة ك��م��ا ان 
النظام يتم ربطه مع دائرة املالية املركزية يف حال 

التعوي�ض النقدي.
ونوه اإىل اأن النظام مرتبط مع الأنظمة الداخلية 
اجلغرافية  امل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م  وم��ن��ه��ا  ال��ع��الق��ة  ذات 
اللكرتونية  ب��الأن��ظ��م��ة  ال��ن��ظ��ام  ارت��ب��اط  وك��ذل��ك 
املتاحة يف الدائرة كنظام امل�ضح اللكرتوين املعتمد 

وال�ضور  البيانات  لتجميع  ال��دائ��رة  م�ضاحي  ل��دى 
تخ�ضي�ض  ن��ظ��ام  وك���ذل���ك  امل�����ض��اح��ي��ة  وال��ت��ق��اري��ر 

الأرا�ضي اللكرتونية لتحديد التعوي�ضات.
الهاجري  ���ض��امل  املهند�ض  ق��ال  اآخ���رى  ناحية  م��ن 
اأثر  املتكامل له  النظام  اإن  التعوي�ضات  اإدارة  مدير 
اإي��ج��اب��ي ع��ل��ى م��ع��دل اجن���از امل��ع��ام��الت يف الإدارة 
معامالت  لإجن��از  العام  املعدل  وعلى  ب�ضكل خا�ض 
الدائرة ب�ضكل عام وتطوير الأداء مبا يتما�ضى مع 
روؤية اإم��ارة ال�ضارقة يف ا�ضتحداث الج��راءات التي 

من �ضاأنها حتقيق ال�ضعادة للمواطنني.
اإ�ضدار  يف  املتمثلة  اجل��دي��دة  الج����راءات  اأن  وذك��ر 
الأر�ض  قطعة  عن  والك�ضف  الكرتونيا  اخلريطة 
التاأكد  وك��ذل��ك  ال��ك��رتون��ي��ا  امل�ضح  تقرير  وجتهيز 
الكرتونيا من خالل  املقرتحة  الأر���ض  من قطعة 
ال��ت��ك��ام��ل م��ع ب��رام��ج داخ��ل��ي��ة ل��الأرا���ض��ي املمنوحة 
ا�ضافة  يف  ال��ك��رتون��ي��ا  امل�����ض��ارك��ة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
تفا�ضيل قطعة الأر�ض وال�ضرتاطات التخطيطية 
�ضت�ضاهم ب�ضكل غري م�ضبوق يف دقة و�ضرعة اجناز 

املعامالت.

•• اأبوظبي-وام:

توا�ضل مبادرة زايد العطاء تنفيذ 
الإن�ضانية  وج���ه���وده���ا  ب��راجم��ه��ا 
والتي  وخ���ارج���ه���ا  ال����دول����ة  داخ�����ل 
النبيلة  الإن�ضانية  القيم  ج�ضدت 
التي غر�ضها املغفور له ال�ضيخ زايد 
“ يف  “ رح��م��ه اهلل  اآل  ب��ن �ضلطان 
نفو�ض اأبناء الإمارات من ال�ضباب.

وعزمية  بجهود  امل��ب��ادرة  وجن��ح��ت 
ال�ضباب  م��ن  الإم�����ارات  متطوعي 
الرم�ضاين  ب��رن��اجم��ه��ا  خ����الل   -
وللعام الرابع ع�ضر على التوايل - 
يف اإجناز خم�ضة اآلف �ضاعة تطوع 
حمليا وعامليا خالل �ضهر رم�ضان 
“ تالحمنا  ���ض��ع��ار  امل���ب���ارك حت���ت 
ان�ضجاما مع  “ وذل��ك  م�ضوؤوليتنا 
دعوة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
عام  ي���ك���ون  ب�����اأن  اهلل”  “حفظه 
2017 عام اخلري وترجمه لروؤية 
ال�ضباب  لتمكني  احلكيمة  قيادتنا 

يف جمالت العمل الإن�ضاين.
وتوجيهات  روؤى  امل��ب��ادرة  وجت�ضد 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
اآل مكتوم  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد 

نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
وتوجيه  ا���ض��ت��ق��ط��اب  يف  امل�����ض��ل��ح��ة 
ال�ضباب  ق����درات  وت��وظ��ي��ف  وب��ن��اء 
خلدمة  ومت��ك��ي��ن��ه��م  وط���اق���ات���ه���م 
املجتمعات بغ�ض النظر عن اللون 
املذهب  اأو  ال��دي��ان��ة  اأو  اجلن�ض  اأو 
الرامج  ه���ذه  وي��ن��ف��ذ  ال���ع���رق.  اأو 
وجمعية  ال���ع���ط���اء  زاي�����د  م����ب����ادرة 
ال�ضارقة  ب��ي��ت  وم��وؤ���ض�����ض��ة  دارال����ر 
امل�ضت�ضفيات  وجمموعة  اخل��ريي��ة 
ال�ضعودية الأملانية ومركز الإمارات 
للتطوع وبالتعاون مع العديد من 
يف  واخلا�ضة  احلكومية  املوؤ�ض�ضات 
املجتمعية  لل�ضراكة  مميز  من��وذج 

امل�ضتدامة.
امل��ب��ادرة ع��ددا من  ونظم متطوعو 
الرم�ضانية  التطوعية  الفعاليات 
مفهوم  ت��ع��زي��ز  اإىل  ه��دف��ت  ال��ت��ي 
وتر�ضيخ  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���الح���م 
ثقافة العمل التطوعي واملجتمعي 
ل�����دى ال�������ض���ب���اب م����ن اأب����ن����اء زاي����د 
متنوعة  اأن�ضطة  خالل  من  اخلري 
العمل  رواد  م��ن  نخبة  ومب�ضاركة 

والإن�ضاين  واملجتمعي  التطوعي 
من خمتلف دول العامل.

العديد  تنظيم  الفعاليات  و�ضملت 
م��ن اخل��دم��ات الإن�����ض��ان��ي��ة لالأ�ضر 
وتنظيم  وع��امل��ي��ا  حم��ل��ي��ا  املتعففة 
الإن�ضاين  ل��ل��ع��م��ل  زاي�����د  م��ل��ت��ق��ى 
بجائزة  ال���ع���ط���اء  رواد  وت����ك����رمي 
الإن�ضاين  للعمل  الإم���ارات  وو�ضام 
امللتقيات  م���ن  ال���ع���دي���د  واإق����ام����ة 
والعيادات  ال��ت��وع��وي��ة  ال�����ض��ح��ي��ة 
املتنقلة واملخيمات الطبية امليدانية 

وامل�ضت�ضفيات املتحركة.
ك��م��ا ���ض��م��ل��ت ال��ق��ي��ام ب���زي���ارات اإىل 
الأيتام  وم���راك���ز  امل��ت��ع��ف��ف��ة  الأ����ض���ر 
موائد  وت��ن��ظ��ي��م  الإع����اق����ة  وذوي 
معهم  للتوا�ضل  �ضحية  رم�ضانية 
والكتب  والأدوي����ة  املالب�ض  وجمع 
واإعداد  املحتاجني  على  لتوزيعها 
�ضلة اخلري الغذائية ال�ضحية التي 
الأ�ضا�ضية  الأغ��ذي��ة  على  ت�ضتمل 
ل��ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى ال��ف��ق��راء لإدخ����ال 
ال�ضرور عليهم وامل�ضاهمة يف توزيع 
ال�ضائمني  على  الإف��ط��ار  وج��ب��ات 
من  ك���ل  يف  ال�����ض��ح��ور  وج���ب���ات  اأو 
وال�ضومال  وم�������ض���ر  الإم�����������ارات 

وال�ضودان والزجنبار.
ال�ضامري  ع����ادل  ال���دك���ت���ور  وق����ال 

ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ب���ادرة زايد 
الإم����ارات  ب��رن��ام��ج  ال��ع��ط��اء رئي�ض 
والتخ�ض�ضي  املجتمعي  للتطوع 
الإم��ارات يف ت�ضريح  اأطباء  رئي�ض 
“وام” اإن  الإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة 
انطالقها  م��ن��ذ  ح��ر���ض��ت  امل���ب���ادرة 
ت��ق��دمي منوذج  ع��ل��ى   2000 ع���ام 
يحتذى  ال��ت��ط��وع��ي  للعمل  مم��ي��ز 
من قبل املوؤ�ض�ضات والأفراد حمليا 
مبادرات  تبنيها  خالل  من  وعامليا 
التطوعي  العمل  جمال  يف  واأفكار 
الإن�ضاين  الطبي  املجال  خ�ضو�ضا 
اأن  ا�ضتطاعت  امل��ب��ادرة  اأن  واأ���ض��اف 
ت�����ض��ل ب��ر���ض��ال��ت��ه��ا الإن�����ض��ان��ي��ة اإىل 
ب�ضواعد  ال���ف���ق���راء  م���ن  امل���الي���ني 
الذين  ال�����ض��ب��اب  م���ن  م��ت��ط��وع��ي��ه��ا 
للعطاء  مم��ي��زا  من���وذج���ا  ���ض��رب��وا 
الإن�������ض���اين ان�����ض��ج��ام��ا م���ع ال����روح 
الإن�ضانية للمغفور له ال�ضيخ زايد 
“ طيب اهلل  نهيان  اآل  �ضلطان  بن 
ث���راه “ وام���ت���دادا جل�����ض��ور اخلري 
اأبناء  الإم�������ارات  لأب���ن���اء  وال��ع��ط��اء 
زاي����د اخل����ري ال���ذي���ن ن��ه��ج��وا نهج 
يف  خطاه  وخطوا  املوؤ�ض�ض  القائد 
جمالت العمل التطوعي والعطاء 

الن�ضاين .
الإن�ضاين  ال��ع��م��ل  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

فيه  النخراط  والتطوعي وحجم 
ي��ع��د رم���زا م��ن رم���وز ت��ق��دم الأمم 
متطلبات  من  ومطلبا  وازده��اره��ا 
احلياة املعا�ضرة التي اأتت بالتنمية 
والتطور ال�ضريع يف املجالت كافة 
الأ�ضا�ضي  املحرك  هم  ال�ضباب  واأن 
للحركة التطوعية يف مبادرة زايد 
واأ���ض��ا���ض جن���اح براجمها  ال��ع��ط��اء 
م�ضتوى  اأن  اإذ  وال��ع��امل��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
الوعي لدى ال�ضباب ي�ضعر بالفخر 
على  تقع  وامل�ضوؤولية حيث  الكبري 
امل�ضوؤولني تطوير مهاراتهم  عاتق 

لتواكب مهارات ال�ضباب.
الإم�����ارات قدموا  ���ض��ب��اب  اأن  واأك����د 
الإن�ضاين  للعمل  مم��ي��زا  من��وذج��ا 
يف  الفعالة  م�ضاركتهم  خ��الل  م��ن 
برنامج الإمارات للتطوع املجتمعي 
امل�ضتمر  وتواجدهم  والتخ�ض�ضي 
النقا�ضية  احل���ل���ق���ات  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
وامل��ل��ت��ق��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة وامل���وؤمت���رات 
العربية  امللتقيات  واأبرزها  العاملية 
العمل  يف  ال���������ض����ب����اب  ل���ت���م���ك���ني 
للعمل  زاي��د  وملتقيات  التطوعي 
الإن�������ض���اين وم����وؤمت����رات الإم�����ارات 

للعمل التطوع والإن�ضاين.
واأ�ضاف اأن �ضباب الإمارات تطوعوا 
متطوع  املليون  حملة  يف  ميدانيا 

الرامج  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة  و����ض���ارك���وا 
ال��ت��دري��ب��ي��ة لأك���ادمي���ي���ة الإم�����ارات 
ل��ل��ت��ط��وع واأك���ادمي���ي���ة زاي����د للعمل 
اليومي  ال���ع���م���ل  ويف  الإن���������ض����اين 
والعيادات  املتحركة  للم�ضت�ضفيات 
املتنقلة يف كل من م�ضر وال�ضومال 
وزجن���ب���ار وت��ن��زان��ي��ا وال�������ض���ودان يف 
التطوعي  ل��ل��ع��م��ل  مم��ي��ز  من�����وذج 

ال�ضبابي والعطاء الن�ضاين.
وذكر ال�ضامري اأن �ضباب الإمارات 
للفرق  الإن�ضانية  امل��ه��ام  يف  ���ض��ارك 
ال��ت��ط��وع��ي��ة واأب����رزه����ا ف���رق تطوع 
وج����اه����زي����ة وا����ض���ت���ج���اب���ة وع���ط���اء 
للتطوع  الإم���������������ارات  ك���������ض����ف����راء 
التخفيف من معاناه  و�ضاهموا يف 

الفئات املعوزة يف خمتلف الدول.
وتعد مبادرة زايد العطاء منوذجا 
ف����ري����دا ل��ل��ع��م��ل الإن���������ض����اين على 
حيث  وال��دويل  املحلي  ال�ضعيدين 
من  العديد  اإطالقها  منذ  حققت 
�ضعيدي  على  القيمة  الإجن����ازات 
ال���ت���ن���م���ي���ة امل���ج���ت���م���ع���ي���ة وال���ع���م���ل 
ال����ت����ط����وع����ي وت�������ض���م���ل امل����ج����الت 
والتعليمية  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال�����ض��ح��ي��ة 

والثقافية.
من  ع��ددا  تاأ�ضي�ضها  منذ  واأطلقت 
ال���رام���ج ال��ت��ط��وع��ي��ة م��ن��ه��ا حملة 

الرنامج  و   “ متطوع  مليون   “
الطبية  ل��ال���ض��ت��ج��اب��ة  ال���وط���ن���ي 
وبرنامج  ا����ض���ت���ج���اب���ة  ل����ل����ط����وارئ 
وبرنامج  الجتماعية  امل�ضوؤولية 
“تدريب  وب����رن����ام����ج  “وقاية” 

عدد  اإىل  اإ�����ض����اف����ة  حدود”  ب����ال 
حملة  مثل  العاملية  امل��ب��ادرات  م��ن 
معوز  طفل  مليون  لعالج  العطاء 
الإن�ضاين  الإم���ارات���ي  وامل�ضت�ضفى 

العاملي املتنقل عالج .

�سعيد وخليفة بن طحنون يعزيان يف 
وفاة جابر بن فالح الأحبابي

�سفري الدولة ووزير الإعالم 
الأثيوبي يبحثان تعزيز التعاون

•• اأدي�س اأبابا-وام: 

التقى  اأثيوبيا  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �ضفري  امل��ه��ري  �ضامل  ع��ب��داهلل  غ��ازي  �ضعادة  بحث 
ومعايل نغري لينت�ضو وزير الإعالم والت�ضال احلكومي الأثيوبي �ضبل تعزيز التعاون بني 
دولة الإمارات وجمهورية اأثيوبيا يف جمال الإعالم. وناق�ض اجلانبان - خالل اللقاء الذي 
عقد يف مقر وزارة الإعالم يف العا�ضمة الأثيوبية اأدي�ض اأبابا - جممل العالقات الثنائية 
بني البلدين و�ضبل تعزيزها. واأ�ضاد معايل الوزير لينت�ضو بالتقدم والتطور الذي ي�ضهده 
قطاع الإعالم يف دولة الإمارات .. معربا عن رغبة حكومته يف التعاون مع الإمارات يف هذا 
البلدين  العالقات بني  الذي حققته  التطور  الدولة على  اأثنى �ضفري  املجال. من جهته 

على خمتلف امل�ضتويات. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
اعالن وتكيلف بالوفاء بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2017/1483  تنفيذ جتاري
اأن  ت��ي  مبا  ال  ا�ضتايل جي  �ضركة عمرو   -2 اهلل  ح��رز  م��روان حممد  -1 عمرو  املنفذ �ضدهما  اإىل 
طالب التنفيذ – حمفوظ �ضامل بن حمفوظ  ، اأمل خمي�ض دروي�ض حممد البلو�ضي ، قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بتنفيذ هذا احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2015-1617 
جتاري كلي وبدفع املبلغ املنفذ به وقدرهم 21400 درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف اإىل طالب التنفيذ 
اأو خزينة املحكمة . 2- حل وت�ضفية �ضركة عمرو �ضتايل جي ال تي وندب امل�ضفي �ضاحب الدور يف 
الدعوى وم�ضتنداتها وما  اأوراق  ال�ضركات لت�ضفيتها بالطالع على  املتخ�ض�ض يف ت�ضفية  اجلدول 
وكافة  و�ضجالتها  ال�ضركة  دفاتر  وج��رد  اأخ��رى وح�ضر  له من م�ضتندات  يقدمه اخل�ضوم  اأن  ع�ضى 
وحركة  لها  املحا�ضبية  الدفاتر  على  الط��الع  خ��الل  من  ح�ضاباتها  وفح�ض  واأ�ضولها  موجوداتها 
اليرادات وامل�ضروفات وك�ضوف حركة احل�ضاب لدى البنوك و�ضول لبيان املركز املايل لها ثم بيان ما 
لها من اأموال لدى الغري وال�ضعي لتح�ضيلها وايداعها ح�ضاب خا�ض بالت�ضفية لدى اأحد امل�ضارف 
وبيع كافة موجوداتها املنقولة والعقارية باملزاد العلني واإيداع ح�ضيلة البيع بذلك احل�ضاب وبيان ما 
بالن�ضر ب�ضحيفتني  الت�ضفية  التزامات للغري ودعوتهم لتقدمي طلباتهم والأخطار عن  عليها من 
حمليتني يوميتني لإعالم الدائنني غري معلومي العنوان والعمل على �ضداد هذه الديون والوفاء 
بها واإيداع مبالغ كافية للوفاء بالديون املتنازع عليها حلني الف�ضل يف املنازعة وكذا تلك غري معلومة  
املك�ضب  حيث  من  الت�ضفية  بعد  ال�ضركة  يف  اخل�ضوم  من  كل  ح�ضة  وبيان  عناوينهم  اأو  الدائنني 
واخل�ضارة يف �ضوء ن�ضب التوزيع الواردة بعقد التاأ�ضي�ض وما اأنتهي اإليه تقرير اخلبري ال�ضابق ندبه 
يف الدعوى مع اإعادة تقرير مبدئي بذلك يعر�ض على ال�ضركاء ويقوم بتوزيعها عليهم وعليه اإنهاء 
الت�ضفية خالل �ضتة اأ�ضهر يقدم بعدها ح�ضاب ختاميا لها ثم يقوم ب�ضهر احلكم بال�ضجل التجاري 
ل�ضطب قيد ال�ضركة به على اأن ت�ضاف اأتعاب امل�ضفى على عاتق م�ضروفات الت�ضفية واألزمت املدعي 
عليه ر�ضوم الدعوى وم�ضروفاتها. وعليه فاإن املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن. 
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك �ضركة المارات لالغذية ذ.م.م
 طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية :

Emirates Foods company llc ضركة المارات لالغذية ذ.م.م�

املودعة بالرقم :274841     بتاريخ : 2017/6/13
با�ض������م :  �ضركة المارات لالغذية ذ.م.م

العنوان:ابوظبي هاتف: 025555422 فاك�ض: 025556699 �ضندوق الريد: 51187
 امييل info@emiratesfood.ae ابوظبي

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:31 الغالل واملنتجات الزراعية ومنتجات الب�ضاتني والغابات 
والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة  واخل�ضروات  الفواكه  احلية  احليوانات  اخ��رى  فئات  يف  ال��واردة  غري 

الطبيعية املواد الغذائية اخلا�ضة باحليوانات ال�ضعري املنبت )امللت(.
الجنليزية  باللغة   )E.F.C( ا�ضفله  ه��الل  �ضكل  داخلها  دائ��رة  �ضكل  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�ضف 
ا�ضفلها  الجنليزية  باللغة   )Emirates Foods company llc( ال�ضكل  وا�ضفل  �ضكل  يدنوها 

)�ضركة المارات لالغذية ذ.م.م( باللغة العربية باللونني البي�ض وال�ضود. 
ال�ض��رتاطات :عدم املطالبة بحق ح�ضري عند ا�ضتخدام كلمة )المارات Emirates( مبعزل عن العالمة 

وبالو�ضاع الخرى لعتبارها ا�ضم منطقة جغرافية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  10  يوليو 2017 العدد 12066
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العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

اإعــــــــــالن
لت�ضليح  ال�ض�����ادة/امل�ضكاة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN 1113967:كهرباء ال�ضيارات ال�ضل وفروعه رخ�ضة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حممد حممود علي حممد �ضاجواين %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف م�ضفر م�ضلح هداد عبيد العرياين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�ض�����ادة/امل�ضكاة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2182942:قطع غيار ال�ضيارات اجلديدة رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد حممود علي حممد �ضاجواين %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف م�ضفر م�ضلح هداد عبيد العرياين

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

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

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

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

CN 1134899:الملنيوم والزجاج رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خالد خليفة �ضويدان حمد الكعبي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف �ضعيد خليفة �ضامل حا�ضوم الدرمكي

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

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

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

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

وادي الكالم ل�ضالح اطارات ال�ضيارات
 رخ�ضة رقم:CN 1814185 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه 

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

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

اإعــــــــــالن
�ضما  ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1010409:ال�ضلوان لالعمال ال�ضرياميك رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �ضهاب احمد مهنا النوبي املحرمي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف نهيان احمد مهنا النوبي املحرمي

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

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

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

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

CN 1551384:تامي للع�ضائر رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه 

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

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

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

CN 2240840:لل�ضفر رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه 

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

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

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

لتاجري ال�ضيارات - فرع 1 
رخ�ضة رقم:CN 1004154-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه 

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

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ �ضوربراي�ض لالدوات الكهربائية وال�ضحية 

رخ�ضة رقم:CN 1981346  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*3.90 اىل 1*1

 تعديل ا�ضم جتاري من/�ضوربراي�ض لالدوات الكهربائية وال�ضحية
SURPRISE ELECTRICAL AND SANITARY WARE

اىل/ �ضبارك لل�ضيانة العامة وت�ضميم الديكور
SPARK INTERIORS AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي م�ضفح الن�ضاعية حمل 4 م 5 ق 67 اىل ابوظبي امل�ضفح 
م 33 37627 37627 عي�ضى خليفه احمد �ضيف واخرين

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة خدمات حقول ومن�ضاأت النفط والغاز الرية والبحرية )0910018(
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة اعمال تنفيذ الت�ضميم الداخلي )الديكور( )4330015(

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة �ضيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ضاط/حذف بيع الدوات ال�ضحية ومتديداتها - بالتجزئة )4752004(

تعديل ن�ضاط/حذف بيع الدوات الكهربائية ومتديداتها - بالتجزئة )4752006(
تعديل ن�ضاط/حذف بيع ال�ضالك والكابالت الكهربائية - بالتجزئة )4752024(

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

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

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

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

ا�ض ا�ض الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م - فرع ابوظبي
رخ�ضة رقم:CN 1013211 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه 

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

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

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

الحمر لت�ضليح ال�ضيارات 
رخ�ضة رقم:CN 1747101 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه 

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

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�ض الرخ�ضة 
املنذري  ور�ضة  التجاري  بال�ضم   CN رقم:1048254 
الرخ�ضة  تعديل  طلب  بالغاء  لل�ضيارات  وحمبوب 

واعادة الو�ضع كما كان عليه �ضابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه 

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

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

اإعــــــــــالن
ملواد  واي  ال�ض�����ادة/وينج�ض  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البناء رخ�ضة رقم:CN 2305402 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة عبدالغفور �ضيكات كونهاراموتي حاجي �ضيكات %100
تعديل وكيل خدمات

ا�ضافة عبيد �ضلطان يو�ضف بن ن�ضر الزعابي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف عبيد �ضلطان يو�ضف بن ن�ضر الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ �ضالون ووك ان الرجايل ذ.م.م 

رخ�ضة رقم:CN 1992729 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/عادل �ضامل مبارك اجلالف املهريي من �ضريك اىل مالك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ عادل �ضامل مبارك اجلالف املهريي من 51% اىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حم�ضن علي حممود اخرت

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

تعديل نوع الرخ�ضة من جتارية اىل حرفية
تعديل راأ�ض املال/من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اىل موؤ�ض�ضة فردية

 تعديل ا�ضم جتاري من/�ضالون ووك ان الرجايل ذ.م.م
WALK IN GENTS SALOON LLC

اىل/ �ضالون ووك ان الرجايل
WALK IN GENTS SALOON

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

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

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

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

CN 1950507:ضوكول رخ�ضة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه 

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

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

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

الغد لال�ضت�ضارات والتدريب
 رخ�ضة رقم:CN 1727586 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه 

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

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ موؤ�ض�ضة املتعهد لالعمال الكهربائية

رخ�ضة رقم:CN 1125520 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة انور عبداهلل �ضعيد عبداهلل ال�ضيعري %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/خالد حممد فا�ضل اليبو من مالك اىل �ضريك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ خالد حممد فا�ضل اليبو من 100% اىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف احمد حممد عبداهلل خلفان ال�ضام�ضي
تعديل راأ�ض املال/من 0 اىل 150000

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

 تعديل ا�ضم جتاري من/موؤ�ض�ضة املتعهد لالعمال الكهربائية
AL MOUTAHED ELECTRONIC & SANITARY WORK

اىل/ �ضركة املتعهد لالعمال اللكرتوميكانيكية ذ.م.م
AL MOUTAHED ELECTROMECHANICWORKS LLC

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

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

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

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

لعمال اطفاء احلريق والتكييف ذ.م.م 
رخ�ضة رقم:CN 1185447 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة انور عبداهلل �ضعيد عبداهلل ال�ضيعري %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد عبداهلل خلفان ال�ضام�ضي

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

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

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

اإعــــــــــالن
كافيه  ال�ض�����ادة/فلورن�ضا  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2128464:الأ�ضل وفروعه رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �ضهاب احمد مهنا النوبي املحرمي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف نهيان احمد مهنا النوبي املحرمي

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

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

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

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

 CN 2233635:ضتار خلدمات الفراح رخ�ضة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه 

املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ال�ضيخ  اأك���د م��ع��ايل 
لرعاية  العامة  الهيئة  رئي�ض  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
ال��وط��ن��ي لالأن�ضطة  ال��رن��ام��ج  اأن  وال��ري��ا���ض��ة  ال�����ض��ب��اب 
ال�ضيفية “ �ضيف بالدي “ يعتر من�ضة �ضبابية بالغة 
يف  ال�ضباب  ل��دى  املتطورة  ال�ضخ�ضية  بناء  يف  الأهمية 
املجتمع وتعزيز قيم امل�ضوؤولية املجتمعية لديه ومتكني 
وفئاته  املجتمع  قطاعات  بني  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة 

وحتقيق التناف�ضية على اأعلى امل�ضتويات.
اإط���ار روؤي���ة القيادة احلكيمة  ي��اأت��ي يف  اأن ذل��ك  واأ���ض��اف 
ممثلة ب�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” واأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة واإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو 
ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�ض الأعلى لالحتاد حكام الإمارات .

تويل  الإم����ارات  ل��دول��ة  احلكيمة  القيادة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
�ضريحة ال�ضباب اهتماما خا�ضا وتوفر لهم فر�ض الإبداع 
وبرامج التطوير وتفتح م�ضرية الإجنازات التي تقودهم 

والأن�ضطة  ال��رام��ج  كل  دع��م  اإىل  دائما  وتوجه  للتميز 
ال�ضبابية ومن اأبرزها الرنامج الوطني �ضيف بالدي.

“ �ضيف  يتناولها  ال��ت��ي  امل��وا���ض��ي��ع  اأن  معاليه  واأو���ض��ح 
بالدي “ تنبع من حر�ض الدولة على بناء الإن�ضان من 
والطاقات  الإمكانات  كل  وتوفري  الفر�ض  اإتاحة  خالل 
اأمامه لالإبداع والبتكار وتعميق ثقته بذاته ومتكينه يف 
مواجهة التحديات كافة التي تواجهه وتو�ضيع مداركه 
يحقق  مب��ا  والإي��ج��اب��ي  ال��ذك��ي  التفكري  على  وت�ضجيعه 

التقدم امل�ضتدام يف خمتلف جمالت التنمية.
ك���ل عام  ث���م���اره  “ ي���وؤت���ي  ب�����الدي  “ ���ض��ي��ف  اإن  وق�����ال 
وتنمية  ورع��اي��ت��ه��م  امل��وه��وب��ني  م��ن  امل��زي��د  با�ضتقطاب 
ال��ع��م��ل والعطاء  ق��ي��م  م��ه��ارات��ه��م وق���درات���ه���م وغ���ر����ض 
جانب  اإىل  طموحاتهم  لتحقيق  نفو�ضهم  يف  والتميز 
وعمل  التطوع  وثقافة  املجتمعي  التالحم  روح  تعزيز 
اإىل مبادرات  ا�ضتجابة  امل�ضتمر  اخلري والقراءة والتعلم 
العالقة  تفعيل  عن  ف�ضال  الر�ضيدة  قيادتنا  وتوجهات 
القطاعات  وخمتلف  واجلامعات  املدار�ض  مع  التبادلية 
لروؤية  العملية  ال�ضور  اإح���دى  يعك�ض  مب��ا  واملوؤ�ض�ضات 

القيادة احلكيمة يف هذا املجال.
ببذل  للرنامج  املنظمة  العليا  اللجنة  معاليه  ووج��ه 
املزيد من اجلهد والعمل املتوا�ضل خالل الفرتة املقبلة 

لتكون ن�ضخة هذا العام متفردة تلبي اهتمامات ال�ضباب 
 “ اإب��داع��ات��ه��م وت��رك��ز يف براجمها على م��ب��ادرة  وحت��ف��ز 
“ لت�ضاهم يف تر�ضيخ ثقافة العطاء واخلري  عام اخلري 
والتطوع . موؤكدا دعمه الكبري لإجناح جميع الفعاليات 
والأن�ضطة ومتابعته امل�ضتمرة جلميع فعاليات الرنامج 

لي�ضل باأف�ضل �ضورة اإىل املجتمع.
الدرا�ضة  العاملة  اللجان  به  نو�ضي  ما  اأه��م  اأن  واأ�ضاف 
ومتابعته  العمل  وتقييم  الرنامج  يقدمه  ملا  الدائمة 
ال�ضباب  وم��الح��ظ��ات  اآراء  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  ب��ا���ض��ت��م��رار 
قدر  تلبيتها  وحم���اول���ة  اأم���وره���م  واأول����ي����اء  امل�����ض��ارك��ني 

امل�ضتطاع.
ب��ن م��ب��ارك ع��ل��ى �ضرورة  ن��ه��ي��ان  ال�ضيخ  و���ض��دد م��ع��ايل 
الهتمام برامج ال�ضباب وتدريبهم واكت�ضاف مواهبهم 
اأولويات  راأ���ض  على  تاأتي  كونها  منهم  املبدعني  ورعاية 
برنامج  الهتمام  بالغ  اأوله���ا  التي  ال�ضبابية  ال��رام��ج 
الر�ضيدة  القيادة  لقناعة  جت�ضيدا   “ ب��الدي  �ضيف   “
للدولة باأن ال�ضتثمار احلقيقي يكمن يف اإعداد القيادات 
الوطنية ال�ضابة باعتبارهم عماد الوطن وركيزة التنمية 

وبناة امل�ضتقبل وحموره .
الإمارات  الأك��ر يف جمتمع  ال�ضباب هو  اأن قطاع  واأك��د 
واجلميع يعلم اأن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان ي�ضع اإعدادهم وتنميتهم ومتكينهم يف مقدمة 
الأولويات الوطنية واملجتمعية.

را�ضد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  مكتوم  اآل 
نهيان يعطيان اأهمية خا�ضة لكل الرامج الوطنية التي 
تهدف اإىل حتفيز ال�ضباب نحو الإبداع والبتكار واملبادرة 
اأ�ضحاب  اأن  اإىل  اإ�ضافة  املجتمعية  وامل�ضوؤولية  والعطاء 
ال�ضمو حكام الإمارات يحر�ضون جميعا على توفري كل 
�ضبل الرعاية والعناية لقطاع ال�ضباب يف دولتنا العزيزة 
الوطن يف خمتلف  �ضباب  كل  م�ضاركة  وتفعيل  دعم  مع 

اأوجه ومنا�ضط احلياة.
اأبنائهم  لتوجيه  ال�����ض��ب��اب  اأم����ور  اأول���ي���اء  معاليه  ودع���ا 
للم�ضاركة يف “ �ضيف بالدي “ وت�ضجيعهم على ا�ضتغالل 
الفر�ض الكثرية التي يوفرها الرنامج الذي يعد اأحد 
والجتماعية  والدينية  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  املقومات 
اأن  واأك��د  ال��رائ��دة.  دولتنا  يف  والريا�ضية  والقت�ضادية 
الأف�ضل  لتقدمي  دائ��م  �ضعي  يف  الرنامج  يف  العاملني 
للم�ضاهمة يف  دائ��م  ب�ضكل  والو�ضائل  الأه��داف  وتطوير 
القادم لغد  ال�ضباب وال�ضغار لأنهم الأمل  واإفادة  اإ�ضعاد 
لكي  الإمكانات  كل  دولتنا  وف��رت  اأن  بعد  خا�ضة  اأف�ضل 

ن�ضري يف ركب التطور والنه�ضة .

•• دبي-وام:

اخلريي  والعمل  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  دائ��رة  كرمت 
فعاليات  يف  �ضاركت  التي  التنظيمية  اللجان  دبي  يف 
دورته  “ يف  الرم�ضاين  حممد  بن  را�ضد  “ ملتقى 
بن  اأحمد  ال�ضيخ  �ضمو  برعاية  اأقيمت  التي  الثانية 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم رئي�ض موؤ�ض�ضة حممد بن 

را�ضد اآل مكتوم للمعرفة.
ح�ضر الح��ت��ف��ال - ال��ذي اأق��ام��ت��ه ال��دائ��رة يف فندق 
مدير  ال�ضيباين  حمد  الدكتور   - كونتيننتال  ان��رت 
يف  اخل��ريي  والعمل  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  دائ��رة  ع��ام 
دبي واملدراء التنفيذيون يف الدائرة وخليفة بن دراي 
الإ�ضعاف  خل��دم��ات  دب��ي  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  امل��دي��ر 

واملقدم عبد  دبي  نور  قناة  ال�ضركال مدير  وعبداهلل 
الرحمن بال�ضالت من الإدارة العامة للدفاع املدين 
وع����دد م��ن مم��ث��ل��ي ال��ه��ي��ئ��ات وامل��ن��ظ��م��ات احلكومية 

العاملة يف دبي .
جلميع  �ضكره  ع��ن   - كلمته  يف   - ال�ضيباين  واأع���رب 
ال��ل��ج��ان ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة ال��ت��ي ع��م��ل��ت طوال 
وجلميع  امللتقى  فعاليات  اإجن��اح  على  رم�ضان  �ضهر 
اأن  اإىل  م�ضريا   .. دعمته  التي  والأف����راد  املوؤ�ض�ضات 
مبتابعة  ك��ب��ريا  ك��ان  وال��ت��ح��دي  �ضعبة  ك��ان��ت  املهمة 
حثيثة وم�ضتمرة من مكتب �ضمو ال�ضيخة هند بنت 
جمعة اآل مكتوم - جعله اهلل يف ميزان ح�ضناتها ورحم 
اهلل ال�ضيخ را�ضد بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم الذي 

اأطلق ا�ضمه على امللتقى تخليدا لذكراه العطرة -.

الوعي  ا�ضتهداف  يف  جنحت  الفعاليات  اأن  واأ���ض��اف 
واخلري معا خا�ضة اأننا يف عام اخلري .

 275 اأكر من  امللتقى بلغ  اأن عدد زوار  اإىل  منوها 
اأكر  ال�ضائمني  اإفطار  خيام  وا�ضتهدفت  زائ��ر  األ��ف 

من 2.5 مليون �ضائم .
وقال اإن امللتقى ا�ضتهدف اجلانب الإن�ضاين والتوعوي 
وذلك بتقدمي العديد من املحا�ضرات الدينية التي 
بلغ عددها اأكر من 80 حما�ضرة يف جميع م�ضاجد 
�ضيوف  العلماء  لأ�ضهر  حما�ضرات  ت�ضع  منها  دب��ي 
امللتقى من خارج الدولة اأقيمت يف م�ضجد الرا�ضدية 

الكبري .
40 قارئا وهم  اأكر من  ا�ضت�ضاف  امللتقى  اأن  وذكر 
ال��ع��امل الإ�ضالمي  ك��وك��ب��ة مي��ث��ل��ون م�����ض��اه��ري ق���راء 

عدد  يف  الف�ضيل  رم�ضان  �ضهر  ليايل  اإح��ي��اء  بهدف 
. دبي  اإمارة  يف  م�ضجدا   11

ملراكز  ب��رام��ج  ث��م��ان��ي��ة  ن��ظ��م  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
الإ�ضالمية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ب��ن��ت احل�����ض��ني  ه��ي��ا  الأم�����رية 
برامج  “واأربعة  ال�����ض��ي��ف  واأم  “املزهر  ف��رع��ي��ه��ا  يف 
الإفتاء متثلت يف جل�ضات لالإفتاء يف  رئي�ضية لإدارة 
املوؤ�ض�ضات العقابية وامل�ضت�ضفيات احلكومية وجل�ضات 
الإفتاء الثابتة يف م�ضاجد دبي ف�ضال عن امل�ضاركات 
اأحكام  يف  وحلقات  والإذاع���ة  بالتلفزيون  الإعالمية 
وفعالية  برناجما   24 بجانب  والزكاة  ال�ضيام  فقه 
ملركز حممد بن را�ضد للثقافة الإ�ضالمية يف الر�ضاء 
لتحفيظ  ملراكز مكتوم  وفعاليات  برامج  اإىل  اإ�ضافة 

القراآن الكرمي بالورقاء .

وثمن ال�ضيباين الدعم الكبري من �ضمو ال�ضيخ اأحمد 
بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم - راعي امللتقى - وهو 
وامل�ضاهمة  اخل���ري  ع��م��ل  يف  احل��اف��ل  ل�ضجله  م����دادا 
يف ن�����ض��ر ال���دع���وة الإ����ض���الم���ي���ة يف م�����ض��ارق الأر������ض 
وم��غ��ارب��ه��ا ف��ك��ان امل��ل��ت��ق��ى يف ح��د ذات����ه وج��ه��ة يقبل 
حيث  الروحانية  حاجتهم  لإ�ضباع  ال�ضائمون  عليها 
وا�ضت�ضعروا  بالإميان  عامرة  رم�ضانية  ليال  عا�ضوا 
ن�����ض��ائ��م ال��رح��م��ة وامل��غ��ف��رة ال��ت��ي وع���د اهلل ع��ز وجل 
ال�ضهر  خالل  واملتفكرين  والعابدين  ال�ضائمني  بها 

الف�ضيل .
الرئي�ضة  التنظيمية  اللجان  بتكرمي  واختتم احلفل 
للملتقى واجلهات الداعمة ومنها �ضرطة دبي وهيئة 
الطبية  املدين واجلهات  كهرباء ومياه دبي والدفاع 

امل�����ض��ارك��ة وال���ت���ي ق��دم��ت ف��ع��ال��ي��ات ط��ب��ي��ة جمانية 
لل�ضائمني طوال �ضهر رم�ضان منها هيئة ال�ضحة يف 
دبي و�ضركة ديجيتال للمعار�ض وامل�ضت�ضفى ال�ضعودي 
 “ “ برامي وبرجيل وميديور  الأمل��اين وم�ضت�ضفيات 
ا�ضرت ومركز  و�ضيدلية ليف وم�ضت�ضفى و�ضيدلية 
وميديا  ا�ضو  بيديا  و�ضركة  الطبي  العلماء  �ضلطان 
�ضينا  اب���ن   “ �ضيدليتي  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ���ض��ب��ا 
نيوتري�ضن  وم��رك��زي  دب��ي  بلدية  “وعيادة  واملدينة 

والكرامة الطبيني واإدارة فندق انرت كونتيننتال.
دائرة  ال�����ض��ب��اب يف  روؤي����ة  ملجل�ض  خ��ا���ض  ت��ك��رمي  ومت 
لدوره  دبي  يف  اخل��ريي  والعمل  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون 
ال�ضائمني  على  الإف��ط��ار  وج��ب��ات  ت��وزي��ع  يف  الكبري 

خالل �ضهر رم�ضان الف�ضيل .

•• دبي-وام:

واملوا�ضالت  ال��ط��رق  هيئة  وقعت 
لل�ضيليكون  دب���ي  واح����ة  و���ض��ل��ط��ة 
لواحة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال���ه���ي���ئ���ة   -
احلرة  امل��دي��ن��ة  لل�ضيليكون  دب���ي 
ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ة امل����ت����ك����ام����ل����ة - 
�ضراكة  لإط�����الق  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
مبوجبها  ي���ت���م  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة 
التزامهما امل�ضرتك بتعزيز مفهوم 

التنقل الذكي يف دبي وتخ�ضي�ض 
امل��رك��ب��ة الذكية  م�����ض��ارات حل��رك��ة 
ذاتية القيادة يف منطقة واحة دبي 

لل�ضيليكون.
امل���ذك���رة ع���ن ه��ي��ئ��ة الطرق  وق����ع 
بهروزيان  اأح��م��د   .. وامل��وا���ض��الت 
ملوؤ�ض�ضة  ال����ت����ن����ف����ي����ذي  امل������دي������ر 
املركبات  جلنة  رئي�ض  الرتخي�ض 
وقعها  فيما   .. الهيئة  يف  الذكية 
لل�ضيليكون  دبي  واح��ة  �ضلطة  عن 
نائب  املطرو�ضي  جمعة  ال��دك��ت��ور 

املدير التنفيذي للعمليات و�ضوؤون 
العمالء يف ال�ضلطة وذلك يف مقر 
ب���ح�������ض���ور عدد  دب�����ي  ال���ه���ي���ئ���ة يف 
م��ن امل�����ض��وؤول��ني وامل��وظ��ف��ني لدى 

الطرفني.
واأعرب اأحمد بهروزيان عن فخر 
الهيئة بالدخول يف �ضراكة وتعاون 
لل�ضيليكون  دب��ي  واح��ة  �ضلطة  مع 
الذكي  للتنقل  خلطتها  ت��ن��ف��ي��ذا 
لل�ضيليكون  دبي  واح��ة  منطقة  يف 
تكنولوجية  م��دي��ن��ة  مت��ث��ل  ال��ت��ي 

للعي�ض  متكامال  جمتمعا  ت��وف��ر 
والعمل .

بني  ال��ت��ع��اون  اأن  يف  ثقته  م��وؤك��دا 
يف  فعال  ب�ضكل  �ضي�ضهم  اجلانبني 
الر�ضيدة  حكومتنا  روؤي���ة  حتقيق 
حتويل  اإىل  ال��رام��ي��ة  وم��ب��ادرت��ه��ا 
رح����الت  اإج�����م�����ايل  م����ن   25%
اإىل رح��الت ذاتية  دب��ي  التنقل يف 
املوا�ضالت  و���ض��ائ��ل  ع��ر  ال��ق��ي��ادة 

املختلفة بحلول 2030.
ال����ط����رق  ه����ي����ئ����ة  اأن  واأ���������ض��������اف 

طرفا  ب�����ض��ف��ت��ه��ا   - وامل���وا����ض���الت 
الذكية  دب���ي  م���ب���ادرة  اأ���ض��ا���ض��ي��ا يف 
بتعزيز  ال��دائ��م  التزامها  ت��وؤك��د   -
لو�ضائل  امل���ت���ق���دم���ة  ال���ت���ق���ن���ي���ات 
امل����وا�����ض����الت ال���ع���ام���ة وب������ذل كل 
اجلهود املمكنة لتطوير خدماتها 
م�ضتويات  اىل  و����ض���ول  ال��ذك��ي��ة 

اأعلى من �ضعادة املتعاملني.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور جمعة 
التفاهم  م���ذك���رة  اإن  امل��ط��رو���ض��ي 
مت���ث���ل خ���ط���وة م��ه��م��ة يف اإر�����ض����اء 
���ض��راك��ة ط��وي��ل��ة الأم����د م��ع هيئة 
وجت�ضيدا  وامل���وا����ض���الت  ال���ط���رق 
ح���ق���ي���ق���ي���ا ل����ل����م����ب����ادئ والأف������ك������ار 
ال����ت����ي ت����ق����وم ع��ل��ي��ه��ا واح�������ة دبي 
م�ضاهما  ب�����ض��ف��ت��ه��ا  ل��ل�����ض��ي��ل��ي��ك��ون 
مهما يف بلورة روؤية القيادة لدبي 

الذكية ولالإ�ضهام يف تطبيق هذه 
م�ضارات  خ�ض�ضنا  ف��ق��د  ال���روؤي���ة 
لهيئة  ال��ذك��ي��ة  امل��رك��ب��ات  لتجربة 

املدينة  يف  وامل���وا����ض���الت  ال���ط���رق 
التابعة  امل��ت��ك��ام��ل��ة  التكنولوجية 

لواحة دبي لل�ضيليكون.
واأ�ضاف اأنه ات�ضاقا مع ا�ضرتاتيجية 
دبي للتنقل ذاتي القيادة والتوجه 
ال�ضرتاتيجي حلكومة دبي ب�ضاأن 
امل����دن ال��ذك��ي��ة ال��ق��ائ��م ع��ل��ى �ضتة 
واملجتمع  باحلياة  تتمثل  حم��اور 
واحلوكمة  والق��ت�����ض��اد  وال��ت��ن��ق��ل 
دبي  واح��ة  �ضلطة  �ضرعت  والبيئة 
لل�ضيليكون يف تن�ضيق اجلهود مع 
بهدف  واملوا�ضالت  الطرق  هيئة 
ذاتية  ال�����رح�����الت  ع�����دد  ت��ك��ث��ي��ف 
القيادة يف دبي وهو تعاون يتناغم 
ال����ه����ادف����ة خلف�ض  اجل����ه����ود  م����ع 

الب�ضمة الكربونية واحلفاظ على 
بيئة �ضحية وهواء نظيف لل�ضكان 
يف دب��ي واإن���ه ان��ط��الق��ا م��ن دورنا 
كمركز للتميز وخمتر لتطبيقات 
املدينة الذكية ناأمل يف الإ�ضهام يف 
اجلديدة  التقنيات  نطاق  تو�ضيع 

للتنقل ذاتي القيادة وتطويرها.
اأن الإجن�����ازات  امل��ط��رو���ض��ي  واأك����د 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا هيئة  ال��ع��م��الق��ة 
ال����ط����رق وامل�����وا������ض�����الت يف وق���ت 
يف  كبرية  بدرجة  اأ�ضهمت  قيا�ضي 
عاملية حديثة  كمدينة  دب��ي  اإب���راز 
وبوؤرة ناب�ضة للموا�ضالت العامة 
تقف على ق��دم امل�����ض��اواة م��ع اأكر 

املدن تقدما يف العامل.

