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�مل�سرف �ملركزي يطلب جتميد �أر�سدة وح�سابات 
�لأفر�د و�لكيانات �ملدرجة على قو�ئم �لإرهاب

•• اأبوظبي -وام: 

كافة  البنوك  اإىل  تعميما  ام�س  امل��رك��زي  الإم����ارات  م�صرف  اأ���ص��در 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات امل��ال��ي��ة الأخ����رى ال��ع��ام��ل��ة يف ال��دول��ة ب�����ص��رورة البحث 
من  لأي  ع��ائ��دة  ا�صتثمارات  اأو  ودائ���ع  اأو  ح�صابات  اأي��ة  وجتميد  ع��ن 
اأدرجتها دولة الإم��ارات واململكة العربية  التي  الأ�صخا�س والكيانات 
قوائم  على  العربية  م�صر  وجمهورية  البحرين  ومملكة  ال�صعودية 

الإرهاب لديها.                                            )التفا�صيل �س2(

وقعت اتف�قية اإع�دة ت�أهيل مركز �صحي مبدينة املكال
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يوزع 

م�ساعد�ت �إغاثية بح�سرموت
•• ح�رضموت-املكال-وام:

وزعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ام�س عددا من ال�صالل الغذائية 
ح�صرموت..  حمافظة  ���ص��رق  ال�صرقية  ال��دي�����س  م��دي��ري��ة  اأه���ايل  على 
ا�صتفادت منها الأ�صر الفقرية وذات الدخل املحدود وذوي الحتياجات 

اخلا�صة واأ�صرهم من اأبناء املديرية.
توزعها  التي  الإغاثية  امل�صاعدات  اإط��ار  يف  ال�صالل  ه��ذه  توزيع  وي��اأت��ي 
الهيئة دعما للفئات املعوزة يف املجتمع اليمني بهدف تخفيف تداعيات 
الظروف القت�صادية جراء انقالب احلوثيني على ال�صرعية يف البالد.

اتفاقية  ام�س  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  اخ��رى وقعت هيئة  من جهة 
اإعادة تاأهيل و�صيانة مبنى املركز ال�صحي مبديرية الدي�س ال�صرقية يف 

مدينة املكال اليمنية بتمويل كامل من الهيئة.
)التفا�صيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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م�صتوطنون يحتلون منزل فل�صطينيا يف اخلليل مب�صاعدة جي�س الحتالل

نائب رئي�س الدولة خالل اطالعه على روؤية مركز حممد بن را�صد لإعداد القادة  )وام(

اطلع على روؤية مركز حممد بن را�صد لإعداد الق�دة

نائب رئي�س �لدولة: �سبابنا ثروتنا وهم قادة �مل�ستقبل 
•• دبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأك��د 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأهمية خلق قيادات اإماراتية �صابة 

قادرة على �صناعة م�صتقبل دولة الإمارات والعامل يف �صتى املجالت.
اآل مكتوم خالل اطالعه على  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  وقال �صاحب 
روؤية مركز حممد بن را�صد لإعداد القادة يف املكتب التنفيذي بدبي وبح�صور 
�صبابنا   �� دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ مكتوم بن حممد  �صمو 

ثروتنا وهم قادة امل�صتقبل نعدهم بالعلم واحلكمة ونثقل عقولهم بالتدريب 
واملهارات املبتكرة حتى ي�صتطيعوا خلق روؤى م�صتقبلية ل�صناعة م�صتقبل دولة 

الإمارات والعامل باأ�صره.
واأ�صاف �صموه اطلعت على روؤية تطوير مركز حممد بن را�صد لإعداد القادة 
حيث ع��رت ال��روؤي��ة اجل��دي��دة ع��ن ثقافة وروؤي���ة دول��ة الإم����ارات يف �صناعة 
مبتكرة  وعقول  قيادات  خلق  يف  الإن�صاين  البعد  وتعزيز  امل�صتقبل  وت�صميم 
دولة  الرابعة ومتكني  ال�صناعية  الثورة  ق��ادرة على مواجهة جميع حتديات 

الإمارات من حتقيق اأجندتها وروؤيتها املئوية 2071 . )التفا�صيل �س2(

اجتم�ع ط�رىء لوزراء اخل�رجية العرب اليوم

دعو�ت فل�سطينية للت�سعيد �سد �لإجر�ء�ت �جلديدة بالأق�سى
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

الحتالل  ���ص��ل��ط��ات  اإ�����ص����رار  م���ع 
موا�صلة  ع���ل���ى  ال����ص���رائ���ي���ل���ي���ة 
التاريخي  الو�صع  اإجراءاتها بحق 
املبارك،  للم�صجد الق�صى  القائم 
املنطقة،  ا���ص��ت��ع��ال  ف��ر���س  ت��ت��زاي��د 
ح����ت����ى ب����ات����ت م����ق����وم����ات ان�������دلع 

انتفا�صة ثانية قائمة.
امل�صجد  اح���������داث  دخ��������ول  ف���م���ع 
الق�����ص��ى ا���ص��ب��وع��ه��ا ال���ث���اين، فان 
ت��وت��را، وموجات  ت����زداد  الو����ص���اع 
امل�صلني  واع��داد  تتفاقم،  الغ�صب 
ال�����ص��وارع وال�����ص��اح��ات يف تزايد  يف 
�صلطات  تعزز  وباملقابل  م�صطرد، 
الح���ت���الل م��ن ت��واج��ده��ا وزي����ادة 
و�صائلها القمعية،بعد ان ا�صتبدلت 
بتقنيات  الل��ك��رون��ي��ة  ال��ب��واب��ات 
املنظمات  ت���رف�������ص���ه���ا  ج�����دي�����دة 
الر�صمية  وامل�����ص��ت��وي��ات  ال�صعبية 
واملرجعيات الدينية الفل�صطينية، 
كلها عوامل تدفع نحو الت�صعيد، 

كما يقول حمللون.
اأم�س  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ون،  ووا����ص���ل 
الأربعاء، ال�صالة يف �صوارع القد�س 
امل��ح��ت��ل��ة راف�����ص��ني ال���دخ���ول اإىل 

اإ�صرائيل،  مع  الثنائية  العالقات 
م�صاء  جت��م��ي��ده��ا  اع���ل���ن  وال����ت����ي 

اجلمعة.
وقال عبا�س يف بدء اجتماع للقيادة 
المور  ت��ع��د  مل  م��ا  الفل�صطينية 
من   14 قبل  عليه  ك��ان��ت  م��ا  اىل 
مت��وز/ي��ول��ي��و،ل��ن ت��ك��ون ه��ن��اك اي 

تغيريات.
و�صدر قرار احلكومة ال�صرائيلية 
باإزالة البوابات بعد ات�صال هاتفي 
بني العاهل الردين امللك عبد اهلل 
الثاين ونتانياهو. ويرتبط الأردن 
واإ�صرائيل مبعاهدة �صالم منذ عام 
1994 تعرف مبوجبها الدولة 
ال��ع��ري��ة ب��و���ص��اي��ة امل��م��ل��ك��ة على 

املقد�صات يف القد�س.
وزراء  جم��ل�����س  ي��ع��ق��د  ذل�����ك  اىل 
طارئا  اجتماعا  العرب  اخلارجية 
برئا�صة  اخل��م��ي�����س  ال���ي���وم  م�����ص��اء 
اجل��م��ه��وري��ة اجل���زائ���ري���ة ،وذل����ك 
اململكة  م�����ن  ط����ل����ب  ع����ل����ى  ب����ن����اء 
الردن����ي����ة ال��ه��ا���ص��م��ي��ة ل��ل��ن��ظ��ر يف 
والجراءات  الع��ت��داءات  مو�صوع 
الخ����رية يف مدينة  ال���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 
الأق�صى  امل�صجد  وح���رم  ال��ق��د���س 

ال�صريف.

امل�صجد الأق�صى املبارك احتجاجاً 
على اأي اإجراءات تتخذها �صلطات 

الحتالل الإ�صرائيلي. 
الحتالل  ���ص��ل��ط��ات  اأزال�������ت  وق����د 
املعادن  ك�صف  بوابات  الإ�صرائيلي 
اإل  الأق�صى.  امل�صجد  مداخل  عن 
اأنها تعتزم ن�صب كامريات ح�صا�صة 

عند بواباته. 
الدخول  الفل�صطينيون  ويرف�س 
من  ق��رار  انتظار  يف  الأق�صى  اإىل 
الإ�صالمية  لالأوقاف  تابعة  جلنة 

لتقييم الو�صع فيه. 

بداأت الحتجاجات عندما ن�صبت 
قوات الحتالل بوابات اإلكرونية 
للمعادن  ك���ا����ص���ف���ة  اأن����ه����ا  ادع�������ت 
الأق�صى.  امل�����ص��ج��د  م���داخ���ل  ع��ن��د 
ي�صتبك  ال������وق������ت،  ذل������ك  وم����ن����ذ 
الفل�صطينيون مع قوات الحتالل 
امل�صجد  اإىل  ال��دخ��ول  ويرف�صون 
الأق�صى ويوؤدون ال�صالة خارجه. 
الفل�صطينيني  م��ئ��ات  اأدى  وق����د 
�صالة الظهر الأربعاء اأمام اإحدى 
البلدة  امل�صجد الأق�صى يف  بوابات 

القدمية يف القد�س املحتلة. 

وكانت الوقاف ال�صالمية اعلنت 
امل�صجد الق�صى  ان ل دخ��ول اىل 
اىل ح���ني ق��ي��ام جل��ن��ة ت��اب��ع��ة لها 

بتقييم الو�صع فيه.
ال�صرائيلية  ال�����ص��ل��ط��ات  و���ص��ع��ت 
امام مداخل  املعادن  ك�صف  بوابات 
14 من  ب��ع��د  امل�����ص��ج��د الق�����ص��ى 
متوز يوليو، اإثر هجوم اأقدم عليه 
ا�صرائيل  ع��رب  م��ن  �صبان  ث��الث��ة 
�صرطيني  م���ق���ت���ل  ع�����ن  واأ�����ص����ف����ر 

ا�صرائيليني وال�صبان الثالثة.
ويرى الفل�صطينيون يف الجراءات 
الأم�����ن�����ي�����ة الأخ�������������رية حم����اول����ة 
على  �صيطرتها  لب�صط  ا�صرائيلية 
اإىل رف�س  امل��وق��ع وه��و م��ا دفعهم 

دخول احلرم القد�صي.
وتخللت الحتجاجات الفل�صطينية 
ا�صت�صهاد  ع��ن  اأ���ص��ف��رت  ���ص��دام��ات 
خم�صة فل�صطينيني. وليل اجلمعة، 
طعن فل�صطيني اأربعة ا�صرائيليني 
تويف ثالثة منهم يف م�صتوطنة يف 

ال�صفة الغربية املحتلة.
الرئي�س  ا����ص���رط  اهلل،  رام  ويف 
عبا�س  حم����م����ود  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 
اإع����ادة الم���ور اىل م��ا ك��ان��ت عليه 
ل�صتئناف  الق�����ص��ى  امل�����ص��ج��د  يف 

وزير الدف�ع يف عهده يك�صف دخول امل�رينز ب�أمره:

تون�س: دعوة �إىل حماكمة �ملرزوقي بتهمة �خليانة �لعظمى.!

امللي�صي�ت تقتل مينيً� خمتطف� حتت التعذيب

�أمهات �ملختطفني ب�سنعاء يطالنب �ل�سليب �لأحمر باإنقاذهم
•• عوا�صم-وكاالت:

نفذت رابطة اأمهات املختطفني يف العا�صمة اليمنية 
وت�صامنية  احتجاجية  وقفة  الأربعاء،  اأم�س  �صنعاء، 
تزامناً  الأحمر،  لل�صليب  الدولية  اللجنة  مقر  اأم��ام 

مع زيارة رئي�صها بير ماورير اإىل اليمن.
الدولية  اللجنة  رئي�س  املختطفني  اأم��ه��ات  ونا�صدت 
لل�صليب الأحمر، اإنقاذ اأبنائهن املختطفني وال�صغط 
امل�صلحة حتى تطلق  على ميلي�صيات احلوثي و�صالح 
من  ق�صراً  واملخفيني  املختطفني  م��ن  الآلف  ���ص��راح 

�صجونها.
وطالبت الأمهات املجتمع الدويل بتحمل م�صوؤولياته 
املختطفني  ق�����ص��ي��ة  وال��ق��ان��ون��ي��ة جت����اه  الإن�����ص��ان��ي��ة 
واملخفيني ق�صراً يف �صجون احلوثي و�صالح باعتبارها 

ق�صية اإن�صانية باملقام الأول.
و�صالح  احل����وث����ي  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا  الأم������ه������ات،  وح���م���ل���ت 
ع��ن �صحة وحياة  ال��ك��ام��ل��ة  امل�����ص��وؤول��ي��ة  الن��ق��الب��ي��ة، 
اأبنائهن املختطفني داخل �صجونها، والذين يتعر�صون 
للتعذيب والإهمال ال�صحي املتعمد، بل تتم حماكمة 

الع�صرات منهم حماكمة هزلية بتهم كيدية وباطلة، 
وفقا لبيان �صادر عن الوقفة الحتجاجية.

ثالث  الن��ق��الب��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�صيات  وق��ت��ل��ت  ه���ذا 
خمتطف ميني بالتعذيب الوح�صي الب�صع يف �صجونها 
ال�����ص��ه��ر احل�����ايل، ���ص��م��ن ج��رائ��م��ه��ا الدموية  خ���الل 
املناطق  ال��ي��م��ن��ي��ني يف  ب��ح��ق  امل�����ص��ت��م��رة  وان��ت��ه��اك��ات��ه��ا 

اخلا�صعة ل�صيطرتها.
�صجون  يف  خمتطفا  �صابا  اأن  حملية  م�صادر  واأف���ادت 
احلوثيني مبحافظة حجة �صمايل اليمن، تويف اأم�س 
الب�صع  اجل�����ص��دي  للتعذيب  تعر�صه  ب��ع��د  الأرب���ع���اء، 
الذين علقوه بحبل  النقالبيني  والوح�صي من قبل 
اأنواع  اأب�صع  ومار�صوا �صده  انفرادية  زنزانة  �صقف  يف 
مل��ا نقلته امل�����ص��ادر من  ال��ت��ع��ذي��ب ط����وال اأي�����ام، وف��ق��اً 

زمالئه املختطفني.
بن  م�صعود  املختطف  ال�صاب  اأن  امل�����ص��ادر  واأو���ص��ح��ت 
ميلي�صيات  اأي��دي  على  م�صرعه  لقي  البكايل،  يحيى 
احلوثي عقب جل�صات تعذيب وح�صية ا�صتمرت طوال 
اأيام عديدة داخل اإحدى الزنزانات النفرادية ب�صجن 

الأمن ال�صيا�صي يف مدينة حجة.

رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

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

ت�سيد  �ل��ع��رب��ي��ة  �جل��ام��ع��ة 
ل�»�أونرو�« �لإمار�تي  بالدعم 

•• القاهرة -وام:

اأ��������ص�������ادت ج����ام����ع����ة ال����دول����ة 
بالترعات  ام�������س  ال��ع��رب��ي��ة 
الدول  بع�س  تقدمها  ال��ت��ي 
العربية ومنها دولة الإمارات 
واململكة  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
والكويت  ال�صعودية  العربية 
ل�����دع�����م م����ي����زان����ي����ة وك����ال����ة 
الالجئني  وت�����ص��غ��ي��ل  غ�����وث 

الفل�صطينيني اأونروا.
وق������ال ال�����ص��ف��ري ���ص��ع��ي��د اأب����و 
امل�صاعد  ال��ع��ام  الأم����ني  ع��ل��ي 
والأرا�صي  فل�صطني  ل�صوؤون 
باجلامعة  امل��ح��ت��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اأم�س  ل���ه  ت�����ص��ري��ح��ات  يف   -
ع��ل��ى ه��ام�����س اأع��م��ال موؤمتر 
امل���������ص����رف����ني ع����ل����ى ������ص�����وؤون 
الالجئني الفل�صطينيني - اإن 
ه��ذه ال���دول ق��دم��ت ترعات 
اإ�صافة  الوكالة  لدعم  �صخية 
اإىل م�صاهماتها يف موازنتها.

وثمن اأبوعلي مواقف الدول 
ملجتمع  امل�����ص��ي��ف��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال��الج��ئ��ني وم���ا ت��ق��دم��ه من 
ال�صلطة  خدمات لهم خا�صة 
والأردن وم�صر  الفل�صطينية 
ولبنان.. م�صددا على �صرورة 
ال�صعب  لأبناء  الدعم  تقدمي 
جمتمع  خا�صة  الفل�صطيني 

الالجئني.

�أعلى حمكمة �أوروبية جتيز 
�للجوء طالبي  ترحيل 

•• بروك�صيل-وكاالت:

ق����ال����ت امل���ح���ك���م���ة ال���ع���ل���ي���ا يف 
الحتاد الأوروبي اإن القانون 
اللجوء  ي��ل��زم ط��ال��ب��ي  ال����ذي 
بلد  اأول  يف  طلباتهم  تقدمي 
اإل��ي��ه م��ل��زم ح��ت��ى يف  ي�صلون 

احلالت ال�صتثنائية.
احلكم  ه��ذا  يوؤثر  اأن  وميكن 
الذي �صدر يف ق�صية رفعتها 
و���ص��ل��وف��ي��ن��ي��ا على  ال��ن��م�����ص��ا 
طالبي  م���ن  امل���ئ���ات  م�����ص��ري 
خالل  و�صلوا  ال��ذي  اللجوء 
اأزمة اللجوء عامي 2015-
الق�صايا  وك���ان���ت   .2016
بعائلتني  ت��ت��ع��ل��ق  امل���رف���وع���ة 
�صوري  ورج������ل  اأف���غ���ان���ي���ت���ني 
ق���دم���وا ط��ل��ب ال���ل���ج���وء بعد 
ك��روات��ي��ا. وقالت  م��غ��ادرت��ه��م 
اإن البت يف الق�صايا  املحكمة 

منوط بكرواتيا.
وقد ن�صاأت الأزمة �صيف عام 
مليون  تدفق  ح��ني   2015

لجئ عر اأوروبا الغربية.
ووفقا ملا ي�صمى قانون دبلن، 
ال��الج��ئ��ني تقدمي  ف���اإن على 
دولة  اأول  يف  ال��ل��ج��وء  ط��ل��ب 
م��ن دول الحت����اد الأوروب�����ي 
اأملانيا  لكن  اأر���ص��ه��ا،  ي��ط��اأون 
جمدت تطبيق هذا النظام يف 

حال الالجئني ال�صوريني.

•• الفجر - تون�س - خا�س

احلرباوي  املنجي  تون�س  ن��داء  حركة  عن  النائب  دع��ا 
املن�صف  ال�������ص���اب���ق  امل����وؤق����ت  ال���رئ���ي�������س  حم���اك���م���ة  اىل 
على خلفية  للدولة  العظمى  اخليانة  بتهمة  املرزوقي 
اأدىل بها وزير الدفاع يف  الت�صريحات احل�صرية التي 

عهده عبد الكرمي الزبيدي ل�صحيفة ال�صارع املغاربي 
املحلية الثالثاء واملتعلقة باأحداث ال�صفارة الأمريكية. 
اأن ت�صريحات  اإىل  الأرب��ع��اء  اأم�����س  واأ���ص��ار احل��رب��اوي 
خطورة  فيها  واأن  والأدل����ة  بالقرائن  ثابتة  ال��زب��ي��دي 
البالد  املرزوقي بتهمة خيانة  كبرية تتطلب حماكمة 

واأنه يرّتب عنها تتبع ق�صائي.  )التفا�صيل �س15(

عبد الكرمي الزبيدي ميني ال�صورة يكذب رواية املرزوقي

النظ�م يوا�صل خرق هدنة غوطة دم�صق
�جلامعة �لعربية ترف�س �أي 

ترتيبات توؤدي �إىل تق�سيم �سوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

الغوطة  يف  النار  وقف  اتفاق  و�صع  ما  خروقاته،  ال�صوري  النظام  وا�صل 
يف  جم��زرة  النظام  ط��ائ��رات  ارتكبت  فقد  الن��ه��ي��ار،  �صفري  على  ال�صرقية 
اإ�صافة  اأطفال،  بينهم  8 مدنيني  فيها  قتل  دم�صق،  بريف  مدينة عربني 
اأ�صدرته قاعدة  اأك��دت رو�صيا يف بيان  اآخرين. من جانبها،   30 اإىل جرح 
حميميم اأن الغارات �صت�صتمر على الغوطة ال�صرقية ما دامت فيها جبهة 

فتح ال�صام، الن�صرة �صابقاً.
وك�صرت اخلروقات التي جاءت باجلملة �صمت الهدنة بعد اأيام على جتديد 
تطبيقها يف الغوطة ال�صرقية يف ريف دم�صق حتت م�صمى مناطق خف�س 
الت�صعيد. وح�صب املر�صد ال�صوري حلقوق الإن�صان، فقد ا�صتهدفت ثماين 
غارات و�صط مدينة عربني، ما اأ�صفر عن مقتل 8 مدنيني بينهم اأطفال 

ون�صاء، واإ�صابة 30 �صخ�صاً على الأقل.
امل�صهد تكرر يف زملكا وال�صيفونية وعني ترما وحر�صتا ما ت�صبب باإ�صابات 
بلدات  اأط��راف  النظام نريانها على  ق��وات  واأ�صرار مادية. كذلك، فتحت 
امل��رج، وكذلك ج�صرين  نامي مبنطقة  وبيت  والن�صابية  ال�صواهرة  حو�س 

وحي جوبر الواقع �صرق العا�صمة.
متركزات  الإ���ص��الم  جي�س  مقاتلي  ا�صتهداف  ال�صوري  املر�صد  وث��ق  كما 
لقوات النظام وامل�صلحني املوالني لها يف حمور حو�س ال�صواهرة والريحان 

بالغوطة ال�صرقية.
اأن  �صاأنها  ترتيبات من  العربية رف�صها لأي  اأك��دت اجلامعة  القاهرة  ويف 

توؤدي اإىل تق�صيم �صوريا اأو الخالل بو�صعيتها كدولة موحدة 
واأكد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية اأهمية ا�صتمرار 
املبعوث الأممي اإىل �صوريا �صتيفان دي م�صتورا يف اإحاطة اجلامعة ب�صكل 
دوري باأهم نتائج وتطورات الت�صالت املختلفة التي يجريها ومكتبه مع 
وذلك  ال�صورية  بالأزمة  املعنية  والدولية  والإقليمية  ال�صورية  الأط��راف 

من منطلق اأن تلك الأزمة هي بالأ�صا�س اأزمة عربية.
جاء ذلك خالل ا�صتقبال اأبو الغيط ام�س ال�صفري رمزي عز الدين نائب 

املبعوث الأممي اإىل �صوريا.

تعهدت ب�تخ�ذ تدابري انتق�مية
رو�سيا حتذر: �لعقوبات �لأمريكية �جلديدة تقود �إىل �ملجهول

•• مو�صكو-رويرتز: 

الأم��ريك��ي��ة اجلديدة  العقوبات  اأن  م��ن  الأرب��ع��اء،  اأم�����س  رو�صيا،  ح��ذرت 
اإنها على  وقالت  املجهول،  نحو  بالفعل  املتوترة  العالقات  تاأخذ  �صدها 

و�صك الإعالن عن تدابري انتقامية.
ل�صالح  الأول  اأم�س  �صاحقة،  باأغلبية  الأمريكي  النواب  و�صوت جمل�س 
ف��ر���س ع��ق��وب��ات ج��دي��دة ع��ل��ى رو���ص��ي��ا واأل����زم ال��رئ��ي�����س دون��ال��د ترامب 

باحل�صول على موافقة النواب قبل تخفيف العقوبات على مو�صكو.
ويتعني اأن يوافق جمل�س ال�صيوخ على الت�صريع قبل اإر�صاله اإىل البيت 

الأبي�س ليوقعه ترامب.
ريابكوف  �صريجي  الرو�صي  اخلارجية  وزير  نائب  قال  الأربعاء،  واأم�س 
اإن العقوبات الأمريكية اجلديدة ل ترك جماًل لتح�صني العالقات يف 

امل�صتقبل القريب بل تاأخذها اإىل املجهول.
تطبيع  ع��ل��ى عملية  ب��ال��غ  �صلبي  ت��اأث��ري  ب��ال��ف��ع��ل  ل��ه��ذا  »ك����ان  واأ����ص���اف 

عالقاتنا«.
وم�صى قائاًل اإن العالقات الأمريكية-الرو�صية تدخل »منطقة جمهولة 

من الناحية ال�صيا�صية والدبلوما�صية«.
اأنها �صرد على ما تعتره  املتحدة من  الوليات  وح��ذرت رو�صيا م��راراً 
اأن مو�صكو �صئمت من اإظهار �صبط  خطوات عدائية. واأو�صح ريابكوف 

النف�س.
ع��ددا كبريا جدا من  اأن  ال�صهر  الرو�صية هذا  وزارة اخلارجية  وذك��رت 
دبلوما�صي  غ��ط��اء  حت��ت  رو���ص��ي��ا  يف  يعملون  الأم��ريك��ي��ني  اجل��وا���ص��ي�����س 
35 من  ط��رد  على  وا�صنطن  اإق���دام  على  ردا  بع�صهم  تطرد  ق��د  واأن��ه��ا 

الدبلوما�صيني الرو�س العام املا�صي.