نهيان بن مبارك : “�سيف بالدي” من�سة وطنية تعزز قيم امل�سوؤولية املجتمعية لدى ال�سباب

»اإ�سالمية دبي« تكرم اللجان التنظيمية واجلهات الداعمة ل� »ملتقى را�سد بن حممد الرم�ساين«

طرق دبي و واحة ال�سيليكون تتعاونان لتعزيز النقل الذكي ذاتي القيادة

عجمان يف  الجرة  مركبات  طلبات  زيادة  مراكز اأطفال ال�سارقة تطلق مع�سكر �سيف املواهب اليوم63% 
•• عجمان : الفجر 

ك�����ض��ف ع��م��ر حم��م��د ل��وت��اه امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع ال��ع��م��ل��ي��ات يف موؤ�ض�ضة 
املوا�ضالت العامة اأن مركز التن�ضيق والتحكم التابع لقطاع العمليات باملوؤ�ض�ضة 
قد حقق زيادة %63 عن نف�ض الفرتة لعام 2016 وذلك يف ن�ضبة التوا�ضل 
لطلبات مركبات الجرة اخلا�ضة بتاك�ضي مهرة والليموزين ومركبات ا�ضحاب 
وا�ضاف  تاك�ضي.   الذكي عجمان  والتطبيق  ال�ضاخن  الهمم من خالل اخلط 
لوتاه اأن مركز التن�ضيق والتحكم التابع ملوؤ�ض�ضة املوا�ضالت العامة يعتر همزة 
مركبات  ا�ضطول  حركة  مبراقبة  يقوم  حيث  واملوؤ�ض�ضة  اجلمهور  بني  الو�ضل 
الجرة التابعة ل�ضركات المتياز ومركبات النقل العام من خالل انظمة التتبع 
املوؤ�ض�ضة  ال�ضتف�ضارات اخلا�ضة بخدمات  بالإ�ضافة ل�ضتقبال جميع  املتطورة 
بجميع  الج���رة  مركبات  حجز  خ��دم��ات  بتقدمي  ي��ق��وم  كما  ال�ضكاوى  وتلقي 
انواعها على مدار 24 �ضاعة، م�ضريا اىل تطوير نظام جديد لتحديث خدمات 

املمار�ضات  اف�ضل  خ��الل  م��ن  احلديثة  التكنولوجيا  ي��واك��ب  مب��ا  ال��ع��ام  النقل 
التن�ضيق وال��ت��ح��ك��م ينفذ اخلطة  ب���اأن م��رك��ز  ال���ع���ام.  واف����اد  ال��ن��ق��ل  يف جم���ال 
ال�ضرتاتيجية عر التطبيق الأمثل للخدمات الذكية بهدف تقدمي باقة من 
التوا�ضل مع  املجتمع  �ضرائح  ت�ضهل على اجلمهور من جميع  التى  اخلدمات 
الذكية يف خمتلف اخلدمات  ت�ضعى  لال�ضتفادة من تطبيقاتها  املوؤ�ض�ضة، كما 
تاك�ضي” بتحديد موقع  “عجمان  التي تقدمها للجمهور كتطبيق  واملبادرات 
غاية  يف  اأم��را  اأج��رة  �ضيارة  على  ح�ضوله  يجعل  ما  تلقائية  ب�ضورة  امل�ضتخدم 
مع  املبا�ضر  للتوا�ضل  التطبيق  طريق  عن  الطلب  مبجرد  والي�ضر  ال�ضهولة 
والتوا�ضل  ودرا�ضتها  ال�ضكاوى  تلقي  اإىل  بال�ضافة  والتحكم،  التن�ضيق  مركز 
وذل��ك من  وال��ب��ت فيها  الن��ت��ظ��ار على حلها  زم��ن  م��ن  للتقليل  م��ع اجلمهور 
التوا�ضل  وو�ضائل  الذكي  والتطبيق   600599997 ال�ضاخن  اخلط  خالل 
واملوا�ضالت يف  النقل  ا�ضتح�ضان م�ضتخدمي  املختلفة مما يالقي  الجتماعي 

الإمارة

•• ال�صارقة-وام:

القادة  ل�ضناعة  ق���رن  رب���ع  ملوؤ�ض�ضة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����ض��ارق��ة  اأط��ف��ال  م��راك��ز  تطلق 
واملبتكرين اليوم الإثنني املع�ضكر ال�ضيفي �ضيفي حتت �ضعار: �ضيف املواهب 
ال�ضيفية لالأطفال يف تنمية مواهبهم  العطلة  ا�ضتثمار  اإىل  املع�ضكر  . ي�ضعى 
م��ن خ��الل حزمة  م��ه��ارات ج��دي��دة  اإك�ضابهم  و  الإب��داع��ي��ة  ق��درات��ه��م  وتعزيز 
والثقافية  والعلمية  الفنية  منها  واملتنوعة  الهادفة  والأن�ضطة  الرامج  من 
 . امليدانية  والزيارات  والريا�ضية  والتوعوية  الرتفيهية  الأن�ضطة  جانب  اىل 
 - �ضواء  املراكز واجلمهور على حد  اأطفال  ي�ضتهدف  الذي   - املع�ضكر  ي�ضتمر 
حتى 17 يوليو اجلاري مبركزي الطفل يف حلوان واخلالدية لأطفال مراكز 
الو�ضطى  املنطقة  البطائح لأطفال مراكز  الطفل يف  ال�ضارقة ومركز  مدينة 
املع�ضكر  يت�ضمن  ال�ضرقية.  املنطقة  مراكز  لأطفال  كلباء  يف  الطفل  ومبركز 
ار�ض يف بيئة �ضحية حمفزة وجاذبة  العديد من الفعاليات والأن�ضطة التي متمُ

لالإبداع ت�ضاهم يف اكت�ضاف مواهب الطفال وتنمية مهاراتهم الفنية والعلمية 
و  الإلكرتونية  التوعية  حول  تثقيفية  ور�ضا  الفعاليات  ت�ضمل  و   . والثقافية 
القراءة  ور���ض ثقافية لغر�ض حب  اإىل جانب  تعلم فن �ضنع احللويات  ور���ض 
بالإ�ضافة  ال�ضعادة”  “حروف  وور���ض��ة  “لغتي”  كور�ضة  الأط��ف��ال  نفو�ض  يف 
اأقالمي و�ضنع  اإبداعات خزفية وحاملة  الفنية مثل  الور�ض  العديد من  اإىل 
يف  يمُ�ضهم  ال��ذي  الريا�ضي  اجلانب  على  ع��الوة  موهبتي  اكت�ضف  و  احلقائب 
تنمية املهارات واللياقة البدنية لالأطفال بالإ�ضافة اإىل الور�ض العلمية التي 
يقوم فيها الأطفال برحلة اإىل عامل الزيارات العلمية لال�ضتك�ضاف . و اأ�ضارت 
عائ�ضة علي الكعبي مدير مراكز اأطفال ال�ضارقة بالوكالة اإىل اأن اختيار �ضعار 
تقدمي  اإىل  الهادفة  ال�ضرتاتيجية  اخلطة  �ضمن  ياأتي  املواهب”  �ضيف   “
وتنمية  الإب��داع��ي��ة  وقدراتهم  الأط��ف��ال  مبواهب  لالرتقاء  جديد  هو  ما  كل 
مهاراتهم املختلفة اإ�ضافًة اإىل اتاحة الفر�ضة للجمهور للتعرف اإىل ما تقدمه 

املراكز من فعاليات وبرامج جديدة ومبتكرة .
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    يف الدعوى رقم 2017/406 جتاري كلي

اإي����ران. امل��دع��ي عليه : 1- دان��ا ب��اك للتجارة ال��ع��ام��ة  �����ض.ذ.م.م 2-  امل��دع��ي : بنك ���ض��ادرات 
ابدار  ر�ضول  من�ضور  فريد.4-  احل�ضني  عبد  م��ريزا  بتول  اأ�ضفهاين.3-  اأب��دار  ر�ضول  م�ضيح 
جواد  حميد   -7 فر  ك��اوي��اين  ج��واد  اأ�ضفهاين.6-علري�ضا  اب��دار  ر�ضول  اأ�ضفهاين.5-�ضعيد 
دبي  ال�ضادر من قبل حمكمة  القرار  على  بناء  ذ.م.م.  للتجارة  مادين  �ضركة  فر8-  كاوياين 
البتدائية بندبنا خبريا م�ضرفيا يف الدعوى املذكورة اأعاله ومبا اأنكم املدعي عليهم فاإننا نود 
باأن نعلمكم اأننا قد حددنا يوم اخلمي�ض املوافق 13-7-2017 يف متام ال�ضاعة الواحدة ظهرا 
موعدا لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي ديره بور�ضيعد بناية الو�ضل بزن�ض 
�ضنرت مقابل ديرة �ضيتي �ضنرت بجوار فندق جي 5 الرحاب روتانا �ضابقا �ضارع رقم 27 – طابق 
رقم 9 مكتب رقم 902 لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد اأعاله واإح�ضار جميع 

الأوراق وامل�ضتندات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا. 
اخلبري امل�صريف/ عمار حممد الن�صر 

 حتديد موعد اجتماع اخلربة
 امل�سرفية

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
 يف  الق�سية  رقم  2017/876  جتاري كلي

املدعي/�ضركة موت ماكدونالد ليمتد بوكالة/ ال�ضويدي وم�ضاركوه للمحاماه 
دبي  كتاب حمكمة  اىل  بال�ضارة  فاك�ض: 043211001  القانونية  وال�ضت�ضارات 
املوؤرخ يف 2017/7/4 واملت�ضمن تكليفي خبريا يف الق�ضية املذكورة اعاله واىل 
الكتاب املر�ضل اليكم بتاريخ 2017/7/4 مبوعد اجتماع اخلرة املقرر له يوم 
اخلمي�ض املوافق 2017/7/13 ال�ضاعة 11.00 �ضباحا  - برجاء اتخاذ الجراءات 
الالزمة لعالن املدعي عليها الثانية مبوعد اجلل�ضة عن طريق الن�ضر ح�ضب 

العالن املرفق وتزويدنا باأ�ضل العالن و�ضورة منه ح�ضب ال�ضل. 
اخلبري- احمد ماجد لوتاه      

رقم القيد )111(                  

تكليف بالن�سر 
عن اجتماع اخلربة امل�سرفية الول 

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل���دع���و / ح���اف���ظ اهلل 

خان جل رايز خان ، اجلن�ضية 

رقم  �ضفره  ج��واز  باك�ضتان- 

يجده  م��ن   )4104563(

بتليفون  الت���������ض����ال  ع��ل��ي��ه 

 0567060294 رقم:

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / حفيظة الزهاري 

امل�����غ�����رب- ج����واز  ، اجل��ن�����ض��ي��ة 

 )2483715( رق���م  ���ض��ف��ره 

���ض��ادر م��ن امل��غ��رب م��ن يجده 

بتليفون  الت�����������ض�����ال  ع���ل���ي���ه 

رق����������������������م:0529709210 
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       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4735  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد يو�ضف عبداهلل ل�ضالح كهرباء ومردات املركبات جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /حممد متذيل �ضهزاد عبدالر�ضيد  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )12473 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB173871946AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(   2000(
���ض مبكتب   8.30 ال�ضاعة  امل����واف����ق:2017/7/19  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�ضة  وح���ددت 
القا�ضي لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4674  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مركز �ضن رايز كري للت�ضخي�ض الطبي �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /جيالين با�ضا �ضيخ �ضيخ با�ضو �ضاحب  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )20430 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB170567906AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(   3000(
ال�������ض���اع���ة 8.30 �ض  امل����������واف����������ق:2017/7/30  ي�����وم الح������د  ل���ه���ا ج��ل�����ض��ة  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4168  عمايل جزئي

�����ض.ذ.م.م جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اي��ت��زا بيتزا  اىل امل��دع��ي عليه / 1-مطعم 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ك��وي�����ض��ادو   ري�����ض  /ل��ي��ون��ال  امل��دع��ي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   24353( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
جل�ضة  لها  وحددت    mb171149025ae:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة 8.30 �ض  ال�ضاعة  امل��واف��ق:2017/7/30  الح��د  يوم 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4388  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مى كا�ضا ماركت جي ال تي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ادج���وارا   �ضانتو�ض  جر  /بونيفا�ضيو 
درهم(   1400( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   36763( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
ال�ضاعة  امل��واف��ق:2017/7/30  والر�ضوم وامل�ضاريف.  وح��ددت لها جل�ضة يوم الح��د 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3734  عمايل جزئي
املباين جمهول حمل القامة  املدعي عليه / 1-موؤ�ض�ضة كلني وورل��د لتنظيف  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  مبا ان املدعي /عبا�ض �ضم�ض الدين  قد 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   12917( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
  mb171269356ae:ال�ضكوى رق��م  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم 
���ض مبكتب   8.30 ال�ضاعة  امل����واف����ق:2017/7/18  ال��ث��الث��اء  ي��وم  لها جل�ضة  وح���ددت 
القا�ضي لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3392  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الوان 4 كيدز �ضالة لت�ضلية الطفال جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأقام عليك  املدعي /رديلني هيداجلو ريفريا  قد  ان 
 1400( وق���دره  ع��ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م(   10785( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
درهم( وبالر�ضوم وامل�ضاريف يف ال�ضكوى رقم:AE170040571MB  وحددت 
لها جل�ضة يوم الحد املوافق:2017/7/16 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري ، وامرت املحكمة بتق�ضري مدة العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4606  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كافترييا نور الفجر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/�ضردار حممد وقار مري عبداهلل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )5850 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB170356867AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�ضة يوم الحد املوافق 2017/7/16 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل ، وامرت  مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

املحكمة بتق�ضري مدة العالن .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3577  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�ضويرة لل�ضتائر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
�ضفيق الرحمن خان عبدالغفار خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )20962 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( 
لها  وح��ددت    mb172038898ae:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
 ch1.A.5:جل�ضة يوم الحد املوافق 2017/7/30 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3367  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وايت كلوفر ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /زاهد امران حممد وليت  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   15925( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
  MB171762360AE:2000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى(
وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق:2017/7/18 ال�ضاعة 8.30 �ض مبكتب 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�ضي لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4790  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-توكل ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  املدعي /ع�ضمت اهلل حممد مان�ضا  قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   11759( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح���ددت    MB173843454AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم 
لذا  القا�ضي  مبكتب  �ض   08.30 ال�ضاعة   2017/7/19 املوافق  الربعاء  يوم  جل�ضة 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4255  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دار افراح لالزياء �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /حممد انور حممد ا�ضلم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )12475 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB172036021AE  وحددت لها 
القا�ضي  مبكتب  �ض   08.30 ال�ضاعة   2017/7/18 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�ضة 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان 

الدعوى جددت من ال�ضطب .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4570  عمايل جزئي

�ض.ذ.م.م  الن�ضائية  ال�ضخ�ضية  والعناية  للتجميل  ب��الرة  1-مركز   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /ب�ضري كرمي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )12500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( 
جل�ضة  لها  وح��ددت    mb173540111ae:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
يوم الثالثاء املوافق 2017/7/18 ال�ضاعة 08.30 �ض مبكتب القا�ضي لذا فاأنت مكلف 
او م�ضتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ضور 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . علما بان الدعوى جددت من ال�ضطب
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/699 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- ر�ضا زكريا ال�ضيد خليل  جمهول حمل القامة مبا 
���ض.م.ع وميثله:ابراهيم  الوطني  راأ���ض اخليمة  التنفيذ/بنك  ان طالب 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املال  ابراهيم  ح�ضن 
طالب  اىل  دره��م   )71691.78( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3145  عمايل جزئي

جمهول  �����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  احل�ضني  �ضفيان  1-اب���و   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /م��ن��ت��ظ��ر م��ه��دي ���ض��ي��د ال��ط��اف ح�����ض��ني ���ض��اه  قد 
اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
)39151 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف رقم 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت    MB170993465AE:ال�ضكوى
فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   ch1.A.5:بالقاعة ال�ضاعة 08.30 �ض   2017/7/12
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1220  جتاري كلي

املدعي/امل�ضرف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  اهلل  اأ�ضد  �ضيد  �ضاه    -1  / عليه  املدعي  اىل 
ابراهيم  �ض.م.ع وميثله:ابراهيم ح�ضن  )امل�ضرف(  اخلارجية  والتجارة  لال�ضتثمار  العربي 
املال قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )792.479 
وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م( 
اخلمي�ض  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد 
املوافق  2017/7/20   ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/85  احوال نف�س غري م�سلمني

اىل املدعي عليه / 1- �ضيكا جني  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام  املال  قد  ابراهيم  برتا جاين �ضونيل كومار وميثله:ابراهيم ح�ضن 
عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى طالق لل�ضرر. وحددت لها جل�ضة يوم  
الحد املوافق  2017/7/16   ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة رقم )3( لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3533  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم داريو�ض جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /م�ضطفى 
مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اح��م��د   حممد  �ضمري 
والر�ضوم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)18000  عمالية 
يوم  جل�ضة  لها  وح���ددت    MB168967859AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف 
الحد املوافق:2017/7/16 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 
للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون 

مبثابة ح�ضوري ، وامرت املحكمة بتق�ضري مدة العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3536  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اأني�ض اند �ضابر لتاجري املعدات الثقيلة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /عبدالرحمن ع�ضمت اهلل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)22500  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB171479446AE  وحددت لها 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا  ال�ضاعة 8.30 �ض  امل��واف��ق:2017/7/16  جل�ضة يوم الحد 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري ، وامرت املحكمة بتق�ضري مدة العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3548  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جنمة الق�ضر لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اهلل   نبي  اهلل  /اأ�ضهد  املدعي  ان  مبا 
درهم(   1200( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)18226  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح���ددت    MB170589297AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا  ال�ضاعة 8.30 �ض  امل��واف��ق:2017/7/16  جل�ضة يوم الحد 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري ، وامرت املحكمة بتق�ضري مدة العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5685  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  �ضريت  1-�ضيتي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /مال ريدي ناكى ريدي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   9669( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB174566541AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2017/7/12 ال�ضاعة 15.00 م�ضاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4981  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-لفا�ض لتجارة الف�ضيات �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�ضبنم �ضميم �ضيد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   900( ع��وده مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)8000  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح���ددت    mb173155333ae:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم 
جل�ضة يوم الثالثاء امل��واف��ق:2017/7/18 ال�ضاعة 8.30 �ض مبكتب القا�ضي لذا 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5155  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم لزيزة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�ضانتو 
�ضكومار بورو�ضوتام بيهريا بيهريا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )10933 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB174093006AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�ضة يوم الحد املوافق 2017/7/16 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3606  عمايل جزئي

املوؤجرة  باحلافالت  ال��رك��اب  لنقل  حممد  اقبال  1-�ضاهد   / عليه  املدعي  اىل 
�����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /زي�����ض��ان اك���رم حممد اكرم  
وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   33840(
الثالثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت    mb168597851ae:ال�ضكوى رق��م 
املوافق 2017/7/11 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2095  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ان ا�ض دابليو خلدمات رجال العمال جمهول حمل القامة 
املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  وحيد  وحيد  /�ضاميه  املدعي  ان  مبا 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )95559 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( 
وبالر�ضوم وامل�ضاريف يف ال�ضكوى العمالية رقم:AE176442162MB  وحددت 
لها جل�ضة يوم الحد املوافق:2017/7/30 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• دبي-وام:

زاي����د لالإ�ضكان  ال�����ض��ي��خ  ب��رن��ام��ج  اأط��ل��ق 
التميز  ج���ائ���زة  م���ن  ال��ث��ام��ن��ة  ال�������دورة 
“نبدع  ���ض��ع��ار  حت��ت   2017 ال��داخ��ل��ي��ة 
فئة  تت�ضمن  التي  نتميز”   .. نبتكر   ..
واملتوائمة  املتميزة  والإدارات  الأف����راد 
التميز  منظومة  من  ال��راب��ع  اجليل  مع 
اأع���ل���ن ع��ن��ه��ا �ضاحب  امل��وؤ���ض�����ض��ي وال���ت���ي 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ض ال����دول����ة رئ��ي�����ض جمل�ض 

الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل«.
الوظيفي  التميز  اأو�ضمة  فئات  وتنق�ضم 
ف��ئ��ات وهي  ث��م��اين  اإىل  اجل��ائ��زة  �ضمن 
اأف�����ض��ل م��دي��ر م��رك��ز خ��دم��ة واملوظف 
الإ�ضرايف  امل��ج��ال  يف  امل��ت��م��ي��ز  احل��ك��وم��ي 
واملجال الفني التقني الهند�ضي واملجال 
والوظائف  امل���ي���داين  وامل���ج���ال  الإداري 
املتخ�ض�ضة وخدمة املتعاملني واملوظفون 
املتميزون اجلدد. و اأكدت �ضعادة املهند�ضة 

العامة  امل��دي��رة  الفندي  حممد  جميلة 
بناء  ياأتي  اجلائزة  اإط��الق  اأن  للرنامج 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات  على 
نهج  باإر�ضاء  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
واجلهات  الهيئات  يف  والإب�����داع  التميز 
احل��ك��وم��ي��ة والحت���ادي���ة وان��ط��الق��ا من 
ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ال���رن���ام���ج ال��ت��ي تهدف 
نحو  وال�ضعي  تناف�ضية  بيئة  خلق  اإىل 
لفتة  املوؤ�ض�ضة  اأداء  مب�ضتوى  الرت��ق��اء 
تهدف  الداخلية  التميز  ج��ائ��زة  اأن  اإىل 

والب��ت��ك��ار لدى  الإب���داع  روح  تعزيز  اإىل 
الأداء  والرت���ق���اء مب�����ض��ت��وى  امل��وظ��ف��ني 
جانبها  من  تناف�ضية.  عمل  بيئة  وخلق 
ق��ال��ت ف��اط��م��ة اأح��م��د امل��ن��دو���ض مديرة 
اإن  وامل�����ض��ت��ق��ب��ل  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اإدارة 
الرنامج يحر�ض على حتفيز املوظفني 
اإجنازاتهم  واإب����راز  الفاعلة  للم�ضاركة 
التميز والإبداع  اأ�ض�ض  املتميزة وتر�ضيخ 
والبتكار كثقافة يتبناها كل موظف يف 
الرنامج . م�ضرية اإىل اأن ق�ضم اجلودة 

يتوىل  الإدارة  يف  امل��وؤ���ض�����ض��ي  وال��ت��م��ي��ز 
ويعمل  �ضنويا  الداخلية  اجل��ائ��زة  اإدارة 
التحكيم  جل��ان  لتحديد  التن�ضيق  على 
الور�ض  وعقد  ال��الزم��ة  املتطلبات  وف��ق 
م�ضتوى  ل���رف���ع  ال����الزم����ة  ال���ت���وع���وي���ة 
اجلائزة  ب�������ض���روط  امل���وظ���ف���ني  م��ع��رف��ة 
وطريقة التقدمي واملتطلبات الرئي�ضية 
النتائج  ع����ن  الإع��������الن  ي���ت���م  اأن  ع���ل���ى 
الرابع  ال���رب���ع  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  وت���ك���رمي 
م��ن ال��ع��ام اجل���اري خ��الل حفل التميز 
معايل  برعاية  الرنامج  يقيمه  ال��ذي 
ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل ب���ن حم��م��د بلحيف 
التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر  النعيمي 
وحدد  ال��رن��ام��ج.   اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
للم�ضاركة  العامة  ال�ضروط  الرنامج 
الوظيفي  ال��ت��م��ي��ز  اأو����ض���م���ة  ف���ئ���ات  يف 
التميز  منظومة  ���ض��روط  م��ع  لتتوافق 
املوظفني  تاأهيل  بهدف  ال��راب��ع  اجليل 
را�ضد  ب��ن  حممد  ج��ائ��زة  يف  للم�ضاركة 

لالأداء احلكومي املتميز.

•• دبي-وام:

اآل  را���ض��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو  اأ���ض��در 
قرار  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
تنظيم  ب�����ض��اأن   2017 “ ل�ضنة   47 “ رق���م  امل��ج��ل�����ض 
اأن�ضطة النقل باملركبات وتاأجريها يف اإمارة دبي وذلك 
ب��ه��دف ت��ن��ظ��ي��م ن�����ض��اط ن��ق��ل ال���رك���اب وخم��ت��ل��ف اأن����واع 
والطرود  الثمينة  واملقتنيات  الب�ضائع  مثل  املنقولت 
ال�ضركات  قبل  م��ن  وغ��ريه��ا  والأث���اث  الغذائية  وامل���واد 
تاأجري  تنظيم  وكذلك  بالنقل  املتخ�ض�ضة  واملوؤ�ض�ضات 
املقطورة  وال��ب��ي��وت  ال��ع��ام��ة  وال�����ض��اح��ن��ات  احل���اف���الت 
اإىل  اإ�ضافة  والهوائية  والنارية  الكهربائية  والدراجات 

خدمات ت�ضجيل املركبات وتوزيع وقود املركبات.
املن�ضاآت  على  اأح��ك��ام��ه  ت�ضري  ال���ذي  ال��ق��رار-  وح�ضب 
ذات ال�ضلة يف دبي مبا يف ذلك تلك العاملة يف مناطق 
التطوير اخلا�ضة واملناطق احلرة مت�ضمنة مركز دبي 
املايل العاملي - يحظر على اأي �ضخ�ض مزاولة اأن�ضطة 
النقل باملركبات وتاأجريها قبل احل�ضول على ت�ضريح 

الطرق  لهيئة  التابعة  الرتخي�ض  موؤ�ض�ضة  من  �ضادر 
احلكومية  اجل��ه��ات  ذل���ك  م��ن  وي�ضتثنى  وامل��وا���ض��الت 
وتكون مدة الت�ضريح �ضنة واحدة قابلة للتجديد على 
اأن يقدم طلب التجديد خالل 30 يوما على الأقل من 
القرار  لهذا  التنفيذية  الالئحة  انتهائه وحتدد  تاريخ 

�ضروط واإجراءات اإ�ضدار الت�ضريح.
  وحدد القرار اخت�ضا�ضات موؤ�ض�ضة الرتخي�ض التابعة 
لهيئة الطرق واملوا�ضالت والتي ت�ضمل البت يف طلبات 
التي  املركبات  ع��دد  وحتديد  الت�ضريح  على  احل�ضول 
بوا�ضطتها  الن�ضاط  مزاولة  املوؤ�ض�ضة  اأو  لل�ضركة  يجوز 
ومراقبة مدى التزام اجلهة املزاولة للن�ضاط ب�ضروط 
اإن�����ض��اء ق��اع��دة ب��ي��ان��ات خا�ضة  اإ���ض��اف��ة اإىل  ال��ت�����ض��ري��ح 
هذا  باأحكام  امل�ضمولة  وامل��رك��ب��ات  واملن�ضاآت  بالأن�ضطة 
لها  امل�ضرح  املن�ضاآت  ال��ت��زام��ات  ال��ق��رار  اأورد  و  ال��ق��رار. 
وت�ضمل  الإم���ارة  وال��ت��اأج��ري يف  النقل  اأن�ضطة  مب��زاول��ة 
مكتب  وتوفري  الت�ضريح  يف  املحدد  بالن�ضاط  اللتزام 
الن�ضاط  طبيعة  م��ع  يتنا�ضب  مب��ا  وم��واق��ف  ومركبات 
ومب���ا ي��ت��ف��ق م���ع ال�����ض��واب��ط وامل��ع��اي��ري ال��ت��ي حتددها 

الالئحة التنفيذية للقرار.
ا�ضم  بكتابة  كذلك  لها  املرخ�ض  املن�ضاآت  القرار  واأل��زم 
ب�ضكل  واملحملة  الفارغة  بهيئتها  املركبة  ووزن  املن�ضاأة 
عدم  مع  اخلارجي  املركبة  هيكل  على  ومقروء  وا�ضح 
قبل  امل��رك��ب��ة  ع��ل��ى  دع��ائ��ي��ة  م����واد  اأي  تعليق  اأو  ل�����ض��ق 
التابعة  الرتخي�ض  موؤ�ض�ضة  م��واف��ق��ة  على  احل�����ض��ول 
للهيئة وعدم التنازل عن الت�ضريح للغري اأو الت�ضرف 
به باأي �ضكل من الأ�ضكال اإل بعد احل�ضول على املوافقة 
التابعة لهيئة الطرق  امل�ضبقة من موؤ�ض�ضة الرتخي�ض 
املركبة  واملوا�ضالت ووجوب فح�ض وجتديد ترخي�ض 
تاأجري  مكاتب  معلومات  نظام  يف  وال���ض��رتاك  �ضنويا 
ال�����ض��ي��ارات الإل���ك���رتوين واحل�����ض��ول ع��ل��ى الرتاخي�ض 
املعنية  اجل��ه��ات احلكومية  م��ن  ال��الزم��ة  وال��ت�����ض��اري��ح 
يف الإم��ارة وتركيب نظام التتبع املعتمد لدى موؤ�ض�ضة 
فح�ض  وجت��دي��د  وف��ح�����ض  الأم��ن��ي��ة  ال�ضناعة  تنظيم 
املركبات التي تزاول الن�ضاط يف مراكز اخلدمة املعنية 
للقرار  وفقا  كذلك  املن�ضاأة  تلتزم  و  ل��الإم��ارة.  التابعة 
التوقف  يف  الرغبة  عند  الرتخي�ض  موؤ�ض�ضة  باإخطار 

امل��وؤق��ت ع��ن مم��ار���ض��ة ال��ن�����ض��اط وذل���ك ق��ب��ل 60 يوما 
عن  مدته  تزيد  األ  على  للتوقف  امل��ح��دد  التاريخ  م��ن 
�ضنة واحدة يجوز متديدها بناء على موافقة موؤ�ض�ضة 
الرتخي�ض وكذلك وجوب ا�ضتخدام املواقف والأماكن 
املعتمدة من هيئة الطرق واملوا�ضالت يف دبي واجلهات 
واللتزام  ال��ن�����ض��اط  م���زاول���ة  ع��ن��د  ب���الإم���ارة  املخت�ضة 
مبزاولة  املتعلقة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  وال����ق����رارات  ب��ال��ل��وائ��ح 
موؤ�ض�ضة  مع  والتعاون  الهيئة  عن  وال�ضادرة  الن�ضاط 
والبيانات  ب��امل��ع��ل��وم��ات  وم���ده���ا  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  ال��رتخ��ي�����ض 
وامل�ضتندات التي تطلبها واللتزام بال�ضرتاطات الفنية 

للمركبة التي حتددها الالئحة التنفيذية للقرار.
ويحق لهيئة الطرق واملوا�ضالت اتخاذ ما تراه منا�ضبا 
التاأثريات  وت����اليف  مل��ع��اجل��ة  وت���داب���ري  اإج�������راءات  م���ن 
للن�ضاط  املزاولة  املركبات  تنجم عن  قد  التي  ال�ضلبية 
على  اأو  امل��روري��ة  وال�ضالمة  ال�ضري  حركة  على  ���ض��واء 
العامة  وال�ضالمة  ال�ضحة  اأو على  الطرق  م�ضتخدمي 
والبيئة دون اأن تتحمل الهيئة اأي تبعات اأو م�ضوؤوليات 

عن هذه الإجراءات والتدابري اأو التعوي�ض عنها.

ت�����ض��ت��وف��ي��ه��ا موؤ�ض�ضة  ال��ت��ي  ال���ر����ض���وم  ال���ق���رار  وف�����ض��ل 
نظري  وامل��وا���ض��الت  الطرق  لهيئة  التابعة  الرتخي�ض 
اإ����ض���دار ال��ت�����ض��اري��ح وت��ق��دمي اخل���دم���ات ..ك��م��ا ف�ضل 
الغرامات  م��و���ض��ح��ا  الإداري������ة  وال��ع��ق��وب��ات  امل��خ��ال��ف��ات 
امل�����ض��ت��ح��ق��ة ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��خ��ال��ف اأح���ك���ام���ه ولئحته 
التنفيذية �ضمن جدول ملحق بالقرار على اأن ت�ضاعف 
ذاتها  املخالفة  ارت��ك��اب  م��ع��اودة  ح��ال  الغرامة يف  قيمة 
خالل �ضنة واحدة من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�ضابقة 
لها ومبا ل يزيد يف حدها الأق�ضى عن 20 األف درهم. 
– بالإ�ضافة اإىل  كما يجوز لهيئة الطرق واملوا�ضالت 
عقوبة الغرامة – اتخاذ واحد اأو اأكر من الإجراءات 
الكتابي  الإن��ذار  توجيه  وت�ضمل  املخالف  بحق  التالية 
مل��دة ل تزيد عن �ضتة  الن�ضاط  الإي��ق��اف عن مزاولة  و 

اأ�ضهر وكذلك اإلغاء الت�ضريح.
ويجوز لكل ذي م�ضلحة التظلم خطيا لدى املدير العام 
ورئي�ض جمل�ض املديرين بهيئة الطرق واملوا�ضالت من 
القرارات والإجراءات والتدابري املتخذة بحقه مبوجب 
اأحكام هذا القرار ولئحته التنفيذية خالل 15 يوما 

اأن يتم البت يف التظلم خالل  من تاريخ اإخطاره على 
ي�ضكلها  جلنة  قبل  من  تقدميه  تاريخ  من  يوما   30
ب�ضدد  ال�ضادر  القرار  ويكون  الغاية  لهذه  العام  املدير 

التظلم نهائيا.
تزاول  التي  املن�ضاآت  جميع  على  يجب  للقرار  وفقا  و 
توفيق  القرار  بهذا  العمل  بتاريخ  اإليه  امل�ضار  الن�ضاط 
اأو�ضاعها خالل مهلة ل تزيد عن �ضنة من بدء العمل 
بالقرار ويجوز للمدير العام ورئي�ض جمل�ض املديرين 
بهيئة ال��ط��رق وامل��وا���ض��الت مت��دي��د ه��ذه امل���دة لفرتة 

مماثلة يف الأحوال التي ت�ضتدعي ذلك.
بهيئة  املديرين  جمل�ض  ورئي�ض  العام  املدير  وي�ضدر 
والقرارات  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  وامل��وا���ض��الت  ال��ط��رق 
ت��ك��ون هذه  ال���ق���رار ول  ه���ذه  اأح���ك���ام  ال���الزم���ة لتنفيذ 
الالئحة التنفيذية والقرارات نافذة اإل بعد ن�ضرها يف 
اجلريدة الر�ضمية حلكومة دبي على اأن يلغى اأي ن�ض 
اإىل املدى الذي يتعار�ض فيه واأحكام  اآخر  اأي قرار  يف 
هذا القرار وين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية ويعمل به بعد 

ن�ضره. تاريخ  من  يوما   60

•• ال�صارقة-وام:

ال�����ض��ارق��ة �ضمو  اأ����ض���ادت ق��ري��ن��ة ���ض��اح��ب ال�ضمو ح��اك��م 
املجل�ض  رئي�ضة  القا�ضمي  حممد  بنت  جواهر  ال�ضيخة 
البحوث والدرا�ضات يف  ل�ضوؤون ال�ضرة بجائزة  الأعلى 
وتطوير  ت�ضجيع  يف  ودوره���ا  الأ�ضرية  التنمية  مراكز 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وب���اإجت���اه���ه���ا اىل ح���ث ال�����ض��ب��اب من 
الإبداع  جم��الت  من  مزيد  نحو  والباحثات  الباحثني 
مثل  من  املجتمعات  على  تعود  التي  الكبرية  والفوائد 

هذه اجلهود يف ر�ضد الواقع وتقدمي احللول.
القا�ضمي يف  بنت حممد  ال�ضيخة جواهر  �ضمو  وقالت 
ت�ضريحات خا�ضة للمكتب الإعالمي حلكومة ال�ضارقة 
“ تندرج جائزة البحوث والدرا�ضات التي تنظمها اإدارة 
مراكز التنمية الأ�ضرية �ضمن توجهات اإمارة ال�ضارقة 
يف تفعيل البحث العلمي وو�ضعه يف مكانته الالئقة به 
كجهد اإن�ضاين علمي يقراأ تفا�ضيل الق�ضايا املجتمعية 
ترقى  ال��ت��ي  النتائج  اإىل  للو�ضول  ت��ط��ورات��ه��ا  ويتتبع 
حل  يف  وت�ضهم  املجتمع،  خلدمة  التنفيذية  بالرامج 

امل�ضائل ال�ضائكة فيه«.
واأ�ضافت قائلة” لقد ا�ضتقطبت هذه اجلائزة الباحثني 
اإىل  اإ�ضافة  ت�ضكل  واأ�ضبحت  الدولة  وخ��ارج  داخ��ل  من 
جهود البحث العلمي الذي اتفق على اأهميته يف زمننا 
املعا�ضر ملا يرتتب على نتائجه من تغيريات مهمة يف 

توجيه  اأهمية اجلائزة يف  اىل  الب�ضري” لفتة  الواقع 
اأن��ظ��ار ال��ب��اح��ث��ني م��ن الأج���ي���ال اجل��دي��دة اىل البحث 
املعرفة وم��ا يرتتب على ذل��ك من  ودوره���ا يف ت�ضجيع 

تطور للمجتمعات.
حيث  بالواقع  البحوث  ارت��ب��اط  اىل  �ضموها  اأ���ض��ارت  و 
انها ت�ضلط ال�ضوء على هذا الواقع ومن ثم ت�ضت�ضرف 
امل�ضتقبل وياأتي مو�ضوع البحوث يف اجلائزة هذا العام 
فحملت  اخلري”  “بعام  ال��دول��ة  ب��اح��ت��ف��الت  مرتبطا 
التي  الثقافة  تلك  اخلريي”  العمل  “ثقافة  ع��ن��وان 
ت�ضكل بناء جمتمع الإم��ارات من منطلق دين وعادات 
منذ  للمجتمع  مواكبة  ظلت  الثقافة  فهذه  واأع����راف 
عهد الأج��داد والآب��اء و�ضول لليوم ويرت�ضخ يوما بعد 
�ضي�ضيف  املو�ضوع  لهذا  اجلائزة  طرح  ان  معترة  يوم 
للباحثني واملطلعني حقيقة املواطنة والنتماء املوؤ�ض�ض 

على ثقافة العمل اخلريي.
واأكدت �ضمو ال�ضيخة جواهر بنت حممد القا�ضمي على 
للباحثني  اجل��ائ��زة  تقدمها  التي  احلقيقية  التجربة 
ال���ذي���ن ي��ت��ط��ل��ع��ون ل���دخ���ول جم����الت ال��ب��ح��ث العلمي 
واملعرفة املتعمقة وامليزات التي توفرها اجلائزة قائلة” 
اأن��ه��ا فتحت بابا للباحثني  م��ن مم��ي��زات ه��ذه اجل��ائ��زة 
فئة  اإىل  بالإ�ضافة  خ�ض�ضت  حيث  للم�ضاركة  ال�ضباب 
لهم  ت�ضجيعا  ال��ط��ل��ب��ة  ل��ل��ب��اح��ث��ني  ف��ئ��ة  الأك���ادمي���ي���ني 
يكت�ضبون  املهمة  العلمية  التجربة  ه��ذه  يف  ل��ل��دخ��ول 

والبحث  العلم  حب  فيهم  تربي  ثرية  خ��رات  خاللها 
يف املعرفة و�ضول اإىل احلقائق«.

القا�ضمي  حممد  بنت  جواهر  ال�ضيخة  �ضمو  واإختتمت 
حديثها متمنية للجائزة ولإدارة مراكز التنمية الأ�ضرية 
التي ت�ضرف عليها كل النجاح يف حتقيق اأهدافها و اأن 

ت�ضتقطب اأكر عدد من الباحثني املخت�ضني.
اأعلنت  قد  ال�ضارقة  يف  الأ�ضرية  التنمية  مراكز  وكانت 
البحوث  جل��ائ��زة  ال��ت��ق��دم  طلبات  تلقي  اإ���ض��ت��م��رار  ع��ن 
العمل  “ثقافة  �ضعار  حتت   2017 للعام  وال��درا���ض��ات 
والباحثني  الأك����ادمي����ي����ني  ل��ف��ئ��ات  وذل�����ك  اخلريي” 
وخمتلف اأفراد املجتمع �ضمن حماورها املختلفة حيث 
اأكتوبر  من  الأول  حتى  مفتوحا  امل�ضاركة  ب��اب  ي�ضتمر 

القادم.
التنمية  مراكز  رئي�ض  ال�ضام�ضي  مو�ضي  �ضعادة  ودعت 
والأكادمييني  وال��ب��اح��ث��ات  الباحثني  جميع  الأ���ض��ري��ة 
يف  للم�ضاركة  اجلامعات  خريجي  من  املجتمع  واأف���راد 
جمالت اجلائزة املختلفة حتقيقا لروؤية دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف دع���م وت�����ض��ج��ي��ع ال��ب��ح��ث العلمي 
ون�ضر  حتقيق  يف  امل�ضاهمة  يف  امل��رك��ز  ر�ضالة  ولتمكني 
فكر الدولة وتفعيل روؤيتها حيث تطمح مراكز التنمية 
الباحثني  اىل حتفيز  اجل��ائ��زة  اإط����الق  م��ن  الأ���ض��ري��ة 
الإجتماعيني على التميز والإبتكار يف تناول مو�ضوعات 
مبتكرة مت�ض واقع املجتمع الإماراتي وتلبي اإحتياجاته 

وتقدم احللول له من املتخ�ض�ضني.
وت�ضمل املحاور التي ميكن للراغبني يف التقدم للجائزة 
من امل�ضاركة فيها - الأ�ضرة الإماراتية وتر�ضيخ ثقافة 
اخلري وتر�ضيخ امل�ضوؤولية املجتمعية وتنمية املجتمع يف 
دولة الإمارات وتر�ضيخ روح التطوع وبراجمه املختلفة 
الإماراتية  وال�ضخ�ضية  الإم���ارات���ي  املجتمع  ف��ئ��ات  يف 
وال��ع��م��ل اخل���ريي اىل ج��ان��ب حم��ور الأم���ن املجتمعي 

والعمل اخلريي والإعالم.
بداأت  وال��ت��ي  ب��اجل��ائ��زة  اخل��ا���ض��ة  امل��واع��ي��د  وتت�ضمن 
فراير  من  الأول  منذ  لها  الرت�ضح  طلبات  اإ�ضتقبال 
امل��ا���ض��ي .. ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ق��ي��ي��م م��ن ق��ب��ل اأع�����ض��اء جلنة 
ليتم  القادم  اأكتوبر  �ضهر  خالل  لها  واملحدد  التحكيم 
اإعتماد الفائزين يف نوفمر حيث من املزمع قيام حفل 

تكرمي الفائزين يف دي�ضمر املقبل .
واأ�ضارت �ضعادة مو�ضي ال�ضام�ضي اىل اإن البحث العلمي 
ال����دول يف  ال��ك��ث��ري م��ن  ال��ت��ي تعتمد عليها  ال��ن��واة  ه��و 
املتكامل  العلم  اإىل  الو�ضول  م��ن  تتمكن  حتى  ال��ع��امل 
لذلك جند الكثري من الدول ت�ضخر جميع الإمكانيات 
حتى  العلمية  البحوث  خدمة  اأج��ل  من  متتلكها  التي 
ت�ضتطيع اأن ترتقي مبجتمعاتها نحو الأف�ضل وهو ما 
اإط��الق هذه اجلائزة  اىل  الأ�ضرية  التنمية  دعا مراكز 

منذ ما يزيد على ثالثة ع�ضر عاما.
الأ�ضرية  التنمية  م��راك��ز  اإدارة  ان  �ضعادتها  اأك����دت  و 

جل  اأول��ت  بال�ضارقة  الأ���ض��رة  ل�ضوؤون  الأع��ل��ى  باملجل�ض 
تتو�ضل  خالله  من  وال��ذي  العلمي  للبحث  اهتمامها 
الإدارة اإىل الكثري من املوجهات العلمية والقائمة على 
اأ�ضا�ض علمي يجعل جميع براجمها متميزة ومتطورة 
مبواكبة  الأ���ض��ري��ة  التنمية  م��راك��ز  اإدارة  اهتمت  كما 

ودرا�ضة جميع التوجهات يف الدولة.
والدرا�ضات  البحوث  جائزة  اأن  اىل  ال�ضام�ضي  ولفتت 
ل��ه��ذا ال��ع��ام ت��اأت��ي م�����ض��اي��رة ل��روؤي��ة الإم�����ارات يف تبني 
املجالت اخلريية حيث كان اختيار عنوان ثقافة العمل 
درا���ض��ة هذا  الباحثني على  ت�ضجيع  اأج��ل  اخل��ريي من 
املطروحة يف عدة  ال��درا���ض��ة  اأه���داف  اجل��ان��ب وحتقيق 
والعمل  والنتماء  العطاء  ثقافة  تعزيز  اأهمها  جوانب 
ع��ل��ى الرت����ق����اء مب��ع��اي��ري ع��ل��م��ي��ة اب��ت��ك��اري��ة يف العمل 

اخلريي.
التنمية الأ�ضرة بال�ضارقة  و قالت �ضعادة رئي�ض مراكز 
يف ختام حديثها اأننا نعتر جائزة البحوث والدرا�ضات 
التي  ال��ب��واب��ة  ه��ي  الأ���ض��ري��ة  التنمية  م��راك��ز  اإدارة  يف 
على  وخ��ارج��ه��ا  ال��دول��ة  يف  الباحثني  جلميع  نفتحها 

نطاق املجتمع اخلليجي والعامل العربي .
واأو�ضحت اأميمة العاين رئي�ض ق�ضم البحوث والدرا�ضات 
عام  والدرا�ضات يف  البحوث  انطالقة جائزة  اإنه ومنذ 
لتحقيق  تتطلع  روؤي���ة  وف��ق  اجل��ائ��زة  تعمل   2004
والأ�ضرية  البحوث الجتماعية  ريادة علمية يف جمال 

ق�ضايا  وت��ت��ن��اول  تبحث  متكاملة  بر�ضالة  م�ضرت�ضدة 
خالل  من  لها  ال�ضحيحة  العلمية  واملعاجلة  املجتمع 
اجلائزة  وتعمل  للباحثني  مالئم  علمي  مناخ  توفري 
عر روؤيتها العلمية والت�ضجيعية اإىل متابعة الظواهر 
معاجلتها  لغر�ض  ودرا�ضاتها  وال�ضلوكيات  املجتمعية 
يواكب  ب��اح��ث  جيل  لإع����داد  وال�ضعي  علمية  معاجلة 
الأخرى  املجتمعات  يف  العاملية  واملعرفة  العلوم  تطور 
اإثراء املجتمع بالكت�ضافات اجلديدة يف  بالإ�ضافة اىل 

جمال الأ�ضرة واملجتمع.
و اأو�ضحت اأن مراكز التنمية الأ�ضرية ت�ضعى من خالل 
اجلائزة اىل حتقيق العديد من الأه��داف منها تعزيز 
يعي�ض  ف��رد  كل  هوية  ليكون  والنتماء  العطاء  ثقافة 
جمال  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأر����ض  على 
البحوث الجتماعية والتفاين يف الولء للوطن واإبراز 
اأهمية العمل التطوعي مبعانيه ال�ضامية و�ضبل تفعيله 
واأكادميية...  علمية  وروؤى  منهجيات  وف��ق  حياتنا  يف 
العمل  ابتكارية يف  اإىل جانب الرتقاء مبعايري علمية 
ال��ب��ح��ث الج��ت��م��اع��ي وال�ضتفادة  اخل���ريي م��ن خ���الل 
منها لتكون ثقافة العمل اخلريي نهجا واإرثا لالأجيال 
القادمة بالإ�ضافة اىل خلق مناخ من املناف�ضة العلمية 
البحوث  وت��ط��وي��ر  دع����م  والب���ت���ك���اري���ة يف  الب���داع���ي���ة 

الجتماعية.

وزارة الرتاث الثقايف الإيطالية تكرم »جمعية الفجرية الجتماعية«
•• روما-وام:

كرمت وزارة الرتاث الثقايف والفعاليات ال�ضياحية الإيطالية جمعية الفجرية 
اإجن��اح ملتقى  الفاعل يف  ال��وزارة تقديرا لدورها  ب�درع  الثقافية  الجتماعية 
يف مدينة بالريمو يف جزيرة �ضقلية يف  عقد  الذي  الثقايف  بطوطة”  “ابن 

اإيطاليا.
و�ضلم باولو ما�ضيني نائب وزير الرتاث الثقايف والفعاليات ال�ضياحية الإيطايل 
وذلك  رئي�ض اجلمعية  الظنحاين  الإم��ارات��ي خالد  ال�ضاعر  اإىل  التكرمي  درع 
وممثلي  للملتقى  املنظمة  اللجنة  رئي�ضة  زي��ادي  بن  �ضباح  الفنانة  بح�ضور 

و�ضائل الإعالم املختلفة وجمهور كبري.
وقدم الظنحاين درع جمعية الفجرية الجتماعية الثقافية اإىل وزارة الرتاث 

خدمة  يف  جلهودهما  تقديرا  الثقافية  ال�ضباح  وجمعية  الإيطالية  الثقايف 
الثقافة العاملية والإبداع الإن�ضاين.

الثقافية  الفجرية الجتماعية  اأن م�ضاركة جمعية  اإىل  باولو ما�ضيني  واأ�ضار 
ممثلة برئي�ضها ال�ضاعر خالد الظنحاين يف امللتقى كانت متميزة ومهمة كونها 

اأ�ضهمت يف تعزيز التوا�ضل الثقايف بني جمهورية اإيطاليا ودولة الإمارات.
وكانت م�ضاركة جمعية الفجرية يف ملتقى “ابن بطوطة” الثقايف الإيطايل 
الثقايف  ال��رتاث  وزارة  رعاية  حتت  الثقافية  ال�ضباح  جمعية  نظمته  ال��ذي   -
وكالت  م��ن  كبري  باهتمام  حظيت  ق��د   - الإي��ط��ال��ي��ة  ال�ضياحية  والفعاليات 
الأنباء وال�ضحف الإيطالية التي و�ضفت ممثل دولة الإم��ارات الأديب خالد 
الظنحاين رئي�ض اجلمعية بال�ضاعر العاملي ملا قدمه من نتاج �ضعري ومعريف 

يدعو اإىل التوا�ضل والتفاعل والحتكاك احل�ضاري بني ال�ضعوب.

حمدان بن حممد بن را�سد ي�سدر قرارا ب�ساأن تنظيم اأن�سطة النقل باملركبات وتاأجريها يف اإمارة دبي

جواهر القا�سمي توؤكد اأهمية جائزة بحوث مراكز التنمية الأ�سرية يف تطوير البحث العلمي

•• اأبوظبي-وام:

وزيرة  القا�ضمي  خ��ال��د  بنت  لبنى  ال�ضيخة  م��ع��ايل  اأك���دت 
املجالت  خمتلف  يف  الإماراتيني  جن��اح  اأن  للت�ضامح  دول��ة 
والقطاعات نتيجة فعلية للعناية الفائقة والهتمام البالغ 
الذي توليه دولة الإمارات لأبنائها بقيادة �ضاحب ال�ضمو 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اهلل” واأخ��ي��ه 
حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
زايد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  “رعاه اهلل” و�ضاحب  دبي 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 

امل�ضلحة.
جاء ذلك خالل ت�ضلم معاليها ام�ض جائزة “ جواهر العامل 
الأعمال  مركز  مينحها  “ التي   2016 لعام  الإ���ض��الم��ي 
ل��ع��دد من  الإ���ض��الم��ي مباليزيا  ال��ت��ع��اون  ملنظمة  ال���دويل 
ال�ضخ�ضيات وذلك من قبل الدكتورة ليلى راين بنت داتو 
والأعمال  ال�ضتثمار  رئي�ض منطقة  – نائبة  راج��ا حممد 
يف العامل الإ�ضالمي رئي�ضة حترير جملة منظمة التعاون 
الإ�ضالمي – يرافقها راجا اأزلن �ضاه بن داتو راجا حممد 

باملجلة. العامة  العالقات  – مدير 

وبهذه املنا�ضبة رفعت معاليها اأ�ضمى اآيات ال�ضكر والعرفان 
املراأة  لتمكني  دعمها  على  ال��ر���ض��ي��دة  للقيادة  والم��ت��ن��ان 

الإماراتية وت�ضخري طاقاتها خلدمة الب�ضرية جمعاء .
“ اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  معاليها  �ضكرت  و 
الأعلى  الرئي�ضة  العام  الن�ضائي  الإمارات” رئي�ضة الحتاد 
ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية رئي�ضة املجل�ض الأعلى لالأمومة 
والطفولة على اهتمام �ضموها الكبري بدعم املراأة وتنمية 

مهاراتها وقدراتها خلدمة املجتمع.
و توجهت بال�ضكر اأي�ضا اإىل حرم �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن 
�ضوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الرئا�ضة �ضمو ال�ضيخة منال بنت حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
رئي�ضة جمل�ض الإمارات للتوازن بني اجلن�ضني على املتابعة 
وتوظيف  الإماراتية  باملراأة  للنهو�ض  وامل�ضتمرة  احلثيثة 

خراتها على نحو فعال يف �ضتى قطاعات العمل.
ال��ع��امل الإ�ضالمي  اأن ج��ائ��زة ج��واه��ر  اإىل  الإ���ض��ارة  جت��در 
التعاون  مل��ن��ظ��م��ة  ال������دويل  ت�����ض��در ع���ن م���رك���ز الأع����م����ال 
واإبراز  الأف��راد  م�ضاهمة  على  وتركز  مباليزيا  الإ�ضالمي 
اأدوارهم الفعالة يف منو القت�ضادات بالعامل الإ�ضالمي .. 
اعتبار  على  للفائزين  �ضنوي  تكرمي  حفل  اجلائزة  ولهذه 

اأنهم مناذج حتتذى ولهم اإ�ضهامات كبرية كل يف جماله.

لبنى القا�سمي تفوز بجائزة جواهر العامل الإ�سالمي لعام 2016 

زايد لالإ�سكان يطلق الدورة الثامنة من جائزة التميز الداخلية

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

اإعــــــــــالن
والطقم  لل�ضرياميك  الحتاد  واحة  ال�ض�����ادة/  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�ضحية   رخ�ضة رقم:CN 1342089 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 7*0.80 اىل 1*8

 تعديل ا�ضم جتاري من/واحة الحتاد لل�ضرياميك والطقم ال�ضحية

UNION OASIS FOR CERAMIC & ATH ROOMS

اىل/ واحة الحتاد لل�ضرياميك والرخام

UNION OASIS FOR CERAMIC & MARBLE

تعديل ن�ضاط/حذف بيع الدوات ال�ضحية ومتديداتها - بالتجزئة )4752004(

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

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

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

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10

اإعــــــــــالن
افندينا  ال�ض�����ادة/ع�ضائر  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�ضة رقم:CN 2213542 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة �ضهاب احمد مهنا النوبي املحرمي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف نهيان احمد مهنا النوبي املحرمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

  اإعادة اإعالن احل�سور بالن�سر   
رقم الدعوى اغفال: 2017/47

بناءا على القرار ال�ضادر من الدائرة البتدائية اللجنة الأوىل يف الدعوي 
47-2017 ايجارات بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 4-7-2017 باإعادة اإعالن املدعي 
عليهما 1- اأي يف اأو لتجارة اللكرتونيات ذ م م 2- حممد �ضالح الدين فاإنه 
نعلمكم باأن املدعي : عبد الواحد بن �ضبيب العقارية قد اأقام الدعوى قبلكم 
بطلب الزامكم بغرامة ال�ضيكات املرجتعة وقدرها 5000 درهم مقابل عدد 
2 �ضيك مرجتع + ت�ضمني املدعي عليه الر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب والتي 
�ضتنظر بجل�ضة 11-7-2017 يوم الثالثاء ال�ضاعة 2:30 مبقر دائرة الأرا�ضي 
والأمالك دبي مركز ف�ض املنازعات اليجارية فعليه يرجي منكم احل�ضور 
وتقدمي ما لديكم من دفاع اأو م�ضتندات ويف حال تخلفكم عن احل�ضور فاإن 

الدائرة �ضوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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رمز املعار�سة الفنزويلية رهن الإقامة اجلربيةذكرى ال�ستقالل بدون احتفال يف جنوب ال�سودان

عبا�س يتوعد حما�س بعقوبات مالية 
و�ضبقه لقاءات مع وزير اخلارجية ورئي�ض املخابرات دون اأن ت�ضدر تفا�ضيل حول 
ما دار يف هذه اللقاءات.ويف القاهرة قال عالء يو�ضف املتحدث الر�ضمي با�ضم رئا�ضة 
اللقاء  خالل  ال�ضي�ضي  اأطلع  الفل�ضطيني  الرئي�ض  اإن  �ضحفي  بيان  يف  اجلمهورية 
اإىل  ال�ضاعي  ملوقفها  ال��دويل  التاأييد  فل�ضطني حل�ضد  بها  تقوم  التي  على اجلهود 
التو�ضل اإىل حل الدولتني وفق قرارات ال�ضرعية الدولية ومبادرة ال�ضالم العربية.

وقال عبا�ض يف مقابلته مع �ضحيفة ال�ضرق الأو�ضط اإن القيادة الفل�ضطينية يف رام 
القاهرة فر�ض عقوبات مالية  التي �ضوف جنريها يف  املحادثات  بعد  اهلل قد تقرر 
على قيادة حما�ض يف غزة.واأ�ضاف عبا�ض “ميكن بو�ضوح ترير مثل هذه العقوبات 
بتوظيف جانب من م�ضوؤويل النقالبيني يف قطاع غزة لأموال الدولة الفل�ضطينية 
وال�ضلطة الفل�ضطينية لتكري�ض واقع النقالب والنف�ضال والنق�ضام وهو ما اأ�ضر 

مب�ضالح ال�ضعب الفل�ضطيني عموما ومب�ضروعه الوطني.

•• رام اهلل-رويرتز:

توعد الرئي�ض الفل�ضطيني حممود عبا�ض ام�ض الأحد بفر�ض عقوبات مالية على 
حركة حما�ض التي ت�ضيطر على قطاع غزة منذ ع�ضر �ضنوات يف ت�ضاعد للخالف بني 
اجلانبني.وقالت احلركة اأم�ض اإن ال�ضلطة الفل�ضطينية قطعت رواتب 37 نائبا من 
نوابها يف املجل�ض الت�ضريعي الفل�ضطيني.وقال عبا�ض يف مقابلة مع �ضحيفة ال�ضرق 
الأو�ضط يف عددها ال�ضادر ام�ض : على قيادات حركة حما�ض يف غزة اأن تعلم اأننا قد 
نلجاأ اإىل فر�ض عقوبات مالية فورية يف حالة اإ�ضرارها على النقالب على موؤ�ض�ضات 
الدولة الفل�ضطينية يف رام اهلل وعلى امل�ضاهمة مع قوات الحتالل يف تكري�ض تق�ضيم 
اإىل كانتونات وكيانات �ضغرية جمزاأة ومتنافرة متمردة على  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
بع�ضها.واجتمع عبا�ض اأم�ض يف القاهرة مع الرئي�ض امل�ضري عبد الفتاح ال�ضي�ضي 

النم�سا ترحب بتمرير اتفاقية جديدة حلظر الأ�سلحة النووية
•• فيينا-وام: 

رحبت النم�ضا بالتفاقية اجلديدة حلظر الأ�ضلحة النووية واعترتها خطوة كبرية نحو عامل خال من الأ�ضلحة النووية. واأعرب 
�ضبا�ضتيان كورت�ض وزير خارجية النم�ضا يف بيان له ام�ض عن �ضعادته بنجاح النم�ضا و�ضركائها يف حتريك اجلمود الذي ا�ضتمر 

ل�ضنوات طويلة يف م�ضاألة نزع الت�ضلح النووي. وانتقد الوزير يف البيان حيازة الدول لالأ�ضلحة النووية .
موؤكدا اأن اخلوف الدائم من التدمري املتبادل ل يعد اأ�ضا�ضا دائما لل�ضالم .

اأغلبية الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة على التفاقية اجلديدة حلظر الأ�ضلحة النووية تعني اأن التهديد  معترا اأن موافقة 
امل�ضتمر بن�ضوب حرب نووية لي�ض هو امل�ضتقبل.

يذكر اأن النم�ضا كانت قد تقدمت مببادرة حلظر الأ�ضلحة النووية بال�ضرتاك مع عدة دول و�ضاركت موؤخرا مع 141 دولة على 
راأ�ضها الرازيل املك�ضيك جنوب اأفريقيا ونيوزيلندا يف مفاو�ضات دامت اأ�ضابيع ل�ضياغة التفاقية واإقناع الدول الأع�ضاء يف الأمم 
املتحدة باملعاهدة اجلديدة التي حتظر تطوير وتخزين الأ�ضلحة النووية قبل اأن يتم متريرها قبل يومني مبوافقة 122 دولة 

ومعار�ضة دولة واحدة وامتناع اأخرى عن الت�ضويت يف ظل مقاطعة من الدول النووية الت�ضع واليابان.

•• جوبا-اأ ف ب:

حتل ذكرى ال�ضتقالل يف جنوب ال�ضودان اأم�ض دون احتفالت ر�ضمية يف 
الدولة النا�ضئة حديثا ومتزقها حرب اأهلية وح�ضية ومدمرة وم�ضتمرة 

بال هوادة.
واأجرت احلرب نحو ثلث ال�ضكان على الفرار من منازلهم ما ادى اىل 
احدى اأ�ضواأ اأزمات الالجئني يف العامل، كما قتل ع�ضرات الآلف، فيما ل 

تزال املجاعة والنق�ض يف الغذاء يهددان ماليني اآخرين.
لثالثة  والأب  عاما   34 البالغ  ماجوك،  اآري��ك  الليلي  احلار�ض  ويقول 

اأطفال لي�ض هناك ما احتفل به اليوم.
ويف 9 يوليو 2011، ح�ضرت كبار ال�ضخ�ضيات من جميع ارجاء العامل 
بالدهم  بح�ضول  الحتفال  مرا�ضم  اجلنوبيني  ال�ضودانيني  ح�ضود  مع 

على ال�ضتقالل من ال�ضودان، بعد عقود طويلة من احلرب الأهلية.
الوليدة، مع  الم��ة  احل��رب جم��ددا يف  اندلعت   2013 لكن /دي�ضمر 
اتهام الرئي�ض �ضالفا كري نائبه ال�ضابق رياك م�ضار بالتواطوؤ لالنقالب 

عليه، لتبدا املعارك بني القوات التابعة لهما.
وات�����ض��م��ت احل���رب امل��ن��دل��ع��ة ب��ني ال��ط��رف��ني ب��ان��ت��ه��اك��ات ع��رق��ي��ة والعنف 

اجلن�ضي والوح�ضية املفرطة التي يدفع املدنيون ثمنها ب�ضكل رئي�ضي.
لي�ض من  اإن���ه  ال�����ض��ودان  اع��ت��رت احلكومة يف ج��ن��وب  امل��ا���ض��ي،  وال�ضهر 
املنا�ضب الحتفال بعيد ال�ضتقالل، لغية الحتفالت للعام الثاين على 

التوايل.
وقال الناطق با�ضمها مي�ضال مكوي اإن و�ضعنا ل ي�ضتدعي الحتفال.

و�ضباح ام�ض الأحد، مل تكن هناك اي لفتات ت�ضيد بال�ضتقالل، عو�ضا 
عن ذلك كانت الأجواء املثقلة باحلزن ملا يحدث ت�ضود ال�ضوارع الهادئة.

ورغم ذلك، فاأن احلار�ض ماجوك لي�ض نادما على ال�ضتقالل. 
وق���ال يف ه���ذا ال�����ض��دد ل�ضت ن��ادم��ا ع��ل��ى ال��ت�����ض��وي��ت ل���ض��ت��ق��الل جنوب 
ال�ضودان. رغم ذلك فاأنني غا�ضب ب�ضبب الطريقة التي تدار بها الأمور 

يف جنوب ال�ضودان. 
واأ�ضاف مل اأتوقع ذلك، يف اإ�ضارة منه للت�ضخم املت�ضاعد واأزمة الغذاء.

ال����دولر يف  18،5 جنيها م��ق��اب��ل  ال�����ض��ودان م��ن  ان��ه��ارت عملة ج��ن��وب 
وبلغ  جوبا.  يف  ال�ضوداء  ال�ضوق  يف  جنيها   140 اإىل   2015 دي�ضمر 
الت�ضخم م�ضتويات قيا�ضية اإذ ارتفع بن�ضبة %730 ح�ضب اأرقام البنك 
الدويل. بدوره، ل يرى املوظف احلكومي واين جون )39 عاما( �ضببا 

لالحتفال.

•• كراكا�س-اأ ف ب:

مادورو  نيكول�ض  ال�ضرتاكي  الرئي�ض  �ضد  التظاهرات  من  املئة  اليوم  يف 
اهم  لوبيز  ليوبولدو  ، خرج  لأ�ضباب طبية  العليا  املحكمة  اتخذته  وبقرار 
القامة  يف  الفور  على  و�ضع  ثم  ال�ضجن،  من  الفنزويلية  للمعار�ضة  رمز 
�ضنوات يف  ث��الث  م��ن  اك��ر  ام�ضى  بعدما  ب��ك��راك��ا���ض،  اجل��ري��ة يف منزله 

العتقال.
ولوح لوبيز الذي كان مبت�ضما، بعلم بالده ورفع قب�ضته عالمة النت�ضار، 

امام ع�ضرات من ان�ضاره الذين جتمعوا امام منزله ام�ض الأول ال�ضبت.
الع�ضو مثله يف  ر�ضالة مكتوبة تالها فريدي غيفارا  لوبيز وعد يف  وك��ان 

حزب الإرادة ال�ضعبية، ب�الن�ضال حتى انتزاع احلرية لفنزويال. 
نيكول�ض  يراأ�ضه  الذي  الت�ضايف  النظام  لهذا  بقوة معار�ضتي  اوا�ضل  وقال 

مادورو، وريث هوغو ت�ضافيز الذي كان رئي�ضا من 1999 اىل 2013.
ال��ذي متنى  م��ادورو  نيكول�ض  بو�ضوح مع طلب  الت�ضريح  ويتعار�ض هذا 

ر�ضالة �ضالم من ليوبولدو لوبيز. 
للتلفزيون  ت�ضريح  لوبيز يف  الف���راج عن  على  �ضاعات  بعد  م���ادورو  وق��ال 
بعدما ام�ضى حواىل اربع �ضنوات يف ال�ضجن، اآمل يف ان يعدل لوبيز موقفه 

البالد  ���ض��الم، لن  ب��ر���ض��ال��ة  وي��ب��ع��ث 
تريد ال�ضالم.

وق����د اع��ل��ن��ت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا على 
موقعها يف تويرت انها قررت الفراج 

عن ليوبولدو لوبيز لأ�ضباب طبية.
لوبيز  ليوبولدو  حمامي  اح��د  وك��ان 
اع���ل���ن يف م���دري���د ن���ب���اأ خ���روج���ه من 
كرميادي�ض  خافييه  وكتب  ال�ضجن. 
بكراكا�ض  م��ن��زل��ه  ان���ه يف  ت��غ��ري��دة  يف 
وابنائه.  زوجته  تينتوري  ليليان  مع 
ان��ه يف  ب��ع��د،  على حريته  يح�ضل  مل 

الإقامة اجلرية.
الع�ضو  ال�ضعبية  الإرادة  حزب  موؤ�ض�ض  عاما(   46( لوبيز  ليوبولدو  وكان 
يف ال�ضرتاكية الدولية، واملعار�ض ال�ضر�ض لنظام نيكول�ض مادورو و�ضلفه 
الذي تويف يف 2013 هوغو ت�ضافيز، م�ضجونا منذ فراير 2014. وقد 
حكم عليه بتهمة التحري�ض على العنف خالل تظاهرات نظمت للمطالبة 

با�ضتقالة مادورو، وا�ضفرت عن 43 قتيال بني فراير ومايو 2014.

ا�ستمرار املواجهات بني ال�سرطة ومتظاهرين يف هامبورغ 
•• هامبورغ-اأ ف ب:

اندلعت ا�ضتباكات جمددا يف �ضوارع 
هامبورغ الأملانية �ضباح اأم�ض، بعد 
الع�ضرين،  جمموعة  قمة  ان��ت��ه��اء 
ال�����ض��رط��ة على  اأع��ل��ن��ت  م��ا  بح�ضب 
تويرت، م�ضرية اىل ان املتظاهرين 
اأق�����دم�����وا خ�����ض��و���ض��ا ع���ل���ى ح���رق 

مركبات.
انتهاء  بعد  م��ت��ظ��اه��رون  واحت�ضد 
املعقل  �����ض����ان����زن،  ح����ي  يف  ال���ق���م���ة 
حيثمُ  ال��رادي��ك��ايل،  للي�ضار  املحلي 
دارت منذ  ع���دة  م��واج��ه��ات  ك��ان��ت 

اخلمي�ض.
وح����م����ل امل����ت����ظ����اه����رون زج����اج����ات 
فيها  وا�ضرموا  مركبات  وهاجموا 
على  ال�ضرطة  واو�ضحت  النريان، 
امل�ضيل  بالغاز  فرقتهم  انها  تويرت 

للدموع وخراطيم املياه.
وزار الرئي�ض الملاين فرانك فالرت 
امل�ضت�ضفيات  اح���د  يف  �ضتاينماير 

وا�ضاف �ضتاينامري علينا ان ن�ضاأل 
انف�ضنا ب�ضفتنا دميوقراطيني عما 
غا�ضبني  ب�ضعة  ب��اإم��ك��ان  ك���ان  اذا 
م��ن��ع دول����ة م��ث��ل امل��ان��ي��ا م���ن عقد 

اجتماعات دولية .
ا����ض���اد رئ��ي�����ض بلدية  م���ن ج��ه��ت��ه، 
ه�����ام�����ب�����ورغ ب���ال���ع���م���ل ال���ب���ط���ويل 

�ضرطيني ا�ضيبوا خالل املواجهات 
هامبورغ  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����ض  ب��رف��ق��ة 

اولف �ضولت�ض.
م�ضدوم  ان����ه  ���ض��ت��اي��ن��م��اي��ر  وق�����ال 
التدمري  ارادة  ج������راء  وم�������ض���ت���اء 
ال��ت��ي اظ��ه��ره��ا امل��ت��ظ��اه��رون بوجه 

ال�ضرطة وممتلكات املدنيني .

هامبورغ  �ضكان  وباإر�ضال  لل�ضرطة 
امل�ضت�ضفى حيث  ال��ورود اىل  باقات 
متعهدا  ال��ع��الج،  �ضرطيون  يتلقى 
تكبدوا  ال���ذي���ن  ع��ل��ى  ال��ت��ع��وي�����ض 

خ�ضائر جراء ال�ضغب.
انتقادات  ال��ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����ض  ون��ف��ى 
بان  �ضلميون  متظاهرون  وجهها 

ال�ضرطة ا�ضتخدمت القوة املفرطة 
بال�ضجن  احكام  اىل  ودع��ا  �ضدهم 

بحق امل�ضاركني يف ال�ضغب.
ال���ع���ن���ف جملة  اع����م����ال  واط���ل���ق���ت 
ت���������ض����اوؤلت ح�����ول ك��ي��ف��ي��ة ان�����زلق 
حكم  اىل  ه��ام��ب��ورغ  يف  الأو�����ض����اع 
انتقاء  وراء  وال�����ض��ب��ب  ع�����ض��اب��ات 
امل�����ض��ت�����ض��ارة ان��غ��ي��ال م���ريك���ل هذه 
قمة  ل�ضت�ضافة  الي�ضارية  املدينة 

جمموعة الع�ضرين.
ح�ضنا  ه�������ام�������ب�������ورغ  وت�����ع�����ت�����ر 
للمت�ضددين املعار�ضني للراأ�ضمالية 
ملواجهة  ت�ضتعد  ال�ضلطات  وك��ان��ت 
هام�ض  على  حمتملة  عنف  اعمال 

القمة.
و�ضهدت تظاهرة �ضلمية �ضد العوملة 
 12 ح��واىل  فيها  �ضارك  اخلمي�ض 
و�ضغب  عنف  اع��م��ال  �ضخ�ض  ال��ف 
الكتل  جم��م��وع��ة  م��ه��اج��م��ة  ب��ع��د 
ال�ضوداء ال�ضرطة وقاموا بتخريب 

ال�ضوارع.

•• الفجر -
 خرية ال�صيباين

اإىل  ي���ك���ر وي���ت���ح���ول  ال���ت���ه���دي���د 
كابو�ض.

قرا�ضنة  ت�ضلل  م��اي��و،  �ضهر  منذ   
ل�ضركات  الكمبيوتر  �ضبكات  اإىل 
الطاقة  وحم����ط����ات  ال���ك���ه���رب���اء 
التحقيقات  مكتب  اأعلن  النووية، 
الفيدرايل ووزارة الأمن الداخلي 
�ضحيفة  عليه  اطلعت  تقرير  يف 
ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز. وق��د ت��اأث��ر نحو 
ع�������ض���رة م�����راف�����ق، م���ن���ه���ا حمطة 
يف  كريك  وول��ف  النووية  الطاقة 

ولية كان�ضا�ض.
   ومنذ �ضنوات، تمُ�ضتهدف حمطات 
التي  واملوؤ�ض�ضات  الكهرباء  توليد 
با�ضتمرار  التحتية  البنية  ت��دي��ر 
�ضيرانية  ه���ج���م���ات  ق���ب���ل  م�����ن 

با�ضتخدام تقنيات خمتلفة. 
وهكذا جنح قرا�ضنة يف �ضل جزئي 
ل�����ض��ب��ك��ة ال���ك���ه���رب���اء يف اأوك���ران���ي���ا 

مرتني على الأقل خالل عامني.
   عام 2014، اأعلنت وزارة الأمن 
الداخلي المريكية، اأن جمموعة 
من القرا�ضنة ت�ضللوا اىل العديد 
املتحدة.  ال��ولي��ات  يف  املرافق  من 
ولكن هجوما على حمطة للطاقة 
ب�ضكل  الرعب  يبعث على  النووية 

خا�ض،
تعطيل  ال��ق��را���ض��ن��ة  ب��اإم��ك��ان  لأن   
اأي�ضا  ول��ك��ن  ال��ط��اق��ة،  اإم�������دادات 
اخ����������رتاق الأن�����ظ�����م�����ة الأم����ن����ي����ة، 
اأن�������واع ك���ث���رية من  وال��ت�����ض��ب��ب يف 

الكوارث، انفجار اأو حريق ...

للم�ضتهدفني،  الإن���رتن���ت  �ضبكة 
التي  املواقع  يف  فريو�ضات  وو�ضع 

يرتددون عليها.

بروفة اأوىل
   ل ي��ذك��ر ال��ت��ق��ري��ر امل��ن�����ض��ور من 
ن���ي���وي���ورك تاميز  ق��ب��ل ���ض��ح��ي��ف��ة 
حتى  وهويتهم  املت�ضللني  م�ضدر 
ت�ضري  الع���الم  و�ضائل  ك��ان��ت  وان 

باإ�ضبعها اىل املنظمات الرو�ضية.
   ان ال�ضلطات الأمريكية يف موقع 
ج��ي��د يتيح ل��ه��ا م��ع��رف��ة ق���وة هذا 
ال���ن���وع م���ن ال��ه��ج��م��ات. ف��ف��ي عام 
املتحدة  الوليات  ن�ضرت   ،2008
اإ�ضرائيل،  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  نف�ضها، 
ا�ضم  ع���ل���ي���ه  اأمُط������ل������ق  ف�����ريو������ض�����ا، 
تراقب  التي  النظم  يف  �ضتك�ضنت، 
لتخ�ضيب  املركزي  الطرد  اأجهزة 

اليورانيوم يف اإيران. 
وقد مت تدمري اخلم�ض من اجهزة 
الطرد املركزي، ولذلك ت�ضعر منذ 
ه�ضا�ضة  اإزاء  بالقلق  طويلة  فرتة 

�ضبكتها الكهربائية.
   ويف مايو املا�ضي، وّق��ع الرئي�ض 
ت�������رام�������ب م�����ر������ض�����وم�����ا ل���ت���ع���زي���ز 
احلكومية  ال�����وك�����الت  دف����اع����ات 
الهجمات  ���ض��د  التحتية  وال��ب��ن��ى 
ال�ضيرانية. وح�ضب تقرير مكتب 
ي�ضعى  ال���ف���ي���درايل،  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
امل��ت�����ض��ل��ل��ون، ع��ل��ى م���ا ي���ب���دو، اىل 
و�ضع خمطط لل�ضبكات، ا�ضتعدادا 
بروفة  م�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة...  ل��ه��ج��م��ات 

اأوىل ب�ضكل ما.
-------------------------

عن لوبوان الفرن�صية

نظم عادة اأقل عر�صة
   ويقول تقرير مكتب التحقيقات 
ال����ف����درايل، ل��ي�����ض ه��ن��اك م���ا يدل 
العام  ل��الأم��ن  تهديد  وج���ود  على 
يبدو  امل���ح���ت���م���ل  ال�����ت�����اأث�����ري  لن 
الإدارية  ال�ضبكات  على  مق�ضورا 

اخلبيثة.
 وما ان ينقر امل�ضتلم على الوثيقة، 
يتمكن القرا�ضنة من ال�ضطو على 
ال�ضبكات.  واق��ت��ح��ام  امل����رور  كلمة 
فتتمثل  الأخ�����رى  ال��ط��ري��ق��ة  ام���ا 
ال��ت�����ض��ف��ح على  يف: ر���ض��د ع�����ادات 

حمطة  اىل  الت�ضلل  م��ن  �ضعوبة 
ع��ل��ى �ضبيل  ل��ل��ط��اق��ة احل����راري����ة، 
التي  الأم��������ن  ف���اأن���ظ���م���ة  امل�����ث�����ال. 
الأجهزة احل�ضا�ضة هي  تتحكم يف 
يف ال���واق���ع م��ن��ف�����ض��ل��ة مت��ام��ا عن 
التي  الأخ����رى  الت�ضغيل  �ضبكات 

والتجارية. 
واأك�����دت حم��ط��ة ول���ف ك��ري��ك من 
جانبها اأنه ل وجود على الطالق 

لأي تاأثري على نظام الت�ضغيل.
قلب  اىل  ال����دخ����ول  م���ب���دئ���ّي���ا،     
اأكر  ه��و  ن��ووي��ة  م��ن�����ض��اأة  ت�ضغيل 

باأنظمة  امل���ك���ل���ف���ني  وامل�������ض���رف���ني 
نيويورك  تقول �ضحيفة  التحكم، 
ت��امي��ز. وق���د اأر���ض��ل��وا ع��ل��ى �ضبيل 
اإل��ك��رتون��ي��ة طلبا  امل���ث���ال ر���ض��ائ��ل 
ذاتية  ب�����ض��ري  م�����ض��ح��وب��ة  ل��ل�����ض��غ��ل 
وه���م���ي���ة م���ل���ي���ئ���ة ب���ال���رجم���ي���ات 

انه  اإل  ب��الإن��رتن��ت.  ه��ي مرتبطة 
لي�ضمد  ال��ن��ظ��ام  ت�ضميم  مت  وان 
اأمام هذه الهجمات، فاإن الرجال، 

يبقون عر�ضة ...
ا�ضتهدف  ث��غ��رة،  ع��ل��ى  فللعثور     
املهند�ضني  اج���ه���زة  ال��ق��را���ض��ن��ة 

التهديد يكرب ويتحول اىل كابو�ش:

الوليات املتحدة: املحطات النووية يف مرمى القرا�سنة 
- الهجمات ال�صيربانية طالت حمطة الطاقة النووية وولف كريك يف ولية كان�صا�ش

اجلوا�سي�س يتعلمون الرو�سية
 اأو العربية يف �سرتا�سبورغ 

•• �صرتا�صبورغ-اأ ف ب:

يردد  ���ض��رتا���ض��ب��ورغ،  يف  “اجلوا�ضي�ض”  لتاأهيل  م��رك��ز  يف 
جال�ضون  وه��م  الع�ضكرية  البزات  يرتدون  طالبا  ع�ضرون 
امل  على  العربية  الكلمات  اوىل  كومبيوتر  اجهزة  خلف 
ين�ضرفوا  ان  قبل  �ضهرا   24 غ�ضون  يف  اللغة  ه��ذه  اتقان 
منطقة  يف  ما  مكان  اىل  �ضلون  امليداين.و�ضريمُ العمل  اىل 
ل��ع��م��ل��ي��ات اجلي�ض  ال�����ض��رق الو�����ض����ط، وف��ق��ا  او  ال�����ض��اح��ل 
معلوماته.  واخ�����رتاق  ال��ع��دو  ع��ل��ى  للتن�ضت  ال��ف��رن�����ض��ي، 
الت�ضالت  اثناء  املرمزة  الر�ضائل  اإذاك يتعني عليهم فك 
الكمائن  واإح��ب��اط  اله���داف  م��واق��ع  حتديد  يف  وامل�ضاعدة 
والتحذير من اعتداءات.ويف الوقت الراهن، يتدرب بيار-

امل�ضرتك  التدريب  وكاترين وزمالوؤهما يف مركز  انطوان 
على ال�ضتخبارات يف �ضرتا�ضبورغ.وبحما�ضة قالت كاترين 
)22 عاما( ان ما يحتاج اليه املقاتل هو ان يتعلم بوترية 
الرو�ضية يف غ�ضون  او  العربية  لغة عمل جديدة،  �ضريعة 
اآخرون على  36 �ضهرا. ويتدرب  24 �ضهرا، وال�ضينية يف 
“ما  ان  الجتماعي«.وا�ضافت  التوا�ضل  �ضبكات  مراقبة 
يجذبني هو اأن اتعلم لغات نادرة ب�ضرعة فائقة، وان اعرف 
دور  وه��ذا  ذل��ك،  بعد  كواهلنا  على  �ضتلقى  م�ضوؤوليات  ان 
�ضاعات  ومن خالل �ضت  ا�ضا�ضي يف �ضبكة ال�ضتخبارات”. 

ال�ضخ�ضي  العمل  احت�ضاب  دون  من  التدريب،  من  يوميا 
الطالب  ه���وؤلء  يكت�ضف  ال���ض��ب��وع،  نهاية  يف  او  امل�����ض��اء  يف 
اللغة  لتعلم  اللهجات. ثم يذهبون  اللغة وخمتلف  قواعد 
مدربتهم  ط��اج��ي��ك�����ض��ت��ان.وق��ال��ت  او  م�ضر  او  ا�ضتونيا  يف 
اجهزة  بوا�ضطة  ال�ضمع،  خ��الل  م��ن  نتعلم  الن،  “حتى 
للمتدربني  ويتوافر  الكلمات.  ت��رداد  خالل  من  ال�ضتماع 
فقط ال�ضوت والرتجمة اىل الفرن�ضية. اما قواعد الكتابة 
العامل  ه��ذا  الك�ضف يف  يتم  وق��ت لح���ق«.ول  فنتعلمها يف 
ال�ضخ�ضية  ال��ع��ائ��الت وال��ع��الق��ات  ا���ض��م��اء  ال��غ��ام�����ض ع��ن 
ال��ق��الئ��ل ال��ذي��ن ي�ضمح لهم  ال��زائ��ري��ن  وال��ت��دري��ب ام���ام 
تاريخه  يعود  ال��ذي  الع�ضكري  �ضترين  مبنى  ب��اب  بدخول 
وامل�ضوؤول  التدريب  رئي�ض  ع�ضر.وقال  التا�ضع  القرن  اىل 
الت�ضعينات،  الليوتنانت كولونيل جيل يف  املركز  الثاين يف 
ال�ضربية-الكرواتية  باللغتني  لغوية  فرقا  املدر�ضة  درب��ت 
والل��ب��ان��ي��ة. وان��ت��ق��ل م��رك��ز الثقل اىل ام��اك��ن اخ���رى.ويف 
مركز  العربية  اللغة  حتتل  اجلديد،  اجليو�ضيا�ضي  امل�ضهد 
ف�ضفحة  اهميتها،  تفقد  ل  ال��رو���ض��ي��ة  وال��ل��غ��ة  ال�����ض��دارة. 
الرو�ض  ويقوم   ،2014 امن��ا منذ  ال��ب��اردة طويت  احل��رب 
الحتاد  واب���واب  املتو�ضط  منطقة  اىل  قوية  ع��ودة  بعملية 
ك��ب��ريا من  ال�ضبكات اجل��ه��ادي��ة ع���ددا  الوروب�����ي. وجت��ن��د 

الناطقني باللغة الرو�ضية من القوقاز او اآ�ضيا الو�ضطى.

حمطة الطاقة النووية وولف كريك تعر�ضت لهجومالقرا�ضنة والرعب النووي

- مهاجمة حمطة نووية يبعث على الرعب لأن باإمكان القرا�صنة اخرتاق الأنظمة الأمنية

- ل يذكر التقرير هوية املت�صللني حتى وان كانت و�صائل العالم ت�صري اىل منظمات رو�صية
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عربي ودويل

التو�ضل اىل حل دبلوما�ضي  اأمريكيون رغبتهم يف  يوؤكد م�ضوؤولون 
مع كوريا ال�ضمالية بهدف جتنب اندلع نزاع قد ينذر بكارثة بعدما 
اأطلقت بيونغ يانغ �ضاروخا عابرا للقارات اظهرت من خالله قدرتها 

التي فاجاأت اجلميع على �ضرب ارا�ض امريكية.
يانغ  بيونغ  اإظهار نف�ضها وكاأنها تكافئ  وا�ضنطن يف  ولكن مع تردد 
، هل ل  الأوغ��اد  ب�الأمريكيني  اون  كيم جونغ  زعيمها  ا�ضتهزاأ  التي 
لوجه  وجها  واح���دة  ط��اول��ة  على  اجللو�ض  الطرفني  ب��اإم��ك��ان  ي��زال 

والتخل�ض من خالفاتهما؟
�ضابقة  توترات  اختروا  خم�ضرمون  ودبلوما�ضيون  حمللون  ي�ضري 
بني البلدين اىل وجود عقبات �ضخمة يف طريق املحادثات قد يكون 

اأقلها تاأثريا انقطاع العالقات الدبلوما�ضية بينهما.
ب��ل هي  امل��ح��ادث��ات لي�ضت ممكنة فقط  اإن  ي��وؤك��دون كذلك  اأن��ه��م  اإل 
عر  اأو  مبا�ضر  ب�ضكل  ج��رت  �ضواء  للتطبيق،  القابل  الوحيد  احل��ل 
و�ضطاء، بينهم �ضيا�ضيون اأمريكيون �ضابقون من خارج اإدارة الرئي�ض 

الأمريكي دونالد ترامب.
لال�ضتخبارات  كرئي�ض  �ضنوات  ق�ضى  ال��ذي  كالبر  جيم�ض  وي��وؤك��د 
الأم���ريك���ي���ة يف ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة و���ض��غ��ل لح���ق���ا م��ن�����ض��ب مدير 
ال�ضتخبارات الوطنية خالل عهد الرئي�ض ال�ضابق باراك اأوباما، اأن 

الدبلوما�ضية هي احلل الوحيد.
وكان ترامب اأو�ضح يف مايو اأنه �ضيت�ضرف بلقاء كيم يف ظل ظروف 
موؤاتية، وهو ما يحمل يف طياته دعوة مبطنة لكوريا ال�ضمالية بوقف 

براجمها النووية والبال�ضتية اأول.

احتجزتهم  هنديا  �ضيادا   78 �ضراح  الأح��د  ام�ض  باك�ضتان  اأطلقت 
لجتيازهم مياهها القليمية، ح�ضب ما اأفاد م�ضوؤول وكالة فران�ض 

بر�ض واعدا باإطالق �ضراح مزيد من ال�ضيادين الهنود املحتجزين.
�ضراح  اإط��الق  اإن��ه مت  ال�ضند  اقليم  امل�ضوؤول يف  ن�ضيم �ضديقي  وق��ال 
ال�ضيادين من �ضجن كرات�ضي. ومل يك�ضف متى مت توقيف ال�ضيادين 
ال�ضيادون  يعود  اأن  املتوقع  ال�ضجن.ومن  يف  ق�ضوها  التي  امل��دة  اأو 
يزالون  ل  �ضيادا   298 اأن  �ضديقي  الث��ن��ني.واأو���ض��ح  بالدهم  اإىل 
حمبو�ضني يف باك�ضتان و�ضيتم اطالق �ضراحهم بعد ا�ضتيفاء التحقق 
م��ن جن�ضياتهم م��ن ال��ه��ن��د.ول ي��وج��د حت��دي��د وا���ض��ح ل��ل��ح��دود يف 
الالزمة  للتكنولوجيا  املراكب  تفتقد  كما  البلدين  بني  العرب  بحر 
باعتقال  البلدين  لقيام  بالنهاية  ي��وؤدي  ما  بدقة،  لتحديد مواقعها 
عادة  ال�ضيادون  قانوين.ومي�ضي  ب�ضكل غري  ال�ضيد  بتهم  �ضيادين 
فرتات طويلة يف ال�ضجن حتى بعد انتهاء مدة ال�ضجن ب�ضبب �ضوء 
ت�ضتغرق  لإج��راءات بريوقراطية  والحتياج  البلدين  بني  العالقات 
دام �ضد  البلدين بعد ه��ج��وم  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وق��ت��ا ط��وي��ال.و���ض��اءت 
�ضبتمر  يف  عليه  املتنازع  ك�ضمري  اإقليم  يف  هندية  ع�ضكرية  قاعدة 
الفائت، اتهمت نيودلهي جماعة جي�ض حممد املتمركزة يف باك�ضتان 
ال�ضيطرة   1947 منذ  وباك�ضتان  الهند  خلفه.وتتقا�ضم  بالوقوف 
وهي  ط��وي��ل��ة،  ف��رتة  منذ  م�ضتمرا  ن��زاع��ا  ت�ضهد  ال��ت��ي  ك�ضمري  على 
احدى املناطق حيث الوجود الع�ضكري من الكر كثافة يف العامل. 
وتنت�ضر يف املنطقة اجلبلية ع�ضرات املجموعات امل�ضلحة التي تقاتل 

من اأجل النف�ضال اأو الن�ضمام اىل باك�ضتان.

ذكر م�ضوؤول دفاعي اأملاين اأن بالده بداأت اأم�ض الأحد �ضحب قواتها 
من قاعدة جوية تركية حيث ت�ضارك يف دعم العمليات الدولية �ضد 
تنظيم داع�ض الإرهابي وذلك يف اأعقاب خالف مع اأنقرة ب�ضاأن زيارة 

نواب اأملان للقاعدة.
وميثل الن�ضحاب من قاعدة اإجنريليك خطوة اأخرى يف اإطار واحد 
البلدين ترتاوح بني حملة �ضارمة �ضنتها  من خالفات عديدة بني 
حمالت  وتنظيم  انقالب  حماولة  اأعقاب  يف  معار�ضيها  على  اأنقرة 

دعائية �ضيا�ضية الرتكية يف اأملانيا.
واأقر الرملان الأملاين ال�ضهر املا�ضي الن�ضحاب من القاعدة.

ومن املقرر اأن توا�ضل الطائرات الأملانية املقاتلة العمل انطالقا من 
اإجنريليك حتى نهاية يوليو متوز على الأقل يف اإطار مهمة لتوفري 
الوليات  تقوده  الذي  التحالف  عمليات  لدعم  ال�ضتطالع  طائرات 
ال��ع��راق و���ض��وري��ا.ويف ه��ذه الأثناء  املتحدة �ضد داع�����ض الإره��اب��ي يف 
الأردن  قاعدة جوية جديدة يف  اإىل  ال�ضروري  العتاد  نقل  �ضيجري 

من املقرر اأن تتمركز فيها الطائرات بحلول اأكتوبر ت�ضرين الأول.

عوا�صم

وا�شنطن

ا�شالم اأباد

برلني

يكافحون  اطفاء  رجل   2300
احلرائق بكاليفورنيا 

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب:

بولية  غابات  حرائق  يكافحون  اطفاء  جهاز  عنا�ضر  من   2300 زه��اء  ك��ان 
احلايل  الوقت  يف  وت�ضهد  �ضنوات  خم�ض  ط��وال  جفافاً  عانت  التي  كاليفورنيا 

درجات حرارة مرتفعة جداً خ�ضو�ضا يف جنوبها.
�ضكرامنتو اىل  �ضمال  الواقعة يف  نيفادا  �ضيريا  �ضفوح  اندلع عند  واأّدى حريق 
تدمري ع�ضرة منازل، وقد امتّد على م�ضاحة 800 هكتار من الغابات مت�ضّبباً 
اأ�ضخا�ض  �ضتة  اأ�ضيب  املحّلية،  ال�ضلطات  اإىل  املنطقة.وا�ضتناداً  �ضّكان  باإجالء 
بينهم رجل اإطفاء، بجروح طفيفة.وامتّد حريق اآخر يف مقاطعة �ضانتا باربرا، 
على اأكر من 3200 هكتار من الغابات، وذلك ب�ضبب الرياح اجلافة وال�ضاخنة، 
حريقاً   17 اح�ضاء  مت  املجموع،  اإخ���الء.يف  عمليات  ح�ضول  اإىل  اأي�ضاً  ودف��ع 
موجة  املتحدة.وت�ضرب  الوليات  غرب  يف  الواقعة  كاليفورنيا  بولية  ال�ضبت 
حر �ضديدة وقيا�ضية الولية ومت متديد التحذير من درجات احلرارة يف معظم 
مناطق جنوب كاليفورنيا حتى ال�ضاعة 11 م�ضاء بالتوقيت املحلي )06:00 
العام  امل�ضجلة  القيا�ضية  ت غ(. وعادلت مدينة لو�ض اجنيلو�ض درجة احل��رارة 
1954 والبالغة 96 درجة على مقيا�ض فهرنهايت )36 درجة مئوية(، فيما 
109 درجة على مقيا�ض فهرنهايت متجاوزة  �ضجلت �ضاحية �ضفوح وودلند 

الرقم القيا�ضي البالغ 108 درجة امل�ضجل العام 2006.

�صدر ب�صاأنها اأمر الرئا�صي:

تون�س: املن�ساآت احليوية مناطق ع�سكرية حمظورة

حتذير من تدخل الهاكرز يف النتخابات ال�صرائيلية

اأنباء عن �سفقة اأ�سرى مرتقبة بني اإ�سرائيل والفل�سطينيني

اأبو الغيط يلتقي عبا�س ويوؤكد اأهمية التم�سك بثوابت املوقف الفل�سطيني
تطورات  اآخ��ر  تناول  �ضهد  اللقاء  اإن  العربية  ال��دول  جلامعة 
بني  ال�ضيا�ضية  العملية  ا�ضتئناف  ب�ضاأن  اجل��اري��ة  الت�����ض��الت 

الفل�ضطينيني وال�ضرائيليني.
م�ضريا اإىل اأن الرئي�ض اأبو مازن عر�ض ركائز املوقف الفل�ضطيني 
التي  الت�ضالت  ذلك  يف  مبا  احلالية  الدولية  املواقف  واأبعاد 
امل�ضار  ا���ض��ت��ئ��ن��اف  ام��ك��ان��ي��ة  ازاء  الم��ري��ك��ي��ة  الدارة  م��ع  ج���رت 
حل  اأ�ضا�ض  على  وال�ضرائيليني  الفل�ضطينيني  بني  ال�ضيا�ضي 
الدولتني.  و اأ�ضار عفيفي اإىل اأن الأمني العام ا�ضتعر�ض اأي�ضا 
خالل اللقاء اأهم نتائج الت�ضالت التي اأجراها ب�ضاأن الق�ضية 
الفل�ضطينية خالل زياراته اخلارجية الأخرية خا�ضة اإىل روما 
ومو�ضكو.. منوها اإىل تاأكيد اأبوالغيط اأهمية العمل على ح�ضد 

الفل�ضطيني  للموقف  ال���دويل  التاأييد  م��ن  ممكن  ق��در  اأك���ر 
وحلل الدولتني.