ج���ن���دي���ًا   26 م���ق���ت���ل 
لطالبان ب��ه��ج��وم  �أف��غ��ان��ي��ًا 

•• قندهار-اأ ف ب:

قتل 26 جنديا اأفغانيا على القل 
واأ���ص��ي��ب 13 اآخ������رون ب���ج���روح يف 
على  طالبان  حركة  نفذته  هجوم 
جنوب  يف  قندهار  ولي��ة  يف  قاعدة 
وزارة  اأع��ل��ن��ت  م��ا  بح�صب  ال���ب���الد، 
الدفاع الربعاء يف ما ي�صكل �صربة 

جديدة لقوات المن.
واأعلن �صالح اجلو الفغاين انه �صن 
���ص��رب��ات ل��دع��م ال��ق��وات ال��ري��ة يف 
وبداأ  �صاعات  ا�صتمر  الذي  الهجوم 
الثالثاء  ليل  م��ن  متاأخر  وق��ت  يف 
الربعاء. وقال  وا�صتمر حتى فجر 
ال�����وزارة اجلرنال  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث 
13 جنديا على  اأن  وزي���ري  دول��ت 
الهجوم  يف  ب��ج��روح  ا�صيبوا  الق��ل 
بب�صالة وقتلوا  وان اجلنود قاوموا 

اأكرث من 80 ارهابيا.
كرزايل  منطقة  يف  ال��ق��اع��دة  ت��ق��ع 
النائية يف اإقليم خاريز على حدود 
ولية هلمند املجاورة حيث ت�صيطر 
م�صاحات  ع���ل���ى  ط���ال���ب���ان  ح���رك���ة 

�صا�صعة من الرا�صي.
�صريزاي  رازق  اجل������رنال  و����ص���رح 
املنطقة  يف  اجل���و  ���ص��الح  م�����ص��وؤول 
"لقد نفذنا عدة غارات وقتلنا منهم 
الع�صرات. وقامت مروحياتنا بنقل 
م�صت�صفيات  اىل  امل�صابني  اجلنود 
يف ق��ن��ده��ار. وق����ال م�����ص��وؤول رفيع 
ل  جنديا   12 نحو  ان  اجلي�س  يف 

يزالون يف عداد املفقودين.
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اأخبـار الإمـارات
�مل�سرف �ملركزي يطلب جتميد �أر�سدة وح�سابات �لأفر�د 

و�لكيانات �ملدرجة على قو�ئم �لإرهاب
•• اأبوظبي -وام: 

كافة  البنوك  اإىل  تعميما   hls امل��رك��زي  الإم����ارات  م�صرف  اأ���ص��در 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات امل��ال��ي��ة الأخ����رى ال��ع��ام��ل��ة يف ال��دول��ة ب�����ص��رورة البحث 
من  لأي  ع��ائ��دة  ا�صتثمارات  اأو  ودائ���ع  اأو  ح�صابات  اأي��ة  وجتميد  ع��ن 
اأدرجتها دولة الإم��ارات واململكة العربية  الأ�صخا�س والكيانات التي 
قوائم  على  العربية  م�صر  وجمهورية  البحرين  ومملكة  ال�صعودية 
الإرهاب لديها. وقال امل�صرف يف بيانه اإنه .. يف اإطار جهود كل من 
ال�صعودية ومملكة  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة 

الإرهاب  مكافحة  يف  امل��وح��دة  العربية  م�صر  وجمهورية  البحرين 
باأ�صماء  دولهم  يف  ال�صادرة  القوائم  حتديث  يف  امل�صتمرة  وجهودهم 
الكيانات والأفراد املدرجني على قوائم الإرهاب .. وا�صتنادا اإىل قرار 
 -28  2017 جمل�س الوزراء لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم 
باإدراج اأ�صماء ت�صعة اأفراد و ت�صعة كيانات على قوائم الإرهاب .. فقد 
اأ�صدر امل�صرف املركزي تعميما موجها اإىل البنوك كافة واملوؤ�ص�صات 
اأية  املالية الأخرى العاملة يف الدولة ب�صرورة البحث عن وجتميد 
ح�صابات اأو ودائع اأو ا�صتثمارات عائدة لأي من الأ�صخا�س والكيانات 

الواردة يف قرار جمل�س الوزراء املذكور اأعاله.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يهنئون 
رئي�س �ملالديف بذكرى ��ستقالل بالده

•• اأبوظبي -وام: 

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
رئي�س  عبدالقيوم  يامني  عبداهلل  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 
جمهورية املالديف مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل بالده. كما بعث �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني 

اإىل فخامة الرئي�س عبداهلل يامني عبد القيوم.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئون رئي�سة ليبرييا بعيد �ل�ستقالل

•• اأبوظبي -وام: 

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 
رئي�س  �صريليف  جون�صون  اإيلني  الرئي�صة  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل( 

جمهورية ليبرييا وذلك مبنا�صبة ذكرى اإ�صتقالل بالدها.
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب  رئي�س جمل�س 
امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن 

برقيتي تهنئة مماثلتني اىل فخامة الرئي�صة اإيلني جون�صون �صريليف.

اطلع على روؤية مركز حممد بن را�صد لإعداد الق�دة

نائب رئي�س �لدولة: �سبابنا ثروتنا وهم قادة �مل�ستقبل 
•• دبي-وام:

اآل مكتوم  اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
ال��وزراء حاكم دبي  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
قادرة  �صابة  اإم��ارات��ي��ة  ق��ي��ادات  اأه��م��ي��ة خلق  اهلل  رع���اه 
على �صناعة م�صتقبل دولة الإم��ارات والعامل يف �صتى 

املجالت.
وقال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
خ���الل اط���الع���ه ع��ل��ى روؤي�����ة م��رك��ز حم��م��د ب���ن را�صد 
وبح�صور  ب��دب��ي  التنفيذي  املكتب  يف  ال��ق��ادة  لإع����داد 
�صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
امل�صتقبل نعدهم  �� �صبابنا ثروتنا وهم قادة  حاكم دبي 
واملهارات  بالتدريب  عقولهم  ونثقل  واحلكمة  بالعلم 
املبتكرة حتى ي�صتطيعوا خلق روؤى م�صتقبلية ل�صناعة 

م�صتقبل دولة الإمارات والعامل باأ�صره.
واأ�صاف �صموه اطلعت على روؤية تطوير مركز حممد 
الروؤية اجلديدة  القادة حيث عرت  بن را�صد لإع��داد 
عن ثقافة وروؤي��ة دول��ة الإم���ارات يف �صناعة وت�صميم 
قيادات  خ��ل��ق  يف  الإن�����ص��اين  ال��ب��ع��د  وت��ع��زي��ز  امل�صتقبل 
حتديات  جميع  مواجهة  على  ق���ادرة  مبتكرة  وع��ق��ول 
الإم��ارات من  دولة  الرابعة ومتكني  ال�صناعية  الثورة 
تعي�س  ب��اأن   2071 املئوية  وروؤيتها  اأجندتها  حتقيق 
اأجيال امل�صتقبل حياة اأ�صعد يف بيئة اأف�صل ومع فر�س 
اأكر وتوا�صل اأقوى واأكرث تاأثريا مع العامل وحتقيق 
خططها التنموية ودعم م�صروع م�صبار الأمل و�صول 
اإىل املريخ وذلك من خالل اإعداد قيادات رائدة عامليا 

يف جميع القطاعات عن طريق طرح برامج تطويرية 
مع اأف�صل ال�صركاء العامليني.

ح�صر الجتماع معايل حممد عبداهلل القرقاوي وزير 
�صوؤون جمل�س الوزراء رئي�س املكتب التنفيذي ل�صاحب 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ص��د ال م��ك��ت��وم ومعايل 

الدكتور �صلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة.
دبي  قيادات  تطوير  على  يعمل  �صوف  املركز  اأن  يذكر 
املجالت  �صتى  يف  والرياديني  واملبدعني  املنتجني  من 
والقادرين على ت�صخري الإمكانات الكاملة لراأ�س املال 
لبناء مدينة ذكية وم�صتدامة وحمور رئي�س  الب�صري 

يف القت�صاد العاملي.
ت��دري��ب��ي��ة خالل  500 دورة  اأك����رث م��ن  امل��رك��ز  وق����دم 
اأكرث  تخريج  يف  و�صاهم  املا�صية  عاما  ع�صر  اخلم�صة 
من 600 قائد يف عدة قطاعات يتولون دفة امل�صاريع 

الكرى داخل دولة الإمارات.
القادة  لإع����داد  متخ�ص�صة  ب��رام��ج  امل��رك��ز  ي��ق��دم  ك��م��ا 
الإماراتيني يف القطاع احلكومي واخلا�س على م�صتوى 
كل ال�صفوف القيادية الإدارية والفنية والتخ�ص�صات 
جودة  ذات  ب��رام��ج  ت�صميم  على  ي�صرف  حيث  املهنية 
ذات  ب�صهادات  كفاءات  ذات  موؤهلني  ق��ادة  تخرج  عالية 

ا�صتمرارية  ف��ر���س  لتوفري  ومهنية  اأك��ادمي��ي��ة  قيمة 
التعليم والتدريب املهني يف كافة املجالت.

واخلريجني  القادة  بيانات  قاعدة  اأي�صا  املركز  ويوفر 
ل�صمان تدفق متوا�صل للقيادات يف القطاع احلكومي 
واخلا�س وي�صرف على الأن�صطة التي ت�صمن احلفاظ 
على جودة برامج اإعداد القادة و�صمعته وميتلك اأي�صا 
حقوق امللكية الفكرية للرامج القيادية اإ�صافة لدوره 
يف ت��اأ���ص��ي�����س ���ص��راك��ات م��ع م��وؤ���ص�����ص��ات رائ����دة لتحقيق 
م�صتوى اجلودة واحلفاظ على م�صتوى �صمعته اإقليما 

وعامليا.

حمكمة ��ستئناف 
�أبوظبي �لحتادية 

ت�سدر 3 �أحكام �أمنية
•• اأبوظبي -وام:

اأ�صدرت حمكمة ا�صتئناف اأبوظبي الحتادية يف جل�صتها التي عقدتها ام�س 
الأربعاء 3 اأحكام اأمنية .

بال�صجن  �صنة،   36 باك�صتاين اجلن�صية،   ، اأ.ز.م  املحكمة مبعاقبة  وحكمت 
وحتميله  العقوبة،  مدة  انق�صاء  بعد  البالد  عن  والبعاد  �صنوات   10 ملدة 
كافة امل�صاريف الق�صائية، وم�صادرة جميع الأجهزة الإلكرونية امل�صبوطة 

يف الق�صية.
لتنظيم  ان�صمامه  بعد  ال��دول��ة  اأر���س  على  بالتواجد  املحكمة  اأدان��ت��ه  وق��د 
مع�صكرات  يف  ع�صكرية  ت��دري��ب��ات  وتلقي  باك�صتان  يف  الره��اب��ي  ال��ق��اع��دة 
يف  الرهابي  ال�صام  /اأح��رار  تنظيم  اىل  لالن�صمام  و�صعيه  هناك  التنظيم 
�صوريا والرويج لأفكار وايديولوجيات التنظيم واأفكار تنظيمات ارهابية 
اخرى. وعلى الرغم من دفع حمامي الدفاع بعدم �صريان قانون مكافحة 
بالرويج لفكار  اأنه قام  الره��اب على موكله عند وقوع اجلرمية، قائال 
مكافحة  قانون  �صدور  قبل  اي   2013 و  اأحرار ال�صام يف عامي 2012 
قانون مكافحة  ي�صري عليه تطبيق  فاإنه ل  ع��ام، وعليه  الره��اب بحوايل 
الرهاب كون اجلرمية وقعت قبل �صدور القانون، اإل اأن املحكمة مل تاأخذ 
بالدفاع وادانته لكونه �صعى اىل ال�صفر اىل �صوريا لالن�صمام اىل اجلماعات 
الرهابية هناك بعد �صدور قانون مكافحة الرهاب يف الدولة. كما حكمت 
ملدة  بال�صجن  �صنة   25 اجلن�صية،  باك�صتاين   ، و  ن.  ع.  مبعاقبة  املحكمة 
انق�صاء مدة احلكم وحتميله كافة  بعد  البالد  �صنوات والبعاد عن  ثالث 
امل�صاريف الق�صائية لتعاونه وم�صاركته مع املدان الأول اأخر مع علمه مبا 
يرتكبه من خمالفات لقانون مكافحة الرهاب يف الإم��ارات وعدم اإبالغه 

اجلهات الأمنية بذلك.
ويف ق�صية اأخرى حكمت املحكمة مبعاقبة م.ع. ح ، اإماراتي اجلن�صية، 32 
اأحد مراكز املنا�صحة التابعة لوزارة الداخلية وو�صعه حتت  �صنة باإيداعه 
بتهمة  اإدان��ت��ه  بعد  �صهور   6 مل��دة  �صفره  ج��واز  وم�����ص��ادرة  الأمنية  املراقبة 
املتهم  ق�صية  املحكمة يف  نظرت  الثالثة  الق�صية  ويف  الإرهابية.  اخلطورة 
�س.ث.م ، اإماراتي اجلن�صية، 48 عاما، الذي تتهمه نيابة اأمن الدولة بن�صر 
تروج  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  على  وملفقة  كاذبة  واأخ��ب��ار  معلومات 
ورموز  ول�صخ�صيات  الدولة  ل�صمعة  وت�صيء  الرهابية  اجلماعات  لفكار 
قيادية فيها وت�صيء للعالقات بني الإم��ارات وكل من ال�صعودية وم�صر .. 
كما تتهمه النيابة بالرويج لأفكار وايديولوجيات تنظيمي داع�س واأن�صار 
يف  وم�صر  وال�صعودية  الإم���ارات  �صيا�صات  ومهاجمة  الرهابيني  ال�صريعة 
و�صمعة  الدولة  و�صمعة  ملواقف  ي�صيء  واليمن مبا  و�صوريا  العراق  اح��داث 
ال�صعودية وم�صر. وبعد ان ا�صتمعت املحكمة اىل اقوال املتهم يف دفاعه عن 
وموا�صلة  الق�صية  بتاأجيل  املحكمة  ام��رت  تقريبا،  دقيقة   15 ملدة  نف�صه 
على  النيابة  لإط��الع   2017 اأغ�صط�س   9 بتاريخ  جل�صة  اىل  فيها  النظر 
املذكرة املقدمة من كل من حمامي الدفاع واملتهم، وقررت املحكمة اي�صا 
اعادة ا�صتجواب �صاهد الثبات املقدم من قبل النيابة مرة اأخرى ملنح املتهم 

الفر�صة الكاملة للدفاع عن نف�صه يف نف�س التاريخ.

» �لهالل �لأحمر �لإمار�تي » يوزع م�ساعد�ت �إغاثية يف �لدي�س �ل�سرقية بح�سرموت

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يوقع �تفاقية �إعادة تاأهيل مركز �سحي مبدينة �ملكال �ليمنية

•• ح�رضموت-وام:

وزعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ام�س عددا من ال�صالل الغذائية على 
اأهايل مديرية الدي�س ال�صرقية �صرق حمافظة ح�صرموت.. ا�صتفادت منها 
الأ�صر الفقرية وذات الدخل املحدود وذوي الحتياجات اخلا�صة واأ�صرهم من 

اأبناء املديرية.
وياأتي توزيع هذه ال�صالل يف اإطار امل�صاعدات الإغاثية التي توزعها الهيئة 

الظروف  تداعيات  تخفيف  بهدف  اليمني  املجتمع  يف  املعوزة  للفئات  دعما 
القت�صادية جراء انقالب احلوثيني على ال�صرعية يف البالد.

واأو���ص��ح حممد امل��ه��ريي رئي�س ف��ري��ق ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي اأن هذه 
امل�صاريع الإغاثية والإن�صانية التي تنفذها الهيئة مبحافظة ح�صرموت تاأتي 
الإن�صاين  ذراعها  وينفذها  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  كامل من  بدعم 
املناطق  من  الكثري  م�صاريعها  غطت  التي  الحمر  الهالل  هيئة  يف  املمثل 
اليمنية املحررة. واأثنى املهريي على التعاون الكامل الذي تقدمه ال�صلطات 

املحلية باملحافظة.. ما �صاهم يف اإي�صال تلك امل�صاعدات اإىل م�صتحقيها.
وقال اإن الهيئة حتر�س على ا�صتمرار تنفيذ هذه امل�صاريع الإن�صانية واإدخال 
اليمنيني املحتاجني  اإىل كل  امل�صاعدات الإغاثية ب�صكل م�صتمر لت�صل  هذه 
يف خمتلف املديريات. من جهته.. اأ�صاد عبداهلل التميمي مدير عام مديرية 
الإماراتي مبحافظة ح�صرموت..  الأحمر  الهالل  ال�صرقية بجهود  الدي�س 
معربا عن �صكره لدولة الإمارات العربية املتحدة حكومة و�صعبا على الوقفة 
التاريخية امل�صرفة التي تاأتي يف هذه الظروف. ي�صار اإىل اأن دولة الإمارات 

باملناطق  والإغاثية  الإن�صانية  م�صاعداتها  تقدمي  توا�صل  املتحدة  العربية 
مرحلة  اإع��الن  منذ  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  عر  املحررة  اليمنية 
واإنهاء  ال�صرعية  لإع��ادة  تهدف  والتي  احل��زم  لعا�صفة  املكملة  الأم��ل  اإع��ادة 
الأحمر  الهالل  فريق  يوزعها  التي  الإغاثية  املعونات  وتكت�صب  النقالب. 
اأجل  من  واملحتاجة  الفقرية  الأ�صر  ملئات  بالن�صبة  خا�صة  اأهمية  الإماراتي 
الك�صب والعي�س وتفاقم الأو�صاع  انقطاع �صبل  املعاناة عنها نتيجة  تخفيف 

املعي�صية والإن�صانية جراء النقالب.

•• املكال-وام:

اإعادة  اتفاقية  ام�س  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  وقعت 
الدي�س  ال�����ص��ح��ي مب��دي��ري��ة  امل��رك��ز  ت��اأه��ي��ل و���ص��ي��ان��ة مبنى 

ال�صرقية يف مدينة املكال اليمنية بتمويل كامل من الهيئة.
وتاأتي هذه التفاقية يف اإطار الدعم املتوا�صل الذي تقدمه 
ال��ر���ص��ي��دة لالرتقاء  ال��ق��ي��ادة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  دول����ة الإم�������ارات 
مب�صتوى اخلدمات ال�صحية ودعم م�صاريع البنية التحتية 

باملحافظات اليمنية املحررة .
الأحمر  الهالل  فريق  رئي�س  املهريي  �صيف  حممد  واأو�صح 
دعم  ا�صتمرار  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  التفاقية  ه��ذه  اأن  الإم��ارات��ي 
امل�صت�صفيات  اأداء  وحت�����ص��ني  والإن�����ص��اين  ال�صحي  اجل��ان��ب 

واملراكز ال�صحية يف حمافظة ح�صرموت.

ال�����ص��ح��ي ياأتي  ال��دي�����س  ت��اأه��ي��ل و���ص��ي��ان��ة م��رك��ز  اأن  واأك�����د 
ال�صيا�صية  الأزم���ة  وط���اأة  لتخفيف  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  �صمن 
م�صاعي  لرغبة  وتلبية  اليمن  تعي�صها  التي  والقت�صادية 
اخلري والعطاء التي تتبناها قيادة دولة الإم��ارات وتنفذها 
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف عدة دول ومناطق عربية 
قا�صم  اأع���رب فهمي  م��ن جانبه   . ال��ع��امل  واإ���ص��الم��ي��ة ح��ول 
الك�صادي مدير مكتب ال�صحة باملديرية عن �صكره وتقديره 
لدولة الإمارات وذراعها الإن�صانية املتمثلة يف هيئة الهالل 
الأح��م��ر الم��ارات��ي على م��ا تقدمه م��ن عطاء ودع��م لبناء 
وتاأهيل وتطوير املوؤ�ص�صات احلكومية والأهلية يف ح�صرموت 
وخمتلف املحافظات املحررة من اأجل ت�صهيل حياة اليمنيني 
�صكان  ال��ذي يهم فئات كبرية من  ال�صحي  خا�صة يف قطاع 
التميمي  ع��ب��داهلل  اأك���د  جانبه  م��ن  ومديرياتها.  املحافظة 

اأهمية �صيانة وترميم  مدير عام مديرية الدي�س ال�صرقية 
املركز ال�صحي باملديرية والتي �صتخفف من معاناة الأهايل 
تعر�صت  اأن  بعد  ال�صحية  اجلوانب  يف  احتياجاتهم  وتلبية 
بنيتها التحتية لتدمري كبري .. مثنيا على الدعم الإن�صاين 
التي تقدمه دولة المارات لتعزيز �صمود اأهايل املديرية يف 
وكانت  املنطقة.  بها  مرت  التي  القا�صية  الظروف  مواجهة 
دولة الإمارات العربية املتحدة ودول التحالف العربي الداعم 
والإغ��اث��ي يف  الإن�صاين  ال��دور  تبنوا  اليمن قد  لل�صرعية يف 

اليمن منذ انطالق عملية اإعادة الأمل .
وت��ب��ن��ت ه��ي��ئ��ة ال��ه��الل الأح���م���ر الإم����ارات����ي م��ئ��ات امل�صاريع 
املحررة  اليمنية  املناطق  يف  والإن�صانية  والإغاثية  اخلدمية 
ب�صكل  وا�صهمت  اليمنيني  املواطنني  ماليني  منها  ا�صتفاد 

كبري يف اإعادة بناء ما دمرته احلرب.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�صت�صفي�ت احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الراحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى المل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�ص�رقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجم�ن 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفي�ت اخل��صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى الأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى الماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�ص�رقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

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

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية الأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�ص�رقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املط�فى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�لمار�ت ت�سارك يف �جتماع ت�ساوري للمندوبني �لد�ئمني لدى جامعة �لدول �لعربية
•• القاهرة-وام:

�صارك �صعادة املهند�س جمعة مبارك اجلنيبي �صفري الدولة لدى 
الدول  جامعة  لدى  الدائم  ومندوبها  العربية  م�صر  جمهورية 
الدائمني  للمندوبني  ال��ت�����ص��اوري  الج��ت��م��اع  اأع��م��ال  يف  العربية 
للدول الأع�صاء بجامعة الدول  العربية الذي عقد ام�س مبقر 
العام جلامعة  الم��ني  الغيط  اأب��و  اأحمد  برئا�صة  العامة  الأمانة 
الدول العربية وم�صاركة ال�صفري رمزي عزالدين نائب املبعوث 

الأممي اإىل �صوريا.
- على �صرورة  له خ��الل الجتماع  كلمًة  - يف  الغيط  اأب��و  واأك��د 
واأل  اأرا���ص��ي��ه��ا  على  ���ص��ي��ادة  �صاحبة  امل�صتقبل  ���ص��وري��ا  ت��ك��ون  اأن 

الأجانب  املقاتلني  اأو  الأجنبية  للملي�صيات  مكان  هناك  يكون 
واجلماعات الرهابية على الأرا�صي ال�صورية. و�صدد اأبو الغيط 
على اأهمية الرتيبات املوؤقتة لوقف نزيف الدم يف �صوريا ، موؤكدا 
يف الوقت نف�صه على �صرورة األ تكون تلك الرتيبات بديال عن 

احلل ال�صيا�صي لالأزمة ال�صورية.
واأكد اأبو الغيط على �صرورة اأن تظل هذه الرتيبات موؤقتة ول 
ينبغي اأن متثل باأي حال من الأحوال متهيدا ل�صتدامة الأو�صاع 
املرتبطة بتق�صيم فعلي للوطن ال�صوري .. قائال نحن ل نقبل اإل 

ب�صوريا موحدة وم�صتقلة وذات �صيادة.
الجتماع  يف  ال��دي��ن  ع��ز  رم���زي  ال�صفري  م�صاركة  اأه��م��ي��ة  واأك���د 
والأمنية  ال�صيا�صية  ال��ت��ط��ورات  لآخ����ر  روؤي���ت���ه  ع��ل��ى  ل��الط��الع 

والإن�����ص��ان��ي��ة ل���الأزم���ة ال�����ص��وري��ة ب�����ص��ورة ���ص��ام��ل��ة وف��ق��ا ملقررات 
اإىل  ..م�صريا   2254 الأم��ن  ق��رار جمل�س  اأ�صا�س  وعلى  جنيف 
م�صالح  فيها  ت�صابكت  الأزم����ة  لتلك  امل��اأ���ص��اوي��ة  ال��ت��ط��ورات  اأن 
اأ�صفه لأن تكون املح�صلة هي  اأبو الغيط عن  الأط��راف. واأع��رب 
ت�صاعد الكلفة الإن�صانية والقت�صادية لهذه احلرب ب�صكل يفوق 
ب�صتى  يتحملون  م��ن  ه��م  ال�صوريني  اأن  اإىل  ..لف��ت��ا  ت�صور  ك��ل 
انتماءاتهم ال�صيا�صية تلك الكلفة يف املقام الأول ..وقال اإننا نوؤيد 
كل ترتيب واتفاق يكون من �صاأنه حقن الدماء يف �صوريا وحفظ 
الأنف�س ، ون�صجع اأي جهد يبذل يف هذا الجتاه ، ويكون من �صاأنه 
خف�س الت�صعيد الع�صكري ووقف اإطالق النار وحماية املدنيني 

واإدخال امل�صاعدات الإن�صانية.