و اأو�ضح اأن امل�ضاعي ال�ضرائيلية لتطبيع عالقاتها الدولية مبا 
العامني  الدويل يف  الأمن  يف ذلك م�ضعاها لالن�ضمام ملجل�ض 
2019-2020 يجب اأن تقابل باجماع دويل راف�ض ل �ضيما 
مبقررات  م�ضتمرة  ا�ضتهانة  من  ا�ضرائيل  تظهره  ما  �ضوء  يف 

ال�ضرعية الدولية بل وبالأمم املتحدة وما متثله.  
وقال املتحدث الر�ضمي اإنه مت التفاق خالل اللقاء على اأهمية 
القريبة  ال��ف��رتة  خ��الل  العربية  امل��ب��ادرة  للجنة  اجتماع  عقد 
الت�ضاور  ا���ض��ت��م��راري��ة  ع��ل��ى  للحفاظ  ال�ضعي  اإط����ار  يف  املقبلة 

والتن�ضيق العربيني حول املو�ضوع.

••القاهرة-وام:

اأهمية  العربية  للجامعة  العام  الأم��ني  الغيط  اأب��و  اأحمد  اأك��د 
التم�ضك بثوابت املوقف الفل�ضطيني والعربي وجوهره اللتزام 
تق�ضي  التي  لأولوياتها  تغيري  دون  العربية  ال�ضالم  مببادرة 
الدول  بني  اإقامة عالقات طبيعية  قبل  اأول  الحتالل  باإنهاء 
خالل  عموما  امل��وق��ف  دق��ة  ظ��ل  يف  خا�ضة  واإ�ضرائيل  العربية 

املرحلة احلالية.
حممود  الفل�ضطيني  الرئي�ض  ام�����ض  لقائه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

عبا�ض بالقاهرة .
العام  الأم��ني  با�ضم  الر�ضمي  املتحدث  عفيفي  حممود  ق��ال  و 

•• الفجر – تون�س - خا�س

الأخ����������ري من  ب����ال����ع����دد    �����ض����در 
للجمهورية  ال��ر���ض��م��ي��ة  اجل��ري��دة 
يتعلق  رئ��ا���ض��ي  اأم�����ر  ال��ت��ون�����ض��ي��ة، 
واملن�ضاآت  الن��ت��اج  م��واق��ع  ب��اإع��الن 
مناطق  واحل����ي����وي����ة  احل�������ض���ا����ض���ة 

ع�ضكرية حمظورة.
   وين�ض الأمر الرئا�ضي يف ف�ضله 
النتاج  م���واق���ع  “اأن  ع��ل��ى  الأول 
واحليوية  احل�����ض��ا���ض��ة  امل���ن�������ض���اآت 
مناطق  بها  املحيطة  والف�ضاءات 
متركز  ط���وال  حم��ج��رة  ع�ضكرية 
بها  ال���ع�������ض���ك���ري���ة  ال���ت�������ض���ك���ي���الت 
تاريخ  ابتداء من  وذلك  لتاأمينها، 
الرئا�ضي،  الأم�������ر  ه�����ذا  �����ض����دور 
املررة  املوجبات  زوال  غاية  واإىل 

املركز  حتتل  اأن  م��ن  تون�ض  مكن 
اخلام�ض عامليا.

   وخ����ا�����ض م���ئ���ات ال�������ض���ب���اب من 
اعت�ضاما  ت���ط���اوي���ن  حم���اف���ظ���ة 
ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن ح��ق��ول منطقة 
بالت�ضغيل  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  ال���ك���ام���ور 
 20 داخ���ل ح��ق��ول النفط ور���ض��د 
النفطية  ال���ع���ائ���دات  م���ن  ب��امل��ائ��ة 
ل�������ض���ال���ح امل���ح���اف���ظ���ة ف�����ض��ال عن 
وبعث  عائلة  ك��ل  م��ن  ف��رد  ت�ضغيل 
فروع لل�ضركات الأجنبية مبختلف 

مناطق تطاوين. 
وبو�ضاطة  احلكومة  متكنت  وق��د   
من الحتاد العام التون�ضي لل�ضغل 
من  املنق�ضي  ي��ون��ي��و  �ضهر  خ���الل 
التو�ضل اىل فك اعت�ضام الكامور 

وتوقيع اتفاق.

لذلك«.
  وت�ضبط مواقع الإنتاج واملن�ضاآت 
احل�ضا�ضة واحليوية املعلنة مناطق 
واإحداثياتها  حم��ج��رة  ع�ضكرية 
ب��ق��رار م��ن وزي���ر ال��دف��اع الوطني 
وال����وزي����ر امل��ع��ن��ي، ب��ع��د اأخ����ذ راأي 
جمل�ض الأمن القومي، وذلك وفق 
ما جاء يف الف�ضل الثاين من هذا 

المر الرئا�ضي.
   ك��م��ا ين�ض الم���ر ع��ل��ى اأن���ه يتم 
الع�ضكرية  املناطق  قائمة  حتيني 
ال�ضرورة  اقت�ضت  كلما  املحجرة 
اإىل  ال������دخ������ول  وي���ح���ج���ر  ذل��������ك. 
احل�ضا�ضة  واملن�ضاآت  الإنتاج  مواقع 
املعلنة مناطق ع�ضكرية  واحليوية 
حم����ج����رة ع���ل���ى غ����ري الإط����������ارات 

والعاملني بها واملتعاملني معها.

للخ�ضوع  اأو  التوقف  على  اإجباره 
للتفتي�ض يف �ضورة عدم المتثال، 
اأح���ك���ام يف هذا  م���ن  م���ا ورد  وف����ق 

الأمر.
اإع���الن  اأن  ال����ض���ارة اىل     جت���در 
قائد  ال��ب��اج��ي  التون�ضي  الرئي�ض 
اىل  ب��ه  توجه  خطاب  يف  ال�ضب�ضي 
املا�ضي  مايو  �ضهر  خ��الل  ال�ضعب 
حماية  اجل���ي�������ض  “ ت�����ويل  ق������رار 
البالد”،  يف  الطاقة  اإنتاج  مناطق 
ال�ضيا�ضية  الأو�ضاط  اأث��ار جدل يف 
ما بني موؤيد لهذا القرار وراف�ض 
ل������ه.   وي��ن�����ض ال��ف�����ض��ل 80 من 
ال���ّد����ض���ت���ور ال��ت��ون�����ض��ي ع���ل���ى اأّن�����ه 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  وه����و  “للرئي�ض 
ل��ل��ق��وات امل�����ض��ل��ح��ة يف ح��ال��ة خطر 
داهم، مهدد لكيان الوطن اأو اأمن 

   ويخول ذات المر الرئا�ضي الذي 
للت�ضكيالت  ف�����ض��ول   10 يف  ج���اء 
املناطق  املكلفة بحماية  الع�ضكرية 
وتاأمينها،  امل��ح��ج��رة  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 
اللجوء اىل ا�ضتعمال كل الو�ضائل 
اعتداء  ك��ل  ل�ضد  ل��ل��ق��وة،  امل��ت��اح��ة 
اأو  الأف������راد  ي�����ض��ت��ه��دف  ه��ج��وم  اأو 
املن�ضاأة مبا يف ذلك مقاومة اأعمال 
ال���ت���خ���ري���ب وحم����اول����ة ال���دخ���ول 

بالقوة.
ان��ه يتعني على كل �ضخ�ض     كما 
ي������ت������واج������د مب����ح����ي����ط امل����ن����اط����ق 
ميتثل  اأن  امل��ح��ج��رة،  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 
واأن  بالتوقف  ل��ه  ال�����ض��ادر  ل��الأم��ر 
منه  طلب  كلما  للتفتي�ض  ميتثل 
ذلك من قبل الت�ضكيلة الع�ضكرية 
لها  ي��ج��وز  ال��ت��ي  بالتاأمني  املكلفة 

معه  يتعّذر  ا�ضتقاللها،  اأو  البالد 
ال�ضري العادي لدواليب الدولة، اأن 
التي حتتمها تلك  التدابري  يتخذ 
بعد  وذل���ك  ال�ضتثنائية،  احل��ال��ة 
ورئي�ض  احلكومة  رئي�ض  ا�ضت�ضارة 
جم��ل�����ض ن������واب ال�����ض��ع��ب واإع������الم 
رئي�ض املحكمة الد�ضتورية، ويمُعِلنمُ 
عن التدابري يف بيان اإىل ال�ضعب«.
   و�ضجلت البالد خ�ضائر يف ال�ضنوات 
الحتجاجات  ج������راء  امل���ا����ض���ي���ة، 
املندلعة يف قطاع الفو�ضفاط الّذي 
اأب��رز امل��وارد الطبيعية يف  يمُعّد من 

البالد، وتعطيل اإنتاجه، 
 5 بنحو  خ�ضائر  ال��دول��ة  كّلف  م��ا 
النتاج  ق��در  دي��ن��ار يف ح��ني  مليار 
�ضنة  ال���ف�������ض���ف���اط  م����ن  ال�������ض���ن���وي 
8 م��ل��ي��ون ط���ن، ما  ن��ح��و   2010

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

قالت م�ضادر فل�ضطينية من ال�ضفة 
ل�ضحيفة  غ�����زة  وق����ط����اع  ال���غ���رب���ي���ة 
جت���ري  ح���م���ا����ض  ان  “هاآرت�ض” 
ات�ضالت مكثفة لعقد �ضفقة لتبادل 
ال�ضرى مع ا�ضرائيل بوا�ضطة جهات 
ال�ضابق  ف��ت��ح  وم�������ض���وؤول  م�����ض��ري��ة 
اإ�ضرائيل  ول���ك���ن  دح������الن.  حم��م��د 

رف�ضت التطرق اىل هذا املو�ضوع.
م�����واط�����ن�����ان  غ���������زة  يف  وي������ت������واج������د 
وه�ضام  مانغي�ضتو  اب��را  اإ�ضرائيليان، 
ي���ت���م ح���ت���ى الن  ل��ك��ن��ه مل  ال�������ض���ي���د، 
انهما  توؤكد  وا�ضحة  معلومات  ن�ضر 
ا���ض��ر ح��م��ا���ض. وحت��ت��ج��ز حما�ض  يف 
جثتي اجلنديني اورن �ضاوؤون وهدار 
غولدين منذ حرب اجلرف ال�ضامد 
املعروف  م���ن  ول��ي�����ض   .2014 يف 
باقي  تتناول  ال�ضفقة  ك��ان��ت  اذا  م��ا 

الإ�ضرائيليني واجلثتني.
�ضراح  ب����اإط����الق  ح��م��ا���ض  وت���ط���ال���ب 
�ضبق حتريرهم يف  ال��ذي��ن  ال���ض��رى 
اطار �ضفقة �ضليط، واعادت ا�ضرائيل 
اعتقالهم بعد اختطاف وقتل الفتية 

اليهود الثالثة يف �ضيف 2014. 
التي  الفل�ضطينية  امل�ضادر  وح�ضب 
حت��دث��ت م���ع م��را���ض��ل ه��اآرت�����ض فان 
اطالق  ملناق�ضة  م�ضتعدة  ا���ض��رائ��ي��ل 
اإط�����الق  ���ض��ب��ق ومت  ا�����ض����رى  �����ض����راح 

�ضراحهم – حوايل 27 ا�ضريا. 
ان ح��م��ا���ض تطمح  امل�����ض��ادر  وق��ال��ت 
اىل عقد �ضفقة ادعاء ت�ضمل اطالق 
���ض��راح الأ���ض��رى وال��رتت��ي��ب��ات مقابل 
الطويل  ال����ه����دوء  وت�����ض��م��ن  م�����ض��ر 
وت�������ض���ه���ي���الت ���ض��ت��ح�����ض��ن ال���و����ض���ع 

الن�ضاين يف القطاع.
حما�ض  وف�����د  ان  امل�������ض���ادر  وق����ال����ت 
املتواجد يف القاهرة يدير الت�ضالت 
التي يرتاأ�ضها ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي 
للحركة روحي م�ضتهى، الذي يعتر 
القطاع  يف  حما�ض  زعيم  من  مقربا 
امل�ضوؤول  وك���ذل���ك  ����ض���ن���وار،  ي��ح��ي��ى 
ال��ع�����ض��ك��ري م�������روان ع��ي�����ض��ى ال����ذي 

ي��ع��ت��ر م��ق��رب��ا م���ن حم��م��د �ضيف، 
قالت  كما  الع�ضكري.  اجل��ن��اح  ق��ائ��د 
بعد  ت�ضارعت  الت�ضالت  ان  امل�ضادر 
القاهرة  اىل  ���ض��ن��وار  ي��ح��ي��ى  زي�����ارة 
قبل حوايل �ضهر، وان وجود مروان 
ان  مي���ك���ن  الن  م�������ض���ر  يف  ع��ي�����ض��ى 
ان��ه��اء تفا�ضيل  ي���دل ع��ل��ى حم��اول��ة 
امنية  ج��ه��ات  ال�����ض��ف��ق��ة.و���ض��ادق��ت 
معني  تقدم  ح��دوث  على  ا�ضرائيلية 
لإعادة  املبا�ضرة  غري  الت�ضالت  يف 
ج��ث��ث اجل��ن��ود وامل��دن��ي��ني م��ن ايدي 
حما�ض يف غ��زة. وم��ع ذل��ك، وح�ضب 
ال���واردة من  التقارير  ف��ان  امل�����ض��ادر، 
التفاهمات  ح���ول  ال��ع��رب��ي  اجل��ان��ب 
متفائلة  ال��ي��ه��ا  ال��ت��و���ض��ل  مت  ال��ت��ي 
ي����زال الطريق  ان���ه ل  ج����دا، وي��ب��دو 
تفاهمات  اىل  التو�ضل  حتى  طويال 
التقدم  وي��رت��ب��ط  وم��ل��زم��ة.  نهائية 
باملبادرة  الأ���ض��ا���ض  امل��ف��او���ض��ات يف  يف 
امل�ضرية لتخفيف احل�ضار املفرو�ض 
على القطاع، وفتح معر رفح ب�ضكل 
ا���ض��ت��ع��داد حما�ض  م��ت��زاي��د، م��ق��اب��ل 
املقرب من  دح��الن،  بتدخل  لل�ضماح 

م�ضر، يف ادارة املعر.
اللبنانية،  الخ��ب��ار  ج��ري��دة  ون�ضرت 
ن��ق��ال ع��ن م�����ض��ادر يف ح��م��ا���ض، باأنه 
احلركة  ت��ط��ال��ب  امل���رح���ل���ة  ه����ذه  يف 
�ضفقة  ا������ض�����رى  ������ض�����راح  ب�����اإط�����الق 
قا�ضرين  وا���ض��رى  وا���ض��ريات  �ضليط 
مقابل  فل�ضطينيني،  برملان  واع�ضاء 
م�ضري  ح������ول  م���ع���ل���وم���ات  ت����ق����دمي 
التقرير،  وح�����ض��ب  ال���ض��رائ��ي��ل��ي��ني. 
ف���ان ح��م��ا���ض ت��ط��ل��ب اإط�����الق �ضراح 
�ضعدات.  واح��م��د  الرغوثي  م���روان 
مل  ا���ض��رائ��ي��ل  ان  ال�ضحيفة  وق��ال��ت 
الن عن موافقتها على  تعرب حتى 

ال�ضروط التي عر�ضتها حما�ض.
وق����ال رئ��ي�����ض امل��ك��ت��ب ال�����ض��ي��ا���ض��ي يف 
الأ�ضبوع  ا�ضماعيل هنية، يف  حما�ض، 
الأ�ضرى  �ضراح  اط��الق  ب��اأن  املا�ضي، 
وقت  اأي  م��ن  اق���رب  الفل�ضطينيني 
الت�ضريحات  ����ض���اأن  وم����ن  ����ض���اب���ق. 
يف  لهنية  خطاب  اول  يف  وردت  التي 

من�ضبه اجلديد، ان تلمح اىل تقدم 
الت�ضالت حول ال�ضفقة.

عائالت  من  املقربة  اجلهات  وقالت 
ل�ضحيفة  الفل�ضطينيني  الأ����ض���رى 
معلومات  ه���ن���اك  ان  “هاآرت�ض” 
ت����دل ع��ل��ى ح���ث الت�������ض���الت لعقد 
حجمها  ان  اك�����دت  ل��ك��ن��ه��ا  ���ض��ف��ق��ة، 
ل��ي�����ض م���ع���روف���ا – لأن�����ه ل��ي�����ض من 
�ضتكون  الذي  الثمن  الوا�ضح ما هو 
ل��دف��ع��ه مقابل  ا���ض��رائ��ي��ل م�����ض��ت��ع��دة 
غولدين  ه�����دار  اجل���ن���دي���ني  ج��ث��ت��ي 
اطالق  وم��ق��اب��ل  اورون،  و�����ض����اوؤول 
�ضراح املدنيني اللذين دخال اىل غزة 

خالل ال�ضنوات الخرية.
ويف الأ�ضبوع املا�ضي، قررت ا�ضرائيل 
عدم ال�ضماح لعائالت ا�ضرى حما�ض 
من غزة بزيارتهم، وهو ما اعترته 
ان  ع��ل��ى  دل��ي��ال  فل�ضطينية  م�����ض��ادر 
اإ����ض���رائ���ي���ل مت���ار����ض ال�����ض��غ��ط على 

احلركة يف اطار مفاو�ضات معها.
على  تعقيبا  ����ض���اوؤول  ع��ائ��ل��ة  وق��ال��ت 
التقارير: لقد �ضمعنا عن التطورات 
العالم  و�ضائل  يف  الن�ضر  اعقاب  يف 
كانت  اذا  م��ا  بتاتا  ن��ع��رف  ول  فقط 
املعلومات �ضحيحة. خالل ال�ضابيع 
القريبة �ضيحيي الإ�ضرئيليون مرور 
ثالث �ضنوات على اجلرف ال�ضامد، 
احلملة،  تنته  مل  لنا  بالن�ضبة  ولكن 
وم��ن��ذ ذل���ك ال��وق��ت حت��ول��ت حياتنا 
رئي�ض  ن��ن��ا���ض��د  ن��ح��ن  ج��ح��ي��م.  اىل 
�ضاوؤول يف  اورن  احلكومة عدم ترك 
ا�ضر حما�ض. كما عرفت كيف تر�ضله 
داخل امل�ضفحة من اجل الدفاع عن 
ا���ض��رائ��ي��ل، ه��ك��ذا �ضتعرف  م��واط��ن��ي 

كيف تعيده اىل البيت .
وقالت عائلة منغي�ضتو ان العائلة مل 
تتوقع من  اأي معلومات، وهي  تتلق 
حكومة ا�ضرائيل ورئي�ضها باأن ت�ضمل 
واملفقودين  ال�����ض����رى  ���ض��ف��ق��ة  ك���ل 
حتتجزهم  ال���ذي���ن  ال���ض��رائ��ي��ل��ي��ني 

حما�ض من دون اأي ا�ضتثناء.
وق����ال����ت ع���ائ���ل���ة غ����ول����دي����ن: خالل 
ال�����ض��ن��وات ال��ث��الث الأخ�����رية، عرفنا 

اعترت اكر دراماتيكية يف ال�ضابق، 
ا�ضتثمار  ال�ضرائيلي  للجي�ض  تتيح 
القريبة  ال�ضنوات  خ��الل  امليزانيات 
ا���ض��ت��ع��دادا ل��ل��م��خ��اط��ر امل��ت��ط��ورة، يف 
جمال الرهاب، الع�ضابات وال�ضير.
ايزنكوت  او���ض��ى  ال�ضير،  جم��ال  يف 
حماولت  بتعقب  الكني�ضت  اع�ضاء 
ال���ت���اأث���ري ع��ل��ى ال���دمي���وق���راط���ي���ة يف 
امريكا  يف  الن���ت���خ���اب���ي���ة  امل�����ع�����ارك 
وف��رن�����ض��ا، وه��ج��م��ات ال�����ض��ي��ر التي 
ا�ضتهدفت من�ضاآت حتتية يف اوكرانيا. 
ل���ل���دف���اع عن  احل���اج���ة  ج���ان���ب  واىل 
البنى التحتية املدنية، كامل�ضت�ضفيات 
جمالت  هناك  الكهرباء،  ومن�ضاآت 
فيها،  يتدخل  ان  للجي�ض  ميكن  ل 
وي��ج��ب ع��ل��ى ال���دول���ة ال��ت��ي��ق��ظ لها، 

ح�ضب ايزنكوت.
ح�ضروا  ك��ن��ي�����ض��ت  اأع�������ض���اء  وق������ال 
اجلل�ضة، ان ايزنكوت ذكر ظاهرتني: 
نتائج  ع���ل���ى  ل���ل���ت���اأث���ري  حم���������اولت 
تزييف  خ������الل  م����ن  الن����ت����خ����اب����ات 
ب��و���ض��اط��ة ه��ج��م��ات ال�ضير  ال��ن��ت��ائ��ج 
واىل جانبها ادارة منظومات للتاأثري 
ع��ل��ى وع����ي ال���ن���اخ���ب���ني، م���ن خالل 
الجتماعية  ال�ضبكة  على  من�ضورات 
والنرتنت. وقال للنواب انه يقرتح 

عليهم النظر اىل ذلك.

الأم��ل يف  املعاناة وخيبة  الكثري من 
كل ما يتعلق باإعادة ابننا واخانا هدار 
نتلقى  نحن  وعائلته.  ا�ضرائيل  اىل 
اإ�ضرائيلية  ج��ه��ات  م���ن  امل��ع��ل��وم��ات 
ر���ض��م��ي��ة. ي��ح��ظ��ر ع��ل��ي��ن��ا ال��ل��ع��ب اىل 
املعلومات  ومنظومة  حما�ض  اأي���دي 
نوا�ضل  نحن  يبثها.  التي  اخلاطئة 
ا�ضرائيل  ح��ك��وم��ة  لإق���ن���اع  ج��ه��ودن��ا 
احتجاز  امل��ع��ادل��ة وحت���وي���ل  ب��ت��غ��ي��ري 
جنود اجلي�ض ومواطني ا�ضرائيل يف 
ايدي حما�ض من كنز اىل عبء عليها.
بوتني وترامب يوقعان اتفاقا لوقف 
ال�ضوري  اجل����ولن  ال��ن��ار يف  اط���الق 
اىل ذلك، تكتب �ضحيفة هاآرت�ض باأن 
رئي�ض الأركان غادي ايزنكوت، حذر 
ا�ضرائيل من امكانية تدخل الهاكرز 
يف النتخابات ال�ضرائيلية، وتو�ضح 
اخلارجية  جلنة  لأع�ضاء  ق��ال  ب��اأن��ه 
راأيه  ان���ه ح�ضب  ال��رمل��ان��ي��ة  والم����ن 
تعرف  ان  ا����ض���رائ���ي���ل  ع���ل���ى  ي���ج���ب 
والتاأثري  التدخل  حماولة  باإمكانية 
بوا�ضطة  دمي���وق���راط���ي���ت���ه���ا  ع���ل���ى 
ايزنكوت  وذك����ر  ال�����ض��ي��ر.  ه��ج��م��ات 
ال�ضنوات  م�ضابهة حدثت يف  ظواهر 
الأخرية يف الوليات املتحدة وفرن�ضا 
واوكرانيا. ورغم انه مل يذكر ب�ضكل 
وا���ض��ح ا���ض��م ال���دول���ة امل�����ض��وؤول��ة عن 

ذلك، ال انه يف كل هذه احلالت مت 
ن�ضب التدخل لرو�ضيا.

وج���اء حت��ذي��ر اي��زن��ك��وت ه���ذا خالل 
ي���وم الربعاء  ال��ل��ج��ن��ة  ام����ام  م��ث��ول��ه 
املا�ضي، حيث قدم ا�ضتعرا�ضا ل�ضورة 
الأو�ضاع الأمنية والتقدم يف تطبيق 
ال�ضنوات.  امل��ت��ع��ددة  اجل��ي�����ض  خ��ط��ة 
وك���ر����ض اي��زن��ك��وت ح��ي��زا ك��ب��ريا من 
يف  اجلي�ض  ل�ضتعدادات  ا�ضتعرا�ضه 
جمال ال�ضير.عندما ي�ضف ايزنكوت 
فانه  ا�ضرائيل  تواجه  التي  احللبات 
ت�ضاعدا  ي�ضهدان  تهديدين  يعر�ض 
– التهديد  الخ�����رية  ال�����ض��ن��وات  يف 
دون التقليدي )الإرهاب والع�ضابات 

وال�ضواريخ والأنفاق(، وال�ضير. 
ت��ه��دي��دات ت�ضهد  امل��ق��اب��ل ه��ن��اك  ويف 
التهديد   – ن�������ض���ب���ي���ا  ان���خ���ف���ا����ض���ا 
انهيار  ب�ضبب  التقليدي  الع�ضكري 
ال�ضالح  وتهديد  ال�����ض��وري،  اجلي�ض 
غري التقليدي يف اعقاب التفاق مع 
ايران الذي جمد م�ضروعها النووي، 
واىل جانب ذلك تفكيك م�ضتودعات 

ال�ضالح الكيميائي يف �ضورية. 
فان  الأرك����ان،  رئي�ض  اق���وال  وح�ضب 
ال��ت��غ��ي��ري ال�����ذي ط�����راأ ع��ل��ى خليط 
والرتاجع  لإ���ض��رائ��ي��ل  ال��ت��ه��دي��دات 
التي  ال����ت����ه����دي����دات  ل����ق����وة  احل�������ايل 

اجلي�ض التون�ضي يف حماية املن�ضات احل�ضا�ضةاعت�ضامات ت�ضببت يف خ�ضائر مالية كبرية
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العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4253  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-األيون لتجارة املعادن �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ب��اك��ت��وران   �ضاكلبو�ض  ان  /ميا  املدعي  ان 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها)9450 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 
وحددت    mb172361689ae:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
لها جل�ضة يوم الثالثاء امل��واف��ق:2017/7/18 ال�ضاعة 8.30 �ض مبكتب القا�ضي 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6286  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�ضيتي �ضريت للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /بو�ضانا اودي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )12133 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB173051549AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�ضة يوم الحد املوافق 2017/7/16 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4545  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-القطب ملقاولت البناء ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اآل  اأنوهي  احمد  يو�ضف  وميثله:عبداهلل  �ضينغ   بهان  /�ضوريا  املدعي  ان  مبا 
نا�ضر قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها 
وامل�ضاريف رقم  والر�ضوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   74902(
ال�ضكوى:MB167270844AE  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 
باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�ضي  مبكتب  �ض   08.30 ال�ضاعة   2017/7/11
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4542  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-القطب ملقاولت البناء ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اآل  اأن��وه��ي  احمد  يو�ضف  وميثله:عبداهلل  ي���اداف  فيجاي  /رام  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
نا�ضر قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها 
وامل�ضاريف رقم  والر�ضوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   10348(
ال�ضكوى:MB171623111AE  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 
باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�ضي  مبكتب  �ض   08.30 ال�ضاعة   2017/7/11
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2888  عمايل جزئي
القامة  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  املها  1-بيت   / عليه  املدعي  اىل 
ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق���ام عليك  ا���ض��الم  ق��د  امل��دع��ي /حممد حمد حممد  مب��ا ان 
 2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)6794  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB170952721AE  وحددت لها 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا  ال�ضاعة 8.30 �ض  امل��واف��ق:2017/7/16  جل�ضة يوم الحد 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري ، وامرت املحكمة بتق�ضري مدة العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4461  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد عرفان ح�ضني للخدمات الفنيه �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد عارف �ضخي كل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )11568 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB173137685AE  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2017/7/16 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا 
. وامرت  الأق��ل   اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  مذكرات 

املحكمة بتق�ضري مدة العالن
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6480  عمايل جزئي

����ض.ذ.م.م  ال��داخ��ل��ي  الت�ضميم  تنفيذ  لع��م��ال  1-ال�ضياء   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ن�ضيب زادا ���ض��ه��زادا  ق��د اأق���ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )10283 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ض���وم وامل�������ض���اري���ف رقم 
يوم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB169002845AE/2017:ال�ضكوى
فاأنت  ل��ذا  القا�ضي  مبكتب  �ض   08.30 ال�ضاعة   2017/7/18 امل��واف��ق  الثالثاء 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1910  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1-لوؤلوؤ للنقليات ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/اي�ضوار رام هارى �ضينغ كا�ضوا  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16657( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )1367( 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ضوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1765  تنفيذ عمايل 
حمل  جم��ه��ول  �����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ���ض��ده/1-م��وك��ت��ي  املنفذ  اىل 
اأقام   ق��د  ا���ض��رف   �ضعيد حممد  التنفيذ/حممد  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�ضافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )14636( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ض��وم  دره��م   )1225( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ضتبا�ضر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2158  تنفيذ عمايل 

اىل امل��ن��ف��ذ ���ض��ده/1-���ض��ال��ون ب��ي��وت��ي م��ا���ض��رت وم��رك��ز ع��ن��اي��ة �ضخ�ضية 
خونغفو  انوتاي  التنفيذ/ال�ضيدة  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
�ضيت  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )7253( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ضوم  دره��م   )900( مبلغ  اىل  بال�ضافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1471  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1-مقهى �ضهرايا جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/حممد زاكر ح�ضني حممد م�ضطفى  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9884( 
او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )900(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ضوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1895  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1-عيون الرمي لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/اأمين الباز مامون عرفة  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )27000(
مبلغ )2090( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/876  ا�ستئناف جتاري    
اىل اخل�ضم املدخل/ 1- �ضركة ات�ض اند ات�ض ب�ضن�ض �ضلتين�ض ���ض.ذ.م.م 2- 
حممد وقا�ض اعجاز احمد جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف / ا�ضماعيل 
عي�ضى حاجي امريي وميثله:علي م�ضبح علي �ضاحي  قد ا�ضتاأنف القرار/ 
بتاريخ:2016/6/7  كلي  جت��اري   2015/1060 رقم  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم 
وحددت لها جل�ضه يوم الثنني  املوافق 2017/7/24 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/351  ا�ستئناف عمايل    

ب��روي��ز حممود اخ��رت  جمهول  ب��روي��ز  امل�ضتاأنف ���ض��ده/ 1- ع��رف��ان  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف / ذو الفقار للو�ضاطة التجارية �ض.ذ.م.م  
ق��د ا���ض��ت��اأن��ف/ احل��ك��م ال�����ض��ادر ب��ال��دع��وى رق���م 2016/303 ع��م��ايل كلي 

بتاريخ:2017/2/23     
وحددت لها جل�ضه يوم الحد  املوافق 2017/7/16 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/670  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  ركن ال�ضخور ملقاولت البناء ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ذات م�ضوؤولية حم��دودة( وميثله:�ضمري حليم  املدعي/�ضركة هيني�ضى )�ضركة  ان  مبا 
بالت�ضامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  كنعان 
القانونية  الفائدة  مع  دره��م(   12.524.891.40( وق��دره  مببلغ  بينهم  فيما  والتكافل 
بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف 2013/1/20 وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم 
ال�ضاعة  املوافق  2017/7/17    وامل�ضاريف والتعاب.  وح��ددت لها جل�ضة يوم الثنني 
قانونيا  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  9.30 �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/670  جتاري كلي

اىل اخل�ضم املدخل / 1- ادمون منزي�ض جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�ضركة 
عليك  اأق��ام  قد  كنعان  وميثله:�ضمريحليم  حم��دودة(  م�ضوؤولية  ذات  )�ضركة  هيني�ضى 
بالت�ضامن  امل��دخ��ل  واخل�ضم  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى 
والتكافل فيما بينهما بان يدفعوا للمدعية مبلغ وقدره )12.524.891.40 درهم(  مع 
يف:2013/1/20  الوىل  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة 
وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم 
الثنني املوافق  2017/7/17  ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
او م�ضتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ضور 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1482  جتاري جزئي
ذ.م.م  لاللكرتونيات  �ضتار  امي   -2 جوندير  راجني�ض  رون��ال��د    -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ اربيان كورت يارد فندق و�ضبا وميثله:�ضمري حليم 
كنعان قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن مببلغ 
تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  وقدره )93649.50 درهم( 
ال�ضتحقاق يف:2016/8/24 وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق  
2017/7/13   ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1480  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  الدنيار خلدمات الفنية ذ.م.م )حاليا( - يونايتد لالملنيوم �ض.ذ.م.م 
����ض.ذ.م.م  املعدنية  لل�ضناعات  جالك�ضي  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  )�ضابقا( 
بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  امل��رزوق��ي  �ضلمان  علي  وميثله:حممد 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )62.815/50 درهم( وفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  والر�ضوم  التام  ال�ضداد  وحتى 
Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف  بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �ض  املوافق  2017/7/12    الربعاء 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1553  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  �ضركة او ات�ض ام كونك�ضن م.م.ح 2- ثريانا ماما�ضان ماما�ضان بازهافيد 
ان - عن نف�ضها وب�ضفتها املديرة ل�ضركة اوت�ض ام كونك�ضن م.م.ح جمهويل حمل القامة مبا 
احمد  يو�ضف  باتاك وميثله:عبداهلل  ال�ضيد/بيبني  م.م.ح وميثلها مديرها  ميم  املدعي/  ان 
انوهي اآل نا�ضر قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها قبول امر الداء �ضكال ويف املو�ضوع بالزام 
الفائدة  وم��ع  درهما   )450000( وق��دره  مبلغ  ب�ضداد  والت�ضامم  بالت�ضامن  عليهما  املدعي 
لها جل�ضة  وح��ددت  التام.   ال�ضداد  ال�ضتحقاق يف:2015/9/20 وحتى  تاريخ  بواقع 12% من 
يوم الربعاء املوافق  2017/7/12   ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/809  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ال�ضركة امل�ضرتكة ل�ضناعة ال�ضباغ ذ.م.م وميثلها/حذيفة حامت بهاي ماتا 
وال جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�ضركة ار ايه ار ي�ضني & كيميكال اند�ضرتيز م.د.م.�ض 
وميثلها قانونا/ربيع انطونيو�ض رعيدي وميثله:علي م�ضبح علي �ضاحي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )102.966.60 درهم(  والر�ضوم وامل�ضاريف 
بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  ال��ت��ام.  ال�ضداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق  2017/7/17  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.C.12
الثنني  ي��وم  ، حيث �ضادف  الأق��ل  اأي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�ضة  للمحكمة  او م�ضتندات  مذكرات 
املوافق:2017/6/26 وهو اليوم املحدد لنظر هذه الدعوى اجازة ر�ضمية مبنا�ضبة 29 رم�ضان + اجازة 

عيد الفطر فقد تقرر تاأجيل هذه الدعوى اإداريا اىل يوم الثنني املوافق:2017/7/17  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/610  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- مالكي وم�ضتاأجري - ال�ضفينة ان واي كي هري كيوليز - ب�ضفتها 
الناقل 2- ام ا�ض كي ماريتامي �ضبيد�ضن كونتور جي ام بي ات�ض - متعهد النقل جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ �ضركة التاأمني العربية �ض.م.ل وميثله:�ضمري حليم كنعان  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل 
والت�ضامم مببلغ وقدره )36.706 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم  الربعاء املوافق  
2016/7/12   ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/180  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- ميلينوم للحديد وال�ضالك �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار ذ.م.م وميثله : بدر حممد علي القرق   
عليها  املدعي  بني  امل��رم  العقد  بف�ضخ  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
الوىل والزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )2583774.99( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف 
ال�ضاعة 9.30  املوافق  2017/7/16    واتعاب املحاماة.  وح��ددت لها جل�ضة يوم الح��د 
�ض بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4327  عمايل جزئي

ف��رع جم��ه��ول حمل   - ذ.م.م  البناء  مل��ق��اولت  النخبة  1-���ض��رك��ة   / امل��دع��ي عليه  اىل 
القامة مبا ان املدعي /عبداهلل عاطف حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
 1000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)13385  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
وحددت    MB168737768AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م( 
لها جل�ضة يوم الثالثاء امل��واف��ق:2017/7/11 ال�ضاعة 8.30 �ض مبكتب القا�ضي لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2409  عمايل جزئي

الفني جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1-لي��ف بوينت لالنتاج  اىل 
ان املدعي /عبدي قادر �ضيدي وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي  
وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وامل�ضاريف رقم  والر�ضوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   90140(
ال�ضكوى:MB170955840AE/2017  وحددت لها جل�ضة يوم الحد 
املوافق 2017/7/23 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
بفل�سطني الإحتالل  دولة  لقيام  " اكزودو�س" مهدت 

•• �صيت-اأ ف ب:
 4500 1947 بالتحديد، ابحرت �ضفينة غريبة حمملة بنحو  العا�ضر اىل احل��ادي ع�ضر من يوليو  قبل �ضبعني عاما وليل 
�ضخ�ض من جنوب فرن�ضا متجهة اىل فل�ضطني، ممهدة بذلك حلادثة �ضاعدت يف قيام اإ�ضرائيل، ويحيي اآخر الناجني فيها الحد 
هذه الذكرى.معظم ركاب ال�ضفينة “اكزودو�ض” التي ابحرت من مرفاأ �ضيت بجنوب فرن�ضا كانوا من الناجني من املعتقالت 
النازية. اما ال�ضفينة بحد ذاتها التي كان قعرها م�ضطحا، فقد كانت م�ضممة ا�ضال لنقل مئات ال�ضخا�ض يف انهار يف الوليات 
املتحدة وغري مالئمة للمالحة البحرية. وقد ا�ضرتاها نا�ضطو منظمة الهاغانا الع�ضكرية ال�ضرية ال�ضهيونية، ثم نقلت بتكتم 
اىل البحر املتو�ضط.يف الوقت نف�ضه كان يجري نقل اآلف الراغبني يف الهجرة اىل فل�ضطني ب�ضرية كبرية اىل �ضيت على منت 
172 �ضاحنة.ويقول غو�ضتاف بروجيدو رئي�ض جمعية الدرا�ضات التاريخية والعلمية يف �ضيت ومنطقتها ان هذا احلدث جرى 
ب�ضرية تامة وكانت الهاغانا تهتم به. قلة من �ضكان �ضيت ابلغوا به.ففي هذا اليوم العا�ضر من يوليو بعد احلرب العاملية الثانية، 
كان �ضكان املدينة ال�ضاحلية مهتمني مبرور امل�ضاركني يف �ضباق تور دي فران�ض وده�ضوا لروؤية البع�ض يرتدي مالب�ض �ضتوية يف 

عز ال�ضيف اىل ر�ضيف مول �ضان لوي.

العثور على جثث مهاجرين م�سريني يف �سحراء ليبيا 
•• بنغازي -رويرتز:

ال��ه��الل الأحمر  اإن رج��ال  اأم�����ض الأح���د  ق��ال م�ضوؤول 
اأنهم  ي��ع��ت��ق��د  19 م��ه��اج��را  ان��ت�����ض��ل��وا ج��ث��ث  ال��ل��ي��ب��ي 

م�ضريون من �ضحراء �ضرق ليبيا.
الأحمر  ال��ه��الل  جمعية  رئي�ض  ال��راق��ي  خ��ال��د  وق���ال 
الليبي )فرع طرق( اإن املهاجرين دخلوا ليبيا �ضريا 

على الأقدام فيما يبدو وماتوا من اجلوع والعط�ض.
واأ�ضاف اأن اجلثث عر عليها  يف �ضحراء جغبوب على 

م�ضافة حوايل 400 كيلومرت جنوبي طرق.
19.. �ضبعة  ال��ك��ل��ي  ال��ع��دد  ل���روي���رتز  ال���راق���ي  وق����ال 

وجدنا معهم اأوراق ثبوتيه م�ضرية من مدن خمتلفة 
يف م�ضر.. املنيا.. كفر ال�ضيخ.. اأ�ضيوط .

اأنهم م�ضريون من خالل  التاأكد  الباقي مت  واأ�ضاف 
لبا�ضهم امل�ضري املعروف ومن اأج�ضامهم وب�ضرتهم.

ل�ضبيبة  لقطات  التلفزيونية  الآن  ليبيا  قناة  واأذاع��ت 
ال���ه���الل الأح���م���ر ال��ل��ي��ب��ي وه���م ي��ن��زل��ون اجل��ث��ث من 
حقائب  يف  وي�ضعونها  ط���رق  يف  ���ض��غ��رية  ���ض��اح��ن��ات 

موتى �ضوداء. 
اأوروب���ا من  اإىل  الو�ضول  ح��اول م�ضريون  وكثريا ما 
ال�ضاحل الليبي رغم اأن مهربني نظموا رحالت هجرة 

غري �ضرعية من م�ضر اإىل اأوروبا.

وقالت ال�ضفارة امل�ضرية يف طرابل�ض التي تعمل حاليا 
لإعادة  الليبية  ال�ضلطات  مع  تعمل  اإنها  القاهرة  من 
م�ضريون  اأنهم  تاأكد  الذين  ال�ضبعة  املهاجرين  جثث 

وحتديد هوية الباقني.
ويف حمافظة املنيا بجنوب م�ضر قال �ضكان اإن خم�ضة 
م���ن امل��ت��وف��ني م���ن ���ض��ك��ان ق��ري��ة ط��رف��ا اإح�����دى قرى 
املجاورة  اأ�ضيوط  مبحافظة  قريتني  ويف  املحافظة. 
اث��ن��ني من  ب���اأن  ال�ضلطات  م��ن  اإخ���ط���ارا  ���ض��ك��ان  تلقى 

�ضكانها من بني املتوفني.
كما قال �ضكان يف حمافظة كفر ال�ضيخ يف �ضمال البالد 

اإن ثالثة من املتوفني من اأبناء املحافظة.

••الفجر - دانيال فرنيه – ترجمة خرية ال�صيباين
    فالدميري بوتني يجال�ش رابع رئي�ش للوليات املتحدة، كرئي�ش للدولة اأو رئي�ش للحكومة، فقد عرف، منذ عام 0002، بيل 
كلينتون، وجورج دبليو بو�ش، وباراك اأوباما، واأخريا دونالد ترامب.    التقى الرجالن للمرة الأوىل، اجلمعة، 7 يوليو، يف 
هامبورغ، مبنا�صبة قمة الع�صرين.  ولأول مرة، ح�صب الرواية الر�صمية. ففي مقابلة تلفزيونية قبل النتخابات، تباهى 
دونالد ترامب بانه �صبق له ان �صافح يد �صيد الكرملني.. واليوم، يتظاهر بن�صيان ذلك.    يف كل الأحوال، “هذا اأف�صل من 
التحدث عرب الهاتف”، قال له من البداية فالدميري بوتني، الذي اأو�صح لحقا يف موؤمتر �صحايف، ان “ترامب الذي نراه على 
�صا�صة التلفزيون، يختلف كثريا عن ترامب احلقيقي«.  وكان لقاء زعيمي اأكرب قوتني نوويتني قد مت يف وقت كان نظرائهما 
يبحثون يف قمة الع�صرين ق�صية املناخ، وهذا يعني اأن الرئي�ش الرو�صي ل يعري اهتماما اأكرث من نظريه الأمريكي لهذا امللف 
احلارق.    ومنذ احتّل فالدميري بوتني الكرملني، تبداأ العالقات مع الروؤ�صاء الأمريكيني ب�صكل جيد. ففي اأول اجتماع له، 

كان جورج دبليو بو�ش قد قرا “عمق روحه”، وخل�ش اإىل اأنه رجل ميكن الوثوق به... وبعد ذلك �صاءت الأمور.

تباين امل�صالح
   م��ع دون��ال��د ت��رام��ب، ب���داأ �ضهر 
ظهر  فقد  انتخابه.  قبل  الع�ضل 
كمر�ضح  ال���ع���ق���ارات  ام����راط����ور 
كلينتون  �ضد هيالري  للكرملني 
تبخل  ومل  مو�ضكو.  يف  املكروهة 
و���ض��ائ��ل الع����الم ال��رو���ض��ي��ة عليه 
ب��امل��دي��ح وال��ث��ن��اء، م��ت��وّق��ع��ة عهدا 
البلدين..  بني  للعالقات  جديدا 
لن  ال��ده��اء  ببع�ض  واأح��ي��ان��ا  ل، 
هذا  ب�ضهولة  �ضيلتهم  رئي�ضهم 

املبتدئ.
اأكر  كانوا  الرو�ض  امل�ضوؤولون     
بارتياح  �ضجلوا  بالتاأكيد،  ح��ذرا. 
ال���ت�������ض���ري���ح���ات ال������ودي������ة جت����اه 
ب��وت��ني ال�����ض��ادرة ع��ن امل��ر���ض��ح ثم 
يقّدر  ال����ذي  امل��ن��ت��خ��ب  ال��رئ��ي�����ض 
ازاء  و�ضكوكه  الأق��وي��اء،  ال��رج��ال 
انه  اأعلن  الذي  الطل�ضي  احللف 
يف  ورغبته  الزمن”،  عليه  “عفا 
التعاون يف مكافحة الإره��اب مبا 

يف ذلك يف �ضوريا، 
�ضبه  حول  امللتب�ضة  وت�ضريحاته 
كانوا  ولكنهم   ... ال��ق��رم  ج��زي��رة 
الكلمات  وراء  م���ا  اأن  ي��ع��ل��م��ون 

الطيبة،
رو�ضيا  بني  امل�ضالح  تباين  يظل   
وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ق��ائ��م��ا، وان 
ترامب  لفريق  املن�ضوب  التقارب 
مع مو�ضكو بالتاأكيد، ي�ضكل عائقا 
لأ�ضباب  راب��ح��ة  ورق���ة  منه  اأك���ر 

�ضيا�ضة داخلية امريكية.
   وكان تدخل الجهزة الرو�ضية يف 
المريكية  الرئا�ضية  النتخابات 
من املوا�ضيع الأوىل التي ناق�ضها 
يف  اجتماعهما  خ��الل  الزعيمان 

ع��ل��ى ب��ي��ون��غ ي���ان���غ. يف ح���ني دعا 
الرو�ضي،

ا�ضتقبال  ع���ل���ى  ح���ر����ض  ال������ذي   
الرئي�ض ال�ضينى يف مو�ضكو قبل 
الطرفني  دع����ا  ه���ام���ب���ورغ،  ق��م��ة 
النف�ض،  ���ض��ب��ط  مم���ار����ض���ة  اإىل 
جتميد  بكني:  نظر  وجهة  داعما 
م����ت����زام����ن ل���ل���رن���ام���ج ال����ن����ووي 

الكوري ال�ضمايل، 
امل�ضرتكة  الع�ضكرية  وللمناورات 
اجلنوبية.  الكورية   - المريكية 
ول��ك��ن ع��ل��ى اجل��م��ي��ع الع����رتاف 
ب��اأن��ه��م ل مي��ل��ك��ون م��ا يكفي من 
جونغ  ك��ي��م  ع��ل��ى  ال�ضغط  اأوراق 

اأون.
   لي�ض مهما يف النهاية اخلالفات، 
ان مل  العقوبات،  الإب��ق��اء على  اأو 

يكن ت�ضديدها، �ضد رو�ضيا.
با�ضم  امل��ت��ح��دث  امل���ه���ّم، خل�����ض��ه   
ف������الدمي������ري ب������وت������ني، دمي������رتي 

بري�ضكوف.
الرو�ضي  الأمريكي  احل��وار  ه��ذا   
رمبا هو م�ضريي وحيوي يف حل 

العديد من النزاعات.
    يبدو بعيدا ذاك الزمن الذي، 
يف قمة الع�ضرين عام 2014 يف 

بري�ضبان
الرئي�ض  غ�������ادر  اأ�����ض����رتال����ي����ا،   ،
الجتماع  ع��ج��ل  ع��ل��ى  ال���رو����ض���ي 
نظرائه  ومقاطعة  اإه��ان��ة  ب�ضبب 

له. يف هامبورغ، 
مريكل،  لأجنيال  خا�ض  ك�ضيف 
بالكامل،  ومكانته  مكانه  ا�ضتعاد 
ك�����ض��ري��ك اأ���ض��ا���ض��ي م��ن اأج����ل حل 
امل�����ض��اك��ل ال��ت��ي اأح��ي��ان��ا ���ض��اع��د يف 

خلقها.

تمُ�ضهم  اأن  ع��ل��ى  وت���رام���ب  ب��وت��ني 
الوليات املتحدة يف تنفيذ وتفعيل 
كوريا  وح���ول  مين�ضك.  ات��ف��اق��ات 
موؤخرا  اأج����رت  ال��ت��ي  ال�ضمالية، 
قادر  بالي�ضتي  ل�����ض��اروخ  جت��رب��ة 
على حمل راأ���ض حربي ن��ووي قد 
الأمريكية  الأرا�ضي  م��داه  يطال 
على  الرئي�ضان  بقي  األ���ض��ك��ا،  يف 

موقفهما.
   عّر دونالد ترامب عن امله يف 
ال�ضيني  الرئي�ض  يمُقنع بوتني  ان 
ال�ضغط  ب��زي��ادة  بينغ  ج��ني  ت�ضي 

ع���امل���ي���ة ع���ل���ى ق�����دم امل���������ض����اواة مع 
الوليات املتحدة. وجمرد حتقيق 
ذلك فعال يمُعتر جناحا �ضغريا، 
امتدت  التي  املقابلة  بطول  تعّزز 
���ض��اع��ت��ني وخ��م�����ض ع�����ض��رة دقيقة 
املرجمة،  ���ض��اع��ة  ال��ن�����ض��ف  ب���دل 
الرئي�ض  اأن  ع��ل��ى  دل���ي���ل  وه�����ذا 
حواره  بجدية  ي��اأخ��ذ  الأم��ري��ك��ي 

مع مو�ضكو.
   على م�ضتوى امل�ضمون، ما كان 
يمُتوّقع الكثري. فقد اأكد الطرفان 
ال��ع�����ض��ري��ن مواقف  ق��م��ة  ع�����ض��ي��ة 

العام  ال������راأي  ف���اأم���ام  ه���ام���ب���ورغ. 
المريكي، ما كان باإمكان دونالد 
حتى  ذل��ك  عن  التغا�ضي  ترامب 
ا�ضتنتاجات  يعتقد يف  كان ل  وان 

اأجهزة خمابراته. 
   ودون مفاجاأة، نفى فالدميري 
احلملة.  يف  ت������ورط  اأي  ب���وت���ني 
“قبل”  رو�ضية،  م�ضادر  وح�ضب 
دون���ال���د ت��رام��ب ن��ف��ي حم����اوره.. 
احتفظ  اأمريكية،  مل�ضادر  ووفقا 
هذه  ال��رو���ض  وين�ضب  ب�ضكوكه. 
الرو�ضوفوبيا  اىل  الت���ه���ام���ات 

ال�������ض���ائ���دة يف و����ض���ائ���ل الإع������الم 
هم  ه�������وؤلء  “هل  الأم���ري���ك���ي���ة. 
خاطب  لكم؟”،  ي�ضيوؤون  الذين 
فالدميري بوتني دونالد ترامب، 
الذين  ال�ضحفيني  اىل  م�����ض��ريا 

مح لهم بح�ضور امل�ضافحة. �ضمُ

العديد  »رمبا م�صريي يف حل 
من النزاعات«

الرئي�ض  ك��ان  يف ه��ذا الج��ت��م��اع، 
ال���رو����ض���ي ي��ت��اب��ع ه���دف���ا واح�����دا: 
كقوة  رو�ضيا  مكانة  على  التاأكيد 

عدة اأيام، وهو على الأقل عالمة 
ح�ضن نية من اجلانبني بعد توتر 
العالقات اإثر ق�ضف المريكيني 
ل���ق���اع���دة �����ض����واري����خ ����ض���وري���ة يف 
ال�ضابع من اأبريل املا�ضي. وح�ضب 
الوا�ضح  م��ن  ب��وت��ني،  ف��الدمي��ري 
الق�ضية  بخ�ضو�ض  اأن��ه  للجميع 
ال�ضورية وال�ضرق الأو�ضط ب�ضكل 
اأي  اأن يكون هناك  ع��ام، ل ميكن 
تقدم دون عمل بناء م�ضرتك مع 

وا�ضنطن.
اأوك���ران���ي���ا، اتفق     وب��خ�����ض��و���ض 

م��ت�����ض��ل��ب��ة م����ن م���ع���ظ���م حم����اور 
ج������دول الأع������م������ال. وم�����ع ذل����ك، 
وللتاأكيد على املناخ اجليد للقاء، 
اأعلن الزعيمان وقف اإطالق النار 
���ض��وري��ا يف منطقة  ج��ن��وب غ���رب 
درع��ا، حيث تدور معارك طاحنة 
ال�ضورية  النظامية  ال��ق��وات  ب��ني 
م����دع����وم����ة م�����ن ق����ب����ل ال����رو�����ض 
املعار�ضة  وعنا�ضر  والإي��ران��ي��ني، 

التي يرعاها الأمريكيون.
    وقف اإطالق النار هذا، اله�ّض 
يف كل الح���وال، ك��ان يتبلور منذ 

لقاء “الأحبة” يف هامبورغ:

�سهر الع�سل بني بوتني وترامب مل ينته بعد...!

رو�ضيا ا�ضتعادت مكانتها بالكامل يف قمة الع�ضرين

قمة الع�ضرين جمعت الزعيمني

- منذ دخول بوتني الكرملني، تبداأ العالقات مع الروؤ�صاء الأمريكيني ب�صكل جيد ثم ت�صوء

- التقارب املن�صوب لفريق ترامب مع مو�صكو ي�صكل عائقا لأ�صباب �صيا�صة داخلية امريكية

- طول املقابلة دليل على اأن الرئي�ش الأمريكي ياأخذ بجدية حواره مع مو�صكو

- رغم الكلمات الطيبة، يظل تباين امل�صالح بني رو�صيا والوليات املتحدة قائما

- كان هدف بوتني تاأكيد مكانة رو�صيا كقوة عاملية على قدم امل�صاواة مع الوليات املتحدة

- يف هامبورغ ا�صتعاد بوتني مكانته ك�صريك اأ�صا�صي من اأجل حل امل�صاكل التي اأحيانا �صاعد يف خلقها
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جمعية املدققني الداخليني يف الإمارات تنظم �صل�صلة من الن�صاطات خالل ال�صهر العاملي

عبد القادر عبيد علي: التدقيق الداخلي يلعب دورًا جوهريًا يف تعزيز تناف�سية الإمارات عامليا
الإمارات بني القت�صادات الع�صر الأكرث تناف�صية يف العامل

مبعدل اإجناز اأقل من 20 ثانية لكل معاملة

اأكرث من 850 األف م�سافر عربوا البوابات الذكية يف مطار ال�سارقة الدويل خالل ت�سعة اأ�سهر
هيئة املطار تنظم حملة للتوعية بالبوابات الذكية وكيفية ا�صتخدامها

مركز دبي التجاري يطلق معر�س جلف هو�ست 18 �سبتمرب

دفعة قوية باجتاه تي�صري العمل على امل�صتثمرين وان�صجامًا مع احتياجات التحول الذكي

2017 لعام  الأوىل  يوم   100 خطة  �سمن  جديدة  اإلكرتونية  خدمات   4 عجمان" تطلق  "اقت�سادية 

•• دبي-الفجر: 

املدققني  ج��م��ع��ي��ة  ���ض��ع��ي  اط����ار  يف 
وهي  الإم���ارات،  بدولة  الداخليني 
العاملي  املعهد  م��ع  م�ضاهم  ع�ضو 
لتعزيز   ، ال��داخ��ل��ي��ني  للمدققني 
قامت  ال��داخ��ل��ي،  ال��ت��دق��ي��ق  مهنة 
الن�ضاطات  م��ن  �ضل�ضلة  بتنظيم 
التدقيق  ب���اأه���م���ي���ة  ال����ت����وع����وي����ة 
اب�����و ظبي  ك����ل م����ن  ال���داخ���ل���ي يف 
البناءة  ج��ه��وده��ا  ���ض��م��ن   ، ودب����ي 
العاملي  ال�������ض���ه���ر  ه���ام�������ض  ع���ل���ى 
للتوعية باأهمية التدقيق الداخلي 
ال������ذي ي���ق���ام يف ���ض��ه��ر م���اي���و من 

الإن�ضاءات، والإعالم وال�ضيافة يف 
الداخلي  التدقيق  ومنتدى  دب��ي، 
املعهد  ي��ن��ظ��م��ه  ال������ذي   2017
الداخليني  ل��ل��م��دق��ق��ني  ال���ع���امل���ي 
حول  للتوعية  ودورة  لبنان،  ف��رع 
جامعة  يف  ال���داخ���ل���ي  ال���ت���دق���ي���ق 
خ����ل����ي����ف����ة، وج����م����ع����ي����ة امل���دق���ق���ني 
ال���داخ���ل���ي���ني يف دول������ة الإم��������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ع��ق��دت يف 
احلكومي  امل���ن���ت���دى  و  اأب���وظ���ب���ي، 
الثالث للتدقيق الداخلي 2017 
دبي  مدينة  موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون 
للطريان يف دبي، وجل�ضة للتوعية 
بالتعاون  الداخلي  التدقيق  حول 

الإمارات العربية املتحدة: ت�ضنف 
دولة الإم��ارات �ضمن القت�ضادات 
الع�ضر الأكر تناف�ضية يف العامل، 
القت�ضاد  ق��وة  اإىل  يوؤ�ضر  ما  وه��و 
التجارية  ال�ضركات  ك��ف��اءة  جلهة 
التدقيق  يلعب  حيث  والإنتاجية، 
الداخلي دوراً حا�ضماً يف تعزيز تلك 
يتابع  الذي  الوقت  ويف  الكفاءات. 
فاإن  ال��ق��وي،  من��وه  القت�ضاد  فيه 
دور التدقيق الداخلي يزداد اأي�ضاً. 
وتقوم جمعية املدققني الداخليني 
يف دولة الإم��ارات على مدار العام 
�ضيما  ت��وع��وي��ة،  ن�ضاطات  بتنظيم 
للتوعية  ال��ع��امل��ي  ال�����ض��ه��ر  خ����الل 

العامل. دول  خمتلف  يف  ع���ام   ك��ل 
وت�������ض���م���ن���ت ه�������ذه ال���ن�������ض���اط���ات، 
ع��������دداً م����ن اج���ت���م���اع���ات امل����ائ����دة 
والندوات  وال��ور���ض��ات  امل�ضتديرة، 
القطاعني  يف  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت  ال��ت��ي 
احلكومي واخلا�ض لن�ضر املعايري 
مهنة  ط����ال����ت  ال����ت����ي  اجل������دي������دة 
دورها  وتعاظم  الداخلي  التدقيق 
وجتنيبها  امل���وؤ����ض�������ض���ات  جن�����اح  يف 
القت�ضادية  ال��ت��ح��دي��ات  خم��اط��ر 
الزم�����������ات. اوق�����������ات   خ����ا�����ض����ة يف 
وق�����ال ع��ب��د ال����ق����ادر ع��ب��ي��د علي، 
جمعية  اإدارة  جم���ل�������ض  رئ���ي�������ض 
امل���دق���ق���ني ال���داخ���ل���ي���ني يف دول����ة 

ح����ول ال��ت��دق��ي��ق ال���داخ���ل���ي، حيث 
ن���رك���ز ع��ل��ى ت��ول��ي��د ال���وع���ي لدى 
واخلا�ض  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
يح�ضلون  ال���ت���ي  ال��ق��ي��م��ة  جل��ه��ة 
الداخلي. ال��ت��دق��ي��ق  م���ن   ع��ل��ي��ه��ا 
الرئي�ضية  الأن�����ض��ط��ة   وت�ضمنت 
الن�ضاطات  اجلمعية  نظمتها  التي 
ال���ت���ال���ي���ة: ن�����دوة م�����ض��رتك��ة حول 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة ب���ال���ت���ع���اون بني 
الداخليني  امل���دق���ق���ني  ج��م��ع��ي��ة 
بدولة الإمارات ومعهد املحا�ضبني 
القانونيني يف الهند، فرع اأبوظبي، 
بني  الأوىل  امل�ضرتكة  والفعالية 
لقطاعات  ال��ف��رع��ي��ة  امل��ج��م��وع��ات 

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�ضارقة  م���ط���ار  ه��ي��ئ��ة  اأط���ل���ق���ت 
للتعريف  ت��وع��وي��ة  حملة  ال���دويل 
حتى  ت�ضتمر  ال��ذك��ي��ة  ب��ال��ب��واب��ات 
نهاية �ضهر يوليو احلايل، تت�ضمن 
مبعلومات  امل�������ض���اف���ري���ن  ت����زوي����د 
فيها  ال���ت�������ض���ج���ي���ل  ك���ي���ف���ي���ة  ح������ول 
ال�ضوء  وت�ضليط  وا���ض��ت��خ��دام��ه��ا، 
الوقت  ل���ت���وف���ري  اأه���م���ي���ت���ه���ا  ع���ل���ى 
ول���ت���ج���رب���ة ���ض��ف��ر ج����دي����دة، حيث 
لق���ت ال��ب��واب��ات ال��ذك��ي��ة، ال��ت��ي مت 
مع  بالتعاون  وتركيبها  توفريها 
و�ضوؤون  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
كبرياً  اإق��ب��اًل  بال�ضارقة،  الأج��ان��ب 
اأكتوبر من  �ضهر  تد�ضينها يف  منذ 

العام املا�ضي.
واأع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة ع���ن ع��ب��ور اأكر 
األ��ف م�ضافر من خالل   850 من 
البوابات الذكية ال�16 املتوفرة يف 
ملبنى  والقادمني  املغادرين  �ضالت 
الإجن��از ل  ان معدل  املطار، حيث 
معاملة  ل��ك��ل  ث��ان��ي��ة   20 ي��ت��ج��اوز 
عبور عر البوابات، وهو ما يعك�ض 
تقدمها  ال���ت���ي  اخل����دم����ات  ري������ادة 
للم�ضاهمة  جهودها  �ضمن  الهيئة 
يف الرت���ق���اء ب��ق��ط��اع ال���ط���ريان يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة. 
الذكية  ال���ب���واب���ات  ه����ذه  وت��ت��م��ي��ز 
وتتمتع  ال�ضتخدام،  �ضهلة  بكونها 
ب���ال���دق���ة وال���ك���ف���اءة وال�����ض��رع��ة يف 
ق�������راءة وم�������ض���ح م���ع���ل���وم���ات ج����واز 
ال�ضفر والتقاط املوؤ�ضرات احليوية 
الدقة،  عالية  كامريات  با�ضتخدام 
معلومات  تفا�ضيل  مع  ومقارنتها 
النظام.  يف  امل��ح��ف��وظ��ة  امل�����ض��اف��ر 
تد�ضينها  منذ  ال��ب��واب��ات  واأ�ضهمت 
ت�ضريع  يف  اأ�ضهر  ت�ضعة  نحو  قبل 
وت����رية ال��ع��م��ل، وت��ق��ل��ي�����ض اأوق����ات 

النتظار، واحلد من الالإزدحام.
���ض��امل املدفع،  ���ض��ع��ادة ع��ل��ي  وق����ال 
رئي�ض هيئة مطار ال�ضارقة الدويل: 
الذكية  ال���ب���واب���ات  ه���ذه  "اأثبتت 
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ت��خ��ف��ي��ف الزدح�����ام 
ال�����ذروة وج��ع��ل حركة  ���ض��اع��ات  يف 
ومرونة  �ضال�ضة  اأك��ر  امل�ضافرين 
املعاملة يف وقت  اإجن��از  من خ��الل 
قيا�ضي ل يتجاوز 20 ثانية، الأمر 
الذي ياأتي من �ضمن ا�ضرتاتيجية 
التي تركز  الدويل  ال�ضارقة  مطار 
ع��ل��ى ج��ع��ل جت���رب���ة ال�����ض��ف��ر اأك���ر 
�ضهولة للجميع من خالل  تقدمي 

اأف�ضل اخلدمات املعتمدة عاملياً".
وت��ت��ي��ح ال���ب���واب���ات ال��ذك��ي��ة اإجن����از 

•• دبي-وام:

العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  يعتزم 
هو�ضت  ج���ل���ف  م���ع���ر����ض  اإط��������الق 
لي�ضبح اأول حدث خمت�ض بخدمات 
ال�ضرق  يف  وال����ط����ع����ام  ال�������ض���ي���اف���ة 
 18 الأو�ضط وذل��ك يف الفرتة بني 
ا�ضبوع  و20 �ضبتمر القادم خالل 
التي  املبادرة  الدويل لل�ضيافة  دبي 
والت�ضويق  ال�ضياحة  دائ��رة  ترعاها 

التجاري بدبي.
كل   2017 هو�ضت  جلف  يعر�ض 
ال�����ض��ي��اف��ة من  ب��ق��ط��اع  م��ا يخت�ض 
جتهيزات ومعدات بدءاً من احللول 
ال��ت��ي ت�ضمل  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ط��ب��خ��ي��ة 
واإع�����داد  ال��ط��ه��و  واأدوات  الأف������ران 
الطعام والأواين وجتهيزات املطابخ 
وجمموعات وا�ضعة من امل�ضتلزمات 
اخلا�ضة بتقدمي الطعام للم�ضاعدة 
وال�ضتمتاع  الطعام  تناول  اإثراء  يف 

اأن  �ضاأنها  م��ن  ا�ضتثنائية  بخدمة 
املناف�ضة  عن  به  وتناأى  املكان  ترز 
املنتجات  اأح����������دث  ع�����ن  ف���������ض����اًل 
باملقاهي  اخل���ا����ض���ة  واخل�����دم�����ات 
اأ�ضواق  اأ���ض��رع  خل��دم��ة واح����دة م��ن 

ا�ضتهالك القهوة منواً يف العامل.
جناحاً   16 امل��ع��ر���ض  ي�ضت�ضيف  و 
امل�ضاركة  ال��دول  اأب��رز  متثل  وطنياً 
واململكة  واإ���ض��ب��ان��ي��ا  اإي��ط��ال��ي��ا  وه���ي 
والرتغال  واأملانيا  وفرن�ضا  املتحدة 

وكوريا  وال�ضني  وال��ي��ون��ان  وتركيا 
واأ�ضرتاليا  ولبنان  والهند  وتايوان 

وهولندا وم�ضر.
رئي�ضياً  حم����وراً  الب��ت��ك��ار  ي�ضكل  و 
يتم الرتكيز عليه يف جلف هو�ضت 
ركناً  ي�����ض��ت�����ض��ي��ف  ال�����ذي   2017
اأحدث  يعر�ض  لالبتكار  خم�ض�ضاً 
يتم  التي  املتطورة  التقنية  احللول 
تقدميها لرفع م�ضتوى اأداء املطابخ 

التجارية.

اإط������الق جوائز  امل��ع��ر���ض  وي�����ض��ه��د 
الرامية  لالبتكار"  هو�ضت  جلف 
والداعمني  املبتكرين  ت��ك��رمي  اإىل 
والتقنيات  وامل��ن��ت��ج��ات  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات 

اجلديدة يف قطاع ال�ضيافة.
هو�ضت"  جلف  هام�ض  على  ويعقد 
اأي����ام م��ن��ت��دى ال�ضرق  ومل���دة ث��الث��ة 
الأو��������ض�������ط ل�������ض���ن���اع���ة الأغ�����ذي�����ة 
بال�ضراكة مع املركز الدويل لفنون 

الطهو يف دبي .

الدويل  ال�ضارقة  مطار  يف  الذكية 
���ض��م��ن جم��م��وع��ة م���ن اإج�������راءات 
املطار،  اع��ت��م��ده��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وي��ر 
يف  املتزايد  النمو  ا�ضتيعاب  بهدف 
التدفق  نتيجة  املتعاملني  اأع����داد 
ال�ضياحي والن�ضاط القت�ضادي يف 

اإمارة ال�ضارقة.

اإجراء مراقب��ة اجلوازات، ومتكني 
امل�ضافرين من تخلي�ض معامالتهم 
ب�ضرعة اأكر، وعدم الوقوف لفرتة 
اجل���وازات،  وختم  للتدقيق  اأط���ول 
واحدة  مرة  الت�ضجيل  يتم  اأن  بعد 
ف��ق�����ط وم�����ن غ����ري اأي������ة ر�����ض����وم يف 
يف  للت�ضجيل  املخ�ض��ضة  املن�ضات 

البوابات الذكية يف مبنى القادمون 
بعدها  وامل�����غ�����ادرون، ح��ي��ث مي��ك��ن 
اخلدمة  ه�����ذه  ا���ض��ت��خ��دام  مبا�ضرة 
للعبور من خالل البوابات الذكية 
والقادمني  امل��غ��ادري��ن  ���ض��الت  يف 
عر  فيها  ال�ضفر  يتم  م��رة  ك��ل  يف 
البوابات  ت��د���ض��ني  وج����اء  امل���ط���ار. 

وي��ع��ت��ر �ضهر م��اي��و م��ن ك��ل عام، 
ال�����ض��ه��ر ال���ع���امل���ي ل��ل��ت��وع��ي��ة حول 
ال���داخ���ل���ي ح��ي��ث تعمل  ال��ت��دق��ي��ق 
ج��م��ع��ي��ات ال��ت��دق��ي��ق ال���داخ���ل���ي يف 
ك���اف���ة اأن���ح���اء ال���ع���امل خ����الل هذا 

للتكنولوجيا  الأمريكي  املعهد  مع 
امل�ضرتكة  والفعالية  ظبي،  اأب��و  يف 
الفرعية  املجموعات  ب��ني  الثانية 
املعلومات،  تكنولوجيا  يف جمالت 
 والح���ت���ي���ال واحل���وك���م���ة يف دب���ي.

ال�ضهر على تنظيم ن�ضاطات تروج 
التدقيق  لدى عمالء  املهنة  لهذه 
التنفيذية،  والإدارات  ال��داخ��ل��ي، 
اإىل  اإ����ض���اف���ة  الإدارة،  وجم��ال�����ض 
الأعمال. جمتمع  وعموم   الطلبة 

اأبوظبي للجودة واملطابقة يفت�س على اأكرث من 
اأ�سهر �ستة  خالل  من�ساأة   852 يف  منتج  األف   36

•• اأبوظبي-وام: 

التي  التفتي�ضية  احل��م��الت  اأ���ض��ف��رت 
للجودة  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����ض  ن��ف��ذه��ا 
وامل��ط��اب��ق��ة خ���الل ال���ف���رتة م���ن اأول 
يناير اإىل نهاية يونيو املا�ضيني عن 
 21 قيام ع��دد من امل��وردي��ن ب�ضحب 
ب�ضكل  �ضلعة   2363 �ضملت  منتجا 
طوعي لعدم مطابقتها ل�ضرتاطات 

ال�ضالمة واجلودة.
على  التفتي�ض  احل��م��ل��ة  خ���الل  ومت 
 852 يف  منتجا   291 و  األفا   36
التي  املنتجات  تنوعت  فيما  من�ضاأة 
�ضملتها اجلولت بني األعاب الأطفال 
املنزلية  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  والأج�����ه�����زة 
ومنتجات  التجميل  وم�ضتح�ضرات 

ال�ضجائر والتبغ.
اإط���ار اجلهود  ت��اأت��ي ه��ذه احلملة يف 
ي��ب��ذل��ه��ا جمل�ض  ال���ت���ي  امل��ت��وا���ض��ل��ة 
للتاأكد  واملطابقة  للجودة  اأب��وظ��ب��ي 
يف  امل��ت��داول��ة  املنتجات  ا�ضتيفاء  م��ن 
اجلودة  ل�ضرتاطات  اأبوظبي  اأ�ضواق 
انت�ضار  م����ن  واحل�������د  وال�������ض���الم���ة 
خطرا  ت�ضكل  التي  املعيبة  املنتجات 

على �ضحة و�ضالمة امل�ضتهلكني.
اإدارة  م��دي��ر  امل��ه��ريي  �ضلطان  واأك���د 
خ���دم���ات امل���ع���ل���وم���ات وامل�������ض���ارك���ة يف 
واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�ض 
يف بيان �ضحفي اليوم حر�ض املجل�ض 
التجارية  الن�ضاطات  م��راق��ب��ة  على 
يف اإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي وف����ق اجل����ولت 
واحلمالت  امل���ج���دول���ة  ال��ت��ف��ت��ي�����ض��ي��ة 
من  للتاأكد  الأ���ض��واق  على  املفاجئة 
ال�ضالمة  مبتطلبات  التجار  ال��ت��زام 
واجل����������ودة و�����ض����م����ان ا����ض���ت���م���راري���ة 
امل�ضتمرة  وت���وع���ي���ت���ه���م  ال���ت���زام���ه���م 
الواجب  وال���ض��رتاط��ات  باملتطلبات 
للمنتجات  عر�ضهم  ل��دى  ت��واف��ره��ا 
اأ�ضواق  يف  للبيع  للرقابة  اخلا�ضعة 

الإمارة.
مفت�ضي  اأن  امل�����ه�����ريي  اأو�������ض������ح  و 
الإنذارات  بتحرير  يقومون  املجل�ض 
والتحفظ  امللتزمة  غ��ري  للمن�ضاآت 
حلني  املطابقة  غ��ري  املنتجات  على 
الت�ضحيحية  الإج�����راءات  ا�ضتكمال 

قبل  تنفيذها  من  والتاأكد  املطلوبة 
للبيع مرة  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ر���ض  اإع�����ادة 

اآخرى.
وب��ل��غ ع��دد األ��ع��اب الأط��ف��ال ال��ت��ي مت 
 38 و  األ���ف���ا   12 ع��ل��ي��ه��ا  ال��ت��ف��ت��ي�����ض 
تفاوتت  م��ن�����ض��اأة   319 يف  م��ن��ت��ج��ا 
والألعاب  القطنية  الأل��ع��اب  ب��ني  م��ا 
والأحجيات  الرتكيب  واألعاب  املائية 
والب�ضرية  ال�����ض��م��ع��ي��ة  والأل�����ع�����اب 
التلوين  واأل��ع��اب  والأل��ع��اب احلركية 
واحلرف اليدوية واملالب�ض التنكرية 

والأقنعة .
اأثناء التفتي�ض  وقام مفت�ضو املجل�ض 
ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ت��اأك��د م���ن وج����ود عالمة 
املطابقة اخلليجية "GSO " وذكر 
مل�ضتخدمي  املنا�ضبة  العمرية  الفئة 
اللعبة و التحذيرات ال�ضرورية على 
اللعبة والتي تعتر من ال�ضرتاطات 
الإلزامية الواجب توافرها يف األعاب 
اأي�ضا  احل��م��ل��ة  و���ض��م��ل��ت  الأط����ف����ال. 
الكهربائية  الأج��ه��زة  على  التفتي�ض 
األفا   13 عددها  بلغ  والتي  املنزلية 
من�ضاأة   224 يف  منتجات   409 و 
والثالجات  املكيفات  بني  ما  تنوعت 
والأجهزة  والتلفزيونات  والغ�ضالت 
اأجهزة  مثل  الطبخ  يف  امل�ضتخدمة 
اإ�ضافة  القلي  واأجهزة  ال�ضوائل  غلي 
ال�ضخ�ضية  ال��ع��ن��اي��ة  اأج����ه����زة  اإىل 
ال�ضوايات  واأي�ضا  احلالقة  كاأجهزة 
الت�ضنيفات  م��ن  وغ��ريه��ا  والأف����ران 
مفت�ضو  ح���ر����ض  وال����ت����ي  الأخ��������رى 
على  عليها  تفتي�ضهم  اأث��ن��اء  املجل�ض 
ملتطلبات  م��ط��اب��ق��ت��ه��ا  م���ن  ال���ت���اأك���د 

املوا�ضفات  اجلودة وال�ضالمة ح�ضب 
مثل  بها  اخلا�ضة  الفنية  وال��ل��وائ��ح 
املطابقة  ����ض���ه���ادة  ع���ل���ى  ح�����ض��ول��ه��ا 
هيئة  ع��ن  ت�����ض��در  ال��ت��ي   ECAS
الإمارات للموا�ضفات واملقايي�ض واأن 
تكون ذات قاب�ض ثالثي وغريها من 
املتطلبات الأخرى املهمة مثل وجود 
ي�ضدر  ال��ذي  الطاقة  ك��ف��اءة  مل�ضق 
ا�ضتهالكا  الأك������ر  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى 
املكيفات  م��ث��ل  امل���ن���ازل  يف  ل��ل��ط��اق��ة 
وال��غ�����ض��الت وجمففات  وال��ث��الج��ات 
امل���الب�������ض ال�����ذي ي�����ض��در ع���ن هيئة 
واملقايي�ض  ل��ل��م��وا���ض��ف��ات  الإم������ارات 
اجلهاز  ا����ض���ت���ه���الك  ح���ج���م  ي���ب���ني  و 
كلما  اأن���ه  حيث  للطاقة  الكهربائي 
زاد عدد النجوم على املل�ضق دل ذلك 
على ا�ضتهالك اأقل للطاقة وبالتايل 

التوفري يف فواتري الكهرباء.
والتبغ  ال�ضجائر  منتجات  عدد  وبلغ 
كذلك  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ت��ف��ت��ي�����ض  ال���ت���ي مت 
ع�ضرة اآلف و 844 منتجا يف 309 
مطابقتها  م��ن  ال��ت��اأك��د  مت  م��ن�����ض��اآت 
بها  اخلا�ضة  واللوائح  للموا�ضفات 
املطابقة  �ضهادة  على  ح�ضولها  مثل 
من  ال��ت��اأك��د  اىل  اإ���ض��اف��ة   ECAS
التحذيرية  والعبارات  ال�ضور  وجود 

على العلبة.
ولفت املهريي اإىل اأن مفت�ضي املجل�ض 
بالتاأكد  م�����ض��ت��م��ر  ب�����ض��ك��ل  ي��ق��وم��ون 
اأبوظبي  اإم�������ارة  اأ�����ض����واق  خ��ل��و  م���ن 
يتم  وال��ت��ي  امل�ضحوبة  املنتجات  م��ن 
داعيا  م���ان���ع  ن���ظ���ام  ع���ل���ى  ع��ر���ض��ه��ا 
امل�ضتهلكني اىل الت�ضجيل على نظام 
مانع ومتابعة �ضفحاته على مواقع 
اآخر  لت�ضلهم  الجتماعي  التوا�ضل 
بخ�ضو�ض  والأخ����ب����ار  امل�����ض��ت��ج��دات 

املنتجات امل�ضحوبة يف الإمارة.
للتجار  ����ض���ك���ره  امل����ه����ريي  وج������ه  و 
امل�ضتمر مع  تعاونهم  على  واملوردين 
اإىل  اي��اه��م  داع��ي��ا  امل��ج��ل�����ض  مفت�ضي 
م��وا���ض��ل��ة دوره�����م احل���ي���وي يف دعم 
جهود املجل�ض الهادفة اإىل رفع جودة 
الإمارة  اأ�ضواق  يف  املتداولة  املنتجات 
م��ن خ���الل احل�����ض��ول ع��ل��ى ع�ضوية 

برنامج "�ضريك اجلودة".

•• عجمان –الفجر:

"دائرة التنمية القت�ضادية  اأعلنت 
يف  جن����اح����ه����ا  ع������ن  عجمان"  يف 
اإلكرتونية  اأرب��ع��ة خ��دم��ات  اإط���الق 
الأوىل  ي����وم   100 خ��ط��ة  ���ض��م��ن 
ل��ع��ام 2017. وت��اأت��ي اخل��ط��وة يف 
تطوير  على  الدائم  اإط��ار حر�ضها 
خ�����دم�����ات اإل�����ك�����رتون�����ي�����ة ج����دي����دة 
ت�ضهيل  ����ض���اأن���ه���ا  م����ن  وم���ب���ت���ك���رة 
وتعزيز  امل�ضتثمرين  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
الأعمال  قطاع  وتناف�ضية  جاذبية 

والإل��ك��رتوين، مبا  الذكي  التحول 
عجمان  "روؤية  خ��دم��ة  يف  ي�����ض��ب 
�ضعيد  جمتمع  يف بناء   "2021
املجتمعي،  ب��ال��رف��اه  ���ض��ك��ان��ه  ي��ن��ع��م 
تدعم  متميزة  اإىل حكومة  و�ضوًل 
والرفاه  القت�ضادي  النمو  حتقيق 
املتعاملني،  واإ����ض���ع���اد  الج��ت��م��اع��ي 
وان�ضجاماً مع التوجيهات ال�ضديدة 
ال�����ض��ي��خ حميد  ال�����ض��م��و  ل�����ض��اح��ب 
املجل�ض  ع�ضو  النعيمي،  را�ضد  بن 

الأعلى حاكم عجمان.
�ضهيل،  ع��ه��ود على  ���ض��ع��ادة  واأك����دت 

تقرير  "طلب  وخ��دم��ة  اإل��ك��رتون��ي��اً 
ال�ضتعالم  لت�ضهيل  املخالفات" 
امل�ضتثمر،  اأو  املن�ضاأة  خمالفات  عن 
اإلكرتونياً"،  دف���ع���ه���ا  واإم���ك���ان���ي���ة 
وتهدف هذه اخلدمات اإىل ت�ضهيل 
الوقت  وت���وف���ري  امل��ت��ع��ام��ل  رح���ل���ة 
باإمكان  اأ����ض���ب���ح  ب��ح��ي��ث  واجل���ه���د 
الطلبات  ك���اف���ة  ت���ق���دمي  امل��ت��ع��ام��ل 
ل��ل��ح�����ض��ول ع���ل���ى ه�����ذه اخل���دم���ات 
ومكان،  زم���ان  اأي  ويف  اإل��ك��رتون��ي��اً 
خدمة  مراكز  لزيارة  احلاجة  دون 
ال��ع��م��الء وذل���ك م��ن خ���الل املوقع 

اخلم�ضة �ضملت التبني الكلي ل� 80 
بنهاية  الرقمية  اخلدمات  % من 
عام 2021 وكذلك خطة التحول 
خدمة   30 ل�����  ال���ك���ل���ي  ال���رق���م���ي 
 100 ك���ل  اأول���وي���ة  ذات  ح��ك��وم��ي��ة 
ال�ضهر  ي�ضهد  اأن  املقرر  وم��ن  ي��وم. 
اجلاري اإجناز اأوىل خطط التحول 
ال��رق��م��ي ل��ل��خ��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
امل���ع���روف���ة بخطة  اإم�������ارة ع��ج��م��ان 
ال���� 100 ي���وم. واأث��ن��ت م��دي��ر عام 
على  بعجمان  الرقمية  احل��ك��وم��ة 
اجلهود التي بذلتها دائرة التنمية 

وال�ضتثمار يف اإمارة عجمان. 
وت��ت�����ض��م��ن اخل�����دم�����ات اجل���دي���دة 
اعتماد  ت�����ض��ري��ح  اإ�����ض����دار  خ���دم���ة 
اإعالمية،  لفتة  موا�ضفات  من��وذج 
متنقلة  مركبة  ت�ضريح  واإ����ض���دار 
ل��غ�����ض��ي��ل ال�������ض���ي���ارات، وذل�����ك وفق 
املن�ضو�ض  وال���ق���وان���ني  ال�����ض��روط 
هذه  وت��ه��دف  خ��دم��ة،  ل��ك��ل  عليها 
اإج�����راء  اأمت���ت���م���ة  اإىل  اخل���دم���ت���ني 
اقت�ضادي.  ت�ضريح  على  احل�ضول 
اجلديدة  اخل���دم���ات  ���ض��م��ن  وم���ن 
املخالفات"  "دفع  خ��دم��ة  اأي�������ض���اً 

الرقمية  احل���ك���وم���ة  ع�����ام  م���دي���ر 
الرقمية  احل��ك��وم��ة  اأن  ب��ع��ج��م��ان 
و�ضعت خم�ضة اأهداف ا�ضرتاتيجية 
بداية  م��ن��ذ  حتقيقها  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
اأن  ال����ع����ام اجل���������اري. واأو�����ض����ح����ت 
التحول  يف  تتمثل  الأه����داف  تلك 
الرقمي ل� 100 % من اخلدمات 
العام  احلكومية يف عجمان بنهاية 
املقبل، اإ�ضافة اإىل التحول الرقمي 
احلكومية  اخل������دم������ات  جل���م���ي���ع 

امل�ضرتكة بنهاية العام 2018.
واأف������ادت ���ض��ع��ادت��ه��ا، ب����اأن الأه����داف 

الهاتف  ت��ط��ب��ي��ق  اأو  الإل����ك����رتوين 
الذكي لدائرة التنمية القت�ضادية 
– عجمان.  وقال �ضعادة علي عي�ضى 
النعيمي، مدير عام "دائرة التنمية 
القت�ضادية يف عجمان" باأن اإطالق 
هذه اخلدمات اجلديدة ميثل نقلة 
تبّني تطبيقات  نوعية على �ضعيد 
�ضهولة  وحت�ضني  املعريف  القت�ضاد 
ممار�ضة الأعمال، لفتاً اإىل اأن هذه 
اخلطوة تهدف اإىل تقدمي خدمات 
التنمية  متطلبات  تواكب  متطورة 
احتياجات  م��ع  وتن�ضجم  ال�ضاملة 

القت�ضادية لجناح خطة ال� 100 
باإيجاد  التزام الدائرة  يوم، موؤكدة 
خدماتها  لتحويل  متنوعة  حلول 
رقمياً وتوفريها على مدار ال�ضاعة 
منهجاً  اتبعت  بعدما  للمتعاملني، 

منظماً للتخطيط والتنفيذ.  

منتجع اأتالنت�س النخلة يك�سف م�سروع جتديده بقيمة 100 مليون دولر اأمريكي
•• دبي-وام: 

لتجديد  مو�ضع  م�ضروع  ع��ن  النخلة  اأتالنت�ض  منتجع  اأع��ل��ن 
ثالث  وي�ضتمر  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليون   100 بقيمة  املنتجع 
املنتجع  زوار  لكافة  خ��دم��ات��ه  تطوير  اإط���ار  يف  وذل���ك  ���ض��ن��وات 
زائر  20 مليون  ال�ضياحية لج��ت��ذاب  دب��ي  روؤي��ة  وجت��اوب��ا مع 

لدبي بحلول عام 2020.
وخالل الأ�ضهر اخلم�ضة الأوىل من عام 2017 حقق منتجع 
ب����ارزة انعك�ضت م��ن خالل  ن��ت��ائ��ج جت��اري��ة  ال��ن��خ��ل��ة  اأت��الن��ت�����ض 

متو�ضط ن�ضبة ال�ضغال يف غرف واأجنحة املنتجع والذي و�ضل 
من  نف�ضها  بالفرتة  مقارنة   11% بن�ضبة  بزيادة  ل�93% 
النخلة  اأتالنت�ض  موقع  م��ن  النمو  ه��ذا  وي��ع��زز  املا�ضي  ال��ع��ام 
ك��ال��وج��ه��ة ال��رتف��ي��ه��ي��ة وال�����ض��ي��اح��ي��ة الأك����ر من���وا يف املنطقة 
متجاوزا جميع مناف�ضيه من ناحية ن�ضبة ال�ضغال ومنو عدد 

الزوار .
اإطالق  قبيل  النخلة  اأتالنت�ض  وياأتي م�ضروع حتديث منتجع 
اأتالنت�ض  ال���ث���اين  ال��ت��ج��اري��ة م�����ض��روع��ه��ا  اأت��الن��ت�����ض   ع��الم��ة 
دولر  مليار   1.4 ل���  ت�ضل  بقيمة  ريزيدن�ضيز  ان��د  ري�����ض��ورت 

اأمريكي والذي من املتوقع اأن ي�ضكل ا�ضافة حقيقية لل�ضناعة 
العقارية وال�ضياحية يف دبي مع اطالقه املتوقع اآواخر 2019 
حيث يقع امل�ضروع اجلديد يف هالل جزيرة النخلة اإىل جانب 
امل�ضروع على 231 �ضقة  النخلة" ويحتوي  اأتالنت�ض  "منتجع 
فاخرة و795 غرفة وجناحا لل�ضيوف فيما بداأت عمليات بيع 
تبداأ  باأ�ضعار   2017 بداية  مع  اجلديد  امل�ضروع  يف  الوحدات 
من 7.65 مليون درهم ومن املتوقع اأن يقدم امل�ضروع ا�ضافة 
الإقامة  لدبي يف جمال  املميزة  العالمات  اإح��دى  كونه  كبرية 

الفاخرة.

النم�سا ت�ساعف حجم م�ساهماتها املالية 
للدول الأفريقية اإىل �ستة ماليني يورو

•• فيينا -وام: 

�ضاعفت حكومة النم�ضا قيمة م�ضاهماتها املالية يف �ضندوق الحتاد الأوروبي املعني بتمويل امل�ضاريع 
العاجلة والهامة يف الدول الأفريقية من ثالثة ماليني يورو اإىل �ضتة ماليني يورو.  وقال �ضبا�ضتيان 
ال�ضركاء  م��ع  النم�ضا  ت�ضامن  يعك�ض  ال��ق��رار  اإن  ام�ض  ل��ه  بيان  يف  النم�ضا  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  كورت�ض 
الأوروبيني والدول الأفريقية اإزاء التعامل مع م�ضكلة الالجئني واملهاجرين. وب�ضاأن �ضبل التعامل مع 
م�ضكلة تدفق الالجئني عر البحر املتو�ضط ن�ضرته اخلارجية النم�ضاوية .. اأيد الوزير كورت�ض املبادرة 
الإيطالية التي دعت اإىل و�ضع قواعد حتكم �ضلوك منظمات املجتمع املدين التي ت�ضاعد الالجئني يف 

البحر املتو�ضط .. موؤكدا اأن وجود قواعد وا�ضحة حتكم عمل املنظمات هو اأمر �ضروري . 
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املال والأعمال

الياه �صات واإنرتاكتف جروب تعلنان عن تقدمي حلول متكاملة يف جمايل تقنية املعلومات والت�صالت

ن�سر حلول الرعاية ال�سحية والتعليم عرب مناطق تغطية ياه كليك

الإمارات يف  موحد  مقا�سة  مركز  اإن�ساء  على  وال�سلع" يتفقان  للذهب  املالية" و"دبي  لالأوراق  ظبي  "اأبو 

ال���ت���ي ل م��ث��ي��ل ل��ه��ا ف��ح�����ض��ب، بل 
��ا احل��ل��ول التي  ل��ن��ق��دم ل��ه��م اأي�����ضً
املعلومات  تقنية  عمليات  تب�ّضط 
والت���������ض����الت ومت����ّك����ن م����ن نقل 
ب�ضال�ضة  وال���ب���ي���ان���ات  امل��ع��ل��وم��ات 

فائقة.
وت�����������ض�����م�����ل ح�������ل�������ول ال���������ض����ح����ة 
الإلكرتوين  الطب   ، الإلكرتونية 
ع���ن ب���ع���د، وال����ض���ت���ف���ادة م���ن قوة 
ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات والت�������ض���الت 
خلدمة قطاع الرعاية ال�ضحية يف 

جمالت متعددة ت�ضمل: 
ربط امل�ضت�ضفيات يف خمتلف املدن 

•• اأبو ظبي-الفجر: 

»اإن��رتاآك��ت��ف ج��روب« -وهي  وقعت 
تقدمي  يف  م��ت��خ�����ض�����ض��ة  ����ض���رك���ة 
املتكاملة  املعلومات  تقنية  حلول 
تفاهم  اليوم مذكرة  باك�ضتان-  يف 
للتعاون  ���ض��ات«  »ال��ي��اه  �ضركة  م��ع 
ت����ق����دمي ح����ل����ول الت���������ض����الت  يف 
وال��رجم��ي��ات م��ًع��ا ب��ه��دف تو�ضيع 
ن���ط���اق خ��دم��ات��ه��م��ا امل�����ض��رتك��ة يف 
جمال ال�ضحة الإلكرتونية �ضمن 
كليك  ي��اه  تخدمها  ال��ت��ي  املناطق 
ح������ول ال�����ع�����امل. ومب����وج����ب ه���ذه 
التفاقية، �ضيعمل هذا التعاون اإىل 
الت�ضالت  ق��درات  من  ال�ضتفادة 
عري�ضة النطاق من ياه كليك مع 
ومن�ضة  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  ال��رجم��ي��ات 
"اإنرتاآكتف" لت�ضهيل ن�ضر احللول 
الإلكرتونية  لل�ضحة  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
عر توفري حلول الطب الب�ضرى 

والبيطري والتعلم عن بعد.
وي��ت��وج الإع���الن ع��ن ه��ذه املذّكرة 
التطبيق الناجح امل�ضرتك خلدمة 
ي���اه ك��ل��ي��ك، وه���ي خ��دم��ة اإنرتنت 
الأداء عر  النطاق وعالية  وا�ضعة 
تقدمها  التي  ال�ضناعية  الأق��م��ار 

�ضريميك،  يف  ال���ت���ذك���اري  خ���ال���ق 
ي��ق��دم اخلدمات  ال����ذي  ����ض���ك���اردو، 
وهي  بلت�ضتان،  يف  للنا�ض  الطبية 
باك�ضتان.  م����ن  ن���ائ���ي���ة  م��ن��ط��ق��ة 
على  امل�ضت�ضفى  لعتماد  ونتيجة 
حلول تقنية املعلومات والت�ضالت 
اأ�ضبح  ن��ق��دم��ه��ا،  ال��ت��ي  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
اإدارة  ع���ل���ى  ق����������ادًرا  امل�����ض��ت�����ض��ف��ى 
بكفاءة  وتبادلها  املهمة  املعلومات 
اأعلى، ما ي�ضاعد يف اإدارة ت�ضخي�ض 
يف  الأط��ب��اء  وا�ضت�ضارة  الأم��را���ض 

املدن الكرى.
تلبي احللول ال�ضاملة واملتكاملة ما 
الت�ضالت  من  العمالء  يحتاجه 
والرجميات  العري�ض  بالنطاق 
ال�ضركتان  و���ض��ت��ق��دم  والأج����ه����زة. 
ا خدمات الرتكيب ودعم  لهم اأي�ضً

خدمة العمالء.
ن�ضخ  اإىل  نتطلع   : واأ�ضافت جن��اة 
جتربتنا الناجحة يف باك�ضتان اإىل 
حت�ضن  فحلولنا  اأخ�����رى،  اأ����ض���واق 
واأهمها  ال��رئ��ي�����ض��ة،  ال���ق���ط���اع���ات 
ال���رع���اي���ة ال�����ض��ح��ي��ة ال���ت���ي متثل 
املعي�ضة  م�ضتوى  حت�ضني  اأ���ض��ا���ض 
والقت�ضادي  الجتماعي  والنمو 

يف املجتمعات. 