تفاعل كبري مع حملة »�سيف �ل�سارقة«
•• ال�صارقة -وام: 

املوؤ�ص�صات  خمتلف  من  النطاق  وا�صع  تفاعاًل  انطالقها  ال�صارقة” منذ  “�صيف  حملة  ت�صهد 
الت�صهيالت  القطاعني احلكومي واخلا�س عر توفري  ال�صياحة من  املعنية مبجال  واجلهات 
واملزايا اجلاذبة وطرح اخلدمات ال�صياحية املبتكرة واحلر�س على اإطالق العرو�س ال�صياحية 

والرويجية احل�صرية والأن�صطة الرفيهية والفعاليات ال�صيفية املتنوعة.
وت�صارك نخبة من املن�صاآت الفندقية و�صركات ال�صفر والعطالت واملرافق الرفيهية بالإ�صافة 
التجاري  الإمن��اء  هيئة  اأطلقتها  ال�صارقة” التي  “�صيف  حملة  للطريان” يف  “العربية  اإىل 
وال�صياحي بال�صارقة لأول مرة هذا العام بهدف تعزيز مكانة الإمارة كوجهة �صياحية متميزة 

حملياً واإقليمياً ودولياً خالل فرة ال�صيف ومبا يتوافق مع “روؤية �صياحة ال�صارقة 2021.
واأو�صح �صعادة خالد جا�صم املدفع رئي�س هيئة الإمناء التجاري وال�صياحي بال�صارقة ان احلملة 
اإمارة  يف  ال�صياحة  بقطاع  املعنية  اجلهات  من  املثمرة  امل�صاركات  من  املزيد  ت�صتقطب  لت��زال 

ال�صارقة عر تقدمي العرو�س واخلدمات ال�صياحية املتميزة .

�لأطباء يف �أبوظبي ينجحون يف �إعادة �لإب�سار مل�سنة مو�طنة مل تتمكن من روؤية �أبنائها على مدى 8 �سنو�ت متو��سلة

مركز م�صت�صفى مورفيلدز للعيون 
يف اأبوظبي اأن التقييم الذي اأجري 
من  ت��ع��اين  اأن��ه��ا  ت��ب��ني  للمري�صة 
النظر على مدى  �صعف �صديد يف 
وفاقمت  م��ت��وا���ص��ل��ة  ����ص���ن���وات   8
ال�صفلية  اجل��ف��ون  دخ���ول  امل�صكلة 
اإىل داخل العني، وهي من احلالت 
ال���ن���ادرة وق���د اأج���ري���ت ل��ه��ا عملية 
م��ن ق��ب��ل ال��دك��ت��ور ي��ا���ص��ر اأب����و ريا 
ا�صت�صاري جراحة العيون يف املركز 
با�صتخدام  اجلفون  م�صكلة  لعالج 
و�صع  لت�صحيح  م��ت��ط��ورة  تقنية 

اجلفون. 
عانت  امل��ري�����ص��ة  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 

اأبوظبي  يف  ل��ل��ع��ي��ون  م��ورف��ي��ل��دز 
التابع للمجموعة ال�صرقية املتحدة 
وم�صت�صفى  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
بداية  لندن،  للعيون يف  مورفيلدز 
فريقاً  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  ال��ع��ام  ه���ذا 
ط��ب��ي��اً ي�����ص��م ع����دة ت��خ�����ص�����ص��ات يف 
جمال اأمرا�س وجراحة العيون يف 
املركز توىل متابعة املري�صة وو�صع 
خ��ط��ة ع��الج��ي��ة مت��ث��ل��ت يف اإج����راء 
عمليات جراحية على عدة مراحل 
تكللت بالنجاح وعودة النظر اإليها 

بعد عالج عيونها يف املركز. 
اأ�صد  �صيد حم��م��د  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
يف  العيون  جراحة  ا�صت�صاري  علي 

اأمرا�س اأخرى حيث تتناول اأدوية 
مميعة للدم، مما يزيد من خطورة 
اأث��ن��اء عملية عالج  ن��زي��ف  ح���دوث 
امل��ي��اه ال��ب��ي�����ص��اء، م��ا دف���ع الفريق 
تقنية  ا���ص��ت��خ��دام  اإىل  ال��ع��الج��ي 
املياه  م��ت��ط��ورة وح��دي��ث��ة، وع����الج 

البي�صاء.  
العمليات  ج���م���ي���ع  اأن  واأ������ص�����اف 
للمري�صة  اأج����ري����ت  اجل���راح���ي���ة 

ال�صبكية يف  انف�صال يف  تعاين من 
من  اأي�صاً  تعاين  و  اليمنى،  العني 
طبيعية  غري  دموية  اأوعية  وج��ود 
ما  الي�صرى  ال��ع��ني  يف  القرنية  يف 
اإىل حدوث عتامة. وعليه مت  اأدى 
تعاين  ال��ت��ي  البي�صاء  امل��ي��اه  ع��الج 
احلالة  وك���ان���ت  امل���ري�������ص���ة.  م��ن��ه��ا 
م��ع��ق��دة ب�����ص��ب��ب ت��ع��دد امل�����ص��اك��ل يف 
من  معاناتها  جانب  اإىل  العينني 

ك��ذل��ك م���ن م�����ص��ك��ل��ة ظ��ه��ور ومنو 
اأثر  وال��ذي  ال��داخ��ل  اإىل  الرمو�س 
ب�����ص��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى ال��ق��رن��ي��ة ومت 
ع��الج��ه��ا م���ن خ���الل ح���رق جذور 
دخولها  مل��ن��ع  ال�صفلية  ال��رم��و���س 
�صاعد على  ال��ع��ني مم��ا  داخ���ل  اإىل 
ن�صبة  م��ن  وق��ل��ل  القرنية  حت�صني 
اأظهرت  كما  العني،  يف  اللتهابات 
اأنها  ال�صوتية  ف��وق  املوجات  �صور 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اإعادة  يف  اأبوظبي  يف  الأطباء  جنح 
النظر اإىل مواطنة تبلغ من العمر 
ا�صتمرت  م��ع��ان��اة  ب��ع��د  ع��ام��اً   80
على  ال��ق��درة  ع���دم  يف  ���ص��ن��وات   8
ما  وك��ان كل  وا�صح،  ب�صكل  الروؤية 
لوجود  خمتلفة  اأ����ص���واء  ه��و  ت���راه 
مياه  ووج��ود  ال�صبكية  يف  انف�صال 
بي�صاء يف العينني اإىل جانب وجود 
تتمثل  اجلفون  يف  �صحية  م�صكلة 
ال�صفلي  اجلفن  رم��و���س  دخ��ول  يف 
اأوعية  ووج����ود  ال��ع��ني،  داخ���ل  اإىل 
دموية غري طبيعية يف القرنية يف 
العني الي�صرى ما ت�صبب يف حدوث 
اإىل  اأدى  ال��ذي  القرنية  يف  عتامة 
ع���دم ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال���روؤي���ة طوال 
القدرة  امل��ا���ص��ي��ة وع����دم  ال�����ص��ن��وات 
امل�����ص��ي مب���ف���رده���ا يف معظم  ع��ل��ى 
اأو  اإل مب�صاعدة الآخرين  الأوق��ات 

الكر�صي املتحرك.
اإدارة  اأب��و زن��ط رئي�س  وق��ال جم��د 
ال�صرقية  جم��م��وع��ة  يف  العمليات 
امل���ت���ح���دة ل��ل��خ��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة اأن 
م�صت�صفى  مركز  راجعت  املري�صة 

من  املري�صة  متكنت  حيث  بنجاح، 
وامل�صي  وا�صح  ب�صكل  اأبنائها  روؤي��ة 
متوا�صلة  ���ص��ن��وات   8 بعد  وح��ده��ا 
روؤيتهم  م����ن  ال��ت��م��ك��ن  ع�����دم  م����ن 

نتيجة تدهور م�صتوى اإب�صارها. 
وقال الدكتور �صيد علي اأن معاناة 
املري�صة من هذه امل�صاكل ال�صحية 
جمتمعة يف العني فاقم من امل�صكلة 
الإب�صار،  ن�صبة  ت��ده��ور  م��ن  وزاد 
التقنيات  اأح���دث  ا�صتخدام  اأن  اإل 
�صاعد  واجل����راح����ي����ة  ال���ع���الج���ي���ة 
وب�صكل كبري على حت�صن م�صتوى 
املري�صة  اأن  اإىل  م�صرياً  اإب�صارها 
�صتظل حتت املتابعة لتقييم حالتها 

ال�صحية ب�صكل دوري.     
املري�صة  اب����ن  ق����ال  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
عن  نيابة  املن�صوري  �صيف  ال�صيد 
وامتناننا  �صكرنا  الأ�صرة نعر عن 
���ص��ي��د وال��ف��ري��ق الطبي  ل��ل��دك��ت��ور 
للعيون  م��ورف��ي��ل��دز  م�صت�صفى  يف 
اأب��وظ��ب��ي مل�����ص��اع��دة وال��دت��ن��ا، فقد 
ومتكنت  لالأف�صل  حياتها  غ��ريوا 
مبفردها  جم���������دًدا  ال�������ص���ري  م�����ن 
طبيعي  ب�صكل  حياتها  ومم��ار���ص��ة 

بدون م�صاعدة الآخرين.

دعمً� ملب�درات »ع�م اخلري«

بلدية مدينة �أبوظبي توزع �لقبعات و�ملياه و�لع�سائر على �لعمال يف �لوثبة
•• اأبوظبي -الفجر:

بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  ملبادرة �صاحب  الإن�صانية  واملبادئ  للقيم  جت�صيداً 
زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، باعتبار عام 2017 عاماً للخري، 
اأبوظبي على  – بلدية  البلدية والنقل  ال�صوؤون  دائرة  اإطار حر�س  و�صمن 
الجتماعي  التكافل  تعزيز  �صاأنها  من  اإن�صانية  وم��ب��ادرات  فعاليات  تنظيم 
اأبوظبي مبادرة خريية  بلدية مدينة  اأطلقت  املجتمع،  اأف��راد  والتعاون بني 

ان�صانية ا�صتهدفت العمال يف منطقة الوثبة.
يف  فعاًل  ج��زءا  تعد  التي  العمال  فئة  واإ�صعاد  م�صاعدة  امل��ب��ادرة  وا�صتهدفت 
املجتمع، كما اأنها تاأتي جت�صيداً للقيم الإن�صانية التي حتر�س عليها بلدية 
مدينة اأبوظبي، و�صعيها اجلاد لغر�س بذور اخلري يف نفو�س اجلميع، ودعم 
الإط��ار وا�صلت توا�صلت بلدية مدينة  اأينما كان. ويف هذه  العمل اخلريي 

واملياه  القبعات  لهم  وقدمت  مبا�صر،  ب�صكل  الوثبة  يف  العمال  مع  اأبوظبي 
الباردة والع�صائر، للتخفيف عنهم من اآثار العط�س، ومن حرارة ال�صم�س.  

واأكدت بلدية مدينة اأبوظبي اأن هذه املبادرة الإن�صانية تاأتي �صمن مبادرات 
عام اخلري الذي تتج�صد يف معانيها اأ�صمى اآيات العطاء الإماراتي، وانطالقاً 
وجت�صيدها  كافة  املجتمعية  املبادرات  دعم  على  البلدي  النظام  حر�س  من 
والتوا�صل مع  املجتمع  �صرائح  اإ�صعاد  ب�صرورة  واإميانها  الواقع،  اأر�س  على 
والتن�صيق وتعزيز قيم الراحم  التعاون  بناء ج�صور من  اأف��راده عر  كافة 

فيما بينهم.
ودعت دائرة ال�صوؤون البلدية والنقل – بلدية ابوظبي �صرائح املجتمع كافة 
العون  املتنوعة لتقدمي يد  املبادرات اخلريية  للم�صاهمة بفعالية كبرية يف 
التالحم  زي��ادة  يف  الكبري  الأث��ر  له  ال��ذي  املجتمع  فئات  جلميع  وامل�صاعدة 

ون�صر العطاء بني النا�س.

»�سندوق �لوطن« يتلقى م�ساهمات جديدة بقيمة 11 مليون درهم
•• اأبوظبي-وام:

اأع�����ل�����ن »�����ص����ن����دوق ال�����وط�����ن« عن 
بقيمة  امل�صاهمات  من  دفعة  تلقيه 
للمبادرة  دعما  دره��م  مليون   11
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال���ت���ي اأط��ل��ق��ه��ا رج���ال 
اأع���م���ال اإم���ارات���ي���ون وال��ه��ادف��ة اإىل 
حتقيق التنمية امل�صتدامة يف جميع 
القطاعات ال�صراتيجية وحتقيق 
التطلعات امل�صتقبلية لقيادة الدولة 

الر�صيدة.
وا���ص��ت��م��ل��ت امل�����ص��اه��م��ات ع��ل��ى دعم 
دره����م قدمها  م��الي��ني   4 ب��ق��ي��م��ة 
اإم��ارات��ي فاعل للخري  اأعمال  رجل 
بقيمة  ل��ه  �صابقة  مل�صاهمة  اإ�صافة 

�صعار »�صعب عزميته العطاء لوطن 
ينعم بالرخاء«.

واأعرب �صعادة علي حممد البلو�صي 
جمموعة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
بال�صتجابة  ف���خ���ره  ع���ن  غ��ن��ت��وت 
تقدم  التي  الوطنية  امل��ب��ادرة  لهذه 
جت�������ص���ي���دا واق����ع����ي����ا ل���ق���ي���م اخل���ري 
جمتمع  يف  امل���ت���اأ����ص���ل���ة  وال���ع���ط���اء 
الأعمال  ل��رج��ال  وتتيح  الإم�����ارات 
وتفعيل  امل�����ص��اه��م��ة  اخل����ري  واأه�����ل 
امل��ج��ت��م��ع من  دوره�������م يف خ���دم���ة 
وخراتهم  اأموالهم  تقدمي  خالل 
التنمية  م�����ص��رية  دع����م  اأج�����ل  م���ن 

امل�صتدامة للدولة.
اإدارة  اأع������رب جم��ل�����س  ج��ه��ت��ه  م���ن 

6 ماليني درهم كما تلقى �صندوق 
الوطن كذلك دعما �صخ�صيا بقيمة 
علي  �صعادة  قبل  دره��م من  مليون 
حم��م��د ال��ب��ل��و���ص��ي رئ��ي�����س جمل�س 

اإدارة جمموعة »غنتوت«.
و�صيتم اإ�صافة الداعمني اإىل قائمة 
»اأوائ�������ل ال�����ص��ن��دوق« ال��ت��ي تهدف 
ال�����ص��ن��دوق �صواء  ل��ت��ك��رمي داع��م��ي 
كانوا من الأفراد واملوؤ�ص�صات وذلك 
العام  نهاية  وح��ت��ى  انطالقه  منذ 
اجلاري »عام اخلري« بهدف ت�صجيع 
امل�صاهمة يف  ع��ل��ى  الأع���م���ال  ق��ط��اع 
ال�صراتيجية  الأه�����داف  حتقيق 
ا�صراتيجية  ر����ص���دت���ه���ا  ال����ت����ي 
حتت   2020 ال����وط����ن  ����ص���ن���دوق 

اأج���ن���دة ���ص��ن��دوق الوطن  وت�����ص��م��ل 
املبتكرة  املبادرات  من  العديد  على 
القيادة  روؤي�����ة  م���ع  ت��ت��م��ا���ص��ى  ال��ت��ي 
مرحلة  اإىل  لال�صتعداد  الر�صيدة 
ما بعد النفط وبناء اقت�صاد معريف 
من  جديد  جيل  وت��اأه��ي��ل  م�صتدام 
امل��ب��ت��ك��ري��ن يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
مع  ين�صجم  اإط���ار  يف  وال��ق��ط��اع��ات 
اجلهود الرامية اإىل تر�صيخ مكانة 
الدولة �صمن اأكرث 20 دولة ابتكارا 
اإتاحة  ال���ع���امل م���ع  ع��ل��ى م�����ص��ت��وى 
املواطنني  ج��م��ي��ع  اأم�����ام  ال��ف��ر���ص��ة 
وال�������ص���رك���ات امل��ح��ل��ي��ة ال���راغ���ب���ة يف 
امل�صاهمة بالترع والتطوع يف اإجناز 
اأعمال وبرامج ومبادرات ال�صندوق 

تقديره  ع����ن  ال����وط����ن  ����ص���ن���دوق 
للم�صاهمات ال�صخية من قبل اأبناء 
تعك�س  وال��ت��ي  الإم���ارات���ي  املجتمع 
الواجبات  بتلبية  اهتمامهم  مدى 
القيادة  ل��روؤى  والمتثال  الوطنية 
التنمية  ع��ج��ل��ة  دف���ع  ال��ر���ص��ي��دة يف 
اآف���اق ج��دي��دة تدعم  اإىل  وال��ت��ق��دم 

التنوع القت�صادي للدولة.
ودع�������ا امل���ج���ل�������س رج�������ال الأع����م����ال 
معاين  ا���ص��ت��ل��ه��ام  اإىل  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
العطاء وح�س امل�صوؤولية املجتمعية 
واأه������داف������ه  ال���������ص����ن����دوق  دع������م  يف 
الهادفة  ال�صراتيجية  وخططه 
وبناء  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  لتمكني 

اقت�صاد معريف م�صتدام.
عجلة  دف��ع  اإىل  والهادفة  املختلفة 
يف  وال�����ص��ام��ل��ة  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية 

ال���دول���ة واإي����ج����اد م�����ص��ت��ق��ب��ل اأك���رث 
ازدهارا لالأجيال القادمة.

�ك�سفورد بجامعة  �لإ�سالمية  �لدر��سات  ملعهد  �لتنويري  �لدور  �لن�سان” يثمن  حلقوق  “جنيف 
•• لندن -وام:

رئي�س  القا�صم  ح�صن  حنيف  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأع���رب 
واحلوار  الن�صان  حلقوق  جنيف  مركز  اإدارة  جمل�س 
يقدمها  ال��ت��ي  العلمية  للجهود  ت��ق��دي��ره  ع��ن  ال��ع��امل��ي 
اك�صفورد  ب��ج��ام��ع��ة  الإ����ص���الم���ي���ة  ال���درا����ص���ات  م��ع��ه��د 

الريطانية .
وا�صار القا�صم اإىل ان املعهد ي�صكل مركز ا�صعاع علمي 
وتنويري ي�صعى لطرح ال�صور ال�صحيحة عن الإ�صالم 
وامل�صلمني بعيدا عن النماذج النمطية التي يروج لها 
يت�صبب فيها عدد  والتي  الغربية  املجتمعات  يف بع�س 

من املنت�صبني لالإ�صالم من دعاة العنف والتطرف.
راأ�س  القا�صم على  جاء ذلك خالل م�صاركة د. حنيف 
ادري�س اجلزائري املدير  ال�صفري  وفد من املركز �صم 
الإدارة يف  التنفيذي وتريفور مو�صتني ع�صو جمل�س 
الإ�صالمية  الدرا�صات  معهد  نظمها  التي  الحتفالية 
العهد  ويل  قبل  من  للمعهد  اجلديد  املقر  افتتاح  يف 
ال��ري��ط��اين الم����ري ت�����ص��ارل��ز ب��ح�����ص��ور ال��ع��دي��د من 

واملنظمات  واملوؤ�ص�صات  والكادميية  اجلامعية  الوفود 
الدولية .

وث��م��ن القا�صم ال���دور ال��رائ��د ال���ذي ي��ق��وم ب��ه الأمري 
وتعزيز  الإ���ص��الم��ي��ة  باحل�صارة  اله��ت��م��ام  يف  ت�صارلز 
عن  معربا  العامل  �صعوب  بني  والتعاي�س  احل��وار  قيم 
ترحيبه باإقامة ان�صطة م�صركة مع جامعة اك�صفورد 
لن�صر ثقافة الت�صامح وتعزيز قيم التعاي�س الإن�صاين.