�ضركة الياه �ضات، مع الرجميات 
�ضركة  وت�����ض��م��م��ه��ا  ال��ت��ي مت��ل��ك��ه��ا 
لل�ضركات يف  ج���روب«  »اإن��رتاآك��ت��ف 

باك�ضتان.
املدير  الرحمن،  وقالت جناة عبد 
التنفيذي للخطط ال�ضرتاتيجية 
�ضركة  يف  عاملًيا  الأع��م��ال  لتطوير 
تقنية  ن���ظ���م  ت���ع���د   : ����ض���ات  ال����ي����اه 
القوية  والت�������ض���الت  امل��ع��ل��وم��ات 
والت�ضالت عالية ال�ضرعة مطلًبا 
اجل��ه��ات احلكومية  م��ن  اأ���ض��ا���ض��ًي��ا 
و�ضهدنا  ال��ي��وم.  احلكومية  وغ��ري 
م��وؤخ��ًرا م��ب��ادرات م��ت��ع��ددة تهدف 
وتعزيز  الرقمية  الفجوة  �ضد  اإىل 
والت�ضالت  املعلومات  تقنية  دور 
هذه  وت�ضمح  النامية.  البلدان  يف 
املبادرات، مقرتنة بتقنيات الأقمار 
ال�ضطناعية اإت�ض تي اإ�ض وحزمة 
من  الدول  بتمكني   Ka الت�ضال
تطوير خدمات اأف�ضل لقطاعاتها 
والتعليم  ال�ضحة  مثل  الرئي�ضة 

واخلدمات احلكومية.
واأ����ض���اف���ت : اأب���رم���ن���ا ���ض��راك��ة مع 
جم��م��وع��ة اإن��رتاآك��ت��ف ج���روب كي 
على  عمالئنا  بح�ضول  نكتفي  ل 
العري�ض  النطاق  خدمات  اأف�ضل 

باملراكز الطبية الأ�ضغر يف املناطق 
الريفية

التغلب على م�ضكلة نق�ض الأطباء 
م���ن خ����الل ت���وف���ري م��ن�����ض��ة تتيح 
حية  ا�ضت�ضارات  تقدمي  ل��الأط��ب��اء 
اأو  ال��ن��ائ��ي��ة  امل��ن��اط��ق  يف  للمر�ضى 

الريفية
ت��وف��ري خم���ازن ال��وث��ائ��ق للحفاظ 
ومتوفرة  اآم���ن���ة  ال���ب���ي���ان���ات  ع��ل��ى 
ب�����ض��ه��ول��ة ع��ن��د احل���اج���ة ال��ي��ه��ا يف 

امل�ضت�ضفيات واملراكز الطبية
ا  اأي�ضً احل����ل����ول  ه�����ذه  و���ض��م��م��ت 
الإن�ضانية  املنظمات  عمل  لتي�ضري 
وال��ع��م��ل يف امل��ن��اط��ق امل��ن��ك��وب��ة يف 
اإف��ري��ق��ي��ا واآ���ض��ي��ا، ب��ه��دف حت�ضني 
ال�ضحية  ال�����رع�����اي�����ة  م�������ض���ت���وى 
تلك  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  واخل����دم����ات 

املناطق.
����ض���اه���د حممود  ال���دك���ت���ور  وق������ال 
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ض 
اإن�����رتاك�����ت�����ف: ع��م��ل��ن��ا م����ع ال���ي���اه 
متكاملة  حلول  تنفيذ  على  �ضات، 
والرعاية  التعليمية  للموؤ�ض�ضات 
و�ضهدنا  ب��اك�����ض��ت��ان  يف  ال�����ض��ح��ي��ة 
واأحد  ملحوظة.  اإي��ج��اب��ي��ة  نتائج 
الأمثلة على ذلك م�ضت�ضفى زبيدة 

•• دبي -وام:

وال�ضلع  للذهب  دب��ي  بور�ضة  وقعت 
اأكر بور�ضة للم�ضتقات  التي تعتر 
املنطقة و�ضركتها  والأك��ر تنوعا يف 
املتعددة  ل��ل�����ض��ل��ع  دب����ي  م���رك���ز  الأم 
اأبوظبي  ���ض��وق  م���ع  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
اأ�ضواق  اإح��دى  املالية وه��ي  ل���الأوراق 
املنطقة  يف  العاملة  املالية  الأوراق 
وذلك لو�ضع الأ�ضا�ض للتعاون ب�ضاأن 
اإن�ضاء غرفة مقا�ضة موحدة يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وجاوتام 
ملركز  التنفيذي  الرئي�ض  �ضا�ضيتال 
جمل�ض  وع�ضو  املتعددة  لل�ضلع  دب��ي 
وال�ضلع  للذهب  دب��ي  ب��ور���ض��ة  اإدارة 
وجوراجن دي�ضاي الرئي�ض التنفيذي 
لبور�ضة دبي للذهب وال�ضلع و�ضركة 
البلو�ضي  ورا�ضد  ال�ضلع  ملقا�ضة  دبي 
ظبي  اأب��و  ل�ضوق  التنفيذي  الرئي�ض 

لالأوراق املالية.
وذكر �ضعادة اأحمد بن �ضليم الرئي�ض 
لل�ضلع  دب��ي  مل��رك��ز  الأول  التنفيذي 

ي�ضعى  ال���ت���ع���اون  ه����ذا  اإن  امل���ت���ع���ددة 
لإن�ضاء مركز مقا�ضة وطني بحجم 
وق�����درة مت��ك��ن��ان��ه م���ن ال��ت��ع��ام��ل مع 
..م�ضيفا  الأ�����ض����ول  ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع 
تعزيز  اإىل  ت�ضعى  امل��ذك��رة  ه���ذه  اأن 
ال��ت��ع��اون يف ع���دد م��ن امل���ج���الت مبا 
الأ�ضهم  وت�����ض��وي��ة  م��ق��ا���ض��ة  ذل���ك  يف 
املالية  والأدوات  والعمالت  وال�ضلع 
عن  ف�ضال  وامل�ضتقات  املبا�ضرة  غري 
والأوراق  امل��ن��ت��ج��ات  ب������اإدراج  ال��دع��م 

املالية ذات ال�ضلة.
وقال را�ضد البلو�ضي ان هذه املذكرة 
والتعاون  ل��ل��ت��ف��اه��م  اإط�����ارا  ���ض��ت��وف��ر 
ب��ني ���ض��وق اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق املالية 
وال�ضلع  ل���ل���ذه���ب  دب�����ي  وب����ور�����ض����ة 
..م��ن��وه��ا ب���اأن ���ض��وق اأب��وظ��ب��ي تلتزم 
الأ�ضواق  وتطور  منو  بت�ضريع  ب�ضدة 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  امل��ال��ي��ة يف 
معايري  م�����ض��ت��وى  ورف������ع  امل���ت���ح���دة 
التداول واملقا�ضة وذلك ي�ضكل بداية 
�ضتفتح  وم���زده���رة  ل��ع��الق��ة ط��وي��ل��ة 

اأعمال تناف�ضية ومرنة يف اإطار تعزيز 
الأعمال  ملمار�ضة  التناف�ضية  البيئة 
وج���ذب ال���ض��ت��ث��م��ارات اإىل الإم����ارة. 
اأن  دي�ضاي  اأف��اد ج��وراجن  من جانبه 
هذه ال�ضراكة �ضتبني عالقة �ضوقية 
قوية داخ��ل دول��ة الإم���ارات العربية 
املقا�ضة  جم��الت  يف  خا�ضة  املتحدة 
وال��ت�����ض��وي��ة وب��اع��ت��ب��اره��ا اأك���ر مزود 
املركزي  امل��ق��اب��ل  ال��ط��رف  خل��دم��ات 
متعددة الأ�ضول يف املنطقة وحتظي 

بالعرتاف على امل�ضتوى العاملي.

�ضتعود  ج���دي���دة  ل��ف��ر���ض��ا  الأب��������واب 
بالنفع على كال البور�ضتني.

مذكرة  توقيع  اإن  البلو�ضي  واأ�ضاف 
لالأهداف  وفقا  ياأتي  ه��ذه  التفاهم 
اأبوظبي  ل�������ض���وق  ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال�ضوق  �ضقف  لرفع  املالية  ل���الأوراق 
وجم���م���وع���ة امل���ن���ت���ج���ات ف�����ض��ال عن 
وا�ضعة من  جذب وحتفيز جمموعة 
وفقا  ان���ه  اىل  م�����ض��ريا  امل�ضتثمرين 
اأبوظبي  �ضوق  ف��اإن  اأب��وظ��ب��ي  خلطة 
لالأوراق املالية ملتزمة بتهيئة بيئة 

كجزء من جهودها الرامية اإىل زيادة العتماد على الطاقة املتجددة

جمعية الإمارات للحياة الفطرية تبداأ بتنفيذ ما ت�سمنته �سراكتها ال�سرتاتيجية مع "املدينة امل�ستدامة" يف دبي
•• دبي-الفجر: 

العاملي  ال�ضندوق  مع  بالتعاون  الفطرية  للحياة  الإم���ارات  "جمعية  اأعلنت 
ما جاء  وه��و  دب��ي،  امل�ضتدامة يف  املدينة  اإىل  مكاتبها  انتقال  للطبيعة" عن 
كجزء من ال�ضراكة التي جتمعها ب�ضركة "داميوند ديفلوبرز"، التي جمعت 
الغازات  انبعاثات  خف�ض  يف  امل�ضاهمة  بهدف  املا�ضي  العامل  الطرفني  بني 

الدفيئة وزيادة العتماد على الطاقة املتجددة يف دولة الإمارات واملنطقة. 
على  امل�ضتدامة  املدينة  ت�ضميم  يف  اعتمدت  قد  ديفلوبرز  دامي��ون��د  وكانت 
العديد من الإ�ضافات والتقنيات ال�ضديقة للبيئة؛ كاألواح الطاقة ال�ضم�ضية 
واأج���ه���زة ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه وال���زراع���ة احل��دي��ث��ة، ح��ي��ث ت��ه��دف املدينة 
امل�ضتدامة اإىل و�ضع معايري جديدة لتطوير املجتمعات امل�ضتدامة يف البيئات 

ال�ضحراوية.
للحياة  الإم���ارات  جمعية  بني  جتمع  التي  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  ومتتد 

الفطرية وداميوند ديفلوبرز لثالثة اأعوام، وتت�ضمن ثالثة عنا�ضر اأ�ضا�ضية؛ 
املتجددة يف  "الطاقة  للجمعية  التابع  املتجددة  الطاقة  ت�ضمل دعم م�ضروع 
اإج��راء تقييم انبعاثات  – الأه��داف والتطلعات"، اإىل جانب  دولة الإم��ارات 
اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضتدامة"،  "املدينة  الكربونية يف  للب�ضمة  الدفيئة  الغازات 

انتقال مكاتب اجلمعية يف دبي اإىل مقرها اجلديدة يف املدينة. 
للحياة  الإم����ارات  جمعية  ع��ام  مدير  عبداللطيف،  م�ضطفى  ليلى  وق��ال��ت 
وعملية؛  رمزية  اأهمية  امل�ضتدامة‘  ’املدينة  اإىل  انتقالنا  "ميثل  الفطرية: 
حيث �ضت�ضاهم هذه اخلطوة على املدى البعيد يف خف�ض الب�ضمة الكربونية 
داميوند  ب�ضركة  جتمعنا  التي  ال�ضراكة  �ضتدعم  كما  الت�ضغيلية،  لعملياتنا 
اأف�ضل املمار�ضات لتوفري حياة اأكر ا�ضتدامة، ف�ضاًل عن  ديفلوبرز حتديد 
ال�ضتفادة من منوذج اأعمال منخف�ض النبعاثات من املمكن اأن ميثل نقطة 
حتّول يف قطاع التطوير العقاري يف دولة الإمارات، الأمر الذي يدعم حتقيق 

منو اقت�ضادي وطني اأكر تنوعاً." 

وتعمل جمعية الإمارات للحياة الفطرية على تقدمي الدعم ل�ضركة داميوند 
ديفلوبرز لتقييم اأداء املدينة امل�ضتدامة من حيث انبعاثات الغازات الدفيئة 
عر ر�ضد هذه النبعاثات واإعداد التقارير اخلا�ضة بها. و�ضيغطي التقرير 
الأول للب�ضمة البيئية عمليات املدينة امل�ضتدامة خالل العام 2017، ومن 
املتوقع اأن يتم ن�ضر نتائجه يف الربع الأول من عام 2018. وا�ضتهل الطرفان 
يف وقت �ضابق من ال�ضهر املا�ضي تنظيم وا�ضت�ضافة فعاليات جمتمعية تهدف 
وذلك  ذلك،  و�ضبل حتقيق  م�ضتدام  اأ�ضلوب حياة  اتباع  باأهمية  التوعية  اإىل 

على هام�ض يوم البيئة العاملي.
ل�ضركة  امل�ضارك  واملوؤ�ض�ض  التنفيذي  الرئي�ض  �ضعيد،  فار�ض  قال  من جهته، 
للحياة  الإم���ارات  جمعية  مكاتب  بانتقال  �ضعداء  نحن  ديفلوبرز:  داميوند 
اإىل  جنباً  العمل  موا�ضلة  اإىل  ونتطلع  امل�ضتدامة،  املدينة  اإىل  الفطرية 
جنب لتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة للمدينة، وامل�ضاهمة ب�ضكل فعال يف 
ن�ضر الوعي بق�ضايا التغري املناخي، وتطبيق حلول ت�ضهم يف حتقيق تغيري 

اإيجابي.
واأ�ضافت عبداللطيف: ميثل تعاوننا مع داميوند ديفلوبرز انعكا�ضاً لروؤيتنا 
القائمة على العمل مع ال�ضركاء يف القطاعني العام واخلا�ض لدفع حتقيق 

اأهداف ا�ضرتاتيجية الطاقة 2050 قدماً.
ويعمل م�ضروع "الطاقة املتجددة يف دولة الإمارات – الأهداف والتطلعات"، 
الالزمة  ال�ضيا�ضات  تقييم  على  الفطرية،  للحياة  الإم��ارات  جلمعية  التابع 
دولة  يف  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  على  الع��ت��م��اد  م��ن   44% ن�ضبة  اإىل  للو�ضول 
النبعاثات.  منخف�ض  م�ضتقبل  اإي��ج��اد  ل�ضمان  الدعم  وتقدمي  الإم����ارات، 
مبجال  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  كثب  ع��ن  اجلمعية  �ضتعمل  امل�����ض��روع،  وخ���الل 
ال��ط��اق��ة واخل��دم��ات ال��ع��ام��ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���ض وامل�����ض��وؤول��ني ل�ضمان و�ضع 
اإطالق  ومنذ  املن�ضودة.  الأه��داف  لتحقيق  الالزمة  وال�ضيا�ضات  الإج���راءات 
امل�ضروع؛ �ضهدت تكاليف اإنتاج الطاقة املتجددة الناجتة من م�ضادر الطاقة 

ال�ضوئية وال�ضم�ضية انخفا�ضاً ملحوظاً. 

مل�سروع  الأولية  التكلفة  درهم  مليار   30
الأنفاق العميقة لل�سرف ال�سحي يف دبي

•• دبي-وام:

انتهت بلدية دبي من درا�ضة اجلدوى 
القت�ضادية مل�ضروع الأنفاق العميقة 
لل�ضرف ال�ضحي يف الإمارة والذي 
�ضواء من حيث  القرن  يعد م�ضروع 
جدواه القت�ضادية اأو حجم الأعمال 
تكلفته  اأو  والهند�ضية  الإن�����ض��ائ��ي��ة 
لالإمارة  �ضتوفر  والتي  القت�ضادية 
مئات املاليني كان يتم اإنفاقها على 

�ضيانة حمطات الرفع .
امل�ضروع  ي�����ض��اه��م  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
ت��وف��ري م��الي��ني الأم��ت��ار املكعبة  يف 
وري  ل��ل��زراع��ة  ال�ضاحلة  امل��ي��اه  م��ن 
امل���زروع���ات يف امل�����ض��اري��ع ال��ك��رى يف 

دبي.
امل��ه��ن��د���ض ح�ضني  ���ض��ع��ادة  واأو�����ض����ح 
دبي  بلدية  ع��ام  مدير  ل��وت��اه  نا�ضر 
ت�ضل  للم�ضروع  الأولية  التكلفة  اأن 
اإىل 30 مليار درهم و�ضيتم تنفيذه 
ال�ضركة  وجت��ري  مراحل  ع��دة  على 
الت�ضميم  اأعمال  الآن  ال�ضت�ضارية 
تت�ضلمه  اأن  امل���ق���رر  وم����ن  الأوىل 
البلدية يف �ضهر فراير املقبل على 
م�ضتفي�ضة  درا���ض��ة  درا���ض��ت��ه  تتم  اأن 
وو�����ض����ع ال��ل��م�����ض��ات الأخ��������رية على 
ال��ت�����ض��م��ي��م ال��ن��ه��ائ��ي ل��ع��ر���ض��ه على 
ب��ال��ب��ل��دي��ة متهيدا  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
امل�ضروع  ط��رح  �ضيتم  ..و  لع��ت��م��اده 
ل��ل��م��ق��اول��ني يف ال���ع���ام امل��ق��ب��ل ومن 
ب��ني عامي  ال��ب��ن��اء  ي��ت��م  اأن  امل��ت��وق��ع 

.2025 و   2019
امل�ضروع  تنفيذ  اإن  ل��وت��اه  واأ����ض���اف 
ي�����ض��ت��غ��رق 6 اأع�����وام و���ض��ي��ك��ون على 
ديره  منطقة  يف  الأوىل  مرحلتني 
ال�ضرف  مياه  تدفقات  نقل  و�ضيتم 
معاجلة  حم���ط���ة  اإىل  ال�������ض���ح���ي 
ال�������ض���رف ال�������ض���ح���ي يف ال���ور����ض���ان 
و�ضيتم  دبي  بر  منطقة  يف  والثانية 
ال�ضحي  ال�������ض���رف  ت���دف���ق���ات  ن��ق��ل 
ال�ضرف  مياه  معاجلة  حمطة  اإىل 

ال�ضحي يف جبل علي.
�ضيكون  دب��ي  بر  نفق  اأن  اإىل  اأ�ضار  و 
اإىل  اإ���ض��اف��ة  62 كيلو م��رتا  ط��ول��ه 
خطوط  م���ن  م����رتا  ك��ي��ل��و   112
لنفق  وبالن�ضبة  الرئي�ضية  ال�ضرف 
ديرة �ضيكون طولة 16 كيلوا مرتا 
خطوط  م��ن  م��رتا  كيلوا   34 و   ..
ال�������ض���رف ال��رئ��ي�����ض��ي��ة اإ����ض���اف���ة اإىل 
امل�ضخات  حم��ط��ات  ت�ضغيل  اي��ق��اف 
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م��رتا وب��اإن��ح��دار ت��ام حتى ي�ضل يف 
وميكن  مرت  مائة  عمق  اإىل  نهايته 
اإ���ض��اف��ي��ة كي  اأي�����ض��ا تنفيذ م��راح��ل 
اأو  اجلديدة  التنمية  مناطق  تخدم 

ربط املنطقتني ديره وبر دبي.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال امل��ه��ن��د���ض حممد 
ال�ضرف  اإدارة  مدير  الري�ض  اأحمد 
ال�ضحي والري بالبلدية اإن النظام 
التقليدي لل�ضرف ال�ضحي يتطلب 
ال�ضخ  زي��ادة م�ضطردة يف حمطات 
من  والكثري  الرئي�ضية  واخلطوط 
اأعمال ال�ضيانة والبناء على فرتات 
ترتاوح ما بني 5 و 20 عاما والتي 
التحتية  البنية  تهالك  اإىل  ت���وؤدي 
اإ�ضافة  ال�����ض��ح��ي  ال�����ض��رف  ل��ن��ظ��ام 
اإىل انت�ضار الروائح واإزعاج املجتمع 
وانت�ضار حمطات ال�ضرف ال�ضحي.

ال�ضرف  نظام  اأن  الري�ض  اأو���ض��ح  و 
ال�����ض��ح��ي ال��ع��م��ي��ق ك���م���ا احل������ال يف 
�ضي�ضتوعب  الأخ���رى  الكرى  امل��دن 
احلالية  ال�ضحي  ال�ضرف  تدفقات 
حمطات  و���ض��ي��ل��غ��ي  وامل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
م���ع���اجل���ة مياه  ال�������ض���خ وحم����ط����ات 
كما   .. الفرعية  ال�ضحي  ال�����ض��رف 
�ضيلغي احلاجة ل�ضتخدام �ضهاريج 
ن��ق��ل ال���روا����ض���ب ع���ر امل���دي���ن���ة من 
�ضبكات  بها  تتوفر  ل  التي  املناطق 
ل��ي��ت��م م��ع��اجل��ت��ه��ا وال��ت��خ��ل�����ض منها 
وامل�ضتدام  امل��ب��ت��ك��ر  ال���ن���ظ���ام  وه�����ذا 
���ض��ي��وف��ر ت��ك��ل��ف��ة اأق����ل وح����ال طويل 
يف  ال�ضحي  ال�ضرف  مل�ضاكل  الأم���د 
للمجتمع  ال�����ض��رر  وتقليل  امل��دي��ن��ة 
و���ض��ي�����ض��اه��م يف حتويل  لأدن�����ى ح���د 
هذه الأماكن اإىل مناطق جتارية اأو 

عامة لال�ضتفادة منها .
م�ضريا اإىل اأن من اأهم اأجزاء البنية 
ال�ضرف  نفق  النظام  لهذا  التحتية 
ال�ضحي العميق ومت بناوؤه من اأجل 
ال�ضريع  النمو  وم��واك��ب��ة  امل�ضتقبل 

للمدينة.
الأنفاق  ن��ظ��ام  تنفيذ  اأن  اإىل  ون���وه 
يعتر  ال�ضحي  لل�ضرف  العميقة 
م��ن الأم�����ور احل��ي��وي��ة ال��ت��ي تغطي 
احتياجات النمو املتزايد ل�ضكان دبي 
على مدى املائة عام املقبلة وبتكلفة 
مقارنة  اق��ت�����ض��ادي��ة  ج�����دوى  ذات 
با�ضتخدام النظام التقليدي احلايل 
واخل���ط���وط ال��رئ��ي�����ض��ي ل��ن��ق��ل مياه 
ال�ضرف ال�ضحي ولأن نظام الأنفاق 
اأن  ميكن  العميق  ال�ضحي  لل�ضرف 
من  امل��ت��وق��ع��ة  ال��ت��دف��ق��ات  ي�ضتوعب 

م���ي���اه ال�����ض��رف ال�����ض��ح��ي يف اإط����ار 
امل�ضتدامة  التنمية  ���ض��ي��ن��اري��وه��ات 
ف���ه���و يوفر  اق���ت�������ض���ادي���ة  وب��ت��ك��ل��ف��ة 
ال��ت��ع��اون وامل���رون���ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
تغيريات  اأي  اأو  اجلديدة  التدفقات 

يف خطوات التنمية العمرانية .
اأن���ه يف ح��ال��ة تنفيذ  وذك���ر ال��ري�����ض 
م�ضجعا  عامال  �ضيكون  النظام  هذا 
للتنمية العمرانية و�ضيتم ا�ضتخدام 
الفرعية  ال�ضحي  ال�ضرف  خطوط 
ال�ضرف  م���ي���اه  ت���دف���ق���ات  لع���ت���م���اد 
ال�ضحي من حمطات ال�ضخ القائمة 
وحتويلها اإىل نفق ال�ضرف ال�ضحي 
وقف  الإم��ك��ان  يف  و�ضيكون  العميق 
القائمة  ال�ضحي  ال�ضرف  حمطات 
وال�����ض����ت����ف����ادة م����ن ه�����ذه الأم����اك����ن 
اأو  وحت��وي��ل��ه��ا اإىل م��ن��اط��ق جت��اري��ة 

�ضكنية اأو حدائق عامة .
ب��ن��اء خطوط  �ضيتم  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 
ال�������ض���رف ال�����ض��ح��ي حت���ت الأر������ض 
ب��ا���ض��ت��خ��دام ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الأن���ف���اق 
ت��ق��ل��ي��ل �ضرر  وب���ال���ت���ايل  امل���ب���ت���ك���رة 
الأع��م��ال الإن�����ض��ائ��ي��ة اإىل اأدن���ى حد 
الأنفاق  تكنولوجيا  اأن  اإىل  منوها 
امل���ب���ت���ك���رة ���ض��ت�����ض��م��ن خ�����الل فرتة 
تنفيذ امل�ضروع التقليل من الإ�ضرار 
مبا  الأر����ض  �ضطح  على  الإن�ضائية 
فيها ال��ط��رق وامل����رور وغ��ريه��ا من 
برنامج  ت��ن��ف��ي��ذ  وي���ع���ت���ر  امل����راف����ق 
اأمرا  الإ�ضرتاتيجي  النفق  تطوير 
الطاقة  م����ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف  ح���ي���وي���ا 
ال����زائ����دة ع��ل��ى مياه  الإ���ض��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
الزيادات  وتلبية  ال�ضحي  ال�ضرف 
املتوقعة من مياه ال�ضرف ال�ضحي 
التنمية  م���ن���اط���ق  م����ن  ال����ق����ادم����ة 
وذلك  ال�ضكانية  وال��زي��ادة  اجلديدة 
ع��ن ط��ري��ق ت��وف��ري ح��ل��ول �ضديقة 
للبيئة باأدنى م�ضتوى من م�ضتويات 

الإنبعاث الكربوين .

اأبوظبي ت�ست�سيف اجتماع املكتب الدائم ملجل�س حمافظي امل�سارف املركزية وموؤ�س�سات النقد العربية
•• اأبوظبي-وام:

اللجنة  وت��و���ض��ي��ات  اأع��م��ال  ع��ن  ت��ق��ري��را  ال��ع��رب��ي  النقد  ���ض��ن��دوق  ناق�ض 
العربية للرقابة امل�ضرفية وتقريرين عن اأعمال فريق العمل الإقليمي 
لتعزيز ال�ضمول املايل يف الدول العربية وفريق عمل ال�ضتقرار املايل يف 
الدول العربية اإىل جانب تقرير عن اأعمال اللجنة العربية للمعلومات 

الئتمانية واآخر عن اأعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والت�ضوية.
ملجل�ض حمافظي  ال��دائ��م  للمكتب  ال�ضنوي  الج��ت��م��اع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
يف  ال�ضندوق  نظمه  ال��ذي  العربية  النقد  وموؤ�ض�ضات  املركزية  امل�ضارف 
مقره باأبوظبي بهدف الإعداد لجتماع الدورة املقبلة احلادية والأربعني 
بنك  وايل  اجل��واه��ري  عبداللطيف  معايل  الجتماع  ت��راأ���ض  للمجل�ض. 
املغرب رئي�ض الدورة احلالية للمجل�ض مب�ضاركة معايل عبدالعزيز ولد 

ومعايل  املجل�ض  رئي�ض  نائب  املوريتاين  املركزي  البنك  حمافظ  داه��ي 
مبارك را�ضد املن�ضوري حمافظ م�ضرف الإمارات املركزي ومعايل طارق 
عامر حمافظ البنك املركزي امل�ضري ومعايل الدكتور عبدالرحمن بن 
عبداهلل احلميدي املدير العام رئي�ض جمل�ض اإدارة �ضندوق النقد العربي 
وح�ضور �ضعادة الدكتور كمال ح�ضن علي الأمني العام امل�ضاعد لل�ضوؤون 

القت�ضادية جلامعة الدول العربية.
الذي  املجل�ض  اأمانة  تقرير  اإىل  اإ�ضافة  الجتماع  اأعمال  ج��دول  ت�ضمن 
ق��ّدم��ه م��ع��ايل ال��دك��ت��ور عبدالرحمن ب��ن ع��ب��داهلل احل��م��ي��دي ع���دداً من 
وق�ضايا  ال�ضيادية  ال��دي��ون  ملخاطر  الرقابية  املعاجلة  منها  املوا�ضيع 
املوؤ�ض�ضي  والإط����ار  وامل�ضرفية  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات  يف  اخل��ارج��ي  ال���ض��ن��اد 
العربية  ال�����دول  يف  امل��ال��ي��ة  اخل���دم���ات  م�ضتهلكي  حل��م��اي��ة  وال���ق���ان���وين 
وامل�ضوحات الح�ضائية جلانب الطلب على اخلدمات املالية واملنهجيات 

يف  الئتمانية  املعلومات  تبادل  ومتطلبات  التحمل  لختبارات  احلديثة 
خماطر  م��ن  احل��د  يف  الئتمانية  املعلومات  نظم  ودور  العربية  ال���دول 
الإفراط يف ال�ضتدانة اإ�ضافة اإىل ق�ضايا التن�ضيق بني ال�ضلطات النقدية 

وهيئات اأ�ضواق املال يف الإ�ضراف على نظم البنية التحتية املالية.
بازل  جلنة  م��ق��ررات  متابعة  اأه��م��ي��ة  املحافظون  امل��ع��ايل  اأ���ض��ح��اب  واأك���د 
واأهمية  امل��ق��ررات  تلك  جت��اه  العربية  ال��دول  مرئيات  نقل  على  والعمل 

درا�ضة تداعيات تطبيقات التقنيات املالية احلديثة يف الدول العربية.
اإدراجها  املقرتح  الق�ضايا  م�ضودة  الجتماع  يف  ال��دائ��م  املكتب  اعتمد  و 
املجموعة  �ضتلقيه  ال��ذي   2017 لعام  امل��وح��د  العربي  اخل��ط��اب  �ضمن 
العربية يف الجتماعات ال�ضنوية ل�ضندوق النقد والبنك الدوليني املقرر 

عقدها خالل �ضهر اأكتوبر القادم يف وا�ضنطن.
النقد  ���ض��ن��دوق  يعتزم  ال��ت��ي  الإقليمية  ب��امل��ب��ادرة  ال��دائ��م  املكتب  ورح���ب 

بالتعاون مع  العربية  ال��دول  املايل يف  ال�ضمول  لتعزيز  اإطالقها  العربي 
توفري  بهدف  الأملانية  التنمية  ووكالة  امل��ايل  لل�ضمول  العاملي  التحالف 
امل�ضورة الفنية مل�ضاعدة الدول العربية على تبني ا�ضرتاتيجيات وبرامج 
وطنية لتعزيز ال�ضمول املايل وحتديداً متكني املراأة وال�ضباب وامل�ضروعات 
فر�ض  وتو�ضيع  امل��ال��ي��ة  للخدمات  ال��و���ض��ول  م��ن  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
يف  الدولية  التجارب  من  وال�ضتفادة  احلديثة  التقنيات  من  ال�ضتفادة 

هذا ال�ضاأن.
وت�ضوية  ملقا�ضة  الإقليمي  النظام  ت�ضميم  م�ضودة  الج��ت��م��اع  وناق�ض 
العمالت  ا�ضتخدام  تعزيز  اإىل  يهدف  ال��ذي  البينية  العربية  املدفوعات 
العربية يف مقا�ضة وت�ضوية املدفوعات العربية البينية مبا ي�ضاعد على 
ويخدم  املعامالت  ه��ذه  اج��راء  يف  امل�ضارف  على  والكلفة  الوقت  خف�ض 

فر�ض تعزيز ال�ضتثمارات والتجارة العربية البينية.
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العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2016  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  امل��ب��اين  لتنظيف  مايندز  �ضده/1-كرياتيف  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ار�ضاد حممد �ضايف  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10820(
مبلغ )958( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2148  تنفيذ عمايل 

����ض.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  ن��واز لالعمال  املنفذ �ضده/1-حق  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبدالغفار غالم يا�ضني  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���ض��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )7806(
مبلغ )900( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2175  تنفيذ عمايل 

جمهول  ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  �ضكاي  ���ض��ده/1-اوري��ن��ت  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/هيثم ربيع رم�ضان احمد  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8240( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5493  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ملتيروف لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�ضوجريت بوتاي رام رام  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )14337 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( 
لها  وحددت    AE171798936MB:رقم ال�ضكوى  يف  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
 ch1.A.1:جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2017/7/12 ال�ضاعة 15.00 م�ضاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5662  عمايل جزئي
������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل القامة  ل��ل��م��ق��اولت  اىل امل��دع��ي عليه / 1-ك��وك�����ض 
مب���ا ان امل���دع���ي /حم���م���د ا���ض��ي��ك ال���رح���م���ن حم��م��د ع����الء ال����دي����ن  ق���د اأق����ام 
 25001( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ض���وم وامل�������ض���اري���ف رقم 
ال�ضكوى:MB174278725AE  وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق 
باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�ضي  مبكتب  �ض   08.30 ال�ضاعة   2017/7/27
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6558  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-املحيط امللكي خدمات متابعة املعامالت جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد افتاب �ضديقي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   12500( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح���ددت    MB174767921AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم 
 ch1.A.1:جل�ضة يوم الثنني املوافق 2017/7/17 ال�ضاعة 15.00 م�ضاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5354  عمايل جزئي

ان  القامة مبا  العقاري جمهول حمل  للتطوير  1-ب��روج   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /كرمي ابراهيم عثمان ع�ضامي�ض  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )15167 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb173988708ae  وحددت 
لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2017/7/12 ال�ضاعة 08.30 �ض مبكتب القا�ضي 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1824  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- جي اف اي كوميونكي�ضن �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/29  يف الدعوى املذكورة اعاله 
للمدعي  ت��وؤدي  باأن  املدعى عليها  بالزام  ���ض.ذ.م.م  اي كوميونكي�ضن  ل�ضالح/جي اف 
مبلغ )اثنان وثالثون و�ضتمائة وت�ضعة وثالثون درهما( وتذكرة العودة اىل موطنه 
او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ضاحب عمل اخر والزمتها 
من  ذلك  عدا  ما  ورف�ضت  فيها  ن�ضيبه  من  املدعي  واعفت  امل�ضروفات  من  باملنا�ضب 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  طلبات. 
اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3276  عمايل جزئي
اك�ضري�ض  �ضابقا وحاليا  ���ض.ذ.م.م  العامه  املدعي عليه / 1-ايفرون للتجاره  اىل 
ف��ري���ض��ت ل��ل��ت��ج��ارة �������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /كامينها 
برمياوارانا اتهوكورالجي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات 
عمالية وقدرها )76866 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( والر�ضوم 
وامل�ضاريف يف ال�ضكوى رقم:AE171621373MB  وحددت لها جل�ضة يوم 
فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة 08.30 �ض  ال�ضاعة  املوافق 2017/7/13  اخلمي�ض 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5752  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�ضكان تيك مارين واخلدمات الكهروميكانيكية جمهول حمل 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بهوماميك   /نيباك  املدعي  ان  مبا  القامة 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )14637 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB174640426AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�ضة يوم الثنني املوافق 2017/7/17 ال�ضاعة 15.00 م�ضاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5556  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جنمة اجلداف خلدمات ال�ضحن جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حمبوب احمد حبيب اهلل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   40750( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح���ددت    MB173618710AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم 
 ch1.A.2:جل�ضة يوم الثنني املوافق 2017/7/17 ال�ضاعة 15.00 م�ضاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/2755  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- �ضفاء للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2016/6/21  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ضالح/حممد طلحه زيب حممد جهان زيب بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي 
مبلغ )3867 درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا وهو مبلغ )1000( 
درهم ما مل يكن قد التحق بخدمة �ضاحب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�ضب 
من امل�ضاريف واعفت املدعي من ن�ضيبه منها ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة 
اآل  را�ضد بن �ضعيد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  لن�ضر هذا الع��الن �ضدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2079  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1-بيت املهارة للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد �ضروج علي موهبوت اوله  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�ضافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )13341( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ض��وم  دره��م   )1120( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ضتبا�ضر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1741  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1-ا�ضراء لتجارة املعادن �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/عديل احمد �ضبري احلق  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7714( 
او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )900(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ضوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5628  عمايل جزئي

جمهول  ����ض.ذ.م.م  البنية  حلرا�ضة  اوجيبيني  1-هارتلي   / عليه  املدعي  اىل 
حم���ل الق����ام����ة مب���ا ان امل���دع���ي /ك��ول��ي��ن�����ض اي���اج���ب���ون اوج���ب���ي���دي  ق���د اأق����ام 
 23101( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ض���وم وامل�������ض���اري���ف رقم 
ال�ضكوى:MB173379610AE  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 
2017/8/1 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4395  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اك�ضري�ض فري�ضت للتجارة �ض.ذ.م.م - حاليا - و�ضابقا - ايفرون 
ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ه ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ك��ريت��ه��ى كومارا 
املطالبة مب�ضتحقات  الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأقام  قد  بايامارا جيدارا   دهارمايريا 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  عمالية وق��دره��ا)15000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )800 درهم( 
الربعاء  ي���وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    AE171621493MB:رقم ال�����ض��ك��وى  يف 
املوافق:2017/7/19 ال�ضاعة 8.30 �ض مبكتب القا�ضي لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4912  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مهران فايل لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  قد  ب��روي��ز   برويز حممد  املدعي /�ضهباز  ان  مبا 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)16172  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
وحددت    MB167110975AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م( 
لها جل�ضة يوم الربعاء امل��واف��ق:2017/7/19 ال�ضاعة 8.30 �ض مبكتب القا�ضي لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4354  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جي جي ا�ض للمقاولت ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /غالم مرت�ضى حممد اعظم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها)12292 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
وحددت    MB1720802AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م( 
لها جل�ضة يوم الثالثاء امل��واف��ق:2017/7/18 ال�ضاعة 8.30 �ض مبكتب القا�ضي 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1813 تنفيذ جتاري

ن��وي��د اجن���وم خ��ال��د خ��ال��د حم��م��ود كما ه��و وارد بجواز  املنفذ ���ض��ده/1-  اىل 
���ض��ف��ره - ن��وي��د اجن���م خ��ال��د خ��ال��د حم��م��ود ك��م��ا ه��و وارد يف ال��ه��وي��ة جمهول 
والتجارة  لال�ضتثمار  العربي  التنفيذ/امل�ضرف  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
اأقام  اآل علي قد  الناخي  اخلارجية )امل�ضرف( وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)335330.52( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2016/163 بيع عقار مرهون

وارد  ه��و  مل��ا  طبقا  )ال���ض��م  ك��ه��وران��ا  راج  بلديب  ك��ه��وران��ا  جاني�ض  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
كورانا  ���ض��ارو   -2 ال��ع��ق��ار(  وراد مبلكية  ه��و  مل��ا  )ال���ض��م طبقا  ك��وران��ا  ب��الق��ام��ه( جاني�ض 
التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  ان طالب  القامة مبا  جاني�ض كهورانا  جمهويل حمل 
البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت  علي.  اآل  الناخي  غريب  خمي�ض  وميثله:عبداهلل  ���ض.م.ع 
بتاريخ:2017/6/21 اعالنكم ل�ضداد قيمة املطالبة وقدرها )4.249.530.15( درهم خالل 
�ضهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة 
وفقا لن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار:ار�ض - املنطقة:ند ال�ضبا - 

رقم الر�ض:4331 - رقم البلدية:8475-600 - امل�ضاحة:7.751.95 قدم مربع (
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2030  جتاري جزئي
املطريي  م��دل��ج  ب��ن  �ضلطان  ب��ن  حم�ضن  ب��ن  من�ضور   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  قد  ال�ضيارات  لتاجري  العرب  املدعي/�ضط  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
املدعي عليه مببلغ وقدره )1500  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  عليك 
درهم(  والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء 
فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ضاعة    2017/7/11 امل��واف��ق  
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1002  جتاري كلي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ع��ب��دامل��ن��اف ديل اب��راه��ي��م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/بنك دبي التجاري �ض.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل بان 
والفائدة  املدعي تعوي�ضا جابرا مببلغ وقدره )10.000.000 درهم(  للبنك  ي��وؤدوا 
التام. وحددت لها جل�ضة  ال�ضداد  املطالبة وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية 
Ch 2.E.22 لذا  يوم اخلمي�ض املوافق  2017/8/3  ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1206  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  ا�ض ان بي براند�ض �ض.ذ.م.م )التي تعمل حتت ا�ضم اميكا �ضمن 
البحرية  لالغذية  الوروب��ي��ة  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ات�ض(  ذا  فندق 
وق��دره )12902( درهم  املطالبة مببلغ  الدعوى ومو�ضوعها  اقام عليك  ���ض.ذ.م.م قد 
والفائدة والر�ضوم وامل�ضاريف.  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق  2017/7/11   
اأو من ميثلك  Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12066 بتاريخ 2017/7/10   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1138  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  �ضابو توما�ض توما�ض م��ارور جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  اآل علي  الناخي  )ف��رع( وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب  التجاري  ابوبي 
 895.860.41( وق��دره  مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها 
احلكم  �ضمول  مع  التام  ال�ضداد  وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من   %12 بواقع  الفوائد  مع  دره��م( 
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الفجر الريا�ضي

اف��ت��ت��ح اأب���ط���ال م��ن��ت��خ��ب الإم������ارات 
بع�ضر  اجلديد  املو�ضم  للجوجيت�ضو 
اآ�ضيا  ب��ط��ول��ة  م��ل��ون��ة يف  م��ي��دال��ي��ات 
الول  اأم�ض  اأقيمت  التي  ال�ضاطئية 
مب�ضاركة  بتايالند  بتايا  مدينة  يف 
دول   8 اأق������وى  م���ن  لعبا”   90
ال�ضفراء،  القارة  يف  اللعبة  متار�ض 
حيث فاز ابراهيم احلو�ضني بذهبية 
خلفان  ف����از  ك��م��ا  ك���ج���م،   69 وزن 
 85 وزن حت���ت  ب��ذه��ب��ي��ة  ب���ال���ه���ول 
وزن  بذهبية  الكعبي  وزاي���د  ك��ج��م، 
النعيمي  وع��ب��ي��د  ك��ج��م،   94 حت��ت 
فيما  كجم،   56 حتت  وزن  بذهبية 
ف�ضية  على  احلمادي  �ضعود  ح�ضل 
وع���ب���داهلل  ك���ج���م،   85 حت����ت  وزن 
كجم،   69 وزن  بف�ضية  البلو�ضي 
 62 وزن  بف�ضية  املن�ضوري  وزاي���د 
وزن  بف�ضية  احل���اج  و�ضعيد  ك��ج��م، 
بف�ضية  عمرو  ومبارك  كجم،   77
و�ضعيد  ك���ج���م،   94 ال  ف����وق  وزن 
62 كجم.  املزروعي برونزية وزن 
وح�ضل منتخبنا على املركز الثاين 
يف الرتتيب العام للفرق نظرا لعدم 

م�ضاركته يف مناف�ضات البنات.
خ�ضو�ضا  ق��وي��ة  امل��ن��اف�����ض��ات  ج����اءت 
جديد  بنظام  اأقيمت  املناف�ضات  اأن 
ال����ذي  البدلة”  “دون  ف���ئ���ة  ه����و 
اآ�ضيا  ب��ط��ولت  يف  م��رة  لأول  يطبق 
ال�����ض��اط��ئ��ي��ة وال���ت���ي اأ���ض��ب��ح��ت مدة 
عو�ضاً  فقط  دقائق   4 فيها  ال��ن��زال 
ي��ل��زم الالعب  6 دق���ائ���ق، مب���ا  م���ن 
واحل�ضم  احل����رك����ات  يف  ب��ال�����ض��رع��ة 
يف ات��خ��اذ ال���ق���رارات، وال��ت��م��ك��ن من 
املفا�ضل  ع��ر  ب��امل��ن��اف�����ض  الم�����ض��اك 
املثايل  والتعامل  البدلة،  من  ب��دل 
بطريقة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل�����دار������ض  م����ع 
تت�ضم باملرونة، وكان لعبو منتخب 
المارات الذين ميثلون اأغلبية من 
ال�ضباب والوجوه اجلديدة يف غياب 
املتمثلة  التقليدية  ال�ضاربة  القوة 
يف في�ضل الكتبي، ويحيي احلمادي، 
الكربي،  القبي�ضي، وطالب  وحممد 
كانوا هم الرقم ال�ضعب يف البطولة 
ب���اع���رتاف ك��ل ال���وف���ود امل�����ض��ارك��ة يف 
احل�����دث. م���ن ن��اح��ي��ت��ه اأك����د حممد 

الظاهري  ���ض��امل 
ن������ائ������ب رئ����ي���������ض 
احت�����اد الم�����ارات 
اأن  للجوجيت�ضو 
اأب����ن����اء الم������ارات 
على  ع���������ودون���������ا 
الجن����������������������������ازات 
من�ضات  و�ضعود 
ال�������ت�������ت�������وي�������ج يف 
املحافل،  خمتلف 
امل���ك���ا����ض���ب  واأن 

تلك  يف  امل���������ض����ارك����ة  م�����ن  ع�����دي�����دة 
التاأهيل  ن��ق��اط  واأه��م��ه��ا  ال��ب��ط��ول��ة، 
يف  للم�ضاركة  عليها  ح�ضلوا  ال��ت��ي 
ال�ضاطئية  ال��ع��امل��ي��ة  الأل���ع���اب  دورة 
املتحدة  دي��ي��ج��وب��ال��ولي��ات  ���ض��ان  يف 
واخل����رة   ،2019 ع����ام  م��ط��ل��ع  يف 
الالزمة يف مناف�ضات “ دون البدلة 
“ التي تعد جديدة بالن�ضبة لنا ولكل 
البطولة  اأن  الآ�ضيوية حيث  ال��دول 
البدلة  دون  بنظام  م��رة  لأول  تقام 
بعد اعتماده يف اجتماع الكوجنر�ض 
الآ���ض��ي��وي الأخ���ري يف اأب��وظ��ب��ي على 
العاملية  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة  ه��ام�����ض 

ملحرتيف اجلوجيت�ضو 2017.
وق��������ال ال�����ظ�����اه�����ري: الإجن������������ازات 
م�ضرية  يف  الأب��������رز  ال���ع���ن���وان  ه����ي 

اجل����وج����ي����ت���������ض����و 
ب���������ال���������دول���������ة، يف 
ظ�������������ل ال���������دع���������م 
ال����الحم����دود من 
ق������ب������ل �����ض����اح����ب 
ال�ضيخ  ال�������ض���م���و 
حم���م���د ب����ن زاي����د 
ويل  ن����ه����ي����ان  اآل 
ع����ه����د اأب����وظ����ب����ي 
ن������ائ������ب ال����ق����ائ����د 
للقوات  الأع����ل����ى 
املميزة  ال�ضرتاتيجية  و  امل�ضّلحة، 
برئا�ضة  الحت���اد  قبل  م��ن  املعتمدة 
رئي�ض  الها�ضمي  عبداملنعم  �ضعادة 
والآ�ضيوي  الإم����ارات����ي  الحت���ادي���ن 
للجوجيت�ضو والنائب الأول لرئي�ض 
الحتاد الدويل، �ضواًء يف م�ضار ن�ضر 
اأو  املمار�ضة  قاعدة  وتو�ضيع  اللعبة 
وتاأهيل  و�ضقل  ب�ضناعة  الإه��ت��م��ام 
الأبطال على امل�ضتوى الدويل، ومن 
ظهرت  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  احل����ظ  ح�����ض��ن 
اأ�ضبحت  حيث  ريا�ضتنا،  يف  �ضريعاً 
م�ضروعاً  اأف�����ض��ل  متتلك  اأب��وظ��ب��ي 
اللعبة،  وت��ط��وي��ر  لن�ضر  ال��ع��امل  يف 
الأبطال،  وتاأهيل  و�ضقل  واكت�ضاف 
حتى  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ب��ط��ولت  وتنظيم 
باتت عا�ضمتنا احلبيبة هي عا�ضمة 

اجل����وج����ي����ت���������ض����و 
العاملية، وعا�ضمة 
القرار العاملي بعد 
ن���ق���ل مقر  ق�������رار 
الحت������اد ال����دويل 
للعبة اإليها وتويل 
عبداملنعم  �ضعادة 
من�ضب  الها�ضمي 
رئي�ض  اول  ن��ائ��ب 
الحت����اد ال���دويل، 
علي  ف��ه��د  والأخ 

العام.  الأم����ني  من�ضب  ال�ضام�ضي 
اأم�����ا ي��و���ض��ف ال���ب���ريق رئ��ي�����ض بعثة 
املنتخب يف تايالند فقد اأ�ضاد بعطاء 
الالعبني وان�ضباطهم طوال مراحل 
ان�ضباطهم  اأن  اإىل  م�ضريا  الرحلة، 
عليهم  غ���ري���ب���اً  ل��ي�����ض  وت���رك���ي���زه���م 
اجلوجيت�ضو  ري��ا���ض��ة  اأن  خ�ضو�ضاً 
تعزز فيهم قيم الن�ضباط واجلدية 
وال�ضر  وال�������ض���ج���اع���ة  وال���رتك���ي���ز 
املناف�ضات  اأن  اإىل  والتحمل، م�ضرياً 
اأك����ر دل��ي��ل على  ك��ان��ت ق��وي��ة، واأن 
 4 تاأهل  هو  الم���ارات  اأبطال  تفوق 
و69  ك��ج��م،   85 فئتي  يف  لع��ب��ني 
كجم اإىل النهائي حيث كان اإماراتياً 
اأن  كما  الفئتني،  هاتني  يف  خال�ضاً 
وهو  للميداليات  الإج��م��ايل  ال��ع��دد 

ميداليات   10
حت����ق����ي����ق����ه����ا  مت 
ع���ن ط��ري��ق بعثة 
م��ك��ون��ة م���ن 11 
مبعنى  لع������ب������ا، 
لعبينا  ك����ل  ان 
تواجد  ل��ه��م  ك���ان 
ف�������ع�������ل�������ي ع�����ل�����ى 
التتويج.  من�ضات 
بالن�ضبة  وق�����ال: 
فقد  ل���ل���ب���ط���ول���ة 
اأثبتت اأن توجهات الحتاد الآ�ضيوي 
يف  ت�ضب  لها  جديد  نظام  باعتماد 
اك�ضبتها  ح��ي��ث  ال��ل��ع��ب��ة،  م�����ض��ل��ح��ة 
مزيداً من الإثارة واملتعة، مبا جعل 
اجلماهري  قبل  من  كبرياً  التفاعل 
الالعبني  اأ�ضكر  واأنا  املناف�ضات،  مع 
املثالية  املميز، وال�ضورة  الأداء  على 
اأبناء  ع���ن  ل��ل��ع��امل  اأع���ط���وه���ا  ال���ت���ي 
الإم�����ارات حيث ك��ان��وا ���ض��ف��راء فوق 
العادة، واأهنئ جمل�ض اإدارة الحتاد 
والقائمني على اللعبة بهذا الجناز 
اأبطالنا  ر���ض��ي��د  اإىل  ي�����ض��اف  ال���ذي 
من  امل��زي��د  لتحقيق  ح��اف��زاً  ويعتر 

الجنازات يف التحديات املقبلة.
الرازيلي  اأو���ض��ح  ال�ضياق  نف�ض  يف 
ب”جوردو”  ال�ضهري  ليما  روبريتو 

امل�������دي�������ر ال���ف���ن���ي 
اأن  ل���ل���م���ن���ت���خ���ب 
امل���������������ض�������ارك�������ة يف 
حققت  ال��ب��ط��ول��ة 
واأن  اه�����داف�����ه�����ا، 
تبعث  الجن����ازات 
ع����ل����ى ال����ت����ف����اوؤل 
يف  و����ض���ع���ن���ا  اإذا 
اأن  الع�������ت�������ب�������ار 
ع�������دد ك����ب����ري من 
لع��ب��ي��ن��ا ه���م من 

املناف�ضات  اأن  واأك�����د  ال�����ض��اع��دي��ن، 
ك��ان��ت ق��وي��ة م��ع م���دار����ض خمتلفة 
واندوني�ضيا  وفيتنام  تايالند  مثل 
احلا�ضم  العن�ضر  واأن  و�ضرييالنكا، 
يف الجن������ازات ال��ت��ي ح��ق��ق��ن��اه��ا هو 
وقراءة  للحدث،  اجليد  ال�ضتعداد 
عنا�ضر  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  امل��ن��اف�����ض��ني 
القوة وال�ضعف فيهم. وقال: لدينا 
حتديات كبرية يف هذا املو�ضم، ولبد 
اأن يكون اأبطال المارات م�ضتعدون 
دائماً، وبالتايل فاإنه ل وقت للراحة 
�ضندخل  اأن��ن��ا  ح��ي��ث  ل��ن��ا،  بالن�ضبة 
�ضريعاً يف مراحل العداد للم�ضاركة 
ببولندا  العاملية  الألعاب  بطولة  يف 
بعدها  وم��ن  اجل��اري،  ال�ضهر  نهاية 
و12   11 يف  بفيتنام  اآ�ضيا  بطولة 

اأغ�ضط�ض،  و13 
ث���������م ال�����ت�����ح�����دي 
الأك��ر يف بطولة 
لل�ضالت  اآ����ض���ي���ا 
ب���ع�������ض���ق اب���������اد يف 
 17 و   16 يومي 
املقبل  ���ض��ب��ت��م��ر 
والتي �ضتقام حتت 
اللجنة  م���ظ���ل���ة 
الأول������ي������م������ب������ي������ة 
بتنظيم  الوطنية 

من املجل�ض الأوليمبي الآ�ضيوي.

حقق اأول ذهبية قارية
اإب���راه���ي���م احل��و���ض��ن��ي: ح�����ض��م��ت كل 

املواجهات بال�ضت�ضالم 
اإب����راه����ي����م احل���و����ض���ن���ي لعب  اأك������د 
بذهبية  ال��ف��ائ��ز  ال��وط��ن��ي  منتخبنا 
الذهب  اأن  ك��ج��م   69 حت���ت  وزن 
اأق��ل �ضيء يجب تقدميه لدولة  هو 
المارات التي تقدم لأبنائها والعامل 
اجنازاً  يحقق  كلما  واأن���ه  ال�����ض��ع��ادة، 
يزداد يقينه باأن الدولة ت�ضتحق كل 
اإىل اأنه لو قدم  الت�ضحيات، م�ضرياً 
كل يوم ميدالية ذهبية للوطن فاإنه 
الذين  ق��ادت��ه��ا  وع��ل��ى  عليها  ق��ل��ي��ل 
ي���ق���دم���ون ال����غ����ايل وال��ن��ف��ي�����ض من 

اأج���ل ت��وف��ري راح���ة اأب��ن��ائ��ه��م. وقال 
تايالند  ذهبية  تكت�ضب  احلو�ضني: 
لأنها  يل  بالن�ضبة  خ��ا���ض��ة  اأه��م��ي��ة 
امل�ضتوى  على  يل  الأوىل  الذهبية 
الآ�����ض����ي����وي، واأن����ه����ا حت��ق��ق��ت خ���ارج 
اأنها ج��اءت بعد الفوز  احل��دود، كما 
بال�ضت�ضالم يف النزالت الأربع التي 
خ�ضتها، وكنت قد ح�ضمت راأيي قبل 
البطولة اأن دفع املناف�ض لال�ضت�ضالم 
هو اأف�ضل الطرق خ�ضو�ضاً اأن مدة 
النزال ق�ضرية “ 4 دقائق” مقارنة 
باملدة املعتمدة يف البطولت العاملية 
وال��دول��ي��ة الأخ����رى ب��ال��ب��دل��ة، وقد 
املهمة  النزالت  ح�ضم  من  ا�ضتفدت 
اأبوظبي  بطولة  بال�ضت�ضالم خالل 
اجلوجيت�ضو  مل����ح����رتيف  ال���ع���امل���ي���ة 
الأخرية التي فزت فيها يف 3 نزالت 
بال�ضت�ضالم يف �ضهر ابريل املا�ضي. 
وقال احلو�ضني: اأهدي الجناز اإىل 
القيادة الر�ضيدة، واإىل �ضمو ال�ضيخ 
الراعي  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
�ضعادة  واإىل  للعبة،  الأول  وال��داع��م 
الحتاد  رئي�ض  الها�ضمي  عبداملنعم 
ك��ان على توا�ضل  ال���ذي  الم��ارات��ي 
وكان  الرحلة،  ط��وال  معنا  م�ضتمر 
بلحظة،  حل��ظ��ة  ال����ن����زالت  ي��ت��اب��ع 
املثالية  الأج���واء  وه��و من يوفر لنا 
باتت  ال��ت��ي  الريا�ضة  تلك  ملمار�ضة 
والأكر  حالياً  الإم����ارات  يف  الأه���م 
تاأثرياً يف املجتمع. وتابع احلو�ضني: 
بالن�ضبة  الغيث  اأول  تايالند  ذهبية 
ال�����ق�����اري مع  امل�������ض���ت���وى  ع���ل���ى  يل 
امل��ن��ت��خ��ب، و����ض���وف اأك�����ون ع��ل��ى اأمت 
املقبلة،  التحديات  ا�ضتعداد خلو�ض 
التدريب  ع����ن  ات����وق����ف  ول�����ن  ومل 
ي���وم���اً واح�������داً، لأن���ن���ي اأع�����ض��ق هذه 
معها  كله  يومي  واأق�ضي  الريا�ضة، 
خالل  وم��ن  وحكماً،  وم��درب��اً  لعباً 
جت��رب��ت��ي اأق����ول ب���اأن ال��ري��ا���ض��ة من 
لالإن�ضان  ال�ضعادة  ت�ضنع  ان  املمكن 
ل��و اأخ��ل�����ض ل��ه��ا، وم���ن ه��ن��ا ف�ضوف 
اأظل وفياً لهذه اللعبة التي تعلمت 
منها الكثري، واأعطتني الكثري، ولن 
اأّدخر اأي جهد يف حتقيق الجنازات 

لبالدي.

النظري  منقطع  جناح   .. ميداليات   10  .. لعبا   11

اأبط��ال ال�ج���وجيت�س���و يت�س���درون امل�سه���د يف اآ�سي�وي���ة تايالن���د
والكعبي وعبيد و5 ف�صيات وبرونزية وبالهول  للحو�صني  ذهبيات   4

الدفعة الثانية ملنتخباتنا تغادر اإىل بولندا

اجله���از الفن���ي لحت��اد ال�سط���رن���ج يناق���س اأجن��دة البط���ولت املقبل���ة
•• العني - الفجر

اجتماعه  ال�ضطرجن  لحت��اد  الفني  اجل��ه��از  عقد 
احلوار،  عبدالرحمن  ع��ب��داهلل  برئا�ضة  ال���دوري 
وذل���ك مب��ق��ر الحت����اد وح�����ض��ره اأع�����ض��اء اللجنة 
ن���ائ���ب رئ���ي�������ض اجلهاز  ط������ارق حم���م���د اخل�������وري 
و�ضعيد  الوطنية  املنتخبات  جلنة  م�ضوؤول  الفني 
اخلوري  اأحمد  و�ضعيد  امل�ضابقات  م�ضوؤول  يو�ضف 
م�ضوؤول احلكام، حيث كان يف مقدمة املو�ضوعات 
تو�ضيات  تنفيذ  متابعة  ال�ضاحة  على  املطروحة 

الجتماع ال�ضابق.
املحلية  امل�ضابقات  اأج��ن��دة  يو�ضف  �ضعيد  وع��ر���ض 

خالل الفرتة املقبلة والتجهيز لبطولة الإمارات 
الفردية لالأولد والفتيات يوم 4 اأغ�ضط�ض املقبل، 
ا�ضتعر�ض  ك��م��ا  ال��ب��ط��ول��ة،  ع��م��ل  ف��ري��ق  وت�ضكيل 
املقبلة،  الوطنية  املنتخبات  م�ضاركات  الجتماع 
القتالية  والأل��ع��اب  لل�ضالت  اآ�ضيا  بطولة  منها 
املقبل،  �ضبتمر   27 اإىل   17 من  الفرتة  خ��الل 
الدويل  الأ�ضتاذ  اإع��داد  وبرنامج  العرب  وبطولة 
املقبلة،  للم�ضاركات  عبدالرحمن  ���ض��امل  الكبري 
�ضت�ضارك يف بطولة  التي  ال�ضركال  واأي�ضا رو�ضة 
�ضتقام  وال��ت��ي  �ضنوات   8 حت��ت  للنا�ضئني  ال��ع��امل 
اأغ�ضط�ض املقبل،   31 21 اإىل  خالل الفرتة من 

بالرازيل.

ون��اق�����ض الج��ت��م��اع اخل��ط��ة ال��ت��ط��وي��ري��ة للحكام 
واملقدمة من م�ضوؤول احلكام والدورات التاأهيلية 
وا�ضتعداد جلنة احلكام لبطولة الإمارات الفردية 
بالأندية  ع��ب��دال��رح��م��ن احل����وار  ع��ب��داهلل  واأ����ض���اد 
والتعاون  للعبة  ي��ق��دم��وه  م��ا  ك��ل  على  الأع�����ض��اء 
امل�ضتمر م��ع الحت���اد وال���ذي اأث��م��ر ع��ن تنظيم 9 
بطولت يف �ضهر رم�ضان املبارك ، وهو ما ي�ضاهم 
يف زيادة احتكاك الالعبني والالعبات، بالإ�ضافة 
مراكز  يف  التن�ضيطية  البطولت  يف  التعاون  اإىل 
الت�ضويق والتي يهدف الحتاد من ورائها لزيادة 

قاعدة اللعبة.
وناق�ضنا  للغاية  مثمرا  كان  الجتماع  اأن  واأ�ضاف 

جميع املو�ضوعات املطروحة على اأجندة الجتماع 
للبطولت  وال��الع��ب��ات  الالعبني  جتهيز  خا�ضة 
الإمارات،  لبطولة  والتجهيز  املقبلة،  اخلارجية 
للجهاز  ال�ضرتاتيجية  اخلطة  مناق�ضة  مت  كما 
الفني واآليات العمل وتفعيل اكادميية ال�ضطرجن 

التي يتبناها الحتاد.
اأن جميع اللجان تعمل ب�ضكل م�ضتمر  اإىل  واأ�ضار 
بال�ضكل  اللعبة  تطوير  يف  رغبة  اجلميع  ول��دى 
ال����ذي ي�����ض��ع ا���ض��م الإم�������ارات يف امل��ق��دم��ة يف كل 

املحافل وامل�ضاركات اخلارجية.
ملنتخباتنا  الثاين  الوفد  غ��ادر  اأخ��رى  ناحية  من 
بولندا  اإىل  متوجها  الأول  اأم�ض  البالد  الوطنية 

وار�ضو  م��دي��ن��ة  يف  ت��دري��ب��ي  مع�ضكر  يف  ل��ل��دخ��ول 
لل�ضالت  اآ���ض��ي��ا  بطولة  يف  للم�ضاركة  ا���ض��ت��ع��دادا 
اإىل   17 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل  القتالية  والأل���ع���اب 
وي�ضتمر  تركمن�ضتان،  يف  املقبل  �ضبتمر   27
املع�ضكر حتى يوم 18 يوليو اجلاري، �ضمن خطة 
الحتاد لتجهيز الالعبني لال�ضتحقاقات املقبلة، 
نايدورف  بطولة  يف  امل�ضاركة  املع�ضكر  ويت�ضمن 
الدولية التي تعتر من اأ�ضهر البطولة املفتوحة 

على م�ضتوى العامل .
رئي�ض  نائب  اخل���وري  عبدالعزيز  البعثة  ي��راأ���ض 
املايل  املدير  اإدارة الحتاد وفوزية عبا�ض  جمل�ض 
لالحتاد اإدارية للوفد بالإ�ضافة اإىل 10 لعبني 

املنتخبات  ���ض��م��ن  الخ��ت��ي��ار  عليهم  وق���ع  ال��ذي��ن 
وهم  وال��ن��ا���ض��ئ��ات،  والنا�ضئني  ل��ل��رج��ال  الوطنية 
وعمران  الكعبي  اأحمد  و�ضامل  �ضلطان  اإبراهيم 
احل��و���ض��ن��ي وع���م���ار ال�������ض���دراين وودمي������ة حميد 
ال��ك��ل��ب��اين وواف���ي���ة دروي�������ض امل��ع��م��ري ك��م��ا يرافق 
ال���دويل الكبري  ال��وف��د الأج��ه��زة الفنية الأ���ض��ت��اذ 
الأول  املنتخب  م��درب  بارتو�ض  �ضوكو  البولندي 
والأ�ضتاذ الدويل الكبري الكوبي والرت ارني�ضيبيا 

مدرب منتخب الفتيات.
كانت الدفعة الأوىل من الوفد قد �ضمت لعبي 
املنتخب الأول للرجال، وهم �ضعيد اإ�ضحاق وعثمان 

مو�ضى وجا�ضم عبدالرحمن وعمر نعمان. 

الظاهري: 
اأبطالنا عودونا 

على اعتالء 
من�صات التتويج يف 

خمتلف املحافل 

البريق: اأبناء 
المارات كانوا 

�صفراء فوق 
العادة يف 

التحدي القاري 

جوردو: 
اإجنازات تبعث 
على التفاوؤل يف 
مو�صم مزدحم 

بالبطولت 

للجولف مدير  الإم���ارات  احت��اد  ع��ام  اأم��ني  ال�ضام�ضي  اأك��د خالد مبارك 
املنتخبات رئي�ض بعثة منتخبات اجلولف - املتواجدة حاليا يف مع�ضكرها 
اخلارجي يف منطقة فلي�ضيني الأملانية - اأن املع�ضكر ميثل حمطة مهمة يف 
حت�ضريات املنتخبات الوطنية للم�ضاركات املقبلة والتي بداأت من خالل 
يف  امل�ضاركة  جانب  اإىل  ال��دول��ة  اأن��دي��ة  من  العديد  يف  املحلية  التدريبات 
البطولت الر�ضمية املحلية التي نظمها الحتاد والبطولت التي نظمتها 
بع�ض الأندية خالل الفرتة املا�ضية. واأ�ضاد بالتطور والتح�ضن امللحوظ 
يف امل�ضتوى العام لأداء جميع الالعبني والالعبات يف املع�ضكر والذي ي�ضم 

�ضيدات اجلولف.  منتخب  ميثلن  لعبات  خم�ض  بينهم  لعبا   18
العالية  ال���روح  اأن   - اأملانيا  م��ن  هاتفي  ات�ضال  خ��الل   - ال�ضام�ضي  واأك���د 
على  املناف�ضة  ظل  يف  الفردي  م�ضتوى  على  الأداء  تطور  على  والعزمية 
املع�ضكر  يف  امل�ضاركني  جميع  �ضعار  هو  التدريبات  لرنامج  دقيق  تنفيذ 

الذي يقام حتت قيادة فنية من العديد من املدار�ض التون�ضية من خالل 
املدر�ضة الإجنليزية واجلنوب  اإىل جانب  ال��ولين  امل��درب اجلديد �ضمري 
واجلنوب  لن��د  �ضوثر  جيفن  ال��ري��ط��اين  امل��درب��ني  خ��الل  م��ن  اأفريقية 

اأفريقي تيم با�ضكاو�ض .
يف  الوطني  منتخبنا  م�ضاركة  �ضتكون  املقبلة  امل�ضاركات  بداية  اأن  وذك��ر 
البطولة العربية ال� 37 للرجال واملقرر اإقامتها خالل الفرتة من 14 
حتى 20 اأكتوبر القادم يف مملكة البحرين ال�ضقيقة ومن ثم امل�ضاركة يف 
اإقامتها  واملقرر  الهواة  فئة  يف  الكبار  م�ضتوى  على  نومورا  كاأ�ض  بطولة 
يف ماليزيا بداية �ضهر اأكتوبر ومن بعدها م�ضاركة منتخبات الإمارات يف 
فئة ال�ضباب والنا�ضئني وال�ضيدات يف البطولة العربية واملقرر اإقامتها يف 
مدينة �ضو�ضة التون�ضية خالل الفرتة من 14 حتى 20 نوفمر القادم.

يونيو وميتد حتى   30 انطلق يف  الذي   - املع�ضكر  اأن  ال�ضام�ضي  واأو�ضح 

14 يوليو اجلاري - ي�ضتهدف ال�ضتعدادات للبطولت الآ�ضيوية والعربية 
 2018  - 2017 وميثل حمطة مهمة يف التح�ضريات للمو�ضم املقبل 
للبطولت  للتح�ضري  اإ���ض��اف��ة   2017 �ضبتمر  نهاية  ينطلق  وال���ذي 
الفئات  جلميع  اخلليجية  التنظيمية  اللجنة  تنظمها  والتي  اخلليجية 
من  العديد  اإقامة  املع�ضكر  خالل  مت  اإنه  وقال  املقبل.  للمو�ضم  العمرية 
التحديات واملناف�ضات بني امل�ضاركني يف املع�ضكر وفق املراحل ال�ضنية اإىل 
جانب اإقامة بع�ض التجارب الودية مع العديد من لعبي الفرق العربية 
على  وحتفيزهم  الالعبني  جهوزية  على  للوقوف  املع�ضكر  يف  والأجنبية 
املناف�ضة �ضمن اأروقة املع�ضكر قيادة ولعبني. ووجه ال�ضكر والتقدير اإىل 
معايل ال�ضيخ فاهم بن �ضلطان القا�ضمي رئي�ض احتاد الإمارات للجولف 
اليومية  �ضبه  متابعاتهم  على  الحت���اد  اإدارة  جمل�ض  اأع�����ض��اء  واإخ��وان��ه 

لالطمئنان على امل�ضاركني يف املع�ضكر و�ضري العمل �ضمن اأروقته.

اأمني عام احتاد اجلولف: يوؤكد اأهمية مع�سكر املنتخبات يف اأملانيا
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اأع��ل��ن ن���ادي احل��م��ري��ة ال��ري��ا���ض��ي ال��ث��ق��ايف ع��ن اكتمال 
 600 اإىل  ال�����ض��ي��ف��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات��ه  امل�����ض��ارك��ني يف  ع����دد 
م�ضتوى  على  �ضبابي  لقاء  اأك��ر  يف  وم�ضاركة  م�ضارك 
الأح�����د �ضمن  ال���ي���وم  م�����ض��اء  ت��ن��ط��ل��ق  ال���دول���ة  والتي 
الرنامج  ال��ت��ع��اون  خ��الل  م��ن  تنبثق  وال��ت��ي  فعالياته 
 2017 ب��الدي  �ضيف   �� ال�ضيفية  لالأن�ضطة  الوطني 
بالتعاون مع الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب والريا�ضة 

وجمل�ض ال�ضارقة الريا�ضي بحكومة ال�ضارقة .
وامل�ضاركات  امل�����ض��ارك��ني  احل��م��ري��ة  ن����ادي  و�ضي�ضتقبل 
ابتداء  والع�ضرين  الثالث  ال�ضيفي  ملتقاه  بفعاليات 
من اليوم و�ضيتوا�ضل حتى العا�ضر من �ضهر اأغ�ضط�ض 
بها  اأ�ضابيع  تنظيم خم�ضة  اإط��ار  املقبل مب�ضيئه اهلل يف 
جملة من الفعاليات للفئات العمرية من )12 – 15 
�ضنة(  . ومن �ضاأن الفعاليات ال�ضيفية اأن تقام على اأيدي 
عدد من من امل�ضرفني وامل�ضرفات الذين مت اإختيارهم 
ب��ع��ن��اي��ة، ك��م��ا مت ت��وزي��ع الأط��ق��م ال��ري��ا���ض��ي��ة  اخلا�ضة 
حتفيزية  حركية  اأن�ضطة  تنفيذ  م��ع  عليهم  بامللتقى 

للتعارف وك�ضر اجلمود بني اأع�ضاء املجموعات.
ال�ضام�ضي ع�ضو  غ��امن  را���ض��د  ���ض��رح  ال�����ض��دد  ه��ذا  ويف 
املنظمة  اللجنة  -رئي�ض  احلمرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�ض 
�ضتنفذ  ال��ت��ي  الأن�ضطة  اأب���رز  ع��ن  ال�ضيفي-  للملتقى 
خ���الل ب��رن��ام��ج امل��ل��ت��ق��ى ل��ه��ذا ال���ع���ام، ح��ي��ث �ضيتخلل 
اجلدول الزمني الذي �ضيقام على مدار خم�ضة اأ�ضابيع 
 – م��ن )12  ال��ع��م��ري��ة  للفئات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  جملة 
قدم  بكرة  تعنى  التي  الأن�ضطة  العديد من  �ضنة(   15
�ضينفذ  كما  الرتفيهية،  الأن�ضطة  و  البدنية  واللياقه 
اأروق��ة امللتقى جملة من ال��دورات التدريبية وور�ض  يف 
العمل التوعوية كرنامج »العادات ال�ضبع لالأ�ضخا�ض 
ودورة  ال��ذات��ي،  التطوير  م��ه��ارات  و  ف��ع��ال��ي��ة«،  الأك���ر 

الإ�ضعافات الأولية، ون�ضاط »ثقف نف�ضك«، و الرنامج 
املعزز لالإنتماء وتنمية احل�ض الوطني للهوية »اإعرف 
الأبناء  الذي ينمي لدى  »مبادرون«  وطنك«، وبرنامج 
على  ع���الوة  احل�ضنة،  وامل��ب��ادرة  التطوع  ح��ب  النا�ضئة 
تنفيذ العديد من الرحالت الرتفيهية، والتدريب على 

مهارات األعاب الدفاع عن النف�ض. 
اأما عن برنامج امللتقى للفئات العمرية )8-11�ضنة( 
املقدمة  ال��رام��ج  م��راع��اة كافة  اأن��ه مت  ال�ضام�ضي  ق��ال 
ل���ه���ذه ال���ف���ئ���ات ل��ت��ت��ن��ا���ض��ب وط��ب��ي��ع��ة الأع�����م�����ار حيث 
ب���رام���ج الرتبية  ال��ع��دي��د م���ن  ال���رام���ج  ت�����ض��م��ني  مت 

ال��ف��ن��ي��ة، ورح�����الت تعليمية  والأن�����ض��ط��ة  الأخ���الق���ي���ة، 
وترفيهية اإىل )مركز الإ�ضتك�ضاف بال�ضارقة، احلديقة 
املائية، الأرا�ضي الرطبة، زيارة املتحف العلمي، متحف 
جولة  ال��رن��ام��ج  �ضيتخلل  كما  بال�ضارقة(  ال�����ض��ي��ارات 
�ضياحية يف اإمارة ال�ضارقة، والكثري الدورات التي تعنى 
ب��«بناء فريق العمل« وبرنامج ال�ضرطي ال�ضغري«، اإىل 
جانب اأن�ضطة كرة قدم واللياقة بدنية وريا�ضات الدفاع 

عن النف�ض وغريها من الأن�ضطة الريا�ضية احلركية.
والذي  العام  لهذا  الفتيات  ملتقى  اأن  ال�ضام�ضي  وبني 
يقام يف )الفرتة ال�ضباحية( قد مت ر�ضد كافة الرامج 

اخلا�ضة به والذي �ضيت�ضمن برامج تعنى بفن اإتيكيت 
ال�ضيافة نظرياً وعملياً، وبرنامج اأعمال ورقية، وبرامج 

ريا�ضية اأيروبيك.
كما ا�ضتملت الرامج العديد من الزيارات والرحالت 
متحف  رحلة  بال�ضارقة،  املائية  الأحياء  ملربى  ل��)زيارة 
دبي  رحلة  �ضيغا،  م��ول  دب��ي  رحلة  الإ�ضالمية،  الفنون 
ي�ضتمل  ال�����ض��ارق��ة، كما  ك��ي��دزان��ي��ا، رح��ل��ة حل�ضن  م��ول 
الرنامج على العديد من الدورات التدريبية كرنامج 
اإبتكارات  وب��رن��ام��ج  وال�����ض��وف��ي��ة  ال��ي��دوي��ة  امل�����ض��غ��ولت 
عام  يف  »ال��ع��ط��اء  ون�����ض��اط  ب��ال��ك��رت��ون،  والت�ضكيل  فنية 

اخلري«، اإىل جانب الأن�ضطة الريا�ضية كال�ضباحة.
ال�ضيفي  احل��م��ري��ة  ملتقى  اأن  اإىل  ال�ضام�ضي  واأ���ض��ار 
اإقامته  على  يحر�ض  التي  ال�ضنوية  التقاليد  اأحد  بات 
وت�����ض��خ��ري ك��ل الإم��ك��ان��ي��ات لإجن���اح���ه واإع������داد برامج 
تتنا�ضب مع تطلعات ال�ضباب والفئات العمرية امل�ضاركة 
اخلرات  اأ���ض��ح��اب  م��ن  م�ضرفني  واإخ��ت��ي��ار  امللتقى  يف 

الرتاكمية يف حقول وجمالت العمل ال�ضبابي.
اأن جاءت نتائج الإح�ضائيات اخلا�ضة مبلتقى  م�ضيفاً 
اأعداد  ب��اأن   22 ال�ضابقة  ن�ضخته  يف  ال�ضيفي  احلمرية 
م�ضاركي يف امللتقى بلغت 525 م�ضاركا وم�ضاركة، حيث 

ملتقى  اأم��ا  �ضابا   398 املنت�ضبني  ال�ضباب  ن�ضبة  بلغت 
تنفيذ  مت  وق��د  م�ضاركة،   127 ا�ضتقبل  فقد  الفتيات 
على  وه��ي  والأن�ضطة  وال��رام��ج  الفعاليات  من  جملة 
الرحالت  ب��رام��ج،   8 والإب��ت��ك��ار  التميز   : الآت��ي  النحو 
رحالت،   8 الرتفيهية  ال��رح��الت  رح��الت،   6 العلمية 
الرامج  ن�ضاطا،   37 والريا�ضية  احلركية  الأن�ضطة 
التدريبية  وال���ور����ض  ال�����دورات  ب��رام��ج،   4 ال��ت��ط��وع��ي��ة 
26 برناجما،  اخلا�ضة بالتطوير الذاتي واملحا�ضرات 
لكافة  عام  مبجموع  فعاليات،   4 املجتمعية  الفعاليات 

الفعاليات املنفذه 93 ن�ضاط وفعالية.
قيا�ض  اإ�ضتبيانات  نتائج  تبيان  على  ال�ضام�ضي  وحر�ض 
اأن  بني  حيث  ال�ضابق  للملتقى  وذويهم  املنت�ضبني  ر�ضا 
النحو الآتي : بلغت ن�ضبة الر�ضى  النتائج جاءت على 
عن   96% ن�ضبته  م��ا  امل��ل��ت��ق��ى  يف  للم�ضاركني  ال��ع��ام 
لالأبناء  املقدمة  والفعاليات  والرامج  الأن�ضطة  كافة 
الأوقات  اإختيار  اأ�ضتبيانات  نتائج  املنت�ضبني، كما حازت 
 ،98% ن�ضبته  ما  للم�ضاركني  ومالئمتها  والرحالت 

اأما ر�ضا اأولياء الأمور فقد بلغت ما ن�ضبته 95%.
واأكد ال�ضام�ضي على اأن نادي احلمرية عقد العزم على 
مواكبة التطورات يف جمالت العمل الثقايف والأن�ضطة 
الت�ضغيلية  ال�����دوام اخل��ط��ط  ع��ل��ى  وي�����ض��ع  ال�����ض��ي��ف��ي��ة، 
التفاعل الإيجابي، وتذليل  الالزمة لتوفري متطلبات 
كافة ال�ضعوبات التي تواجه عمل امللتقى، وذلك تلبية 
لتطلعات وروؤى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان 
لالإحتاد  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  ب��ن 
للعناية  ورع�������اه_  اهلل  ح��ف��ظ��ه   _ ال�����ض��ارق��ة  ح���اك���م 
التي  الهامة  الرامج  كافة  وط��رح  والنا�ضئة  بال�ضباب 
اأوقات  ترتقي مبهاراتهم وت�ضقل �ضخ�ضياتهم وت�ضغل 

فراغ الأبناء مبا هو نافع ومفيد.

مينتجي�ش يف املركز الثاين ع�صر بينما يبداأ الدراجون بالتح�صري للمرحلة التا�صعة ال�صاقة من جولة فرن�صا

الدراج اجلنوب اأفريقي يحقق املركز الثاين ع�سر قبيل اأكرب حتدي يف هذه اجلولة
الفوز  الإم���ارات من  ال���دراج يف فريق  لوي�ض مينتجي�ض،   متكن 
رغم  فرن�ضا،  جولة  من  الثامنة  املرحلة  يف  ع�ضر  الثاين  باملركز 
الأجواء ال�ضعبة التي واجهها جميع الدراجني يف هذه املرحلة. 
30 درج��ة مئوية يف املرحلة  اإىل  فمع و���ض��ول درج���ات احل���رارة 
التا�ضعة اليوم، والتي متثل اأكر حتٍد للدراجني يف هذه اجلولة، 
�ضق  يف  ال��ع��ام  الت�ضنيف  يف  املت�ضدرين  ال��دراج��ني  جميع  ف�ضل 

طريقهم للفوز بالقمي�ض الأ�ضفر ال�ضهري.
ومت��ك��ن ال�����دراج ال��ف��رن�����ض��ي ل��ي��ل��ي��ان ك��امل��ي��ان م��ن ف��ري��ق دايركت 
املتقدمة مب�ضافة جيدة، ما مكّنه  اإنريجي من جتاوز املجموعة 

املناف�ضني  اأق��رب  عن  ثانية   37 بفارق  النهاية  خط  جت��اوز  من 
املركز  يف  مينتجي�ض  لوي�ض  ب��ات  املرحلة،  ه��ذه  اأعقاب  ويف  اإليه. 
الدراجني  بني  الثالث  واملركز  العام  الت�ضنيف  يف  ع�ضر  الثالث 
اأ�ضق مرحلة  التا�ضعة، والتي تعد  ال�ضباب قبيل انطالق املرحلة 
قال  ال�ضباق،  بعد  العام. وخ��الل حديثه  من م�ضار اجلولة هذه 
مينتجي�ض: كانت مرحلة اليوم معتدلة يف ال�ضعوبة. متكننا من 
التحكم  من  متكنت  الفرق  بع�ض  ولكن  طبيعي،  ب�ضكل  القيادة 
�ضتكون  الغد  مرحلة  املتقدمة.  املجموعة  خ��الل  م��ن  بال�ضباق 
خمتلفة متاماً. تبداأ اأول 15 كم من املرحلة التا�ضعة مبنحدرات 

من الت�ضنيف الثاين والثالث، كما ي�ضم امل�ضار ثالثة منحدرات 
اأن  م��ا يعني  و���ض��ام��ب��ريي،  ن��ان��ت��وا  ب��ني  الأق�����ض��ى  الت�ضنيف  م��ن 
الدراجني �ضيواجهون قرابة ال�4،600 مرت من املنحدرات على 
م�ضار املرحلة والذي تبلغ م�ضافته 181.5 كم. اأما اآخر واأق�ضى 
يعد  وال��ذي  �ضات،  دو  مونت  فهو  الرت��ف��اع  ال�ضديدة  املنحدرات 

املنحدر الأ�ضعب يف ال�ضباق يف ثاين ظهور له يف تاريخ اجلولة. 
و�ضي�ضل الدراجون الذين �ضيتمكنون من جتاوز هذه املنحدرات 
القا�ضية اإىل 8 كم م�ضطحة متاماً يف نهاية ال�ضباق، ويتوقع اأن 

ينتج عن ذلك بع�ض اأكر امل�ضاهد متعة يف اجلولة كلها.

حديقة  يف   2017 يوليو   7 اجلمعة  م�ضاء  انطلقت 
�ضمن  ال�ضلة  ك��رة  بطولة  مناف�ضات  ت���اون  اأب  م���ردف 
فعاليات املرحلة الأوىل من املبادرة الريا�ضية الرائدة 
“مبادرة الروح الإيجابية”، التي اأطلقتها القيادة العامة 
ل�ضرطة دبي بالتعاون مع جمل�ض دبي الريا�ضي وعدد 
اإمارة  يف  واخلا�ضة  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات  الدوائر  من 
دبي وتقام يف اإطار “مبادرة حمدان بن حممد للريا�ضة 
املجتمعية” بهدف حتفيز خمتلف فئات املجتمع يف دبي 
على ممار�ضة الريا�ضة والن�ضاط البدين باعتبارها اأداة 
البطولة  وت�ضتمر  الإيجابية،  والطاقة  لل�ضعادة  مهمة 

حتى يوم 4 اأغ�ضط�ض املقبل.
اأيام البطولة، حيث التقى  اأول  4 مباريات يف  واأقيمت 
يف املباراة الأوىل التي اأقيمت يف ال�ضاعة ال�ضاد�ضة م�ضاء 
فريق The Power مع فريق Emirates، وفاز 

فريق  التقى  فيما   ،22  -  52 بنتيجة  ال��ب��اور  ف��ري��ق 
هوجان  ف��ري��ق  وف���از   ،  UAE ف��ري��ق  م��ع   Hujan
ك��اًل من  الثالثة  امل��ب��اراة  – 21، وجمعت   33 بنتيجة 
فريق Hopper وفريق Hummer ، وفاز فريق 
هوبر بنتيجة 35 – 18، كما التقى يف املباراة الرابعة 
فيها  وف��از   ،  Nemises فريق  م��ع   Elites فريق 

فريق اإيليت بنتيجة 44 - 17.
وت�����ض��ت��ك��م��ل ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل 14 ي��ول��ي��و اجل���اري 
مناف�ضات ت�ضفيات املجموعات، حيث تقام اأربع مباريات 
ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة  يف  الأوىل  امل��ب��اراة  وتنطلق  اأخ���رى 
فريق  مع   The Power م�ضاء، ويلتقي فيها فريق
بني  التوقيت  نف�ض  يف  الثانية  املباراة  وتقام   ،UAE
كاًل من فريق Elites وفريق Hopper، تليهما يف 
ال�ضاعة ال�ضاد�ضة والن�ضف م�ضاًء مباراتني تقام املباراة 

 ،Emirates وفريق   Hujan فريق  بني  الأوىل 
فريق  وب��ني   Hummer فريق  ب��ني  الثانية  وت��ق��ام 

.  Nemises
وي�ضارك يف بطولة كرة ال�ضلة ثمانية فرق مت تق�ضيمها 
اإىل جمموعتني ويتاأهل الفريقني الفائزين باملركزين 
الأول والثاين منها اإىل دور ن�ضف النهائي، حيث يلتقي 
ال��ث��اين من  امل��رك��ز  م��ع �ضاحب  ك��ل جمموعة  مت�ضدر 
املجموعة الأخرى، ومن ثم يتاأهل الفائزان اإىل املباراة 

النهائية.
تر�ضيخ  اإىل  اليجابية”  “الروح  م���ب���ادرة  وت���ه���دف 
املجتمع  اأف���راد  بني  واحل���وار  والتعاي�ض  الت�ضامح  قيم 
واح������رتام الآخ���ري���ن وت��ق��ب��ل��ه��م م���ع ن��ب��ذ ك��اف��ة اأ�ضكال 
والتمييز،  والع�ضبية  وال��ع��ن��ف  وال��ك��راه��ي��ة  ال��ت��ط��رف 
من  وال���ض��ت��ف��ادة  الريا�ضية  الثقافة  ن�ضر  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

اأوق���ات  ف��ع��ال��ة ل���ض��ت��غ��الل  ك����اأداة اجتماعية  ال��ري��ا���ض��ة 
الفراغ مبا يعود بالنفع على كل اأفراد املجتمع مبختلف 

فئاتهم واأعمارهم.
منطقة  يف  املبادرة  فعاليات  من  الثانية  املرحلة  وتبداأ 
املحي�ضنة الثانية والتي �ضتقام خالل الفرتة من الول 
املرحلة  تقام  فيما  نوفمر،  نهاية  وحتى  �ضبتمر  من 
الثالثة من املبادرة يف منطقة الر�ضاء الأوىل وتنطلق 
 ،2018 ف��راي��ر   28 حتى  وت�ضتمر  دي�ضمر  ب��داي��ة 
املبادرة يف  الرابعة والخ��رية من  املرحلة  وتبداأ بعدها 
منطقة القوز ال�ضناعية الأوىل وتنطلق مطلع مار�ض 

.2018 مايو  نهاية  يف  وتختتم   2018
وك��ان��ت امل��رح��ل��ة الأوىل م��ن امل���ب���ادرة ق��د ان��ط��ل��ق��ت يف 
املا�ضي حيث مت تنظيم  29 مايو  يوم  م��ردف  منطقة 
كرة  ث��الث��ي��ات  وب��ط��ول��ة  ال��ق��دم  ك��رة  بطولة خما�ضيات 

وحظيت  م���ردف  وح��دي��ق��ة  ت���اون  اأب  حديقة  يف  ال�ضلة 
حر�ض  ح��ي��ث  ك��ب��ري،  ج��م��اه��ريي  بح�ضور  الفعاليتان 
والتواجد  املناف�ضات،  ومتابعة  احل�ضور  على  اجلمهور 
التوعوية  واملبادرات  الريا�ضية  بالأن�ضطة  لال�ضتمتاع 
التي تقيمها الدوائر واملوؤ�ض�ضات امل�ضاركة، كما ا�ضتمرت 
الفنون  يف  لل�ضغار  ت��دري��ب��ات  تنظيم  يف  دب���ي  ���ض��رط��ة 
القتالية والتي �ضهدت م�ضاركة عدد كبري من الأطفال 
والنا�ضئني، وت�ضتمر الفعاليات يف منطقة مردف حتى 

املقبل. اأغ�ضط�ض   25
وي�������ض���ارك يف ت��ن��ظ��ي��م ودع����م ف��ع��ال��ي��ات م���ب���ادرة ال����روح 
الإيجابية كل من �ضرطة دبي، وجمل�ض دبي الريا�ضي، 
بدبي،  ال�ضحة  وهيئة  دب���ي،  وبلدية  الأم���ني،  وخ��دم��ة 
وه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع، وم��وؤ���ض�����ض��ة دب����ي خلدمات 
الإ���ض��ع��اف، وهيئة ال��ط��رق وامل��وا���ض��الت يف دب���ي، هيئة 

لالإعالم،  دب��ي  موؤ�ض�ضة  الب�ضرية،  والتنمية  امل��ع��رف��ة 
اإم����ارة دب���ي، دبي  اللجنة ال��دائ��م��ة ل�����ض��وؤون ال��ع��م��ال يف 
ال��ع��ق��اري��ة، الحت���اد ال��ع��ق��اري��ة، اآب ت���اون م���ردف، �ضبكة 

الإذاعة العربية، وجمعية توعية ورعاية الأحداث.
وت���ق���دم ك���اف���ة اجل���ه���ات ال���داع���م���ة ل��ل��م��ب��ادرة خدمات 
التي  املبادرة  فعاليات  خالل  امل�ضتفيدين  اإىل  متنوعة 
لعام  ومتتد  خمتلفة  م��راح��ل  اأرب���ع  على  تنفيذها  يتم 
مناطق  يف  ريا�ضية  مناف�ضات  تنظيم  وتت�ضمن  كامل، 
ال�ضيف، هي مردف  خمتلفة بدبي ط��وال فرتة �ضهور 
وال���ر����ض���اء وحم��ي�����ض��ن��ة 2 وال���ق���وز ال�����ض��ن��اع��ي��ة ، ومت 
تخ�ضي�ض فعاليات يف كل منطقة ملدة 3 اأ�ضهر يف كرة 
القدم والكرة الطائرة والكريكت وكرة ال�ضلة وريا�ضات 
اأ�ضحاب الهمم بالإ�ضافة اىل حمالت توعوية وتثقيفية 

ملختلف فئات املجتمع.

الإيجابية الروح  مبادرة  �سمن  ال�سلة  كرة  بطولة  انطالقة  يف  مباريات   4

ال�صام�صي : �صننظم خم�صة اأ�صابيع متنوعة لتحقيق اأكرب ا�صتفادة

نادي احلمرية الريا�سي ي�ستقبل 600 م�سارك يف براجمه ال�سيفية 
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الفجر الريا�ضي

مت الإع�����الن ع��ن م�����ض��ارك��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة وامل��غ��ام��رة رها 
املحرق، وهي اأول �ضيدة �ضعودية تت�ضلق جبل اإيفر�ضت، 
املوؤمتر  ي�ضت�ضيفها  التي  النقا�ض  حلقات  يف  للتحدث 
ال��ف��رتة من  انعقاده يف  امل��زم��ع  امل���راأة  ال���دويل لريا�ضة 
للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  نوفمر   7-6
اأدنيك، يف العا�ضمة اأبوظبي. وتن�ضم املحرق اإىل كوكبة 
وال�ضيوف  والطلبة  والأك��ادمي��ي��ني  القطاع  رواد  م��ن 
املميزين خالل املوؤمتر الذي ميتد ليومني للم�ضاركة 
يف حلقة نقا�ض حتت عنوان »خلق قدوة القرن احلادي 
العامل  يف  الريا�ضية  امل���راأة  جنم  – �ضعود  والع�ضرين 

العربي«.
نقا�ض  حلقات  اأرب���ع  امل��رم��وق  ال���دويل  امل��ن��ت��دى  وي�ضم 
و�ضت  متميزتني  حما�ضرتني  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  اأخ���رى 
ور�����ض ع��م��ل ت����دور ج��م��ي��ع��ه��ا ح����ول امل���و����ض���وع املركزي 

للموؤمتر، »اإلهام الأجيال«.
ويعمل امل��وؤمت��ر ال���ذي ي��ق��ام ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �ضمو 
اأكادميية  وت��ن��ظ��م��ه  م���ب���ارك،  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�����ض��ي��خ��ة 
تعزيز  على  الن�ضائية،  للريا�ضة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
اأ�ضا�ضياً  عن�ضراً  الريا�ضة  �ضموها يف جعل  روؤي��ة  ودع��م 
�ضهدت  وق��د  الإم��ارات��ي��ة.  لل�ضيدة  اليومية  احلياة  من 
الن�ضخ ال�ضابقة من املوؤمتر م�ضاركة جمموعة من اأملع 
جنوم الريا�ضة مثل: مارتا فيريا دا �ضيلفا، لعبة كرة 

املتحدة،  اململكة  م��ن  هوملز  وكيلي  الرازيلية؛  ال��ق��دم 
دورة  يف  ذهبيتني  ميداليتني  على  احلائزة  الريا�ضية 
الألعاب الأوملبية؛ ومايف ديفي�ض من الوليات املتحدة، 
احلائزة على ميدالية الأوملبياد اخلا�ض وبطلة العامل 
لالأرقام  غيني�ض  �ضجل  يف  القيا�ضي  ال��رق��م  و�ضاحبة 
ال��ق��ي��ا���ض��ي��ة؛ وم���اري���ون ب���ارت���ويل م��ن ف��رن�����ض��ا، الفائزة 
ب��ب��ط��ول��ة ومي��ب��ل��دون؛ وال��ع��دي��د م��ن اأع�����ض��اء اللجنة 

الأوملبية الدولية.
الرئي�ضيني  املتحدثني  قائمة  اإىل  امل��ح��رق  تن�ضم  واإذ 
اأن تتحدث عن م�ضريتها  املتوقع  ف��اإن من  امل��وؤمت��ر،  يف 
ال�ضخ�ضية املتميزة، وجتربتها املبا�ضرة يف تخطي وك�ضر 
العوائق الجتماعية والريا�ضية بغية اإلهام ال�ضيدات يف 
خمتلف اأنحاء العامل باإظهار وتطوير اإمكاناتهن ب�ضكل 

كامل. 
ن�ضاأت املحرق وترعرعت يف اململكة العربية ال�ضعودية، 
خمتلف  بعمل  والقيام  التحرر  اإىل  دائماً  ترنو  وكانت 
ال�ضخ�ضية.  مبغامرتها  اأخ��رياً  لتنطلق  الآخرين،  عن 
ب��داأت البحث عن هذه املغامرة حال انتهائها من  وقد 
على  �ضغفها  �ضيغدو  ما  لتكت�ضف  اجلامعية،  الدرا�ضة 
املحرق  ومتكنت  اجلبال.  ت�ضلق  وهو  املقبلة  الأي��ام  مر 
الفوز بتحدي اعتالء قمة جبل  25 عاماً من  يف �ضن 
املنال  بعيدة  تبدو  التي  املهمة  تنزانيا،  يف  كلمنجارو 

ت�ضلق  ع��امل  ي��زال حديث عهد يف  ل�ضخ�ض ل  بالن�ضبة 
اجل��ب��ال. وع��ق��ب جن��اح��ه��ا يف ال��و���ض��ول اإىل ق��م��ة جبل 
اأ�ضلوب  املغامرة  اأ�ضبحت   ،2011 ع��ام  يف  كلمنجارو 
 2013 ع��ام  يف  متكنت  حيث  للمحرق،  بالن�ضبة  حياة 
واأول  عربية  �ضيدة  اأ�ضغر  لت�ضبح  احل��واج��ز  ك�ضر  من 
اإي��ف��ر���ض��ت. وال��ي��وم ويف  ���ض��ع��ودي��ة ت�ضل اإىل ق��م��ة ج��ب��ل 
امل��ح��رق م��ن ت�ضلق ع��دد من  ال��ث��الث��ني، جنحت  عامها 

اأعلى القمم يف خمتلف اأنحاء العامل. 
حتد  مل  اجل��ب��ال،  ت�ضلق  يف  �ضغفها  املحرق  وا�ضلت  واإذ 
وهي  واجهتها،  التي  الأ�ضا�ضية  امل�ضكالت  عن  عيناها 
توا�ضل دعم وت�ضجيع العديد من ال�ضيدات يف املنطقة يف 
�ضعيهن لتحقيق طموحاتهن يف عامل الريا�ضة. وتعمل 
املحرق، م�ضتفيدًة من ال�ضهرة التي حققتها على مدى 
متكني  ب�ضرورة  الر�ضالة  ن�ضر  على  املا�ضية،  ال�ضنوات 
ال�ضيدات من خالل ت�ضجيعهن على لعب دور فاعل يف 
هذا القطاع وتخطي التوقعات التي يفر�ضها املجتمع. 
كما تلعب املحرق دوراً رئي�ضياً يف دفع ق�ضيتها تلك اإىل 
اأعلى من خالل م�ضاركتها يف جمموعة من  م�ضتويات 
رايت�ض  التي تطلقها منظمات مثل هيومان  احلمالت 
املراأة  دور  تعزيز  اإىل  احل��ك��وم��ات  ت��دع��و  ال��ت��ي  ووت�����ض، 
ب�ضكل فاعل يف قطاع الريا�ضة وتوفري املزيد من الدعم 

والأدوات الالزمة للتميز يف هذا املجال.