واأو�صح القا�صم ان مركز جنيف حلقوق الن�صان ي�صتعد 
والتعاي�س  احل��وار  ح��ول  عاملي  موؤمتر  لتنظيم  حاليا 
بني الديان وتنمية العالقات الن�صانية والثقافية بني 
املجتمعات دون النظر اىل الفكار والعقائد مب�صاركة 
العاملة  الدولية  واملوؤ�ص�صات  واملتخ�ص�صني  اخل��راء 
الكري  الدولية  الندوة  اىل  م�صريا  ال�صاأن..  ه��ذا  يف 
التي نظمها املركز موؤخرا حول ال�صالم وامل�صيحية – 

نقاط التالقي - .
علمية  فر�صة  ي�صكل  �صوف  املقبل  املوؤمتر  ب��اأن  منوها 
للت�صدي ل�صوء الفهم الذي يوؤثر �صلبا علي العالقات 

بني ال�صالم وامل�صلمني وغريهم.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل��دع��و / اح�����ص��ان اهلل 
افغان�صتاين   ، ح���ك���ي���م���ي 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
�صادر    )323357( رق��م 
يجده  من   ، افغان�صتان  من 
عليه الت�صال بتليفون رقم 

 052/4615765

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����دت امل������دع������وة /اي���ل���ن���ي 
اثيوبية   ، ه���اي���ل���ي  ي���اي���ي���ه 
�صفرها  ج����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
رقم )3497358(  �صادر 
يجده  م���ن   ، اث��ي��وب��ي��ا  م���ن 
عليه الت�صال بتليفون رقم 

 055/8774999

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����و / ف���رم���ان  ف���ق���د 
اوله ا�صلم خان ، باك�صتان 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )8951152( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/2683838

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
زاه������د ال����ع����امل حم���م���د ابو 
ب���ن���غ���الدي�������س   ، احل���������ص����ني 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
يجده  من   )0112192(
عليه الت�صال بتليفون رقم 

 055/9260564



اخلميس   27   يوليو    2017  م   -   العـدد  12081  
Thursday  27   July   2017  -  Issue No   12081

04

اأخبـار الإمـارات
نيابة ر�أ�س �خليمة تطلق مبادرة »رف يا علم« 

•• راأ�س اخليمة -وام: 

اأطلقت دائرة النيابة العامة براأ�س اخليمة متمثلة بفريق 
النيابة التطوعي مبادرة »رف يا علم« حتت رعاية ال�صيخ 
عبداهلل بن حميد القا�صمي رئي�س مكتب �صاحب ال�صمو 
حاكم راأ�س اخليمة. تهدف املبادرة اإىل رفع علم الإمارات 
على املنازل واملحال التجارية اأو ا�صتبدالها من على تلك 
املباين للمحافظة على مظهر العلم يف كافة اأنحاء اإمارة 
راأ�س اخليمة. وا�صتهلت املبادرة يف ميدان الحتاد مبدينة 
الرم�س بح�صور �صعادة �صامل النار ع�صو املجل�س الوطني 

نيابة  رئي�س  اجل�صمي  زاي��د  امل�صت�صار  و�صعادة  الحت��ادي 
ال�صتئناف يف دائرة النيابة العامة براأ�س اخليمة و�صعادة 
املرور  ادارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  النقبي  ال�صم  اأح��م��د  العقيد 
والدوريات يف القيادة العامة ل�صرطة راأ�س اخليمة وجمع 
النيابة  دائ���رة  موظفي  ومب�����ص��ارك��ة  املنطقة  اأه���ايل  م��ن 

العامة وعدد من الفرق التطوعية والأطفال.
العامة  النيابة  دائ���رة  بجهود  ال��ن��ار  �صامل  �صعادة  واأ���ص��اد 
براأ�س اخليمة وفريقها التطوعي والتي متثلت يف اإطالق 
هذِه املبادرة الوطنية ولقت اإقبال وتفاعال من املجتمع 
والدنا  ن�صتذكر  امل���ب���ادرة  اط���الق  م��ع   « وق���ال   .. امل��ح��ل��ي 

املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان ال نهيان طيب 
التاآزر  اإىل التالحم و  ال��ذي كان يدعونا دائما  ث��راة  اهلل 
.. كما ن�صتذكر  الغالية  للذود والدفاع عن هذه الأر���س 
تاأديتهم  اأث��ن��اء  ربهم  اىل  ارت��ق��وا  ال��ذي��ن  ال��وط��ن  �صهداء 

لواجبهم يف ميادين القتال ».
رئي�س  اجل�صمي  زاي���د  امل�صت�صار  �صعادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
براأ�س اخليمة  العامة  النيابة  دائرة  ال�صتئناف يف  نيابة 
ان الدائرة ت�صعى دائما من خالل مبادراتها اإىل حتقيق 
اأهدافها الوطنية التي تعزز حب الوطن و زرعه يف نفو�س 

الآخرين.

�سرطة ر�أ�س �خليمة تطرح �للوحات �لريا�سية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأعلن العقيد عادل علي الغي�س مدير اإدارة ترخي�س الآليات وال�صائقني بالإنابة ب�صرطة راأ�س اخليمة، عن فتح املجال 
اأرقام ريا�صية ،وذلك مبراجعة  العادية بلوحات  ا�صتبدال لوحات مركباتهم  اأفراد املجتمع الراغبني يف  اأمام كافة 

اإدارة ترخي�س الآليات و ال�صائقني ل�صتكمال كافة الإجراءات املطلوبة للتغيري ودفع الر�صوم املقررة لذلك. 
واأو�صح الغي�س باأن الهدف من �صرف هذه الأرقام هو تلبيًة لطلبات اجلمهور املتزايدة ورغبتهم يف تركيب لوحات 
ذات طابع ريا�صي، و�صكل مميز وجميل، ي�صفي جماًل م�صاعفاً على املركبة و يجعلهاً اأكرث متيزاً عن غريها من 
املركبات، بعد اأن كانت تلك اللوحات مقت�صر �صرفها فقط لأ�صحاب املركبات الريا�صية، وكذلك جاءت هذه اخلطوة 
يف اإطار �صعي القيادة العامة ل�صرطة راأ�س اخليمة، وهيئة املوارد العامة اإىل تقدمي اأف�صل اخلدمات للمراجعني، 
وفق اأف�صل املعايري العاملية، وحتقيقاً للهدف ال�صراتيجي تعزيز ر�صا اجلمهور باخلدمات املقدمة، ملا فيه حتقيقاً 

للم�صلحة العامة.  

عمار �لنعيمي يطلع على �أحدث حافالت �لنقل يف مو��سالت عجمان
•• عجمان-وام: 

النعيمي ويل عهد عجمان  ال�صيخ عمار بن حميد  �صمو  اطلع 
على اأحدث حافالت النقل التي �صتدخل اخلدمة اول اأغ�صط�س 
العامة  للموا�صالت  عجمان  موؤ�ص�صة  ا�صطول  �صمن  ال��ق��ادم 
متكامال  ترفيهيا  نظاما  ت�صمل  عاملية  موا�صفات  ذات  وتعتر 
ع��ج��م��ان بح�صور  ع��ه��د  ���ص��م��و ويل  وا���ص��ت��م��ع  مل�����ص��ت��خ��دم��ي��ه��ا. 
وع��دد من  املوؤ�ص�صة  عام  بن عمري مدير  املهند�س عمر  �صعادة 
التنفيذي لقطاع  امل��دي��ر  ل��وت��اه  ع��م��ر  ���ص��ع��ادة  امل�����ص��وؤول��ني م��ن 
اجلديد  املوا�صفات  ح��ول  واف  �صرح  اىل  باملوؤ�ص�صة  العمليات 
لتلك احلافالت اجلديدة التي �صتعمل على خطوط النقل بني 
املدن ومنها خط عجمان ابوظبي وعجمان دبي ورا�س اخليمة 
وام ال��ق��ي��وي��ن وغ��ريه��ا م��ن اخل��ط��وط وذل����ك ���ص��م��ن اخلطة 

ال�صراتيجية للموؤ�ص�صة للمرحلة القادمة.
وتتميز هذه احلافالت بنظام ترفيهي لكل راكب يحتوي على 
وجمموعة  لالأنرنيت  ونافذة  الخبار  على  لالطالع  من�صة 
والكبار  لالأطفال  الرفيهية  والأل��ع��اب  الأف���الم  من  متنوعة 
بهدف جذب �صرائح جديدة من م�صتخدمي حافالت موؤ�ص�صة 
ب��ن حميد  ع��م��ار  ال�صيخ  �صمو  واأ����ص���اد  ل��ل��م��وا���ص��الت.  ع��ج��م��ان 
بامل�صتوى املتميز لتلك احلافالت وبجهود امل�صوؤولني يف املوؤ�ص�صة 
ل�صتخدامها يف  النقل  و�صائل  اأف�صل  انتقاء  على جهودهم يف 
نقل الركاب وهذا يدل على الأداء املتميز يف تقدمي خدمات ذات 

موا�صفات عاملية ت�صمل و�صائل ترفيهية لكافة فئات املجتمع.
وقال �صموه ان اختيار مثل تلك احلافالت يعر عن الختيار 
الأمثل لن العامل يتطور وعلينا ان نواكب كل ما هو جديد يف 
عامل املوا�صالت وا�صتخدام اأف�صل و�صائل التكنولوجيا احلديثة 

وتقدم خدمات ذات م�صتوى عال لكافة الفئات املجتمعية.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ص��ع��ادة امل��ه��ن��د���س ع��م��ر ب��ن ع��م��ري م��دي��ر عام 
ه��ذه احل��اف��الت هو خلق  ادخ��ال مثل  الهدف من  ان  املوؤ�ص�صة 
ثقافة النقل العام يف المارات عامة وعجمان خا�صة حيث ان 
خم�ص�صة  تقليدية  تعتر  النقل  و�صائل  عن  احلالية  ال�صورة 
ان  نوؤكد  ان  ن�صتطيع  الن  ولكن  املحدود  الدخل  ل��ذوي  فقط 
تلبي  عاملية  موا�صفات  ذات  اأ�صبحت  احلديثة  النقل  و�صائل 

احتياجات كافة �صرائح املجتمع.
ودخولها  احلافالت  تلك  برنامج  اإط��الق  ان  �صعادته  واأ���ص��اف 
خطوط  يف  القادم  اأغ�صط�س  اول  من  اعتبارا  �صتبداأ  اخلدمة 
منتظمة ملختلف املدن يف دولة المارات وان اخلطة امل�صتقبلية 
جمال  يف  والتو�صع  جديدة  خطوط  افتتاح  �صتكون  للموؤ�ص�صة 

النقل العام يف امارة عجمان.

�للو�ء �ملري يوجه بت�سكيل جمل�س مر�كز �ل�سرطة  
•• دبي-الفجر:

خليفة  اهلل  عبد  اللواء  �صعادة  وجه 
دبي،  ل�صرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري، 
بت�صكيل جمل�س مراكز ال�صرطة يف 
دب���ي ب��ه��دف ت��وح��ي��د ج��ه��ود املراكز 
اإج��راءات العمل والتن�صيق  وتطوير 
بالعمل  يتعلق  فيما  ال�����ص��رك��اء  م��ع 
اأهمية  الأم��ن��ي واخل��دم��ي، م��وؤك��داً 
ال�صرطة  مراكز  تقوم  ال��ذي  ال��دور 
يف توفري المن والأمان يف مناطق 
الخ���ت�������ص���ا����س وت����ق����دمي خ���دم���ات 

متميزة للمتعاملني وا�صعادهم.
وق�������ال �����ص����ع����ادة ال�����ل�����واء ع���ب���د اهلل 
�صيلعب  امل��ج��ل�����س  ان  امل����ري  خليفة 
بني  التوا�صل  تعزيز  يف  ه��ام��اً  دوراً 
م���راك���ز ال�����ص��رط��ة، ب��الإ���ص��اف��ة اىل 
و���ص��ع اخل��ط��ط الأم��ن��ي��ة للحد من 
اجل����رمي����ة مم����ا ي��������وؤدي ذل������ك اىل 
خف�س موؤ�صر البالغات اجلنائية يف 
على  والعمل  الخت�صا�س،  مناطق 

ج���اء ذل���ك خ���الل الج��ت��م��اع الذي 
املرقبات  ���ص��رط��ة  م��رك��ز  يف  ع��ق��ده 
ال�صالل  الدكتور  ال��ل��واء  بح�صور   
مدير  الفال�صي،  هويدي  بن  �صعيد 
الإداري����ة،  ل��ل�����ص��وؤون  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
للوقوف  ال�صرطة،  مراكز  مبديري 
على �صري العمل يف مراكز ال�صرطة، 

خف�س احلوادث املرورية والوفيات 
الناجتة عنها، وتفعيل التوا�صل مع 
الخت�صا�س  م��ن��اط��ق  يف  ال�����ص��رك��اء 
حيث  الأول���ي���ة،  ح�صب  وت�صنيفهم 
�صيعقد املجل�س اجتماعاته كل �صهر 
ويتم اخيار رئي�صه من مدراء مراكز 
ال�صرطة بالتناوب كل ثالثة ا�صهر.

تعر�س  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات  ومناق�صة 
ال��ع��م��ل، ف�����ص��اًل ع��ن مناق�صة  ���ص��ري 
فر�س التح�صني والتطوير امل�صتمر 

وفق معايري اجلودة والتميز.
املري  ال��ل��واء عبد اهلل خليفة  ودع��ا 
اجلهود  مب�����ص��اع��ف��ة  امل�������ص���وؤول���ني   ،
ال�صراتيجية  الأه����داف  لتحقيق 

بالعمل  والرت����ق����اء  دب����ي  ل�����ص��رط�����ة 
ال�����ص��رط��ي وت���ق���دمي خ���دم���ات تلبي 
وا�صعادهم  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ت��ط��ل��ع��ات 
الإبداعية  الأف��ك��ار  لطرح  وال�صعي 
مب�صمون  الرت��ق��اء  يف  ت�صب  ال��ت��ي 
ال�صرطي  ال��ع��م��ل  وت���خ���دم  ال��ع��م��ل، 

وحتقق الأهداف املرجوة.

�لعميد حممد عبد �هلل �لزعابي : دليل �لدفاع �ملدين يحفز لتقدمي  �أف�سل �خلدمات 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأكد العميد حممد عبد اهلل الزعابي مدير اإدارة الدفاع املدين يف راأ�س اخليمة 
حر�س الإدارة الكامل على تطبيق روؤية واإ�صراتيجية وخطط وزارة الداخلية  
واأ�صاف خالل ا�صتالمه �صباح اأم�س دليل ت�صغيل مراكز الدفاع املدين �صباح اأم�س 
من النقيب حميد عبد اهلل اآل علي من الإدارة العامة ل�صوؤون الإطفاء واحلماية 
الرتقاء  ي�صهم يف  الدليل  هذا  اأن  املدين  للدفاع  العامة  القيادة  وال�صالمة يف 
املوزعة  اخلارجية  واملراكز  الإدارة  مركز  يف  اخلدمات  اأف�صل  وتقدمي  بالعمل 
على طول النطاق اجلغرايف لالإمارة  من جانبه اأو�صح اآل علي اأن الدليل ي�صم 
الدفاع  ب�صاأن  الحت��ادي  القانون  تو�صح  التي  واملو�صوعات  العناوين  عددا من 
املدين وتكوين هذا اجلهاز والتدابري اخلا�صة به واإ�صراتيجية وزارة الداخلية 
واخلطة الت�صغيلية ال�صنوية للمراكز وحتليل املخاطر وبرنامج العمل اليومي 
والتنظيم  والت�صغيل  ال�صهرية  والتقارير  العمل  اإىل خمرجات  بالإ�صافة  فيها 
الإداري لهذه املراكز ومهام وواجبات �صابط املركز وم�صئويل الورديات ومدراء 
القوة  وم�صتويات  للمراكز  اجلدد  املنت�صبني  اإخطار  وبرنامج  الأق�صام  وروؤ�صاء 

الب�صرية للمعدات وزمن ال�صتجابة حلالت الطوارئ وغريها.

دفاع مدين عجمان يت�سلم �لإ�سد�ر �لأول من 
�لدليل �لت�سغيلي ملر�كز �لدفاع �ملدين

•• عجمان-وام:

مدير  نائب  جم��الد  جا�صم  را�صد  العميد  �صعادة  ت�صلم 
حممد  والعميد  بعجمان  املدين  للدفاع  العامة  الإدارة 
العامة  الدارة  يف  امل��راك��ز  اإدارة  م��دي��ر  ال�صويدي  علي 
نائب مدير  الزعابي  رائ��د عبيد  واملقدم  امل��دين  للدفاع 
ملراكز  الت�صغيلي  للدليل  الأول  الإ���ص��دار  امل��راك��ز  اإدارة 
الدفاع املدين . قام بت�صليم الدليل النقيب حميد عبد 
اآل علي مدير وح��دة مكتب اخل��راء ال�صت�صاريني  اهلل 
م�صروع  فريق  ومدير  املدين  للدفاع  العامة  القيادة  يف 

» مركزي م�صوؤوليتي » حيث �صيتم تطبيق هذا الدليل 
���ص��ت��ك��ون جت��ري��ب��ي��ة خ���الل عام  ع��ل��ى م��رح��ل��ت��ني الأوىل 
و املرحلة الثانية اإلزامية جلميع مراكز الدفاع   2017

املدين بهدف التطوير ورفع جاهزية مراكز الإطفاء .
للمراكز  ال�صنوي  التفتي�س  اإج���راءات  الدليل  يت�صمن 
والإجراءات الواجب تنفيذها قبل واأثناء وبعد التفتي�س 
والت�صغيلية  ال�صراتيجية  املوؤ�صرات  �صرح  جانب  اإىل 
للمراكز والعوامل املوؤثرة يف رفع املوؤ�صرات واملحتويات 
ال�صهرية والدورية لكل  التقارير  الواجب ت�صمينها يف 

مركز على حده.

فقدان جواز �سفرت
احمد  مظفر  امل��دع��و/  فقد 
حم�����م�����د اح������م������د �����ص����ف����ا ، 
جواز  اجلن�صية  بنغالدي�س 
رقم )9595191(  �صفره 
ي���ع���رث  مم���������ن  ي��������رج��������ى   -
بال�صفارة  ت�����ص��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
اق����رب  او  ال��ب��ن��غ��الدي�����ص��ي��ة 

مركز �صرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / اريك مايكل 
الفلبني   ، باجويا  ارف��ال��و 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )5742182( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 055/1534637

فقدان جواز �سفرت
م�صره   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اث���ي���وب���ي���ا   ، ����ص���ي���د  ع����ل����ى 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )3791091( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 055/5198498

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1200  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  حممد هارون عبداحلق  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/عطاء اهلل عنايت اهلل قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
وامل�صاريف.   وال��ر���ص��وم  دره���م(   12000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2017/8/13   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.B.10
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

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

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-خالد ح�صني �صالح العلوي  جمهول حمل القامة 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف  ق��د  ال��دي��ن   �صم�س  اكينول   / امل�صتاأنف  ان  مب��ا 

ال�صادر بالدعوى رقم 2011/591 تنفيذ جتاري بتاريخ:2017/4/4     
وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق 2017/8/16 ال�صاعة 17.30 م�صاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/865  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- تي ا�س ا�س �صي للتجارة العامة �س.ذ.م.م ب�صفته كفيل 
و�صامن ملديونية الكنز للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�صتاأنف / الكنز للتجارة العامة ���س.ذ.م.م  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم 
ال�صادر بالدعوى رقم 2013/1179 جتاري كلي بتاريخ:2017/5/2 وحددت 
لها جل�صه يوم الثالثاء  املوافق 2017/8/22 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة 
رقم ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/530  ا�ستئناف جتاري    

ان  القامة مبا  ناك�صيناه جمهول حمل  روب��ريت   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف  قد  ����س.ذ.م.م   العامة  للتجارة  الكنز   / امل�صتاأنف 
ال�صادر بالدعوى رقم 2012/396 جتاري كلي بتاريخ:2017/3/15 وحددت 
لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 2017/8/21 ال�صاعة 10.30 �صباحا  بالقاعة 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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اأخبـار الإمـارات

•• منطقة الظفرة –
 لطيفة جابر

 �صهد مهرجان ليوا للرطب اقبال 
وامل�صاركني  اجل��م��ه��ور  م���ن  ك��ب��ري 
خ�����الل الأي���������ام  امل���ا����ص���ي���ة جت����اوز 
25  الف زائرا  ع��دده��م اك��رث م��ن 
والأعمار  اجلن�صيات  خمتلف  م��ن 
ب��ح�����ص��ب ع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان امل���زروع���ي 
م���دي���ر امل���ه���رج���ان ال�����ذي اأك�����د اأن 
الن�صخة احلالية من مهرجان ليوا 
املقدمة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ب��ت��ن��وع  تتميز 
كرنفال  امل��ه��رج��ان  ك��ون  للجمهور 
عائلي ترفيهي تراثي ثقايف يجمع 
والعراقة  الأ����ص���ال���ة  ع�����ص��اق  ال��ي��ه 
ما  وه���و  ال��ع��امل  دول  م��ن خمتلف 
العليا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ح��ر���ص��ت 
على و�صعه يف العتبار من خالل 
اختيار باقة متنوعة من الفعاليات 
التي  املختلفة  الراثية  الثقافية 
وكافة  اجلن�صيات  جميع  تنا�صب 
الأعمار بجانب امل�صابقة الرئي�صية 
اأي�صا  �صهدت  التي  الرطب  مزاينة 
جديدة  اأ���ص��واط  اإ�صافة  العام  ه��ذا 
و�صروط ومعايري اإ�صافية لإعطاء 
م��زي��د م��ن الإث����ارة وامل��ت��ع��ة لع�صاق 
اإ�صافة  مت  حيث  والنخيل  التمور 
ال�صي�صي لأول مرة والتي  م�صابقة 
املزارعني  من  كبري  اإق��ب��ال  �صهدت 
خمرافة  اأج��م��ل  م�صابقة  ب��ج��ان��ب 
نوع  �صاهم يف خلق  م��ا  رط��ب وه��و 
على  انعك�س  والتميز  الإب���داع  م��ن 
م�صتوى امل�صاركات التي ا�صتقبلتها 

اللجنة املنظمة .
واأكد املزروعي اأن جميع الإ�صافات 
الن�صخة  �صهدتها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
ال��ث��ال��ث��ة ع�����ص��ر ل��ل��م��ه��رج��ان جاءت 
ومقرحات  ل���رغ���ب���ات  ا���ص��ت��ج��اب��ة 
اجلمهور وامل�صاركني حيث حتر�س 
على  دورة  ك��ل  يف  املنظمة  اللجنة 
ا�صتطالع اأراء امل�صاركني واجلمهور 

ملعرفة اآراءهم ومقرحاتهم بهدف 
ال�صتفادة منها يف تطوير املهرجان 
املقرحات  درا���ص��ة  مت  عليه  وب��ن��اء 
اغلبها  ط��ال��ب��ت  وال���ت���ي  ال�����ص��اب��ق��ة 
باإ�صافة تلك امل�صابقة اإىل املهرجان 
اللجنة  ق��ب��ل  م���ن  درا����ص���ت���ه���ا  ومت 
تلبية  يف  ت���ردد  مل  ال��ت��ي  املنظمة 
امل���ق���رح���ات ك��ون��ه��ا حتر�س  ت��ل��ك 
دائما على اإ�صعاد امل�صاركني والزوار 
التي ت�صب  القرارات  كافة  واتخاذ 

يف م�صلحتهم .
مهرجان  اأّن  امل���زروع���ي   واأ����ص���اف 
العالمات  اأ�صبح من  للرطب  ليوا 
املميزة للمنطقة، بعد اأن حتول اإىل 
العديد  يق�صده  �صياحي،  كرنفال 
والأجنبية،  العربية  اجلاليات  من 
النخيل  ب��زراع��ة  املهتمني  بخالف 
اأف������راد و����ص���رك���ات؛ م���ا يعك�س  م���ن 
اإليها  و�صل  التي  ال�صياحية  املكانة 
كلها،  املنطقة  يف  املتميز  املهرجان 
تراثية  اأهمية  املهرجان  ميثل  كما 
ودللة رمزية حملية واإقليمية، اإذ 
ي�صم فعاليات تراثية غنية �صاملة، 
تاريخية  قيمة  ي�صكل  الرطب  لأن 
واق��ت�����ص��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة يف حياة 

املجتمع الإماراتي
ليوا  نخبة  ���ص��وط  مناف�صات   بدء 

للرطب
مناف�صات  اخلمي�س  ال��ي��وم  تنطلق 
م�صابقة ليوا لنخب الرطب والتي 
قوية  م��ن��اف�����ص��ة  ت�����ص��ه��د  اأن  ي��ت��وق��ع 
واإقبال كبري من امل�صاركني خا�صة 
املنظمة حددت جوائز  اللجنة  وان 
ق��ي��م��ة ل��ل��ف��ائ��زي��ن اخل��م�����ص��ة ع�صر 
الفائز  فيها حيث يح�صل  الأوائ��ل 
بقيمة  ن��ق��دي��ة  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  الأول 
األ��ف دره��م ويح�صل الفائز   125
مببلغ  نقدية  ج��ائ��زة  على  ال��ث��اين 
الثالث  درهم والفائز  األ��ف   100

. درهم  األف   60
الق�صيلي  واأو��������ص�������ح  م������ب������ارك 

الرطب  مزاينة  مدير  املن�صوري، 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وع�����ص��و 
ال�صوؤون  لقطاع  التنفيذي  واملدير 
الزراعية يف جهاز اأبوظبي للرقابة 
الغذائية، اأن يوم اخلمي�س �صي�صهد 
ا����ص���ت���الم وحت��ك��ي��م م�����ص��اب��ق��ة ليوا 
اجلمعة  وي�����وم  ال����رط����ب،  ل��ن��خ��ب��ة 
الظفرة  م�صابقة  وحتكيم  ا�صتالم 
موعد  اأن  م�صيفا  الرطب،  لنخبة 
اإعالن نتائج امل�صابقتني �صيكون يوم 

ال�صبت القادم اآخر اأيام املهرجان.
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وك���ان���ت 
اأعلنت  ق��د  للرطب  ل��ي��وا  مل��ه��رج��ان 
ال�������ص���روط ال��ع��ام��ة ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
م�����ص��اب��ق��ة م���زاي���ن���ة ال����رط����ب، ويف 
ال���رط���ب من  ي��ك��ون  اأن  م��ق��دم��ت��ه��ا 
الإن���ت���اج امل��ح��ل��ي ل���دول���ة الإم�����ارات 
لعام 2017، واأن ل ُتدخل التمور 
امل�صارك  على  اأن��ه  كما  امل�صابقة،  يف 
مزرعته  اإن��ت��اج  من  رطباً  يقّدم  اأن 
اخلا�صة واإبراز امل�صتندات اخلا�صة 

مب��ل��ك��ي��ة الأر��������س ال���زراع���ي���ة عند 
التقّدم بالت�صجيل، ويحق لكل فرد 
فئات  فئَتني فقط من  امل�صاركة يف 
الظفرة  �صوط  با�صتثناء  امل�صابقة، 
لنخبة الرطب و�صوط ليوا لنخبة 

الرطب املتاحة للجميع.
اإدارة مرور الظفرة توعي اجلمهور 

بقانون ال�صري اجلديد
الظفرة  م�������رور  اإدارة  ح���ر����ص���ت 
ليوا  خالل م�صاركتها يف مهرجان 
اجلمهور  ت���وع���ي���ة  ع���ل���ى  ل���ل���رط���ب 
ال�صري  بقانون  للمهرجان  الكبري 
باأهم  امل���ع���دل وت��ع��ري��ف��ه��م  وامل�����رور 
اجلمهور  وح����ث  ال��ت��ع��دي��ل  ن��ق��اط 
ع���ل���ى الل�����ت�����زام ب���ال���ق���ان���ون وع����دم 
الل���ت���زام  اأن  م����وؤك����دة  خمالفته  
يعر�صهم  لن  والأنظمة  بالقوانني 
يقروؤوا  اأن  ب���ّد  ول  خم��ال��ف��ة،  لأي 
اجلديدة  امل��روري��ة  الالئحة  جيداً 
واإجراءات ال�صبط املروري، لتجنب 
قيمة  تكلفهم  ق��د  خم��ال��ف��ات  اأي����ة 

مرورية،  نقاط  وفر�س  املخالفة، 
املخالفات  ب��ع�����س  يف  ت�����وؤدي  وق����د 
القيادة، وحجز  رخ�صة  �صحب  اإىل 

املركبة وغريها.
واأو���ص��ح ال��رائ��د عبد ال��رح��م��ن ال 
العامة  العالقات  ف��رع  مدير  علي 
ان   الظفرة  منطقة  م���رور  ب����اإدارة 
التعديالت املعتمدة اجلديدة على 
الالئحة التنفيذية لقانون ال�صري 
واملرور الحتادي والتي يتم توعية 
جمهور املهرجان بها  اإلزام ال�صائق 
حزام  با�صتخدام  ال��رك��اب  وجميع 
قيمتها  غ���رام���ة  وف���ر����س  الأم������ان 
مرورية  ن��ق��اط  و4  دره���م   400

لهذه املخالفة.
ال�صماح  التعديالت  ا�صتملت  كما 
الزجاج  ل��ت��ل��وي��ن   50% ب��ن�����ص��ب��ة 
قدرها  غ��رام��ة  وف��ر���س  للمركبات 
3 اآلف درهم و24 نقطة مرورية 
لنقل ركاب من دون ت�صريح بعد اأن 
كانت غرامتها 200 درهم وغرامة 

 90 اآلف دره��م وحجز املركبة   3
يوما ل�صتخدام الدراجة ذات ال� 3 

عجالت على الطرق.
بتوفري  ال�صائقني  اإل��زام  وت�صمنت 
مقاعد لالأطفال دون �صن الرابعة 
لل�صماح  دره������م   400 وغ����رام����ة 
ل��ل��ط��ف��ل م���ن ���ص��ن ال���ع���ا����ص���رة فما 
 145 ع��ن  ط��ول��ه  يقل  اأن  اأو  دون 
الأمامي  املقعد  يف  باجللو�س  �صم 
للمركبة اإ�صافة اإىل فر�س غرامة 
درهما يوميا عن عدم ا�صتالم   50
امل��رك��ب��ة ب��ع��د ان��ت��ه��اء م���دة احلجز 

بحد اأق�صى 3 اآلف درهم
م��ن��ت��ج��ات امل���زرع���ة امل��ائ��ي��ة جتذب 

الزوار
املائية  امل���زرع���ة  م��ن��ت��ج��ات   جذبت 
مهرجان  فعاليات  �صمن  امل��ق��ام��ة 
للرطب جمهور كبري حر�س  ليوا 
الزراعة  تلك  اأ���ص��رار  معرفة  على 
املحلية  للبيئة  مالئمتها  وم���دى 
ومدى جناحها يف توفري منتجات 

زراع������ة ت��ت��م��ي��ز ب��ال���ص��ت��دام��ة بعد 
حممد  ���ص��ال��ح  امل���واط���ن  جنح   ان 
املزرعة  �صاحب  املن�صوري  يعروف 
املائية يف ا�صتنباط �صاللت زراعية 
والفاكهة  ال��زراع��ي��ة  ال��غ��الت  م��ن 
ت��ن��ا���ص��ب ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ل��ي��ة وحتافظ 

على الرثوة املائية
وت�صم املزرعة اأكرث من 45 �صنف 
والغالت  ال���ف���واك���ه  خم��ت��ل��ف  م���ن 
نخلة   300 اأك��رث من  و  الزراعية 
الزراعة  بوا�صطة  زراعتها  يف  جنح 
اأول  املن�صوري  املائية  حيث يعتر 
م��ن ان�����ص��اأ م��زرع��ة م��ائ��ي��ة للنخيل 
اأن جنحت جتاربه  بعد  ال��دول��ة  يف 
بوا�صطة  ال��ف�����ص��ائ��ل  ت��ل��ك  اإن��ت��اج  يف 
الربة  عن  وبعيدا  املائية  الزراعة 

التقليدية
ويو�صح املن�صوري اأن  نظام الزراعة 
دائرية  �صبكة  على  يعتمد  امل��ائ��ي��ة 
العنا�صر  م��ع��ه��ا  امل��ي��اه حت��م��ل  م��ن 
امل���غ���ذي���ة ل��ل��ن��ب��ات ب��ن�����ص��ب حم���ددة 
لها  النبات  امت�صا�س  ي�صهل  حتى 
والنيروجني  ال��ف��و���ص��ف��ور  م��ث��ل 
العنا�صر  متثل  وهي  والبوتا�صيوم 
عنا�صر  مت���ث���ل  ب��ي��ن��م��ا  ال����ك����رى، 
وغريها  واملنجنيز  وال��رون  الزنك 
التحكم  ويتم  ال�صغرى،  العنا�صر 
 “  PK “ ك�����ي  ال����ب����ي  ن�������ص���ب���ة  يف 
 6.5 ن�����ص��ب��ت��ه��ا  ت��ت��ع��دى  ب��ح��ي��ث ل 
درج��ة ول تقل عن 4.5 درج��ة ثم 
ذلك  بعد  الت�صريف  �صبكات  تقوم 

اإىل  �صخها  واإع�����ادة  امل��ي��اه  ب�صحب 
حم��ط��ة ال��ت��ح��ل��ي��ة واإع���ادت���ه���ا مرة 
اإىل �صبكة الري، وي�صتخدم  اأخرى 
ليف  وال�صتالت  اجل��ذور  تثبيت  يف 
املطحون  ال��ن��خ��ل  وك�����رب  ال��ن��خ��ل 
بركانية  “�صخور  وال���ب���ريلي���ت 
بدون  الربة  عن  “ بديال  مفتتة 
اأي اإ�صافات اأخرى وهذه الركيبة 
ناجحة متاما يف زراعة جميع اأنواع 

اخل�صر والفواكه.
تكرمي الرعاة والداعمني 

تتبعه  ال���ذي  النهج  م��ن   انطالقا 
مل���ه���رج���ان ليوا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ال�صيخ  �صمو  رعاية  حتت  للرطب  
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�صور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون 
اإدارة  جلنة  من  بتنظيم  الرئا�صة، 
الثقافية  وال���رام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
ليوا  وذل���ك يف مدينة  وال��راث��ي��ة، 
حتى  وي�����ص��ت��م��ر  ال��ظ��ف��رة  مبنطقة 
تقدمي  يف  اجل�����اري   ي��ول��ي��و   19
�صاهم  م��ن  لكل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�صكر 
يف اإجن����اح امل��ه��رج��ان وق���دم الدعم 
املنظمة  اللجنة  �صتقوم  وامل�صاندة 
الرعاة  ب��ت��ك��رمي  الأرب�����ع�����اء  ام�������س 
وكافة القطاعات واجلهات الراعية 
للمهرجان يف ن�صخته الثالثة ع�صر 
وي��رع��ى امل��ه��رج��ان ك��ل م��ن اأدن���وك 
�صركة  ����ص���رك���ات���ه���ا،  وجم����م����وع����ة 
الظاهرة الزراعية، �صركة الفوعة، 
»تدوير«،  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  وم��رك��ز 
يدعم  كما  �صيكيورتيك.  و���ص��رك��ة 
امل��ه��رج��ان ك���ل م���ن: دي�����وان ممثل 
دائرة  الظفرة،  منطقة  يف  احلاكم 
بلدية  وال��ن��ق��ل-  البلدية  ال�����ص��وؤون 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ال��ظ��ف��رة،  منطقة 
اأبوظبي  ج��ه��از  اأب��وظ��ب��ي،  ل�صرطة 
اأبوظبي  �صركة  الغذائية،  للرقابة 
املزارعني  خدمات  مركز  للتوزيع، 
الإعالمي  وال�����ص��ري��ك  ب��اأب��وظ��ب��ي، 

الر�صمي قناة بينونة.

للرطب ليوا  ملهرج�ن  زائر  الف   25

فعاليات �سيقة ومتنوعة وم�سابقات خمتلفة ومناف�سات قوية لإمتاع �جلمهور

�جلامعة �لقا�سمية ت�ستعد ل�ست�سافة موؤمتر �ل�سارقة �لدويل حول تعليم وتعلم �للغة �لعربية
•• ال�صارقة -وام:

القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت 
ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة رئي�س اجلامعة القا�صمية ينظم املركز 
الربوي للغة العربية لدول اخلليج بالتعاون مع اجلامعة القا�صمية خالل 
فراير 2018 الن�صخة الثالثة من موؤمتر ال�صارقة الدويل بعنوان: تعليم 

اللغة العربية وتعلمها تطلع نحو امل�صتقبل: “ الفر�س والتحديات ».
من  كبري  ع��دد  امل��وؤمت��ر  يف  �صي�صارك  نبدع”   ... بالعربية  �صعار”  وحت��ت 
اخلراء واملتخ�ص�صني يف تعليم اللغة العربية من الإمارات العربية املتحدة 
واململكة العربية ال�صعودية والأردن والعراق و م�صر اإ�صافة اإىل نخبة من 
اخلراء يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف عدة دول عربية 

واأجنبية. وتاأتي اأهمية انطالق الن�صخة الثالثة من موؤمتر ال�صارقة الدويل 
يف ا�صتجالء واقع اللغة العربية والتعريف باجلهود الفردية واملوؤ�ص�صاتية 
ودورها يف تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها وت�صجيع الإبداع واملبدعني 
العلمية  احللول  وو�صع  الع�صر  ملتطلبات  م�صايرة  العربية  اللغة  وجعل 
اجلاد  للبحث  م�صتقبلية  اآف��اق  لفتح  ال�صعوبة  مواطن  ملعاجلة  والعملية 
تعليم  يف  احلديثة  والنظريات  املفاهيم  وتوظيف  العربية  اللغة  لتطوير 

اللغة العربية وتعلمها.
العربية  اللغة  خلدمة  املتاحة  الإم��ك��ان��ات  معرفة  اإىل  امل��وؤمت��ر  ي�صعى  كما 
ال�صريعة  والتكنولوجية  العلمية  التطورات  لتواكب  امل�صتقبلية  واآفاقها 
ح�صبما يقت�صيه الع�صر يف ظل حتديات ع�صر العوملة والتقانة بالإ�صافة 
ملناق�صة  العربية  اللغة  بخدمة  اخلا�صة  والدرا�صات  البحوث  ت�صجيع  اإىل 

التحديات الع�صرية التي تواجه م�صتقبل تعليم اللغة العربية وتعلمها.
العربية  اللغة  اأ�صاليب تطوير تعليم  اإىل تدار�س  اأي�صا  املوؤمتر  كما يرمي 
ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل اخل���رات بني  امل��دار���س واجل��ام��ع��ات وتعزيز  وتعلمها يف 
الباحثني واملهتمني بقطاع التعليم ومناق�صة الق�صايا الأ�صا�صية ذات ال�صلة 
بواقع اللغة العربية وم�صتقبلها �صعيا لتحقيق ال�صدارة واملكانة التي تليق 

باللغة العربية �صمن اللغات العاملية احلية.
هي  عليها  والركيز  لتحقيقها  امل��وؤمت��ر  ي�صعى  التي  الأه���داف  اأب��رز  وم��ن 
اللغة  تعليم  تطوير  حول  اجلديدة  وال��روؤى  والأفكار  بالأبحاث  الهتمام 
العربية وتعلمها ونه�صتها و ا�صت�صراف معامل التحديات التي تواجه اللغة 
الق�صايا  حول  واملعرفة  الثقافة  تبادل  و  لها  املقرحات  وتقدمي  العربية 
من  والإف����ادة  وتعلمها  العربية  اللغة  تعليم  تطوير  جم��ال  يف  املعا�صرة 

وتعلمها  العربية  اللغة  تعليم  تطوير  يف  احلديثة  والتقنيات  الرجميات 
العربي لتطوير  التعليم بالعامل  التجارب واخلرات بني موؤ�ص�صات  و من 
تعليم اللغة العربية وتعلمها .. اىل جانب حتفيز الباحثني على طرح حلول 
للم�صكالت التي تواجه تعليم اللغة العربية وتعلمها وروؤى جديدة للتعامل 

معها عر جمالت علمية وتطبيقية مبوؤ�ص�صات التعليم.
وك�صفت اجلهات املنظمة للموؤمتر اأن جمال امل�صاركة يف احلدث متاح امام 
املهتمني واملتخ�ص�صني يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بها وغري 

الناطقني وكذلك املخت�صني مبجال الل�صانيات وطرق التدري�س.
�صروط  كافة  ع��ن  الع���الن  القادمة  ال��ف��رة  �صيتم خ��الل  اأن��ه  اىل  م�صرية 
امل�صاركة عر املوقع الر�صمي للجامعة واملركز الربوي للغة العربية لدول 

اخلليج.

•• راأ�س اخليمة - الفجر

250  طالباً وطالبة للمع�صكر ال�صيفي ال�صاد�س   ان�صم 
حتت �صعار “�صيفك على كيفك “ الذي اأطلقته جمعية 
وي�صتمر  راأ���س اخليمة  الجتماعية يف  للتنمية  الإم��ارات 
وهو  اجلمعية  مبقر  اجل����اري،  اأغ�صط�س  م��ن   24 حتى 

خم�ص�س للطلبة من ال�صن 8 ولغاية 13 �صنة.

اإن اجلمعية  وق��ال خلف �صامل عنر مدير عام اجلمعية 
تويل املع�صكر ال�صيفي اأهمية كرى نظراً لأنه ي�صهم يف 
ال�صيفية وملء  العطلة  التالميذ خالل  اأوق��ات  ا�صتثمار 
بالنفع  اأم��ور مفيدة، مبا يعود عليهم  اأوق��ات فراغهم يف 

والفائدة يف تنمية قدراتهم ومواهبهم. 
ويت�صمن املع�صكر ال�صيفي العديد من الأن�صطة الهادفة 
والعديد  وترفيهية  ثقافية  وبرامج  ريا�صية  برامج  من 

املع�صكر  ب��رن��ام��ج  ك��م��ا ي�صم  وال���رح���الت  الأن�����ص��ط��ة  م��ن 
وال�صحية  والثقافية  الجتماعية  الفعاليات  من  العديد 
ينفذها خمت�صون من جهات وموؤ�ص�صات خمتلفة كور�صة 
رائع  باأ�صلوب  ال��ق��راءة  تعلم  وور���ص��ة  ال��روب��وت��ات  �صناعة 
اإىل  اإ�صافة  وال�صنع،  والتقاليد  العادات  عن  وحما�صرات 
ور�س عن البتكار والعمل التطوعي واألعاب تركيب وذكاء 

وم�صابقات ورحالت تعليمية وترفيهية.

ال�صمالية  املناطق  م��ن  ب��الأط��ف��ال  اجلمعية  اأهتمت  كما 
ال�صيفي  الرم�س  برنامج  بتنظيم  اخليمة  راأ���س  لإم���ارة 
الرم�س  مبنطقة  اجلمعية  ف��رع  يف   “ غ��ري  “هال�صيف 
املتميزة  الفعاليات  من  وغنية  متنوعة  بباقة  و�صيحفل 
والرامج التثقيفية والعلمية والريا�صية والرفيهية مبا 
ومبا  املختلفة  الدرا�صية  املراحل  من  الطلبة  فكر  يرثي 

ينا�صب خمتلف الأعمار اإىل جانب رحالت اأ�صبوعية.

مركز �سعادة �ملتعاملني 
يف طبية �ل�سارقة يطلق 
مبادرة »�سعادة ومعرفة«

•• ال�صارقة -وام: 

مركز  اأطلقها  “ التي  ومعرفة  “ �صعادة  م��ب��ادرة  يف  متعامال   60 ���ص��ارك 
بني  التوا�صل  تقوية  بهدف  الطبية  ال�صارقة  مبنطقة  املتعاملني  �صعادة 
املراجعني وموظفي املركز بطريقة مبتكرة وتعريفهم باخلدمات املقدمة 
تقدمي  وط��رق  “حكومتي”  وبرنامج  املتعاملني  خدمة  وميثاق  املركز  يف 
مركز  م��دي��رة  القا�صمي  حكمت  ال�صيخة  وق��ال��ت  والق��راح��ات  ال�صكاوى 
اإ�صعاد املتعاملني هو املحور  �صعادة املتعاملني مبنطقة ال�صارقة الطبية ان 
المارات  دول��ة  تبنت  حيث  امل��ب��ادرات  وابتكار  اخلدمات  لتطوير  الأ�صا�صي 
واأكدت  احلكومي  للعمل  ونهجا  للجميع  ال�صعادة  حتقيق  املتحدة  العربية 
�صعادة  لتحقيق  العمل  فى  واليجابية  اخلدمات  فى  ال�صعادة  دعم  اهمية 
�صعادة  مركز  موظفي  يحر�س  حيث  املجتمع  لإ�صعاد  و���ص��ول  املتعاملني 
للح�صول على اخلدمات بطريقة  التجارب  اف�صل  تقدمي  املتعاملني على 

ت�صعد املتعامل وتفوق طموحاته .
لفتة اىل ان فكرة املبادرة هي نتاج افكار موظفي املركز لتعريف املتعامل 
بطرق تقدمي اخلدمة بطريقة مبتكرة ت�صعره باأن �صعادته مركز الهتمام 

والتخطيط واملتابعه.

كيف����ك« عل���ى  »�سيف����ك  ب����  ي�سارك���ون  طالب���ًا   250
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اأخبـار الإمـارات
طرق دبي تفتتح حتويله مرورية رئي�سية على تقاطع �لر��سدية باجتاه منطقة ديرة غد�

•• دبي-وام:

تفتتح هيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي حتويلة مرورية رئي�صية �صمن 
احلركة  حتويل  �صيتم  حيث  اجلمعة  غ��دا  امل��ط��ار  ���ص��ارع  تطوير  م�صروع 
زايد  ال�صيخ حممد بن  �صارعي  للقادمني من  املطار  �صارع  املرورية على 
اأما  اجلديد  العلوي  اجل�صر  ديره عر  اإىل منطقة  بالجتاه  واخلوانيج 
للمتجهني اىل منطقة الرا�صدية مت تخ�صي�س امل�صارات الي�صرى باجتاه 

التقاطع القائم املحكوم بالإ�صارات ال�صوئية.
اجل��اري يف تطوير  الهيئة  م�صروع  الول من  العقد  ذل��ك �صمن  وي��اأت��ي 

وحت�صني احلركة املرورية على التقاطعات يف هذه املنطقة.

وذكرت املهند�صة ميثاء بن عدي املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة املرور والطرق 
ال�صتيعابية  الطاقة  زي��ادة  يف  �صي�صهم  املطار  �صارع  تطوير  م�صروع  ان 
ل�صارع املطار بنحو خم�صة الف مركبة اإ�صافية يف ال�صاعة كما يعمل على 
املطار  �صارع  على  الرحلة  زمن  وخف�س  املرورية  ال�صالمة  م�صتوى  رفع 
بدءا من �صارع ال�صيخ حممد بن زايد وحتى �صارع الدار البي�صاء من 30 

دقيقة اإىل 5 دقائق.
واأفادت اأن العقد الأول مل�صروع تطوير �صارع املطار يت�صمن تنفيذ تقاطع 
الرا�صدية وتقاطع الدار البي�صاء ..متوقعة الفتتاح الكامل للعقد الول 

يف نهاية العام اجلاري.
واأ�صافت اأن م�صروع تطوير �صارع املطار يت�صمن تطوير تقاطع الرا�صدية 

من خالل تنفيذ ج�صر على �صارع املطار ب�صعة ثالثة م�صارات يف كل اجتاه 
اإ�صافة اإىل تطوير التقاطعات ال�صطحية حيث يتوقع اأن ي�صهم يف خف�س 

مدة النتظار على التقاطع من 13 دقيقة اإىل اأقل من دقيقة واحدة .
واأ�صارت اإىل اأن امل�صروع ي�صعى اأي�صا لتطوير تقاطع �صارع املطار مع �صارع 
خلدمة  واح��د  م�صار  ب�صعة  اإ�صايف  ج�صر  اإن�صاء  ي�صمل  و  البي�صاء  ال��دار 
احلركة املرورية من �صارع املطار باجتاه �صارع الدار البي�صاء دون احلاجة 
للقادمني  اإن�صاء طريق بديل  ي�صمل  ال�صوئية كما  الإ�صارة  لالنتظار يف 
من منطقة القرهود للو�صول مبا�صرة اإىل مبنى الركاب 1 و3 ملطار دبي 
القرهود  البي�صاء باجتاه  الدار  �صارع  امل�صارات على  الدويل وزي��ادة عدد 

من ثالثة م�صارات اإىل اأربعة م�صارات.

واأفادت املهند�صة ميثاء بن عدي املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة املرور والطرق 
الدار  تقاطع  على  الكلي  النتظار  زم��ن  خف�س  يف  �صي�صهم  امل�صروع  اأن 
الزدحام  م�صكلة  و�صيحل  واح��دة  دقيقة  اإىل  دقائق  ثالث  من  البي�صاء 
احل��ايل ال��ن��اجت ع��ن ت��داخ��ل احل��رك��ة امل��روري��ة ب��ني املركبات املتجهة اإىل 
 1 الركاب رقم  القادمة من مبنى  املركبات  البي�صاء وبني  ال��دار  تقاطع 
املتجهة ي�صارا اإىل �صارع الدار البي�صاء. واأ�صافت اأنه �صيتم اإغالق حركة 
املرور القادمة من املبنى رقم1 ملطار دبي الدويل للمتجهني اإىل منطقة 
م��ن اجل�صر  املتبقية  الع��م��ال  ال��ق��ادم��ة ل�صتكمال  ال��ف��رة  خ��الل  دي���ره 
طريق  توفري  مع  ال�صحن«  »قرية  البي�صاء  ال��دار  تقاطع  على  اجلديد 

البي�صاء. الدار  ب�صارع  مرورا  بديل من خالل �صارع رقم 51 

�سرطة دبي تبحث �إجر�ء�ت �لأمن و�ل�سالمة مع �ملر�كز �لتجارية 

مدير عام حماكم دبي يقدم حما�سرة حول »�لولء �ملوؤ�س�سي« للموظفني

جامعة �لعني للعلوم و�لتكنولوجيا تبد�أ بتطوير مقرها يف �لعني

•• دبي-الفجر:

اللواء  �صعادة  بناًء على توجيهات 
القائد  امل�����ري  خ��ل��ي��ف��ة  اهلل  ع��ب��د 
العام ل�صرطة دبي، تراأ�س العميد 
ال�صويدي  بطي  ك��ام��ل  املهند�س 
للعمليات،  العامة  الإدارة  مدير 
اج���ت���م���اع���اً م��ف��ت��وح��اً م���ع م����دراء 
وممثلي املراكز التجارية يف اإمارة 
دبي، وذلك لبحث اإجراءات الأمن 
بح�صور  امل���رك���ز،  يف  وال�����ص��الم��ة 
ال��ع��م��ي��د ع��م��ر ال�����ص��ام�����ص��ي نائب 
للعمليات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر 
الر�صا  اهلل  ع��ب��د  نبيل  وال��ع��ق��ي��د 
وال�صتجابة  املراقبة  اإدارة  مدير 

وتاأهيل حرا�س الأمن والعمل على 
الت�صال يف  اأجهزة  اإر�صال  تقوية 
املناطق التي ل يوجد بها تغطية 
داخل املراكز، واأو�صى بزيادة عدد 
كامريات املراقبة يف املناطق التي 
اإ�صافة  ت��غ��ط��ي��ة  ف��ي��ه��ا  ي��وج��د  ل 
ك��ام��ريات يف مواقف  ت��وف��ري  اإىل 
ال�صيارات، وتوفري خطط الإخالء 
والطوارئ والتدريب عليها ب�صكل 
دوري من قبل العاملني يف املراكز 

ل�صمان �صالمة املت�صوقني.
و�صهد الجتماع تقدمي امل�صاركني 
ن��ظ��ره��م يف رف���ع ن�صبة  ل��وج��ه��ات 
اإج�������راءات الأم�����ن وال�����ص��الم��ة يف 
اأ�صئلة  وت���ق���دم  ال��ت�����ص��وق  م���راك���ز 

اجلمهور واملت�صوقني، لذلك لبد 
والهتمام  العناية  اإعطائها  من 
الكايف يف خمتلف اجلوانب ومنها 
توفري  ل�صمان  الأم��ن��ي  اجل��ان��ب 

اإجراءات الأمن وال�صالمة.
واأ�صار اإىل اأن عقد الجتماع ياأتي 
عمل  ف��ري��ق  ت�صكيل  مت  اأن  ب��ع��د 
م�صرك بني �صرطة دبي واملركز 
ال��ت��ج��اري��ة يف وق���ت ���ص��اب��ق حيث 
تفقدية  ج��ول��ة  ال��ف��ري��ق  اأج�����رى 
ع��ل��ى امل��راك��ز ال��ت��ج��اري��ة يف اإم���ارة 
دب�����ي ل����الط����الع ع���ل���ى اإج��������راءات 
تقريراً  واأع��دد  وال�صالمة  الأم��ن 
بتعاون  م�صيداً  بالنتائج  خا�صا 
املراكز التجارية مع فريق العمل، 

العامة  الإدارة  يف  الأم����ن����ي����ة 
للعمليات وعدد من ال�صباط.

واأك���������د ال���ع���م���ي���د ال���������ص����وي����دي يف 
اإىل  اأنه يهدف  الجتماع  م�صتهل 
وجهات  وت��ب��ادل  ال�صراكة  تعزيز 
واملراكز  دب��ي  �صرطة  ب��ني  النظر 
التجارية مبا ي�صاهم يف حتقيقات 
ل�صرطة  ال�صراتيجية  التوجه 
“مدينة  الإم�������ارة  ج��ع��ل  يف  دب����ي 
الهدف  اإط��ار حتقيق  اأمنة”، ويف 
ال�صتجابة  يف  ال����ص���رات���ي���ج���ي 
ل��ل��ح��الت ال���ط���ارئ���ة، م����وؤك����داً اأن 
مراكز الت�صوق تعتر من املرافق 
وت�صهد  دب����ي  اإم������ارة  يف  ال��ه��ام��ة 
اإق����ب����اًل ك���ب���رياً م���ن ق��ب��ل اأف�����راد 

وموؤكداً يف الوقت ذاته اأن �صرطة 
من  التجارية  املراكز  تعتر  دب��ي 

ال�صركاء ا�صراتيجيني.
العميد  ا�صتعر�س  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
ن���ت���ائ���ج جولة  ال�����ص��ام�����ص��ي  ع���م���ر 
املركز  ع��ل��ى  امل�������ص���رك  ال���ف���ري���ق 
التجارية واملالحظات التي اأخذها 
والتو�صيات  ال���واق���ع،  اأر�����س  م��ن 
اإليها التقرير ومنها  التي خل�س 
زيادة عدد رجال الأمن يف املراكز 
حجم  مع  يتنا�صب  مبا  التجارية 
ذو  اأ���ص��خ��ا���س  م��رك��ز وتثبيت  ك��ل 
الهامة  امل��ن��اط��ق  يف  عالية  ك��ف��اءة 

من املراكز.
زي��ادة تدريب  الفريق على  وح��ث 

•• دبي-الفجر:

قدم �صعادة طار�س عيد املن�صوري 
حما�صرة  دبي  حماكم  عام  مدير 
ملوظفي  املوؤ�ص�صي«  »ال���ولء  ح��ول 
وم��وظ��ف��ات ال��دائ��رة، وي��اأت��ي ذلك 
حر�صاً من حماكم دبي يف تطوير 
كفاءاتهم  ورف���ع  امل��وظ��ف��ني،  اأداء 
روؤيتها  اإىل  ل���ل���و����ص���ول  امل��ه��ن��ي��ة 

حماكم رائدة متميزة عاملياً.
املحا�صرة  خ��الل  �صعادته  وع���ّرف 
الفرد  رغ��ب��ة  املوؤ�ص�صي  ال���ولء  اأن 

واملجتمع ب�صفة عامة، م�صرياً اإىل 
املوظف  �صيدفع  ذل��ك  حتقيق  اأن 
والت�صحية  اجل����ه����د  ب�����ذل  اإىل 
اأوقات  خ��ارج  حتى  ووقته  بجهده 
ال�����دوام ال��ر���ص��م��ي وامل�����ص��ارع��ة اإىل 

الأعمال الإ�صافية والتطوعية.
ال����ولء يعد  اأن  ���ص��ع��ادت��ه  واأو����ص���ح 
للنظام  الرئي�صة  املخرجات  اأح��د 
قوة  ويعني  للموؤ�ص�صة  ال�صلوكي 
ارتباط الفرد بدائرته وم�صاهمته 
ال����ف����ع����ال����ة ب����ه����ا وت�����الح�����م�����ه مع 
وقيمها  املوؤ�ص�صة  ور�صالة  اأه��داف 

والروؤ�صاء  ال��زم��الء  بني  �صام  راق 
واملروؤو�صني.

الولء  اأن وجود  �صعادته  واأ�صاف   
يف  مهماً  ع��ام��اًل  ي�صكل  املوؤ�ص�صي 
فالفرد  املوؤ�ص�صة،  انتاجية  زي���ادة 
ي�صحي  ف��ل��ن  عمله  ي��ح��ب  مل  اإن 
اأه��داف��ه ور�صالة  اأج��ل حتقيق  من 
ال���ولء  امل��ج��ت��م��ع، لأن  دائ���رت���ه يف 
للوطن،  ال���ولء  يعني  للموؤ�ص�صة 
املوؤ�ص�صات  جم����م����وع  اأن  ح���ي���ث 
حتقق  وال���������ص����رك����ات  وال�������دوائ�������ر 
جميعها الأهداف العليا للمجتمع 

وال��ت�����ص��ح��ي��ة من  امل�������ص���اه���م���ة  يف 
املوؤ�ص�صة،  وا���ص��ت��م��رار  جن���اح  اأج���ل 
وال����ص���ت���ع���داد ل���ب���ذل ج��ه��د اأك���ر 
تطوعية  ب�����اأع�����م�����ال  وال�����ق�����ي�����ام 
وم�����ص��وؤول��ي��ات اإ���ص��اف��ي��ة، ك��م��ا اأنه 
اإذ  النتاجية  زي��ادة  عامل مهم يف 
الرئي�صية  املخرجات  اأح��د  يعتر 
للنظام ال�صلوكي للموؤ�ص�صة، لفتاً 
حتقيق  ي��ع��ن��ي  ك��ل��ه  ذل����ك  اأن  اإىل 
الر�صا الوظيفي واإ�صعاد املوظفني 
واملتعاملني يف وقت واحد، بحيث 
تبدو ال�صورة من بعيد يف تعامل 

العليا  امل�صالح  اإجن��از  اإىل  وت�صعى 
للوطن.

 ول��ف��ت ���ص��ع��ادت��ه اأن امل��ط��ل��وب من 
ت�صمن  لكي  املوؤ�ص�صة  اأو  ال��دائ��رة 
ولء املوظف اأن تعامله باحل�صنى، 
وت��ف��ت��ح ل���ه جم���ال اإث���ب���ات ال����ذات، 
وت��ك��رم امل��ج��ت��ه��د، وت��اأخ��ذ ع��ل��ى يد 
الثواب  �صيا�صة  وت��ف��ع��ل  امل��ق�����ص��ر، 
وال�����ع�����ق�����اب، وت���ت���ج���ن���ب امل���ح���اب���اة 
اأجل  من  والو�صاطة  واملح�صوبية 
املوؤ�ص�صة وا�صتمرارها قوية  اإجناح 
النا�س  م�����ص��ال��ح  ت���خ���دم  م��ن��ت��ج��ة 

•• العني-الفجر:

ال�صراتيجية  خ��ط��ط��ه��ا  ���ص��م��ن 
الهادفة لتطوير من�صاآتها، اأطلقت 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
التو�صعة اجلديدة  البدء يف  اإ�صارة 
العني،  م��دي��ن��ة  مل��ق��ر اجل��ام��ع��ة يف 
وذلك بح�صور الدكتور نور الدين 
جلامعة  املفو�س  املدير  عطاطرة 
العني للعلوم والتكنولوجيا وعدد 
الأكادميية  الهيئتني  اأع�صاء  من 

والإدارية باجلامعة.
التو�صعة  م��ب��ن��ى  م�����ص��اح��ة  ت��ب��ل��غ 
اإجنازه  املقرر  اجلديد وال��ذي من 
مايقارب   ،2019 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
األف مر مربع، ممتدة على   11
م�صاحات خ�صراء واأ�صجار النخيل، 
التميز  معايري  اأعلى  مع  ويتناغم 
يف الت�صميم الع�صري مع مراعاة 
مبا  البيئية  ال�صتدامة  مقومات 
يعادل درج��ة ل��وؤل��وؤة واح���دة، وفقاً 
ملعايري ال�صتدامة املو�صى بها من 

قبل حكومة اإمارة اأبوظبي.
يتاألف مبنى التو�صعة من طابقني 
الأر�صي،  الطابق  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

وتطويرها  التعليمية  املوؤ�ص�صات 
يعتر  العلمي  بالبحث  وعنايتها 
م�صوؤولية  لتحمل  للجميع  حافزاً 
يف  وامل�صاهمة  بالتعليم  الرت��ق��اء 
العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  تطوير 
والنهو�س بامل�صتوى العلمي لأبناء 
هذا الوطن، موؤكداً على اأن جامعة 
العني للعلوم والتكنولوجيا ت�صعى 
ل��ت��ق��دمي ب���رام���ج اأك���ادمي���ي���ة ذات 
ممتعة  بيئة  �صمن  ع��ال��ي��ة  ج���ودة 
الطلبة مما  تلبي كافة احتياجات 
فى  متطوراً  علمياً  راف��داً  يجعلها 
العلمية  وف��روع��ه  ال��ع��ايل  التعليم 

واملعرفية ممتدة حملياً ودولياً.
للدرا�صات  خم�����ص�����ص��ة  وق����اع����ات 
جانب  اإىل  ال���ع���ل���م���ي،  وال���ب���ح���ث 
واخلدماتية  الرفيهية  امل��راف��ق 

املتطورة.
من جانبه �صرح الدكتور عطاطرة 
باأن الهدف من التو�صعة اجلديدة 
والتعليم  التعلم  اأداء  حت�صني  هو 
وجمهور  التدري�س  هيئة  لأع�صاء 
الطلبة، كما اأنه �صيكون منبع وحي 
للبحث العلمي وخمتلف ن�صاطات 
اأن  واأ�صاف،  املجتمع.  التفاعل مع 

حيث �صي�صم كل من كلية الربية 
والجتماعية،  الإن�صانية  والعلوم 
الت�صال  وك��ل��ي��ة  الأع����م����ال،  ك��ل��ي��ة 
جتهيزه  �صيتم  وال���ذي  والإع����الم، 
الدرا�صية  القاعات  مبجموعة من 
التقنيات  اأح��������دث  ت����وف����ر  ال����ت����ي 
الذكية، واملرافق واملعدات املتطورة 
الكمبيوتر  اأج���ه���زة  ذل����ك  يف  مب���ا 
املناق�صات  وغ�����رف  وامل���خ���ت���رات، 
للموؤمترات،  وق���اع���ة  وال����ن����دوات 
حديثة  م��ك��ت��ب��ة  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 

اإطار  تاأتي يف  اإن�صاء هذه اخلطوة 
العاملني  اإمي���ان اجل��ام��ع��ة وك��اف��ة 
املن�صاآت،  تطوير  ب�����ص��رورة  عليها 
وم�صايرة تقنيات التعليم واأمناطه 
تعليمية  بيئة  وت��وف��ري  احل��دي��ث��ة، 
على  ت�صاعدهم  للطلبة،  متميزة 
ال��ت��م��ي��ز والإب���������داع ال��ع��ل��م��ي على 

ال�صعيدين النظري والتطبيقي.
واأ�صار عطاطرة اإىل اأن �صعي دولة 
الإمارات العربية املتحدة وقيادتها 
باإن�صاء  اله��ت��م��ام  اإىل  احل��ك��ي��م��ة 

دبي واملراكز وتعزيز �صبل التعاون 
امل�������ص���رك مب����ا ي���ح���ق���ق ال���ه���دف 

لرفع  وت���و����ص���ي���ات  واق�����راح�����ات 
ب��ني �صرطة  ال��ت��وا���ص��ل  م�����ص��ت��وى 

“ مدينة  دب����ي  ج��ع��ل  الأك�����ر يف 
اأمنة” دائماً. 

واملعايري  ال�����ص��واب��ط  تعني  ال��ت��ي 
ال��ت��ي حت��ك��م ���ص��ل��وك الأف������راد مبا 

و�صلوكياته  العمل  بقيم  والتزامه 
املوؤ�ص�صة  واأخ��الق��ي��ات  احل�صارية 

بني  التعامل  يف  املو�صوعية  يعني 
كل الأطراف.

»د�ر �لرب« وم�ست�سفيات زليخة يتفقان على تقدمي عالج جماين بجودة عالية للمر�سى �ملحتاجني

من اخلدمات الطبية، التي تقدم 
ن�صت  ح��ني  يف  ه��ن��اك،  للمر�صى 
ع��ل��ى حتويل  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
بالف�صل  امل�صابني  املر�صى  حالت 
يخ�صعون  ال�����ذي�����ن  ال�����ك�����ل�����وي، 

ال����ف����ال�����ص����ي،  اهلل  ع����ب����د  واأك�����������د 
امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل������دار ال����ر، 
تقدمي  اإىل  ت��ق��ود  الت��ف��اق��ي��ة  اأن 
عالية  جم��ان��ي��ة  �صحية  خ��دم��ات 
الكلوي  الف�صل  ملر�صى  امل�صتوى 

زليخة  م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  جم��م��وع��ة 
اأ�صعار  يف  خ���ا����ص���ة  خ�������ص���وم���ات 
للحالت  ال�����ص��ح��ي��ة  خ���دم���ات���ه���ا 
املحدود،  ال���دخ���ل  ذات  امل��ر���ص��ي��ة 
املحولة من دار الر، مبا يراوح 

عبد اهلل علي بن زايد الفال�صي، 
فيما  للجمعية،  التنفيذي  املدير 
للرعاية  »زليخة«  جمموعة  مثل 
املدير  �صم�س،  ط��اه��ر  ال�صحية، 

التنفيذي للمجموعة.

جل��ل�����ص��ات ال��غ�����ص��ي��ل ال���ك���ل���وي، اأو 
لعالجات  ب��ح��اج��ة  ت���ك���ون  ال���ت���ي 
يف  زليخة  م�صت�صفى  اإىل  اأخ���رى، 
األيك�صي�س  م�صت�صفى  اأو  ال��دول��ة 
بناجبور يف الهند، مقابل تقدمي 

املر�صى  من  و�صواهم  املحتاجني 
ذوي الدخل املحدود يف الإمارات، 
ال���ذي���ن حت��ول��ه��م اجل��م��ع��ي��ة اإىل 
واإدارة  زليخة،  م�صت�صفيات  �صبكة 
تلك احلالت املر�صية لال�صتفادة 

•• دبي –الفجر:

مذكرة  ال��ر  دار  جمعية  اأب��رم��ت 
جمموعة  م����ع  ج����دي����دة  ت���ف���اه���م 
ال�صحية  ل���ل���رع���اي���ة  »زل����ي����خ����ة« 
وم�صت�صفى  ودب�����ي  ال�����ص��ارق��ة  يف 
اإطار  يف  ال��ه��ن��د،  يف  »األيك�صي�س« 
ل�صراكاتها  اجل���م���ع���ي���ة  ت���ع���زي���ز 
ال�����ص����رات����ي����ج����ي����ة وع���الق���ات���ه���ا 
ب�صورة  وال��وط��ن��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
املا�صية  امل��رح��ل��ة  خ���الل  م��ك��ث��ف��ة 
خ��دم��ة ل��ق��ط��اع ال��ع��م��ل اخلريي 
والعامل،  ال��دول��ة  يف  والإن�����ص��اين 
»امل�صوؤولية  مل��ف��ه��وم  وت��ر���ص��ي��خ��ا 
لالأهداف  ودع���م���ا  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة«، 
الوطنية وترجمة ل�صيا�صة الدولة 
يف  الر�صيدة  قيادتها  وتوجيهات 
امل�صاعدات  وت��ق��دمي  اخل��ري  عمل 
الإن�صانية للمحتاجني، وتكثيفها 

يف »عام اخلري«.
مثل »دار الر« يف توقيع املذكرة، 

ع��ام، وتوفري  مل��دة  بني 10 و٪25، 
خدمة الت��������صجيل وف������تح ملفات 
الغ�صيل  مل��ر���ص��ى  امل��ر���ص��ى جم��ان��ا 

الكلوي.
داوود،  اإق��ب��ال  زل��ي��خ��ة  د.  واأك����دت 
للرعاية  زليخة  جمموعة  مالكة 
املجموعة  ح����ر�����س  ال�������ص���ح���ي���ة، 
ال��ط��ب��ي��ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة ع��ل��ى مد 
ج�������ص���ور ال����ت����ع����اون وال���ت���وا����ص���ل 
م���ع م��وؤ���ص�����ص��ات ال��ع��م��ل اخلريي 
وموؤ�ص�صات املجتمع املدين اإجمال 
يف الإمارات، لدفع م�صرية العمل 
الدولة،  يف  والإن�����ص��اين  اخل���ريي 
ال�صحية  اخل�����دم�����ات  وت����ق����دمي 
القادرين  للمر�صى غري  املنا�صبة 
عالجهم،  ت��ك��ال��ي��ف  ����ص���داد  ع��ل��ى 
وت����ع����زي����ز امل���������ص����اري����ع اخل����ريي����ة 
والإن�صانية يف وطن اخلري خالل 
)عام اخلري(، امتثال لروؤية قيادة 
الدولة وتوجيهاتها، التي تق�صي 

باإعالن 2017 عاما للخري . 

�لإح�سان �خلريية بعجمان تنال �لآيزو 
�لعاملية يف �إد�رة �جلودة

•• عجمان-وام: 

الآيزو  �صهادة  على  اخلريية  الإح�صان  جمعية  ح�صلت 
العاملية 9001:2015 يف نظام اإدارة اجلودة منحتها 
�صركة تي يو يف انر �صريت ملا تبذله اجلمعية من جهود 
مبعايري  والتزامها  اخلريي  العمل  م�صاريع  تطوير  يف 

اجلودة والأداء .
النعيمي  ع��ل��ي  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  واأك����د 
ت�صليم  م��را���ص��م  خ���الل  للجمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
�صهادة الآيزو من ال�صركة املانحة لل�صهادة ان ما تبذله 

الإح�صان من جهود وم�صاريع خريية نتج عنه التقدير 
اللذين  والعطاء  للجهد  ا�صتحقاقاً  ج��اء  ال��ذي  ال��دائ��م 
ان  اىل  ..م�صريا  الإن�صاين  املجال  تبذلهما اجلمعية يف 
يف  �صاعدها  والأداء  اجل���ودة  مبعايري  الإح�����ص��ان  ال��ت��زام 

احل�صول على �صهادة الآيزو.
اأف�صل  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  اجل��م��ع��ي��ة حت���ر����س  ان  واأو�����ص����ح 
اإىل حت�صني جودة  الرامية  العاملية  واملعايري  املمار�صات 
للمحتاجني  امل��ق��دم��ة  اخل��ريي��ة  وم�صاريعها  خدماتها 
الفعال مع  والتوا�صل  املحدود،  الدخل  والفقراء وذوي 

املح�صنني مبا ي�صمن ا�صتمرارية العطاء للمحتاج.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل���دع���و / ب���رك���ت اهلل 
باك�صتاين   ، م��ريب��اي��و  خ���ان 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)4113421(  �صادر من 
عليه  يجده  م��ن   ، باك�صتان 
الت���������ص����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة-وام: 

يف  الجتماعية  للتنمية  الإم����ارات  جمعية  اأطلقت 
ال�صاد�صة من  الن�صخة  ام�س فعاليات  راأ���س اخليمة 
املع�صكر ال�صيفي “ �صيفك على كيفك “ مب�صاركة 

250 طالبا وطالبة.
ويت�صمن املع�صكر ال�صيفي - الذي ي�صتمر حتى 24 
اأغ�صط�س املقبل مبقر اجلمعية يف مدينة �صقر بن 
الهادفة من برامج  العديد من الأن�صطة  حممد - 
اإىل جانب العديد من  ريا�صية وثقافية وترفيهية 

الفعاليات والرحالت.  واأكد خلف �صامل عنر مدير 
عام اجلمعية اأهمية امللتقى - املخ�ص�س للطلبة من 
ك��ون��ه ي�صهم يف  13 ع��ام��ا -   - 8 ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة 
ال�صيفية  العطلة  خ��الل  ال��ط��الب  اأوق���ات  ا�صتثمار 

وملء اأوقات فراغهم يف اأمور مفيدة. 
واأو�صح عنر اأن برنامج املع�صكر ي�صم العديد من 
التي  وال�صحية  والثقافية  الجتماعية  الأن�صطة 
تعود على الطالب بالنفع والفائدة وتنمي قدراتهم 
ومواهبهم ينفذها خمت�صون من جهات وموؤ�ص�صات 

خمتلفة.

»�سيف على كيفك« يف ر�أ�س �خليمة

•• دبي-وام:

قدم فريق البتكار يف هيئة كهرباء 
م��ب��ادرات جديدة  دب��ي خم�س  ومياه 
يف  التطوير  م�صرية  دع��م  يف  ت�صهم 
املتعاملني  جت��رب��ة  واإث������راء  ال��ه��ي��ئ��ة 
وت�صريع  الإج��������������راءات  وت���ي�������ص���ري 
واجلهد  الوقت  يوفر  ما  املعامالت 

ويحقق �صعادة املتعاملني. 
ي��اأت��ي ذل��ك يف اإط���ار ح��ر���س الهيئة 
بتعزيز  القيادة  توجيهات  دعم  على 
الإب���داع والب��ت��ك��ار يف جميع نواحي 
البتكار  ث��ق��اف��ة  وت��ر���ص��ي��خ  احل���ي���اة 
املوؤ�ص�صي لالرتقاء بالعمل احلكومي 
اإىل اأعلى امل�صتويات و�صعيها لتحقيق 
روؤيتها باأن تكون موؤ�ص�صة م�صتدامة 

مبتكرة على م�صتوى عاملي. 
 “ املبادرات اخلم�س مبادرة  و�صملت 
خطوة “ التي يتم من خاللها اإجناز 
الكهرباء  ت�صغيل  خ��دم��ة  م��ع��ام��ل��ة 
عقد  اإ���ص��دار  عقب  مبا�صرة  وامل��ي��اه 
العقارات  اإدارة  �صركات  من  اإيجاري 
امل���ع���ت���م���دة ل�����دى دائ�������رة الأرا�����ص����ي 
800 �صركة يف  والأم��الك وعددها 
دبي اأو مكاتب الطباعة املعتمدة من 

خالل ربط اأنظمة موؤ�ص�صة التنظيم 
العقاري باأنظمة الهيئة الأمر الذي 
تقدمي  ع��ن��اء  املتعاملني  على  ي��وف��ر 
طلبات للهيئة اأو زيارة مراكز اإ�صعاد 

املتعاملني التابعة لها.
وم��������ن ب������ني امل���������ب���������ادرات م�����ب�����ادرة 
زيادة  اإىل  تهدف  التي   ”8080“
 80 اإىل  ال��ذك��ي��ة  ت��ب��ن��ي اخل���دم���ات 
باملائة يف 2017 وخف�س عدد زوار 
 80 بن�صبة  املتعاملني  اإ�صعاد  مراكز 
باملائة وخدمة “ رما�س “ التي تعمل 
وتعتمد  اف��را���ص��ي  م��وظ��ف  مبثابة 
على تقنية الذكاء ال�صطناعي للرد 
والإجابة على ا�صتف�صارات املتعاملني 

بكل �صهولة وي�صر.
ك��م��ا ���ص��م��ل��ت امل�����ب�����ادرات خ���دم���ة “ 
حت��وي��ل ال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه “ وهي 
ت�صهيل  اإىل  تهدف  جديدة  خدمة 
املتعاملني  ان����ت����ق����ال  اإج�������������راءات 
والتجاري  ال�����ص��ك��ن��ي  ال��ق��ط��اع  م��ن 
اآخ���ر  اإىل  وال�����ص��ن��اع��ي م���ن ع���ق���ار 
داخ���ل اإم����ارة دب���ي م��ن خ���الل نقل 
جميع معلومات احل�صابات املتعلقة 

ح�صاباتهم  اإىل  احل����ايل  ب��ال��ع��ق��ار 
وحتويل  اجلديد  بالعقار  اخلا�صة 
لزيارة  التاأمني دون احلاجة  مبلغ 
التابعة  املتعاملني  اإ���ص��ع��اد  م��راك��ز 
للهيئة اإ�صافة اإىل مبادرة “ مركز 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل لإ����ص���ع���اد امل��ت��ع��ام��ل��ني “ 
ذكي  مركز  توفري  يف  تتمثل  التي 
ويوفر  التقنيات  اأح���دث  ي�صتخدم 
اأف�����ص��ل جت��رب��ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني مبا 

ي��ع��زز ����ص���ورة دب����ي ك��م��دي��ن��ة ذكية 
�صعيد  �صعادة  واأو�صح  وم�صتدامة. 
املنتدب  ال��ع�����ص��و  ال��ط��اي��ر  حم��م��د 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
وم���ي���اه دب���ي اأن ج��ه��ود ال��ه��ي��ئ��ة يف 
جمال البتكار تن�صجم مع مبادرات 
ل�صت�صراف  ال���ر����ص���ي���دة  ال���ق���ي���ادة 
للمتغريات  وال�صتعداد  امل�صتقبل 
مبا يف ذلك ال�صراتيجية الوطنية 

اأط��ل��ق��ه��ا �صاحب  ال��ت��ي  ل��الب��ت��ك��ار 
اآل  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  ال���وزراء حاكم دب��ي  جمل�س 
اهلل” جلعل دولة الإمارات من بني 
الدول الأكرث ابتكارا على م�صتوى 
 2021 ال����ع����ام  ب���ح���ل���ول  ال����ع����امل 
التي  لالبتكار  دب��ي  وا�صراتيجية 
بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  اعتمدها 
حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
اأمناء  رئ��ي�����س جم��ل�����س  دب����ي  ع��ه��د 
موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل جلعل دبي 

املدينة الأكرث ابتكارا يف العامل.
فريق  اأن  اإىل  ال����ط����اي����ر  ول����ف����ت 
البتكار يف الهيئة يعمل دائما على 
تطوير املبادرات وامل�صاريع املبتكرة 
املقدمة  اخل��دم��ات  حت�صني  بهدف 

للمتعاملني .
اخلم�س  امل���ب���ادرات  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا 
ال����ت����ي ط���رح���ه���ا ف����ري����ق الب���ت���ك���ار 
الإدارة  ل���دع���م  ج�����اءت  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 
واهتمامها  وت��وج��ي��ه��ات��ه��ا  ال��ع��ل��ي��ا 
ب��اب��ت��ك��ار احل���ل���ول امل�����ص��ت��دام��ة من 
املقدمة  باخلدمات  الرت��ق��اء  اأج��ل 

للمتعاملني .

•• دبي -وام:

املاجد  جمعة  م��رك��ز  رئي�س  امل��اج��د  جمعة  �صعادة  بحث 
برثلماو�س  م��ار  امل��ط��ران  نيافة  م��ع  وال����راث  للثقافة 
يف  الأرث��وذك�����س  لل�صريان  البطريركي  النائب  نثنائيل 

الإمارات ودول اخلليج اأوجه التعاون الثقايف.
اأم�س  امل��اج��د  جمعة  ���ص��ع��ادة  ا�صتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الول للنائب البطريركي لل�صريان الأرثوذك�س يرافقه 
وفد من جمل�س الكني�صة يف املناطق ال�صمالية ي�صم نزار 
�صمعان  و�صليمان  جلو  وف��ار���س  ال��زرق��ي  و�صهيل  ع�صكر 
وذل����ك ل���الإط���الع ع��ل��ى م��رك��ز ج��م��ع��ة امل���اج���د وجتربته 
الرائدة يف خدمة الثقافة وال��راث وبحث التعاون بني 

اجلانبني.
وقدم �صعادة جمعة املاجد ال�صكر للوفد على هذه الزيارة 
هو  املركز  تاأ�صي�س  من  الأ�صا�صي  الهدف  اأن  مو�صحا   ..
بني  التوا�صل  حتقيق  اأج��ل  م��ن  واملعرفة  الثقافة  ن�صر 

الب�صر جميعا .
الو�صول  على  قدرتها  اأثبتت  الثقافة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
اإىل الآخ��ري��ن وال��ت��األ��ي��ف ب��ني ال��ن��ا���س .. لف��ت��ا اإىل اأن 

امل��رك��ز ل ي��ق��دم خ��دم��ات��ه ل��ل��ب��اح��ث��ني والأف������راد فقط 
ومن  ال��ع��امل  اأرج���اء  يف  الثقافية  املوؤ�ص�صات  يدعم  ب��ل 
يف  للمكتبات  الكتب  م��ن  الآلف  ع�صرات  اإه���داء  ذل��ك 

وغريها.  اليمن  ومكتبات  ع��م��ان  و�صلطنة  فل�صطني 
والعديد  املركز  الثقايف بني  التعاون  املاجد على  واأك��د 
من الكنائ�س والأديرة خ�صو�صا يف جمال املخطوطات 

ومن ذلك التفاقيات التي وقعها املركز مع بطريركية 
دم�صق  يف  الأرثوذك�س  الروم  وبطريركية  الإ�صكندرية 
ودير البلمند يف لبنان وذلك يدل على ثقتهم بر�صالة 
امل��رك��ز واأه���داف���ه وامل��رك��ز ي��ق��در ل��ه��م ذل���ك وي�صكرهم 

عليه.
املاجد على دوره  �صعادة جمعة  الوفد  �صكر  من جانبه 
اخلريي والثقايف واجلهود التي يبذلها يف �صبيل ذلك 
امل��ط��ران م��ار برثلماو�س لقد زرن��ا مركز جمعة  وق��ال 
جهد  من  و�صاهدناه  �صمعناه  مبا  جدا  و�صررنا  املاجد 
مبذول خلدمة العلم والثقافة والإن�صان .. حفظ اهلل 
الإمارات حكومة و�صعبا وبارك كل من يعمل يف خدمة 
البلد اخلري  العلم والإن�����ص��ان وح��ف��ظ اهلل ح��ك��ام ه��ذا 

واملعطاء.
وقام الوفد بجولة يف اأق�صام املركز رافقهم فيها الدكتور 
حممد كامل املدير العام للمركز واأنور الظاهري رئي�س 
�صعبة العالقات العامة اطلع خاللها على ق�صم املكتبات 
مف�صل  ���ص��رح  اإىل  وا�صتمع  ال��رق��م��ي  وامل��ع��م��ل  اخل��ا���ص��ة 
وخدمات  املطالعة  قاعة  زار  كما  فيه  العمل  �صري  ع��ن 

الباحثني وق�صم الثقافة الوطنية.

•• دبي -وام: 

اع��ل��ن م��رك��ز حم��م��د ب���ن را����ص���د ل��ل��ف�����ص��اء ع���ن ان�صمامه 
امل�صركة  ال��دول��ي��ة  امل��ب��ادرة  اآ�صيا”  �صنتينل  “مبادرة  اىل 
والوكالت  ال��ك��وارث  اإدارة  ووك����الت  الف�صاء  وك���الت  ب��ني 
ال�صت�صعار عن  تقنية  تعزيز تطبيق  الهادفة اىل  الدولية، 
يف  الكوارث  لإدارة  اجلغرافية  املعلومات  وتكنولوجيا  بعد 

منطقة اآ�صيا واملحيط الهادئ.
اإطار  يف  اآ�صيا  �صنتينل  م��ب��ادرة  اىل  امل��رك��ز  اإن�صمام  وي��اأت��ي 
اإذ �صي�صهم  ال���ك���وارث،  مل�����ص��اع��ي احل���د م��ن خم��اط��ر  دع��م��ه 

الدقة  ع��ال��ي��ة  ���ص��ور ف�صائية  ب��ت��وف��ري  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف 
�صات2-” وم�صتقبال  “دبي  ال�صناعي  القمر  من  ملتقطة 
اىل  اإط��الق��ه  عقب  �صات”  “خليفة  يلتقطها  التي  ال�صور 
ال�صيباين،  يو�صف حمد  �صعادة  واأك��د  املقبل.  العام  الف�صاء 
ان�صمام  ان  “مركز حممد بن را�صد للف�صاء”  مدير عام 
مع  يتما�صى  ال��دول��ي��ة  اآ���ص��ي��ا  �صنتينل  م���ب���ادرة  اىل  امل��رك��ز 
امل��ت��ح��دة يف ت��ق��دمي امل�صاندة  ت��وج��ه��ات الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة 
العامل  م�صتوى  على  الكوارث  حتديات  ملواجهة  الإن�صانية 
منهج  “جت�صد  اأي�����ص��ا  اأن��ه��ا  اىل  م�����ص��ريا  خمتلفة  ب��اأ���ص��ك��ال 
عام  الإع��الن عن  الإن�صاين، خ�صو�صا مع  والدعم  العطاء 

التن�صيق  ان  على  ال�صيباين  و�صدد  للخري.  عاما   ،2017
والتعاون بني الوكالت واملراكز امل�صغلة لالأقمار ال�صناعية 
لالإ�صت�صعار عن بعد يعد خطوة مهمة واأ�صا�صية يف حالت 
الطوارئ الناجتة عن الكوارث مو�صحا ان ما مييز تقنيات 
اجليولوجيا  حل��واج��ز  تخطيها  ه��و  بعد  ع��ن  الإ�صت�صعار 
واملخاطر الطبيعية، بالإ�صافة اىل القدرة على التخطيط 
كارثة  اأي  مواجهة  يف  ال�صامل  للتاأهب  واملنا�صب  امل�صبق 
الكاملة  ال��ق��درة  لديها  ال��دول��ة  ان  اىل  ال�صيباين  ول��ف��ت   .
اإدارة  تدعم  ف�صائية  تقنيات  وت�صخري  بيانات  توفري  على 
اأي  الكوارث حول العامل مبا يفعل وي�صرع الإ�صتجابة اىل 

كارثة طبيعية او غري طبيعية التاأهب ملواجهتها او معاجلة 
تداعياتها. يذكر ان “مركز حممد بن را�صد للف�صاء” اأطلق 
“دبي �صات2-”، اىل الف�صاء اخلارجي يف عام 2013، من 
وتتميز  دنير.  ال�صاروخ  الرو�صية على منت  يازين  قاعدة 
كامريا القمر بدقة متييز مكاين عالية ت�صل اإىل 1 مر 
و4 مر للت�صوير بالأ�صعة املتعددة الأطياف امللونة، فيما 
x 12كم.  12كم  بحجم  ����ص���ورة،   512 ت��خ��زي��ن  مي��ك��ن 
وت�صتخدم ال�صور الف�صائية امللتقطة يف التخطيط املدين، 
ور�صد التغريات البيئية، ور�صم اخلرائط، واإدارة الكوارث 

وغريها.

•• دبي-الفجر:

ملجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  الفال�صي  اهلل  عبد  ال��رمي  ا�صتقبلت 
اإبراهيم  ال��دك��ت��ور  العقيد  مبكتبها،  والطفولة  الأم��وم��ة 
من  للوقاية  العليا  الوطنية  اللجنة  رئي�س  الدبل  حممد 
املخدرات اإحدى جلان جمل�س مكافحة املخدرات بالدولة، 
�صبل  وبحث  اخل��رات  وت��ب��ادل  التعاون  �صبل  لبحث  وذل��ك 
وقاية املجتمع من خطر املخدرات ودعم اجلهود الوطنية 

يف هذا الإطار.
ح�صر اللقاء الدكتورة ليلى الهيا�س رئي�س الفريق الوقائي 
واأع�صاء  امل��خ��درات  م��ن  للوقاية  العليا  الوطنية  باللجنة 
اللجنة املالزم اأول اأحمد زايد البو�صعيدي و�صالح احلمادي 
وبح�صور اإبراهيم املن�صوري اخ�صائي الت�صال والعالقات 

العامة باملجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة. 
اللقاء  بداية  العام يف  الأم��ني  الفال�صي  الرمي  اأ�صادت  وقد 
للوقاية  العليا  الوطنية  اللجنة  بها  تقوم  التي  باجلهود 
الثقافة الوقائية  اإىل تعزيز  من املخدرات ودوره��ا الرامي 
اأجل  من  اجلهود  ت�صافر  اأهمية  على  م��وؤك��دة  املجتمع،  يف 
حتقيق الأهداف املن�صودة يف هذا الجتاه بغية حماية اأفراد 

املجتمع من خطر املخدرات. 
تاأثر  التي  الأخ��ط��ار  اأ�صد  تعد من  امل��خ��درات  اأن  واأو�صحت 
موؤ�ص�صات  جميع  على  ويجب  ومتا�صكه  املجتمع  بنية  على 
اأن ت�صهم يف هذا الدور الوقائي، واأن تكون  املجتمع املدين 

ال�����درع احل�����ص��ني مل��ج��ت��م��ع اأم�����ن، م�����ص��ي��دة ب��ج��ه��ود جمل�س 
خلفان  �صاحي  الفريق  معايل  برئا�صة  امل��خ��درات  مكافحة 
واللجان  بدبي،  العام  والأم��ن  ال�صرطة  رئي�س  نائب  متيم 
ذاته  ال��وق��ت  يف  وم��وؤك��دة  املجل�س،  ي�صمها  ال��ت��ي  الوطنية 
التعاون التام للمجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة ودعمه 
للجهود الوطنية ملكافحة املخدرات والعمل �صويا لتحقيق 

الأهداف املرجوة.  
الدبل  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  العقيد  ا�صتعر�س  جانبه،  وم��ن 
خالل اللقاء اأ�صا�صيات عمل للجنة الوطنية العليا للوقاية 
من املخدرات واجلهود التي تبذلها بتوجيهات من معايل 
التوعية  �صيا�صة  اأهمها  الفريق �صاحي خلفان متيم، ومن 
الوقائية التي تقوم بها اللجنة العليا واملت�صمنة املحا�صرات 

وال����ن����دوات وال���رام���ج وامل����ب����ادرات ال��ع��دي��دة وف���ق اأف�صل 
املمار�صات التي من �صاأنها وقاية املجتمع من املخدرات.

م�صاركات  اإىل  الدبل  اإبراهيم  الدكتور  العقيد  تطرق  كما 
اللجنة الوطنية العليا للوقاية من املخدرات يف الفعاليات 
الدولية ودورها يف اعداد اخلطط والرامج التدريبية لرفع 
كفاءة العاملني يف جمال خف�س الطلب على املخدرات وفق 
اأحدث برامج التدريب املتاحة ومتكني الروؤية نحو جمتمع 
واٍع مبخاطر املوؤثرات العقلية وفق منهجية علمية وتكامل 

موؤ�ص�صي. 
ح���ول الرامج  ���ص��رح��اً  ال��ه��ي��ا���س  ال��دك��ت��ورة ليلى  وق��دم��ت 
وجن�صياتهم  امل��خ��درة  ل��ل��م��واد  املتعاطني  وع���دد  التاأهيلية 
والإجراءات  املخدرات  ملهربي  بالن�صبة  وكذلك  واأعمارهم 
املجتمع  اإىل  واإعادتهم  املتعاطني  تاأهيل  بها اجتاه  املعمول 
ت�صهم  التي  الوقائية  ب�صورة مغايرة، موؤكدة على اجلهود 
�صفوف  ب��ني  امل��خ��درات  تعاطي  م��ن  احل��د  يف  كبري  ب�صكل 
الوطني  الرنامج  دور  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  مو�صحة  ال�صباب، 

للوقاية من املخدرات �صراج.
التعاون  تفعيل  على  الجتماع  خالل  التفاق  مت  وقد  هذا 
امل�����ص��رك ب��ني ال��ط��رف��ني خ���الل امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة يف اإطار 
اللقاء  �صهد  فيما  اق��ام��ت��ه��ا،  امل��زم��ع  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��رام��ج 
�صراج  برنامج  درع  الدبل  اإبراهيم  الدكتور  العقيد  اه��داء 
لالأمومة  الأع��ل��ى  للمجل�س  العام  الأم��ني  الفال�صي  ل��رمي 

والطفولة.

•• العني-وام:

واجب  الأول  اأم�س  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  بن  �صعيد  ال�صيخ  معايل  قدم 
العزاء اإىل بطي علي خامت �صعيد ال�صام�صي يف وفاة املغفور له والده علي خامت 
�صعيد ال�صام�صي . وتوجه معاليه خالل خيمة العزاء يف منطقة فلج هزاع مبدينة 

العني بالدعاء اإىل اهلل تعاىل باأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته ور�صوانه.
تقديرهم  وعظيم  �صكرهم  خال�س  عن  الفقيد  واأه��ل  جنل  اأع��رب  جهتهم  من 
ملعايل ال�صيخ �صعيد بن طحنون اآل نهيان ل�صادق م�صاعره وحر�س معاليه على 

موا�صاتهم يف م�صابهم، داعني اهلل ملعاليه بطول العمر وموفور ال�صحة.

�سعيد بن طحنون يعزي بطي 
�ل�سام�سي يف وفاة و�لده

كهرباء دبي تقدم مبادر�ت مبتكرة لإثر�ء جتربة �ملتعاملني وحتقيق �سعادتهم

جمعة �ملاجد يبحث �لتعاون �لثقايف مع �لنائب �لبطريركي لل�سريان �لأرثوذك�س

»مركز حممد بن ر��سد للف�ساء« ين�سم �ىل مبادرة »�سنتينل �آ�سيا« لإد�رة �لكو�رث يف �آ�سيا

»�لأمومة و�لطفولة« و�للجنة �لعليا للوقاية من �ملخدر�ت يبحثان �لتعاون 

•• ابوظبي-وام:

العظيمة  التالحمية  الوطنية  امل�صاهد  ان  ال�صاعة  اخبار  ن�صرة  اك��دت 
تتواىل تباعاً يف دولة الإمارات العربية املتحدة منذ قيام م�صرية الحتاد 
املباركة وتاأ�صي�س الدولة، مبا ميالأ �صدر كل اإماراتي وحمبٍّ لالإمارات 
دة  بال�صرور والبهجة والطماأنينة؛ ملا باتت هذه التجربة الوحدوية املتفرِّ
متثله من منوذج عاملي قلَّ نظريه، ي�صعُّ متيزاً واأماًل مي�صح الياأ�س من 
قلوب اليائ�صني، ويب�صر ال�صعوب املاأزومة واملنكوبة، ول�صيما يف منطقتنا 
ة واقعاً عربياً جمياًل وناجحاً ميكن حتقيقه وعي�صه، اإذا  العربية، باأن ثمَّ

دت ال�صواعد وال�صفوف.  ما �صَمت القيم، وارتقت الهمم، وتوحَّ
خري  ا�صتدامة  اأج��ل  “ من  عنوان  حتت  ام�س  افتتاحيتها  فى  وا�صافت 
اأوجهها  د  وتتعدَّ بزخم،  تتكرر  التي  امل�صاهد  واملواطن” ان هذه  الوطن 
وزيارات  واحتفالت  واجتماعات  وا�صتقبالت  ل��ق��اءات  بني  ما  امل�صرقة 
اأو   ، الر�صيدة  القيادة  �صفوف  م�صتوى  على  �صواء  وغريها،  وم�صاركات 
ما يجمع منها يف تعا�صد ا�صتثنائي راٍق ما بني القيادة وال�صعب؛ فاإنها 
اأخوية �صادقة الثقة  تبث مبا حتمله من معاٍن وطنية عظيمة واأج��واء 
د ال�صامخ �صيبقى  يف نفو�س كل مواطن ومواطنة باأن هذا البيت املتوحِّ
- وبحكمة قيادته، وبعزم رجاله، وباإخال�س اأبنائه،  –باإذن اهلل عزَّ وجلَّ
وباجتهاد اأجياله املتعاقبة، ح�صناً منيعاً يف وجه ال�صرور والفنت، وعنواناً 
بارزاً للعزة والفخر مبا حققه و�صيحققه من اإجنازات رائدة يف خمتلف 
امليادين. واعترت ان اللقاء الأخوي، الذي جمع �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، 
حاكم دبي -رعاه اهلل- و�صاحب ال�صمو ال��صيخ م�حمد بن زايد اآل نهيان، 
اأبوظبي، نائب القائد الأعلى لل�قوات امل�صلحة اأول من اأم�س،  ويل عهد 
بن  ح�مدان  ال��صيخ  �ص�مو  ب�ح��صور  اأبوظبي،  يف  ال�بحر  ق��ص�ر  مبجل�س 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، وعدد من �صمو ال�صيوخ وكبار 
امل�صوؤولني، وعدد من املواطنني، جاء مبا زخر به من اأجواء دافئة وحمبة 
عميقة ليخطَّ م�صهداً جديداً يدلل على خ�صو�صية التالحم الوطني يف 

التكوين الإماراتي.
و�صددت على ان التالحم الوطني كان ول يزال حجر الأ�صا�س الذي بنى 
عليه الآباء املوؤ�ص�صون، وعلى راأ�صهم املغفور له -باإذن اهلل تعاىل- ال�صيخ 
د ،  اآل نهيان -طيب اهلل ثراه- البيت الإماراتي املتوحِّ زايد بن �صلطان 
مبا اأدركوه باكراً من اأن الوحدة والتعا�صد والتاآزر هي �صرُّ رفعة ال�صعوب 
فة  اإم��ارات��ي��ة خال�صة م�صرِّ ه��وي��ة  م��ن  اأر���ص��وه  وت��ق��دم��ه��ا، ومب��ا  والأمم 
ة من مبادئ الإ�صالم العظيمة والقيم العربية الأ�صيلة، تر�صخ  م�صتمدَّ
ة من تراب هذا الوطن الغايل  قيم الوفاء وال��ولء والنتماء اإىل كل ذرَّ
النهج  بالفعل  وه��و  عنه،  حياد  ل  وطنياً  ونهجاً  ثابتة  اإماراتية  عقيدة 
الذي وا�صل تعزيزه وتثبيت اأركانه �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
كافة  املواطنني  مكَّن  نحو  على  اهلل-  -حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل 
من اأق�صى الدولة اإىل اأق�صاها من الرتقاء بدولتنا احلبيبة يف خمتلف 
ف�صاءات املجد وال�صعادة مبا جنوه ول يزالون من ثمار يانعة لهذا النهج 
احلكم  فل�صفة  جوهر  هو  وامل��واط��ن  الوطن  خري  ان  واعترت  احلكيم. 
الر�صيد يف دولة الإم��ارات، وهو حمور اهتمام قيادتنا احلكيمة و�صغلها 
ال�صاغل ليل نهار؛ كما اأنه الأ�صا�س الذي تبلور وفقاً له روؤاها التنموية، 
وخارجها  ال��دول��ة  داخ��ل  املتوا�صلة  احلثيثة  جلهودها  الأوىل  والغاية 
م�صرية اىل ان الأدلة على ذلك ل ُتَعدُّ ول حُت�صى، ولعل اآخرها ما تناوله 
هذا اللقاء من اأحاديث اأخوية متحورت حول عدد من الق�صايا التي تهم 
الوطن واملواطن، مبا يحقق التنمية امل�صتدامة، ويعزز من مكانة الدولة 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  القيادة احلكيمة  �صاأنها حتت  ويعلي من  عاملياً، 

خليفة بن زايد اآل نهيان.
وخل�صت فى ختام افتتاحيتها اىل القول “ ول �صكَّ يف اأن �صعي القيادة 
حا�صر  على  يقت�صر  ل  وامل��واط��ن  الوطن  خري  ا�صتدامة  اإىل  الر�صيدة 
الإم��ارات يف  تتويَج  الوافرة جعلتها ت�صع  اإن حكمتها  بل  الدولة فقط، 
�صدارة اأف�صل دول العامل يف خمتلف املجالت ترجمًة ل�مئوية الإمارات 
وتتويَج �صعب الإمارات، ال�صعب الأكرث �صعادة يف املعمورة على   ،  2071
الإطالق، هدفني ا�صراتيجيني توا�صل الليل بالنهار بغية جت�صيدهما 

م�صتقباًل اإماراتياً ملمو�صاً تنعم بخرياته اأجيال الإمارات القادمة.

اأخب�ر ال�ص�عة : 

م��ن �أج��ل ��ست��د�م��ة خي�ر 
�لوط��ن و�ملو�ط���ن

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04084/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03937/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �صده :  اف او بي او انرنا�صيونال لاللكرونيات - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : ورثة / عبداهلل خليفة ال�صالفة    
 ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�صي بالتي:

1- اخالء املاأجور 
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعني متاأخرات بدل اليجار مبلغ 12062   -2
الفعلي  الخ��الء  حتى  ي�صتجد  وم��ا   2017/3/11 حتى   2016/12/12 من  دره��م 
بواقع 48250 درهم - الزام املدعي عليها بان ت�صلم للمدعني براءة ذمة من هيئة 

املياه والكهرباء للفواتري امل�صتحقة على املاجور حتى تاريخ الخالء 
3- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

من  ي��وم  ع�صر  خم�صة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون رقم 1 ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1032244 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبيد مبارك هالل �صعيد الفالحي ٪51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صهيل بخيت علي املزروعي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/هالل الوثبه للنقليات 

العامة رخ�صة رقم:CN 1465350 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل م�صلم عبداهلل حممد ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف احمد عبداملعطي حماد عبداهلل املهري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27

اإعــــــــــالن
ملتابعة  جيت  ال�ص�����ادة/كينج  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املعامالت والطباعة
رخ�صة رقم:CN 2327470 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عبداهلل م�صلم عبداهلل حممد ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبداملعطي حماد عبداهلل املهري

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/القنا�س 

جللب اليدي العامله
رخ�صة رقم:CN 1324402 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه 

املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الكالني لل�صيانة العامة

رخ�صة رقم:CN 1184876  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة العربية لتمثيل ال�صركات ذ.م.م

al arabiya REPRESENTATION OF COMPANIES LLC
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عادل علي حممد نا�صر با�صليب ٪1

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف خليل ابراهيم ح�صن احلو�صني
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
تعديل ا�صم جتاري من/الكالني لل�صيانة العامة

ALKALINE GENERAL MAINTENANCE

 اىل/ الكالني لل�صيانة العامة ذ.م.م
ALKALINE GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل راأ�س املال من null اىل 200000
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/عيادات م�صت�صفى النور - العني - فرع 2

رخ�صة رقم:CN 1174205-2  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خالد عبيد املهريي ٪1

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ميد�صتار انف�صتمنت�س �س.ذ.م.م
MEDSTAR INVESTMENTS LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف النور الذهبي لال�صتثمار التجاري ذ.م.م
AL NOOR GOLDEN COMMERCiAL INVESTMENTS LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف النور لال�صتثمار التجاري ذ.م.م
AL NOOR COMMERCIAL INVESTMENT LLC

تعديل را�س املال/من null اىل 100000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 0.50*0.20

تعديل �صكل قانوين/من فرع حملية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
تعديل ا�صم جتاري من/عيادات م�صت�صفى النور - العني - فرع 2

AL NOOR HOSPITAL CLINICS AL AIN - BRANCH2
 اىل/ عيادات ميد�صتار �صناعية العني ذ.م.م

MEDSTAR CLINICS SANAIYA AL AIN LLC
اأربعة ع�صر  فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيدلية النور - حمدان

رخ�صة رقم:CN 1199889  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ميد�صتار انف�صتمنت�س �س.ذ.م.م

MEDSTAR INVESTMENTS LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خالد عبيد املهريي ٪1
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صركة النور الطبية م�صت�صفى النور �صيدلية النور م�صتودع النور ذ.م.م
AL NOOR MEDICAL COMPANY - AL NOOR HOSPITAL & AL NOOR PHARMACY LLC

تعديل را�س املال/من null اىل 100000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 9*50 اىل 4*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
تعديل ا�صم جتاري من/�صيدلية النور - حمدان

AL NOOR PHARMACY - HAMDAN
 اىل/ �صيدلية ميد�صتار حمدان ذ.م.م

MEDSTAR HAMDAN PHARMACY LLC
اأربعة ع�صر  فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز م�صت�صفى النور الطبي - مدينة ايكاد ال�صكنية

رخ�صة رقم:CN 1712648  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ميد�صتار انف�صتمنت�س �س.ذ.م.م

MEDSTAR INVESTMENTS LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خالد عبيد املهريي ٪1
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صركة النور الطبية م�صت�صفى النور �صيدلية النور م�صتودع النور ذ.م.م
AL NOOR MEDICAL COMPANY - AL NOOR HOSPITAL & AL NOOR PHARMACY LLC

تعديل را�س املال/من null اىل 100000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 11*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
تعديل ا�صم جتاري من/مركز م�صت�صفى النور الطبي - مدينة ايكاد ال�صكنية

AL NOOR HOSPITAL MEDICAL CENTER - ICAD RESIDENTIAL CITY
 اىل/ مركز ميد�صتار ايكاد الطبي ذ.م.م

MEDSTAR ICAD MEDICAL CENTER LLC
اأربعة ع�صر  فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ازهار فينو�س

رخ�صة رقم:CN 1066500 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد �صعيد احمد �صعيد العامري ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف بلقي�س طه ح�صن ال�صعيدي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27

اإعــــــــــالن
ك�صمري  وادي  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجارة ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1025342 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�صب ال�صركاء/حممد يو�صف �صردار خان من 12٪ اىل ٪49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ن�صيب اهلل حاجي عمر

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صردار خان مياه خان

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/عبدالرحمن احلمادي للمقاولت العامة ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1146997  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عبدالرحمن احمد حممد عبداهلل جا�صم من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ عبدالرحمن احمد حممد عبداهلل جا�صم من 50٪ اىل ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل احمد حممد عبداهلل جا�صم احلمادي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 0.50*0.20 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية 

تعديل ا�صم جتاري من/عبدالرحمن احلمادي للمقاولت العامة ذ.م.م
ABDUL RAHMAN ALHAMMADI GENERAL LLC

 اىل/ ما�صر وي للمقاولت العامة
MASTER WAY GENERAL CONTRACTING

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/لوتاك فلورز لبيع الهدايا 

والزهور والبالون رخ�صة رقم:CN 1935843  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1.44*0.70

تعديل ا�صم جتاري من/لوتاك فلورز لبيع الهدايا والزهور والبالون
LUTAK FLOWERS GIFTS & FLOWERS & BALLOON

 اىل/ �صيتارا للزهور والهدايا
SITARA FLOWERS AND GIFTS

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27

اإعــــــــــالن
للعطور  ال�ص�����ادة/مار�صيليا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
والك�ص�صوارات  رخ�صة رقم:CN 1886668 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد مطر علي حبيبي الظاهري ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد �صعيد م�صبح �صعيد الغفلي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة حممد م�صتاق 

لعمال الملنيوم والزجاج
رخ�صة رقم:CN 1106162 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة طالب علي �صامل حممد العي�صائي ٪100

تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل م�صفر حممد ملهى ال�صيعري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد م�صتاق حممد �صريف

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

 كباين زون كافيه
kapayan zone: طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :276470     بتاريخ : 2017/7/16
با�ص������م :كباين زون كافيه

وعنوانه:ابوظبي �صارع الدفاع مقابل الوحدة مول ، هاتف:0506999743
اأبوظبي  ewis@hotmail.de: امييل

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 تقدمي الطعام من جميع الكالت الفليبينيه 
املتعارف عليها.

او �صتايل املطعم وبجانبه  و�صف العالمة:اجلمجمه لي�س لها اي دللة بعينها ولكن توحي بنظام 
 .kapayan zone عبارة

ال�ص��راطات :.
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  

اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  27  يوليو 2017 العدد 12081 العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ب�صاور  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�صليح ال�صيارات
رخ�صة رقم:CN 1736166 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه 

املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
موؤ�ص�صة اللولو الرجواين لتجارة الملنيوم والنحا�س 

 CN 1197893:والبطاريات امل�صتعملة  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب الغاء رخ�صة

العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه 

املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27

اإعــــــــــالن
العامة   للمقاولت  زوهري  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1032113  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/موؤ�ص�صة زوهري للمقاولت العامة
ZOHARI GENERAL CONTRACTING ESTBLISHMENT

 اىل/ ابوينتمنت لل�صيانة العامة
APPOINTMENT GENERAL MAINTENANCE

مالك/ اىل  رقم:24  حمل  رقم:30  ق  من   Building Owner Name/عنوان تعديل 
ال�صيد �صيف حممد �صيف مو�صى واخرين

Floor من -اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان
تعديل ن�صاط/ا�صافة �صيانة املباين )4329901(

تعديل ن�صاط/حذف مقاولت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:  املريا ماجيدوفا

EL.MIRA BEAUTY LINE: طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :274835     بتاريخ : 2017/6/13
N 2017 0129  23/12/2016  AZ:بيانات الولوية

با�ص������م :املريا ماجيدوفا
وعنوانه:�صقة 1303 - برج بال�صيو - واحة دبي لل�صليكون - هاتف:00971508535343

امييل:a.alsaleh@connexiongroups.com دبي
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 خدمات العناية ال�صحية واملحافظة على اجلمال للرجال 

والن�صاء مبا يف ذلك خدمات جتديد اجللد وازالة ال�صعر بالليزر والعناية بالب�صرة.
 EL.MIRA is a luxury style of beauty business EL.MIRA is:العالمة و�صف 
 patented hardware technologies and methods which are based on o
 the principle of the use of Radi lifting and saturated oxygen jet with
 a complex of vitamins as well as laser procedures and skin diamond

 .polishing
ال�ص��راطات :.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  27  يوليو 2017 العدد 12081

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:  املريا ماجيدوفا

EL.MIRA BEAUTY LINE: طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :274834     بتاريخ : 2017/6/13
N 2017 0129  23/12/2016  AZ:بيانات الولوية

با�ص������م :املريا ماجيدوفا
وعنوانه:�صقة 1303 - برج بال�صيو - واحة دبي لل�صليكون - هاتف:00971508535343

امييل:a.alsaleh@connexiongroups.com دبي
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10 معدات واجهزة طبية وجتميلية ت�صمل اجهزة للعناية 

باجللد والب�صرة وازالة ال�صعر بالليزر.
 EL.MIRA is a luxury style of beauty business EL.MIRA is:العالمة و�صف 
 patented hardware technologies and methods which are based on o
 the principle of the use of Radi lifting and saturated oxygen jet with
 a complex of vitamins as well as laser procedures and skin diamond

 .polishing
ال�ص��راطات :.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  27  يوليو 2017 العدد 12081
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•• دبي-وام: 

ب���ن را�صد  ن��ظ��م��ت م��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د 
�صبابية  ح��ل��ق��ة  ل��ل��م��ع��رف��ة  م��ك��ت��وم  اآل 
موقع  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل  ه���ي 
ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي “ ت���وي���ر “ 
لغتنا  “ ك���ي���ف جن���ع���ل  ع����ن����وان  حت����ت 
ال��ع��رب��ي��ة ل��غ��ة ال���ع���ل���وم وامل���ع���رف���ة؟ “ 
الإمارات  جمل�س  مع  بالتعاون  وذل��ك 
حا�صدة  �صعبية  ومب�����ص��ارك��ة  لل�صباب 
#حلقات_�صبابية  و����ص���م���ي  ع����ر 
اأعلى ن�صبة  اللذين حققا  و#بالعربي 
م�صاهدة. و�صارك يف احللقة ال�صبابية 
ك��ل م��ن م��ع��ايل ���ص��م��ا ب��ن��ت �صهيل بن 
ل�صوؤون  امل��زروع��ي وزي��رة دول��ة  فار�س 
ال�����ص��ب��اب رئ��ي�����س جم��ل�����س الإم�������ارات 
حويرب  ب��ن  ج��م��ال  و���ص��ع��ادة  لل�صباب 
بن  حممد  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  امل��دي��ر 
وممثلون  للمعرفة  مكتوم  اآل  را���ص��د 
عن وزارة الربية والتعليم وموؤ�ص�صتا 
دبي لالإعالم واأبوظبي لالإعالم وقناة 
العربية  وق��ن��اة  ب��ال��ع��رب��ي��ة   CNN
و�صحيفتا  الأوىل  واإذاع���ة  الإخ��ب��اري��ة 
ال��ب��ي��ان وال���روؤي���ة وف��ر���ص��ان الإم����ارات 
احلكومية  اجل����ه����ات  م����ن  وغ����ريه����م 

واخلا�صة والإعالمية املختلفة. 
وقالت معايل �صما بنت �صهيل املزروعي 
يتم  التي  الأوىل  املرة  هي  هذه  “ اإن 
و�صائل  عر  �صبابية  حلقة  عقد  فيها 
التفاعل  ومل�صنا  الجتماعي  التوا�صل 
الكبري من املجتمع املحلي والعربي يف 
والتفاعل  احللقة  حم��اور  يف  امل�صاركة 
ال��ت��ي مت طرحها  الأ���ص��ئ��ل��ة  ل��ل��رد على 
ذل��ك على  واإن دل  من خ��الل احللقة 
و�صائل  اأهمية  على  ي��دل  ف��اإمن��ا  �صيء 
مع  التفاعل  يف  الجتماعي  التوا�صل 

عدد اأكر من ال�صباب » .
اأن مو�صوع  امل��زروع��ي  واأك���دت م��ع��ايل 
احللقة ج��اء يف ف��رة اأح���وج م��ا نكون 
العربية  بلغتنا  ال��ت��م�����ص��ك  اإىل  ف��ي��ه��ا 
املخرعات  ي��ن��ا���ص��ب  مب��ا  وت��ط��وي��ره��ا 

والدرا�صات احلديثة وهذا الدور الذي 
ننتظره من ال�صباب فهم قادرون على 
الإب��داع يف �صتى املجالت ومنها لغتنا 
العربية التي حتوي ماليني املفردات 
اأك���رث ال��ل��غ��ات ق���درة على  وتعتر م��ن 

مواكبة متطلبات الع�صر.
موؤ�ص�صة  م��ع  التعاون  “ اأن  واأ���ص��اف��ت 
للمعرفة  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
اأث����م����ر اخل��������روج ب���ت���و����ص���ي���ات رائ���ع���ة 
موجهة   .. ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  خل���دم���ة 
ال�����ص��ك��ر ل�����ص��ع��ادة ج��م��ال ب���ن حويرب 
العربية  باللغة  الكبري  الهتمام  على 
لل�صباب  الفر�صة  واإع��ط��اء  وعلومها 
للم�صاركة يف دعمها وتطويرها الأمر 
مت�صكهم  ويدعم  �صبابنا  ي��رثي  ال��ذي 
فلغتنا  والعربية  الوطنية  بهويتهم 

هي لغة القراآن اخلالدة » .
امل�صاركة  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  واأع��ل��ن��ت 
حزمة  ع��ن  ال�صبابية  احل��ل��ق��ة  خ���الل 
م��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ي م��ن ���ص��اأن��ه��ا دعم 
العلوم  يف  وتوظيفها  العربية  اللغة 
والق�صايا الع�صرية وحث ال�صباب على 
يف  وتطويعها  وتطويرها  ا�صتخدامها 

�صتى املجالت .
ف���ق���د اأع���ل���ن���ت م���وؤ����ص�������ص���ة حم���م���د بن 
عزمها  عن  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�صد 

العربي  ال�صباب  “جمل�س  ا�صتحداث 
للمعرفة” الذي �صي�صهم ب�صكل كبري 

يف دعم املعرفة يف الوطن العربي .
كما اأعلنت وزارة الربية والتعليم عن 
اإطالق مبادرة “بلغتي العربية اأغرد” 
ا�صتخدام  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة  وذل���ك حل��ث 
ومن�صات  و�صائل  عر  العربية  اللغة 

التوا�صل الجتماعي. 
�صعادة جمال بن حويرب عن  واأع��رب 
 “ �صبابية  حلقات   “ بتنظيم  �صعادته 
�صهدتها  ال��ت��ي  ال��الف��ت��ة  وب��امل�����ص��ارك��ة 
متثل  التي  احللقة  ونقا�صات  جل�صات 
بادرة للنهو�س بلغتنا العربية احلبيبة 
الأن�صطة  دع�����م  يف  ق���دم���ا  وامل�������ص���ي 
العلمي  واملحتوى  والثقافية  الفكرية 

باللغة العربية .
مل�صنا جت��اوب��ا كبريا من  “ لقد  وق��ال 
قبل فئة ال�صباب يف هذا املجال الذين 
الرامية  والأف��ك��ار  باملقرحات  ب��ادروا 
العربية  ال��ل��غ��ة  ب��واق��ع  الرت���ق���اء  اإىل 
وتكثيف  املجتمع  خلدمة  وتطويعها 
املن�صات  ج��م��ي��ع  ع���ر  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا 
�صعادته  واأ�صاف   .“ املتاحة  والو�صائل 
ال�صبابية  احل��ل��ق��ة  خم���رج���ات  اإن   “
ترتبط ارتباطا وثيقا بروؤية احلكومة 
الر�صيدة يف بناء اقت�صاد م�صتدام قائم 

م�صتهدفات  وحت��ق��ي��ق  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى 
الأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة ل��روؤي��ة الإم����ارات 
واملعرفة  الب���ت���ك���ار  ودع�����م   2021
العربية  وال���ل���غ���ة  ال��ع��ل��م��ي  وال���ب���ح���ث 
وال�����ص��ع��ي ل�����ص��ق��ل اخل������رات واإع������داد 
جيل من ال�صباب الكفء املوؤهل علميا 
وعمليا ولديه اخلرة املنا�صبة لتويل 
العربية  ال��ل��غ��ة  ع��ل��وم  اإح���ي���اء  م��ه��م��ة 
وال�صتفادة من بحر معارفها الوا�صع 
يف مواكبة التطورات العلمية والتقنية 

املت�صارعة التي ي�صهدها ع�صرنا«.
واأو�صح اأن اللغة العربية هي حا�صنة 
للراث العربي ومراآة للنه�صة ووعاء 
اأنها متثل جزءا  للثقافة العربية كما 
العربي  ال�����ص��ب��اب  ه���وي���ة  م���ن  م��ه��م��ا 
ف��ي��ه��ا و���ص��ي��ل��ة لرجمة  ي����رى  ال�����ذي 
اآماله وحتقيق تطلعاته وبالتايل تقع 
امل�صوؤولية الكرى على فئة ال�صباب يف 
�صون هذه اللغة وتطويرها والرتقاء 
ب��ه��ا لأن��ه��م ال��ف��ئ��ة الأك����رث ق���درة على 

ذلك«. 
واأعلنت » CNN عربية “ عن دعمها 
العربية  والكفاءات  للطاقات  امل�صتمر 
وجتهيزها  تدريبها  خالل  من  وذل��ك 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  العمل  �صوق  اإىل  للولوج 
دع���م امل��ح��ت��وى ال��ع��رب��ي وال��ع��م��ل على 

تطويره وتن�صيطه والرويج له .
دعمها  ع��ن  العربية  قناة  اأعلنت  كما 
ملبادرة بالعربي اإ�صافة اإىل عزم اإذاعة 
حتت  متخ�ص�س  برنامج  ب��ث  الأوىل 
ا�صم “#بالعربي” مب�صاركة جمموعة 
اللغة  دور  ل���ت���ع���زي���ز  الأط�����ف�����ال  م����ن 
اإطار  يف  وذل���ك  ال�صغر  منذ  العربية 
عفوي تفاعلي �صائق. و�صهدت احللقة 
التوا�صل  مواقع  على  وا�صعا  تفاعال 
معدل  و�����ص����ل  ح���ي���ث  الج����ت����م����اع����ي 
#حلقات_ و����ص���م  ع��ل��ى  امل�������ص���اه���دات 
مليون   278 ي��ق��ارب  م��ا  اإىل  �صبابية 
م�����ص��اه��دة وم���ع���دل امل�������ص���اه���دات على 

م�صاهدة.  مليون   271 #بالعربي 
املحاور  من  العديد  احللقة  وناق�صت 
والأف��������ك��������ار وامل��������ب��������ادرات اجل����دي����دة 
والق��راح��ات التي من �صاأنها متكني 
املجالت  ال��ع��رب��ي��ة يف خم��ت��ل��ف  ال��ل��غ��ة 
التي  #بالعربي  م���ب���ادرة  غ����رار  ع��ل��ى 
اأطلقتها املوؤ�ص�صة بالتزامن مع “اليوم 
اعتماد  لدعم  العربية”  للغة  العاملي 
التوا�صل  عمليات  يف  العربية  اللغة 
املعرفة  ن�����ص��ر  وج����ه����ود  احل���������ص����اري 
وت�صدير الثقافة العربية امل�صتقاة من 
التاريخ العريق الزاخر باأ�صول العلوم 

واحل�صارات. 

•• دبي -وام:

املناخي  التغري  وزارة  من  وفد  اطلع 
للنمو  ال���ع���امل���ي  وامل���ع���ه���د  وال���ب���ي���ئ���ة 
يف  دب��ي  بلدية  جتربة  على  الأخ�صر 
الهواء  ج����ودة  اإ���ص��رات��ي��ج��ي��ة  اإع�����داد 
2017 - 2021 التي مت اإطالقها 
املجل�س  اج���ت���م���اع  خ�����الل  م�����وؤخ�����را 
�صمو  برئا�صة  عقد  ال��ذي  التنفيذي 
ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد اآل 
رئي�س  نائب  دبي  حاكم  نائب  مكتوم 

املجل�س التنفيذي لالإمارة.
الهرمودي  علياء  املهند�صة  واأ���ص��ارت 
مديرة اإدارة البيئة يف بلدية دبي اإىل 

ت��ق��دمي ع��ر���س تف�صيلي عن  اأن���ه مت 
التي  الإ�صراتيجية  واأه���داف  روؤي���ة 
الإ�صراتيجية  الأه���داف  مع  تتواءم 
خلطة دبي 2021 وتهدف لإحداث 
متطلبات  ب����ني  امل���ن�������ص���ود  ال�����ت�����وازن 
وال��ن��م��و وخم��ت��ل��ف عنا�صر  ال��ت��ط��ور 
قطاع  يف  ل�صيما  البيئية  املنظومة 

جودة الهواء املحيط.
مراحل  اأن  ال���ه���رم���ودي  واأو����ص���ح���ت 
الإ�صراتيجية  وت���ط���وي���ر  اإع��������داد 
ال���ت���ي مت اإع�����داده�����ا ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق مع 
من  ال�صراتيجيني  ال�صركاء  كافة 
الطاقة  “اإنتاج  املختلفة  القطاعات 
والنقل واملوا�صالت” والتي ا�صتغرقت 

ت�صمنت  كامل  ع��ام  قرابة  عملياتها 
العديد من املراجعات الفنية لأف�صل 
امل��م��ار���ص��ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ع��ارف عليها 
لقاعدة  م�صتفي�صة  فنية  وحتليالت 
التي  ال�صخمة  الهواء  ج��ودة  بيانات 
تغذيتها  وي���ت���م  ال����دائ����رة  مت��ت��ل��ك��ه��ا 
بيانات  خ��الل  م��ن  م�صتمرة  ب�صورة 
التابعة  ال���