وت��اأت��ي م�����ض��ارك��ة امل��ح��رق يف امل��وؤمت��ر ال����دويل لريا�ضة 
ر�ضالتها  بن�ضر  رغبتها  م��ن  انطالقاً  ال��ع��ام  ه��ذا  امل���راأة 
على  ال�ضوء  وت�ضليط  واإلهامها  امل��راأة  متكني  ب�ضرورة 
امل�ضكالت املجتمعية التي تواجه املراأة يف منطقة ال�ضرق 

الأو�ضط:
امل���وؤمت���ر الدويل  اأع��ل��ن ع��ن م�����ض��ارك��ت��ي يف  اأن  ي�����ض��رين 
لريا�ضة امل��راأة. لطاملا �ضعيت اإىل م�ضاركة جتربتي مع 
الأخريات، اأماًل يف اإلهامهن باتخاذ خطوة اإىل الأمام يف 
م�ضرية حتقيق اأحالمهن. اإن املوؤمتر الدويل لريا�ضة 
املراأة هو من�ضة مثالية للجمع بني الأ�ضخا�ض الذين 
ي�ضاركونني ال�ضغف ذاته يف معاجلة اأهم امل�ضكالت التي 
يواجهونها، وم�ضاركة اآمالهم واأحالمهم يف امل�ضتقبل. 

متميزة  من�ضة  امل���راأة  لريا�ضة  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  ميثل 
يف  تواجهها  التي  املهمة  امل�ضكالت  معاجلة  اإىل  تهدف 
قطاع الريا�ضة بح�ضور جمموعة من اأهم الرواد و�ضناع 
القرار يف هذا القطاع واأكرهم فاعلية وتاأثرياً. لطاملا 
تعني ح�ضد اجلوائز  بالن�ضبة يل ل  الريا�ضة  اإن  قلت 
من  ن�ضاطاً  اأك��ر  اأطفال  تن�ضئة  تعني  بل  وامليداليات، 
اأجل م�ضتقبل اأكر �ضحة. ولذلك كنت �ضعيدة للغاية 
باأن اأرى املوؤمتر الدويل لريا�ضة املراأة يعمل على تعزيز 
هذه الروؤية خالل ن�ضخته لعام 2017، وي�ضعدين اأن 

اأكون جزءاً من هذه املبادرة املرموقة.

رها املحرق تن�سم اإىل قائمة امل�ساركني يف املوؤمتر الدويل لريا�سة املراأة يف اأبوظبي

اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد 
القرار  ال�ضارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�ضو  القا�ضمي 
جمل�ض  ت�ضكيل  ب�ضاأن  2017م  ل�ضنة   9 رق��م  الإداري 

اإدارة نادي ال�ضارقة الريا�ضي.
ون�ض القرار على اأن ي�ضكل جمل�ض اإدارة النادي برئا�ضة 
�ضعادة �ضامل عبيد احل�ضان ال�ضام�ضي وع�ضوية �ضعادة 
كل من حممد جمعة بن هندي و عبداهلل عبدالرحمن 
بن �ضلطان و نا�ضر �ضعيد بن عف�ضان و حممد �ضعيد 

اأب���وزجن���ال و ع��ب��داهلل حم��م��د ال��ع��ج��ل��ة و ع��ب��ي��د �ضعيد 
ال�ضام�ضي و اأحمد عبيد البح و حممد عبيد احل�ضان و 
�ضليمان عبدالرحمن الهاجري و حميد �ضبت �ضاملني و 

اإبراهيم حممد اجلروان وعبداهلل علي القايدي.
املجل�ض  يف  الع�ضوية  م��دة  ت��ك��ون  ب���اأن  ال��ق��رار  ويق�ضي 
اأو مدد مماثلة تبداأ  ثالث �ضنوات يجوز متديدها ملدة 
من اأول اجتماع له وي�ضتمر املجل�ض يف ت�ضريف اأعماله 
لدى انتهاء مدته اإىل اأن يتم ت�ضكيل جمل�ض اإدارة جديد 

اأو التجديد للمجل�ض املنتهي.
نادي  اإدارة  جمل�ض  ينتخب  اأن  على  ال��ق��رار  ن�ض  كما 
اأع�ضائه  ب��ني  م��ن  للرئي�ض  نائبا  ال��ري��ا���ض��ي  ال�����ض��ارق��ة 
اأو ع��ر الق���رتاع  خ���الل الج��ت��م��اع الأول ل��ه ت��واف��ق��ي��ا 

ال�ضري املبا�ضر.
يعمل ب��ه��ذا ال��ق��رار م��ن ت��اري��خ ���ض��دوره وع��ل��ى اجلهات 
اجلريدة  يف  وين�ضر  يخ�ضه  فيما  ك��ل  تنفيذه  املعنية 

الر�ضمية.

�سلطان القا�سمي ي�سدر قرارا ب�ساأن 
ت�سكيل جمل�س اإدارة نادي ال�سارقة الريا�سي

روميلو  القدم  لكرة  البلجيكي  املنتخب  مهاجم  اك��د 
مان�ض�ضرت  ل��ن��ادي  ال��ل��ع��ب  ان  ل��وك��اك��و 

ي���ون���اي���ت���د الن���ك���ل���ي���زي امل��ن��ت��ق��ل اىل 
���ض��ف��وف��ه ح��دي��ث��ا يف ���ض��ف��ق��ة قدرت 
قيا�ضي  رق��م  ي��ورو،  مليون  ب85،5 
يف ال�����دوري الن��ك��ل��ي��زي، ك���ان يعتر 

طفولة«. “حلم 
وق���������ال ل����وك����اك����و يف 
ل�ضبكة  ت���������ض����ري����ح 
اإن”  بي  اإ���ض  “اإي 

خ�ضوعه  ع��ق��ب 
ل�����ل�����ف�����ح�����������ض 

ال������ط������ب������ي: 
“ان���������������������ه 
ف�������ري�������ق 
متعط�ض 

وي�������ري�������د 
ال���������ف���������وز 

العامل  ب��ال��دوري م��ن ج��دي��د، وف��ر���ض �ضيطرته على 
الذي  ال��ف��ر���ض  م��ن  ال��ن��وع  “انه  م�ضيفا:  جمددا”، 

كنت احلم به منذ كنت طفال«.
ات�ضلوا  “عندما  ع��ام��ا(:   24( لوكاكو  وتابع 
ال��ت��ف��ك��ري طويال،  ب��ح��اج��ة اىل  اأك����ن  ب���ي، مل 
جزءا  اأك��ون  ب��اأن  �ضعيد  بالفعل  ان��ا  وبالتايل 

من التاريخ«.
و�ضيلعب لوكاكو يف مان�ض�ضرت يونايتد 
اإ����ض���راف ال��رت��غ��ايل جوزيه  حت��ت 
مدربا  ك�����ان  ال������ذي  م���وري���ن���ي���و 
عندما  ل��ت�����ض��ل�����ض��ي 
مقابل  ب����اع����ه 
 3 1
م���ل���ي���ون 
يورو عام 

.2014
و�ضيتقا�ضى 
راتبا  ل���وك���اك���و 
بقيمة  ا����ض���ب���وع���ي���ا 
جنيه  ال�������ف   200
 226( ا����ض���رتل���ي���ن���ي 

الف يورو(.
قائال:  لوكاكو  وت�ضاءل 
لكر  ال��ل��ع��ب  ي��رف�����ض  “من 
حان  “الن،  م�ضيفا:  العامل؟”،  يف  ن��اد 
الوقت للعمل، والعمل بحمية كبرية مل 
ي�ضبق يل العمل بها وانا م�ضتعد للقيام 

بذلك«.
ك�ضفت  وق�����ت  يف  ال�����ض��ف��ق��ة  وج�������اءت 
ال�ضرطة  ان  ال�ضبت  �ضحافية  تقارير 
البلجيكي  الدويل  اعتقلت  المريكية 
ب�ضبب  اجنلي�ض  لو�ض  يف  املا�ضي  الح��د 
ع��ط��ل��ت��ه. ويواجه  ���ض��اخ��ب خ����الل  ح��ف��ل 

الالعب خطر الغرامة.

روين يعود اىل ايفرتون ب�سفقة انتقال حرلوك��اكو: مان�س�سرت يونايتد حلم الطفولة 
روين  واين  النكليزي  يونايتد  مان�ض�ضرت  اأعلن مهاجم 
ملدة عامني،  ايفرتون  ال�ضابق  ناديه  اىل �ضفوفه  عودته 
يف �ضفقة انتقال حر بعد 13 عاما على تركه لالن�ضمام 
اىل �ضفوف ال�ضياطني احلمر. وقال روين )31 عاما( 
اق��ول ان ايفرتون هو الفريق  “منذ ف��رتة وان��ا  يف بيان 
الوحيد الذي ميكن ان األعب معه يف الدوري النكليزي 
بتحقيق  �ضعيد  فاأنا  وبالتايل  يونايتد،  مان�ض�ضرت  غري 
“انا م��ت��ل��ه��ف ل��ل��ع��ودة اىل  ه����ذه اخل����ط����وة«. واأ�����ض����اف: 

ايفرتون، اأتطلع بفارغ ال�ضر اىل 
)املدرب  لقاء 

الهولندي( 
رون������ال������دو 
ك���������وم���������ان 

عاما، وال�����زم�����الء«.   13 “قبل  وت����اب����ع: 
غادرت الفريق لالن�ضمام اىل مان�ض�ضرت يونايتد من 

اأجل الفوز باللقاب وكنت حمظوظا بكوين واحدا من 
جنوم الفرتة الكر جناحا يف تاريخ النادي«.

لنني  ايفرتون  اىل  العودة  علي  “يتعني  قائال:  واأردف 
امكانه  فريق يف  بناء  ب�ضدد  ك��وم��ان  رون��ال��د  اأن  يف  اأث��ق 
الفوز ب�ضيء ما وانا اأتطلع بفارغ ال�ضر للعب دوري يف 
حتويل ذلك اىل حقيقة يف هذا النادي الذي اأ�ضانده منذ 

طفولتي«.
ب��ي��ان اعتر  ال���ن���ادي م��ن ج��ه��ت��ه ع����ودة روين، يف  واأك����د 
خالله مدربه كومان ان “واين اأظهر يل الطموح الذي 
نحتاجه وعقلية الفوز - انه يعرف كيفية الفوز باللقاب 
وانا فعال �ضعيد بقراره العودة اىل بيته”، م�ضيفا: “انه 
يع�ضق ايفرتون وكان يتطلع اىل العودة. عمره 31 عاما 
فقط ولي�ض لدي اي �ضك يف موؤهالته. تواجده هنا امر 

رائع«.
وجاء اعالن �ضفقة عودة روين اىل ايفرتون غداة اإعالن 
يونايتد تعاقده مع مهاجم ايفرتون الدويل البلجيكي 

روميلو لوكاكو مقابل 85،5 مليون يورو.
وفقد روين الهدف التاريخي للمنتخب النكليزي )53 
عهد  يف  احل��م��ر  ال�ضياطني  ت�ضكيلة  يف  م��ك��ان��ه  ه��دف��ا(، 

مدربه الرتغايل جوزيه مورينيو.
ولعب روين 77 مباراة مع ايفرتون �ضجل خاللها 17 
ه��دف��ا يف ال��ف��رتة ب��ني 2002 ع��ن��دم��ا ب���داأ م�����ض��واره يف 
الدوري يف �ضن ال�ضاد�ضة ع�ضرة، و2004 عندما انتقل 

اىل يونايتد. وحقق مع الخري القابا عدة: دوري ابطال 
اوروب���ا وال����دوري الوروب����ي و5 
ال��ق��اب يف ال���دوري وواحد 
يف ك��اأ���ض الحت���اد و3 يف 
كاأ�ض الرابطة وواحد يف 

مونديال الندية.

اإياك�س يوؤكد جتاوز نوري مرحلة اخلطر
اكد اياك�ض ام�ضرتدام، و�ضيف بطل الدوري الهولندي لكرة القدم، ان لعب و�ضطه عبد احلق نوري جتاوز مرحلة 

اخلطر بعد تعر�ضه لأزمة قلبية خالل مباراة ودية مع فريدر برمين الملاين ال�ضبت يف النم�ضا.
الفائقة ويف حالة تنومي ا�ضطناعي، لكنه جتاوز  العناية  “يف  ن��وري  “تويرت” ان  اياك�ض عر ح�ضابه على  وق��ال 
مرحلة اخلطر«. و�ضقط نوري )20 عاما( فجاأة خالل املباراة التي تدخل يف نطاق ا�ضتعدادات الناديني للمو�ضم 

اجلديد، واأجريت له ال�ضعافات الولية قبل ان ينقل على منت مروحية اىل م�ضت�ضفى اين�ضروك.
وبداأ نوري م�ضريته مع اياك�ض يف ايلول/�ضبتمر املا�ضي يف مباراة �ضد فيللم تيلبورغ �ضمن م�ضابقة كاأ�ض هولندا. 
و�ضهدت الأعوام الأخرية وفاة عدد من الالعبني بعد فقدانهم الوعي على ار�ض امللعب، اآخرهم العاجي �ضيخ تيوتي 

)30 عاما( خالل التدريب مع فريقه ال�ضيني يف حزيران/يونيو املا�ضي.
من  دقائق   7 بعد  الروماين  بوخار�ضت  دينامو  لعب  ايكينغ  باتريك  الكامريوين  تويف   ،2016 ايار/مايو  ويف 
دخوله اىل ار�ض امللعب. وقبل ذلك، لقي املجري ميكلو�ض فيهر مهاجم بنفيكا حتفه يف �ضن الرابعة والع�ضرين 

خالل مباراة يف الدوري الرتغايل.

احرز املنتخب الفرن�ضي اللقب الثاين يف تاريخه يف الدوري العاملي للكرة الطائرة 
مدينة  يف  النهائية  امل��ب��اراة  يف   2-3 ال��رازي��ل��ي  ن��ظ��ريه  على  امل��ث��ري  ف���وزه  عقب 

كوريتيبا الرازيلية وامام 21 الف متفرج.
وخ�ضر املنتخب الفرن�ضي املجموعة الوىل 21-25، لكنه ك�ضب املجموعتني الثانية 
والثالثة 25-15 و25-23، قبل ان تدرك الرازيل بطلة اوملبياد ريو دي جانريو 
جمموعة  فار�ضة   19-25 الرابعة  املجموعة  بك�ضبها  التعادل  املا�ضي،  ال�ضيف 

خام�ضة حا�ضمة كانت فيها الكلمة الخرية لفرن�ضا 13-15
2015 بالرا�ضي الرازيلية وحتديدا ريو  وكررت فرن�ضا اجنازها التاريخي عام 

دي جانريو عندما نالت لقبها الول على ح�ضاب �ضربيا بطلة العام املا�ضي.
وثاأرت فرن�ضا من الرازيل التي اخرجتها من الدور الول لدورة اللعاب الوملبية 
الخرية، علما بان فرن�ضا خ�ضرت مباراتها النهائية الوىل يف الدوري العاملي عام 
املو�ضم  العاملي هذا  ال��دوري  ف��وزا يف   12 وحققت فرن�ضا  الرازيل.  ام��ام   2006
مقابل خ�ضارة واحدة كانت امام ايطاليا يف 16 حزيران/يونيو املا�ضي عندما كانت 

منتخبات. �ضامنة تاأهلها اىل الدور النهائي الذي ي�ضهد م�ضاركة 6 
يف املقابل، منيت الرازيل حاملة الرقم القيا�ضي يف عدد اللقاب يف الدوري العاملي 
)9 مرات(، بخ�ضارتها اخلام�ضة على التوايل يف املباراة النهائية بعد اعوام 2011 

و2013 و2014 و2016، وال�ضابعة يف تاريخها بعد عامي 1995 و2002.
ح�ضاب  على  توجت  عندما   2010 ع��ام  منذ  العا�ضر  لقبها  وراء  ال��رازي��ل  وتلهت 

رو�ضيا، علما بانها تتفوق بفارق لقب واحد عن مطاردتها املبا�ضرة ايطاليا.
وحلت كندا ثالثة بفوزها على الوليات املتحدة 3-1 )18-25 و25-20 و25-

و21-25(.  22

باخ: �سنتخذ قرارت اأوملبية مهمة جدًا 
اعلن رئي�ض اللجنة الوملبية الدولية الملاين توما�ض باخ الحد ان اللجنة 
بداأت الحد ا�ضبوعا “�ضتتخذ خالله قرارات مهمة جدا” وذلك قبل يومني 
من اجتماع ا�ضتثنائي الثالثاء �ضي�ضادق على اقرتاح الت�ضويت املزدوج يف 
ايلول/�ضبتمر املقبل ملنح �ضرف ا�ضت�ضافة اللعاب الوملبية عامي 2024 
الوملبية  للدنة  التنفيذية  للجنة  اجتماع  افتتاح  يف  ب��اخ  وق��ال  و2028. 
“امامنا العديد من اليام املهمة والتي �ضنتخذ خاللها قرارات  الدولية: 
اتخاذها يف ليما” يف  �ضيتم  ق��رارات اخرى  “هناك  مهمة جدا”، م�ضيفا: 
املقررة يف  ال��دويل  الوملبية  للجنة  ال�130  العمومية  ا�ضارة اىل اجلمعية 
13 ايلول/�ضبتمر. وكان باخ اطلق يف اذار/مار�ض املا�ضي فكرة الت�ضويت 
املزدوج على اوملبيادي 2024 و2028 بهدف احلفاظ على “الرت�ضيحني 
التنفيذية  اللجنة  و�ضادقت  اجنلي�ض،  ولو�ض  باري�ض  ملدينتي  الرائعني” 
للجنة الوملبية الدولية مطلع حزيران/يونيو املا�ضي على هذه التو�ضية 
التي �ضيتم عر�ضها بعد ظهر الثالثاء على اع�ضاء اللجنة الوملبية الدولية 

ويتوقع ان حتظى مبوافقة وا�ضعة، ال يف حال ح�ضول مفاجاأة ما.

فرن�سا بطلة العامل للكرة الطائرة



    
ميتة منذ 4 �سنوات ومل تتحلل جثتها

توفيت  الإ�ضبانية على جثة غري متحللة لم��راأة  ال�ضرطة  عرت 
اأحد ذلك، بح�ضب ما  اأن يالحظ  قبل �ضنوات يف منزلها من دون 

اأعلنت ال�ضلطات ونقلت ال�ضحافة املحلية. 
وقال متحدث با�ضم ال�ضرطة املحلية اإنها »عرت الثنني يف الثالث 
من يوليو على جثة غري متحللة لمراأة يف منزل كانت ت�ضتاأجره 
ن�ضمة  األ��ف  �ضكانها ثالثني  عدد  يبلغ  التي  كولرييدو«  يف مدينة 
اجلثة  اأن  ال�ضلطات  عن  املحلية  ال�ضحف  ونقلت  اإ�ضبانيا.   �ضمال 
اآث��ار عنف، يف ما  اأي  املنزل ول حتمل  عر عليها مم��ددة يف ممر 
يوؤ�ضر اإىل اأنها توفيت وفاة طبيعية.  وجّف ج�ضمها ب�ضكل طبيعي، 

واأكد اجلريان اأن اأي رائحة مزعجة مل تنبعث من املكان. 
وقال املتحدث اإن جريان املراأة اأبلغوا ال�ضرطة اأنهم مل يروها منذ 
اأربع �ضنوات، واأن بريدها يتكّد�ض، واأن �ضيارتها ما زالت مركونة يف 

املكان نف�ضه والغبار يغطيها. 
اأنها كانت  امل��راأة املعروف عنها  اأحد بالبحث عن هذه  ، ومل يفّكر 

م�ضابة باكتئاب منذ وفاة والدتها. 

طفلة تبكي دما بدل من الدموع
حالتها  ب�ضبب  ح��رية  يف  بالهند  الأط��ب��اء  �ضغرية  طفلة  و�ضعت 

الغام�ضة، حيث تبكي دما بدل من الدموع.
ك��ان��ت ال��ط��ف��ل��ة ال��ت��ي ت��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر ث��الث��ة اأع�����وام، ت��ع��اين من 
تنزف من  والآن  دم��ا من فهما،  تنزف  وب���داأت  ال��رئ��وي،  اللتهاب 
اآذانها وعيونها كل يوم تقريبا، على الرغم من عدم وجود خدو�ض 

مرئية، ما يجعلها م�ضتنفدة من ال�ضداع الن�ضفي.
اأرج��ع الأطباء ذلك اإىل ارتفاع يف درج��ة احل��رارة، وفقا ملا ن�ضرته 
 28 �ضحيفة ديلي �ضتار الريطانية. انفق والداها نازميا بيجوم 
�ضنة، وحممد اأف�ضال 33 عاما، اأكر من 1700 جنيه اإ�ضرتليني 
وقال  ر�ضمي،  ت�ضخي�ض  لكنهما مل يح�ضال على  الختبارات  على 
لهما الأطباء اأنهم ي�ضتبهون يف اإ�ضابة الطفلة مبر�ض نادر ي�ضمى 
عن  ت�ضاألني  طفلتي  الطفلة:  وال���دة  وق��ال��ت  هيماتودرو�ضي�ض. 
كيف  اأع��رف  ل  واأن��ا  اأذنيها،  من  النزيف  من  معاناتها  يف  ال�ضبب 
اأرد على هذا ال�ضوؤال. واأكدت اأنه يف كل مرة تنزف فيها، تنخف�ض 
م�ضاكل  اإن  وال��ده��ا  كبري.  وقال  ب�ضكل  الهيموغلوبني  م�ضتويات 
ابنته بداأت عندما كانت تنزف من الأنف، وحينها اأخره الأطباء 
اأنها تعاين من اللتهاب الرئوي واأنه ل يوجد �ضيء يدعو للقلق؛ 

لأن النزيف قد يحدث ب�ضبب ارتفاع يف درجة احلرارة.

مقتل بهلوان �سقط من ارتفاع 30 مرتًا 
لقي بهلوان حتفه خالل مهرجان مو�ضيقي يف مدريد قبل حلظات 
خ�ضبة  على  الأمريكية  الغنائية  داي"  "جرين  فرقة  �ضعود  من 
امل�ضرح. وقال منظمو مهرجان "ماد كول" اإنهم "ي�ضعرون باحلزن 
جراء احلادث الرهيب"، اإل اأنهم مل يقدموا اأي تف�ضري ملا حدث. 
البهلوان يف قف�ض  واأظهرت لقطات فيديو ن�ضرت على النرتنت 
مرتفع فوق اجلماهري قبل اأن ي�ضقط فجاأة من ارتفاع 30 مرتاً 

تقريباً على الأر�ض.
التوا�ضل  و���ض��ائ��ل  داي على  ف��رق��ة ج��ري��ن  اإىل  ان��ت��ق��ادات  ووج��ه��ت 
الجتماعي لال�ضتمرار يف الغناء، ولكن يبدو اأنها مل تعلم بوفاته 

اإل بعد اأن انتهت من فقرتها. 
ماد  مهرجان  م��ن  خروجنا  مبجرد  علمنا  "لقد  الفرقة   وق��ال��ت 
الليلة  حياته  بيدرو  يدعى  �ضجاع  فنان  فقد  املزعج،  باخلر  كول 

يف حادث ماأ�ضاوي". 
واأ�ضافت الفرقة "اأفكارنا و�ضلواتنا مع عائلته واأ�ضدقائه".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قرى تقدم م�سنيها كفري�سة للنمور! 
اأقاربهم  ير�ضلون  بيلهيبيت  بالقرب من حممية منور  الفقراء  القرويني  اأن  موؤخراً،  هندية  اإع��الم  و�ضائل  ذك��رت 

الطاعنني يف ال�ضن كفري�ضة للنمور املتوح�ضة، حتى يتمكنوا من احل�ضول على تعوي�ضات مالية من احلكومة.
واكت�ضف امل�ضوؤولون يف مكتب رقابة اجلرائم الرية بولية اأوتار برادي�ض هذا الجتاه املروع، اأثناء تفتي�ض العديد 
ر على جثة امراأة تبلغ من العمر 55 عاماً يف  من املواقع، بالقرب من املحمية. ويف اآخر حالة مت الإبالغ عنها، عمُ

حقل بالقرب من قريتها، يف حني مت العثور على قطع من مالب�ضها على بعد كيلو مرت واحد يف حممية للنمور.
وي�ضمح للنمور باحلركة بحرية يف املحمية، لذلك اإذا دخل �ضخ�ض اإىل هذه املحمية، فهو غري موؤهل للح�ضول على 
تعوي�ض من احلكومة الهندية. اأما يف حال تعر�ض �ضخ�ض لهجوم من النمور خارج حدود املحمية، فاإن اأ�ضرته متلك 

احلق يف املطالبة بتعوي�ضات مالية كبرية من احلكومة.
فراير  منذ  قتلى  – �ضبعة  املحمية  من  القريبة  القرى  يف  النمور  لهجوم  امل�ضنني  تعر�ض  ح��الت  زادت  وعندما 

املا�ضي- بداأ م�ضوؤولو احلياة الرية ي�ضكون باأن هذه احلوادث مدبرة، بح�ضب موقع اأوديتي �ضنرتال.
وبعد جمع ما يكفي من الأدلة، مت توجيه التهام اإىل �ضكان هذه القرى، باإر�ضال امل�ضنني اإىل الغابة ب�ضكل متعمد، 
ليتحولوا اإىل فرائ�ض للنمور، حتى يتمكنوا من املطالبة بتعوي�ضات من احلكومة. وبدًل من العرتاف مبا فعلوه، 

قال ال�ضكان اإن امل�ضنني تطوعوا بالتخلي عن حياتهم، ليحظى اأفراد اأ�ضرهم بحياة اأف�ضل.
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تزوجت حبيبته فرمى نف�سه من �سرفة منزلها 
ال�ضاب  ابنته فرف�ض، لكن  ال��زواج من  طرق �ضاب باب والد حبيبته طالباً 
مل يتقبل فكرة اخل�ضارة بروح ريا�ضية بل متّرد على والدها وهجم عليه 

ب�ضالح كال�ضنكوف ثم األقى نف�ضه من �ضرفة املنزل للتخل�ض من حياته.
ال�ضاب  ك��ان  الكويتية  ال��راي  �ضحيفة  نقلته  ملا  وفقاً  الق�ضة  تفا�ضيل  ويف 
الع�ضريني قد و�ضل اإىل طريق م�ضدود مع حبيبته بعد رف�ض والدها فكرة 
ارتباطهما، وعندما علم اأن والدها يعقد العزم على تزويجها من اآخر فقد 

اأع�ضابه مقدماً على ت�ضرفات طائ�ضة على طريقة الأفالم الرومان�ضية.
حبيبته  عائلة  �ضقة  اإىل  العا�ضق  ال�ضاب  توجه  نف�ضها،  ال�ضحيفة  وبح�ضب 
مبحافظة حويل الكويتية وتهجم على والدها مهدده بالقتل يف حال فّكر 
اأن يزوج ابنته غريه، وبعد تعقد الأمور واحتدام النقا�ض ت�ضلل الياأ�ض اىل 
اأنه يف�ضل املوت قبل زفافها  قلب العا�ضق ووقف على حافة ال�ضرفة معلناً 

ورمى نف�ضه حماوًل النتحار.
وانتقلت دوريات الأمن و�ضيارات الإ�ضعاف اإىل املكان، وعند و�ضول الأمنيني 
وفنيي الطوارئ تبنّي اأنه جنا لكنه اأ�ضيب بجروح خطرية، فاأدخل العناية 
املركزة، و�ضجلت ق�ضية يف اأحد املخافر جار التحقيق يف مالب�ضاتها، فيما 

مل تك�ضف ال�ضحيفة الكويتية عن هوية ال�ضاب. 

مر�س نادر يفقده ن�سف وجهه 
متكن اأطباء اأمريكيون من اإعادة بناء وجه مري�ض فقد ن�ضف وجهه نتيجة 

نوع نادر من مر�ض ال�ضرطان.
ومت ت�ضخي�ض اإ�ضابة تيم ماكغراث )38 عاماً( بال�ضاركوما الزليلية، وهي 
�ضكل نادر من �ضرطان الأن�ضجة الرخوة، وت�ضبب ذلك بورم �ضخم يف الوجه، 
ومتكن الأطباء من اإزالة هذا الورم، لكن ج�ضده رف�ض املحاولت املتعددة 
لإع���ادة بناء ال��وج��ه.  وبعد ع��ام م��ن اإزال���ة ال���ورم، ظ��ل وج��ه تيم مفتوحاً، 
و�ضمع الدكتور اجلراح كونغريت عن حالته، ووافق على م�ضاعدته، واإعادة 
ترميم وجهه، با�ضتخدام جلد من �ضاقه و�ضاعد، بح�ضب �ضحيفة ديلي ميل 

الريطانية.
ويحاول تيم وهو من ميت�ضيغان الآن اأن ينتهز اأية فر�ضة ل�ضتعادة حياته 
حتى  وج��ه��ه  على  ال��رتم��ي��م  عمليات  ت�ضتمر  اأن  املنتظر  وم��ن  الطبيعية، 
اإزال��ة الورم كنت يف حالة �ضيئة، حيث مل  "بعد عملية  2018. ويقول تيم 
اإزال��ة ن�ضف وجهي، وبقي احلال كذلك، حتى راجعت  اأنه �ضتتم  اأكن اأدرك 
الدكتور كونغريت، والذي منحني اأماًل جديداً يف احلياة". واأ�ضاف "كنت 
قللت  والتي  ال�ضابقة،  اجلراحية  العمليات  عن  الناجتة  بالندوب  مغطى 
من فر�ض اإعادة بناء وجهي، لكننا م�ضينا قدماً يف العالج، وكانت النتائج 
مذهلة. حالياً ل اأ�ضتطيع اأن اأ�ضرب ال�ضوائل اأو اأتناول الطعام عر الفم، اأو 

حتى نطق الكلمات، لكن نوعية حياتي حت�ضنت ب�ضكل كبري".

�سيلني ديون تعود 
للقرن ال� 18 يف باري�س

ال��ع��امل��ي��ة �ضيلني  ال��ن��ج��م��ة  ظ��ه��رت 
ديون البالغة من العمر 49  عاماً 
عادت  ج��دي��دة  ت�����ض��وي��ر  بجلي�ضة 
م���ن خ��الل��ه��ا اىل ال���ق���رن ال����� 18 

فيباري�ض.
كال�ضيكية  م����الب���������ض  ارت�����������دت 
ف�ضفا�ضة باللون الرمادي و قبعة 
، واأك��د الكثري من  باللون الأ�ضود 
التي  اإط��اللت��ه��ا  اأن  دي���ون  ع�ضاق 
باري�ض  يف  م����وؤخ����را  ب��ه��ا  ظ���ه���رت 
باختيار  اه��ت��م��ام��ه��ا  م���دى  ت��ظ��ه��ر 

الت�ضميمات املميزة واملذهلة.
فاجاأت  دي�����ون  ���ض��ي��ل��ني  اأن  ي���ذك���ر 
وحمبيها  ع�������ض���اق���ه���ا  م������وؤخ������را 
بظهورها ب�ضورة جريئة التقطت 
متاًما،  عارية  �ضيلني  فكانت  لها، 
وت�ضع  كر�ضي  على  جتل�ض  بينما 
اإحدى �ضاقيها على الأخرى، وهي 
اأث��ارت �ضجة كبرية  التي  ال�ضورة 

على مواقع الإنرتنت.

حتذير من �سراء 
هدايا حتمل �سور هتلر

اأملانيا  يف  اجل����م����ارك  م�������ض���وؤول���و  ي���ح���ذر 
الهدايا  جلب  يف  ال��راغ��ب��ني  ال�ضائحني 
ال���ت���ذك���اري���ة امل��ن��زل��ي��ة، وغ����ري ذل����ك من 
الأ����ض���ي���اء: اأك������واب ال��ق��ه��وة ال��ت��ي حتمل 
املعقوفة،  وال�������ض���ل���ب���ان  ه���ت���ل���ر،  �����ض����ورة 
بالنازية،  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الأخ�����رى  وال���رم���وز 
مثل  وتعد  مت��ام��اً.  حم��ظ��ورة  باعتبارها 
ه����ذه الأ����ض���ن���اف م��ت��اح��ة ب��ح��ري��ة، على 
بلغاريا،  م��ث��ل  ب���ل���دان  يف  امل���ث���ال،  ���ض��ب��ي��ل 
اأملانيا حمظور. وقال  اإىل  ولكن ادخالها 
لي�ضت  "هذه  اجل��م��ارك  با�ضم  متحدث 
ومت  جرمية".  اإن���ه���ا  ت���اف���ه���ة:  ج���رمي���ة 
عاماً   39 ع���م���ره  رج����ل  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����ض 
امل�ضبوهة  الأك����واب  ه��ذه  م��ن   13 يحمل 
ب��ح��ق��ائ��ب��ه يف م��ط��ار دو����ض���ل���دورف، ومت 
و�ضيتم  ���ض��ده،  جنائية  دع���وى  حت��ري��ك 

تدمري الأكواب بعد التحقيق. 

طفل يتزوج عجوزا �سبعينية   
حقق �ضبي يف اخلام�ضة ع�ضرة من العمر رغبته يف الزواج 
النائية  القرى  اإح��دى  يف  وال�ضبعني  الثالثة  ام��راأة يف  من 
ذلك،  من  نع  ممُ اإن  بالنتحار  ه��دد  بعدما  اندوني�ضيا،  من 
واأقام حفل زفاف �ضجت مواقع التوا�ضل بالتعليقات عليه.  
ووقع ال�ضبي �ضالمة ريا�ضي يف حب روهايا حممد جاكفار 
قبل خم�ضة اأ�ضهر حني اأتت لتعتني به اإثر اإ�ضابته باملالريا.  
وقال �ضيك اأين الزعيم املحلي لقرية كارانغ اإنداه يف جنوب 
لكننا  ليتزوج،  ج��دا  �ضغري  �ضالمة  اإن  �ضومطرة،  ج��زي��رة 
ر�ضخنا لأنه هدد بالنتحار.  وقالت امل��راأة، التي �ضبق لها 
لل�ضحافيني  ال����زواج،  حفل  بعد  مرتني  وال��ط��الق  ال���زواج 
واأثار  اإن��ه يحبني بجنون.   يقول  بع�ضنا، وهو  نحن نحب 
هذا الزفاف واملقاطع امل�ضّورة منه �ضجة كبرية على مواقع 
التوا�ضل.  ويحدد القانون يف اإندوني�ضيا �ضن الزواج بت�ضعة 

ع�ضر عاما للذكور و16 لالإناث. 

عري�س يطلق النار باخلطاأ على امل�سور 
اأن  بعد  اإىل جم���زرة،  اأن يتحول  لبنان  زف��اف يف  ك��اد حفل 
اآلياَ لإطالق النار احتفاًل بهذه  ا�ضتخدم العري�ض �ضالحاَ 
ويف  طائ�ضة.  بر�ضا�ضة  امل�ضور  ي�ضيب  اأن  قبل  املنا�ضبة، 
مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التوا�ضل الجتماعي 
على نحو وا�ضع، يظهر العري�ض وهو يجل�ض اإىل الطاولة، 
ب��ج��ان��ب جم��م��وع��ة م��ن امل��دع��وي��ن، ق��ب��ل اأن ي��ب��داأ باإطالق 
يقّدر  مل  لكنه  ع�����ض��وائ��ي،  ب�ضكل  ال�����ض��الح  م��ن  ال��ر���ض��ا���ض 
فراح  ع��ل��ي��ه،  ال�ضيطرة  يف  وف�����ض��ل  ال�����ض��الح،  فعالية  م���دى 
امل�ضور.  اإ�ضابة  اإىل  اأدى  املدعووين، مما  على  النار  يطلق 
و�ضرعان ما تطايرت الأطباق والأطعمة، وكاد العري�ض اأن 
يت�ضبب بوقوع جمزرة يف حفل زفافه، ومت نقل امل�ضور اإىل 
امل�ضت�ضفى لتلقي العالج، دون اأن يكون وا�ضحاً مدى خطورة 
الإ�ضابة التي تعر�ض لها، بح�ضب ما ذكرت �ضحيفة مريور 
مي�ضيل  للم�ضت�ضفى  التنفيذي  املدير  وق��ال  الريطانية. 
العالج  لتلقي  ال�ضحية  نقلوا  العري�ض  اأقرباء  اإن  �ضاهني، 
بعد اإ�ضابته بعيار ناري. ويف حتول غري متوقع لالأحداث، 
وراح���وا  امل�ضت�ضفى،  اإىل  امل��دع��وي��ن  م��ن  جم��م��وع��ة  و���ض��ل 
امل�ضت�ضفى  يف  العاملني  اأح��د  وتعر�ض  الأط��ب��اء،  يهاجمون 
لإ�ضابة خطرية يف العني، ا�ضتوجبت اإجراء عملية جراحية 
ملاذا  تف�ضري  اأي  لدي  لي�ض  ب�ضراحة  �ضاهني:  واأ�ضاف  له. 
اإىل امل�ضت�ضفى، ثم  فعلوا ذلك، حيث قاموا بنقل ال�ضحية 

راحوا ي�ضربون الأطباء الذين كانوا يحاولون عالجه.

خنف�ساء تر�سم لوحة فنية بالأقالم امللونة
اكت�ضبت خنف�ضاء �ضغرية، �ضهرة وا�ضعة على مواقع التوا�ضل 
الجتماعي يف اليابان بعد اأن ظهرت يف العديد من ال�ضور، 
وهي تر�ضم لوحة فنية من اخلطوط املتعرجة با�ضتخدام قلم 
ملون.  وقد ظهرت اخلنف�ضاء �ضبايك يف اإحدى ال�ضور التي 
امل�ضتخدمة  قبل  من  الإل��ك��رتوين  تويرت  موقع  على  ن�ضرت 
وتر�ضم  ملقاطيها،  ب��ني  م��ل��ون  بقلم  مت�ضك  وه��ي  م��ان��دي، 
على  ال�ضور  ن�ضر  واأع��ي��د  املتعرجة.   اخلطوط  من  العديد 
 170000 م��رة، وتلقت ما يقارب   65000 اأك��ر من  تويرت 
اإعجاباً، وعلق الكثري من املتابعني على هذه ال�ضور الفريدة 
من نوعها، حيث قال اأحد املتابعني: ما راأيكم يف هذه اللوحة 

الفنية، الرجاء الكتفاء بالنقد البناء فقط.

جوليا بطر�س تغني
 يف دم�سق

اأعطت  بطر�ض  جوليا  اللبنانية  الفنانة  اأن  اخلا�ضة،  م�ضادره  من  "الفن"  علم موقع 
املوافقة النهائية للم�ضاركة يف حفالت معر�ض دم�ضق الدويل بدورته التا�ضعة واخلم�ضني، 

لتكون اأوىل امل�ضاركات يف هذه الفعالية املتوقفة منذ خم�ض �ضنوات ب�ضبب احلرب.
ودعت اإدارة املعر�ض ال�ضيدة فريوز وملحم زين ومعني �ضريف وح�ضني الديك ونا�ضيف 

زيتون لي�ضاركوا يف �ضهرات هذا املعر�ض.
اجلنوبية  اجلهة  يف  تقع  التي  اجلديدة  املعار�ض  مدينة  يف  املعر�ض  م�ضرح  جتهيز  ومت 
ال�ضرقية من مدينة دم�ضق على طريق مطار دم�ضق ال��دويل، وهو م�ضرح مك�ضوف يتم 

تركيبه خالل فرتة املعر�ض، وقد افتتح عام 2003.

فتاة تدعى ماريا رينولدز تعزف مقطوعة مو�صيقية يف مهرجان املو�صيقى حتت املاء يف فلوريدا.   )رويرتز(

رقم قيا�سي لأكرب 
جتمع للقطط الب�سرية 
جت���م���ع م���ئ���ات الأ����ض���خ���ا����ض من 
يرتدون  وه���م  ال��ق��ط��ط،  حم��ب��ي 
اأزي����اء ال��ق��ط��ط يف ع��ر���ض خا�ض 
يف م��ال��ي��زي��ا ب��ه��دف حت��ق��ي��ق رقم 
مو�ضوعة  ودخ���ول  ع��امل��ي،  قيا�ضي 

غيني�ض لالأرقام القيا�ضية. 
وقد اجتمع املئات من الأ�ضخا�ض 
يف مهرجان اآ�ضيان ال�ضينمائي يف 
مدينة كوت�ضينغ املاليزية، بهدف 
دخول �ضجل غيني�ض كاأكر جتمع 
م��ن الأ���ض��خ��ا���ض ال��ذي��ن يرتدون 

اأزياء القطط.
امل�ضاركني  الأ�ضخا�ض  ع��دد  وبلغ 
يف ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ف��ري��دة من 
نوعهاً، 440 �ضخ�ضاً، متجاوزين 
ال�ضابق  القيا�ضي  ال��رق��م  ب��ذل��ك 

الذي �ضارك فيه 250 �ضخ�ضاً.
الفعالية  يف  امل�����ض��ارك��ون  وي��ظ��ه��ر 
اأزي��اء القطط على  وهم يرتدون 
اأج�������ض���اده���م، مب���ا يف ذلك  ك���ام���ل 

ال�ضاربني، والأذنني، والذيل.
مو�ضوعة  يف  امل�����ض��وؤول��ة  واأ����ض���ارت 
اإىل  غ���ي���ن���ي�������ض، ه������دى خ���������ض����اب، 
هذه  ف���ى  امل�����ض��ارك��ني  م��ع��ظ��م  اأن 
نوعها هم  الفريدة من  الفعالية 
املتحم�ضني  امل��دار���ض  م��ن ط��الب 
العاملي،  غيني�ض  �ضجل  ل��دخ��ول 
وفق ما ورد يف موقع "يو بي اآي" 

الإلكرتوين. 

اكت�ساف جزيئة جديدة يف املادة
ج�ضيمات  ثالثة  من  موؤلفة  جديدة  جزيئة  اكت�ضفت 
حتى  املعروفة  امل��ادة  مكونات  اأ�ضغر  وهي  "كوارك"، 
اليوم، يف م�ضادم الهدرونات الكبري، بح�ضب ما اأعلنت 

املنظمة الأوروبية للبحوث العلمية.
ت�ضارلز من خمتر  الفرن�ضي ماثيو  الباحث  واأو�ضح 
الفيزياء النووية والطاقات العالية يف املركز الوطني 
هذه  يف  ���ض��ارك  ال���ذي  فرن�ضا،  يف  العلمية  ل��الأب��ح��اث 

الأبحاث اإنها جزيئة ثقيلة جدا وغري م�ضتقرة.
وهذه اجلزيئة اجلديدة التي �ضميت "اك�ض. اآي. �ضي. 
���ض��اح��ر وج�ضيم  ك����وارك  " م��وؤل��ف��ة م��ن ج�ضيمي  ���ض��ي 

كوارك علوي وهي تنتمي اإىل �ضاللة الباريونات.
وعمليا، كل املادة التي حتيط بنا موؤلفة من الباريونات 
والنيوترونات.  الروتونات  اأنواعها  اأ�ضهر  من  التي 
اأنواع من الكوارك واأ�ضناف متعددة من  ويوجد �ضتة 
" مذكورة  �ضي  �ضي.  اآي.  "اك�ض.  وجزيئة  ال��ب��اري��ون. 
ر�ضدها  يتم  مل  لكن  للج�ضيمات  الفيزياء  نظرية  يف 

�ضابقا.

وقال الباحث هذا الكت�ضاف يوؤكد املعادلت احل�ضابية 
القائمة على النموذج املعياري.

وي�����ض��م��ل ال��ن��م��وذج امل���ع���ي���اري، ال����ذي و���ض��ع يف بداية 
اجلزيئات  ح����ول  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة  امل���ع���ارف  ال�����ض��ب��ع��ي��ن��ات، 
للمادة  تف�ضريا  يقدم  ل  اأن��ه  غري  الأ�ضا�ضية،  والقوى 
 95 معا  ت�ضكالن  اللتني  املظلمة  وال��ط��اق��ة  ال�����ض��وداء 
% من الكون. كما ل ي�ضمح هذا النموذج بفهم اأ�ض�ض 
اآين�ضتاين.  بها  التي تقدم  الن�ضبية  اجلاذبية ونظرية 
ويبحث العلماء عن �ضبل لتعزيز هذه النظرية، فكلما 
ازدادت اجلزيئات املر�ضودة، زادت قدرة الباحثني على 

اختبار مفاهيم النظرية.
ب���رزت ه���ذه اجل��زي��ئ��ة اجل���دي���دة بف�ضل جتارب  وق���د 
م�ضادم  يف  ال��ك��ب��ري  اجل���زي���ئ���ات  م��ع��ج��ل  يف  اأج����ري����ت 
الهدرونات الواقع عند احلدود بني �ضوي�ضرا وفرن�ضا.

بوزون  باكت�ضاف  امل�ضادم  �ضمح هذا   ،2012 العام  ويف 
حجر  ال��ف��ي��زي��اء  علماء  يعتره  ال���ذي  ال�ضهري  هيغز 

الأ�ضا�ض يف الهيكلية الأ�ضا�ضية للمادة.


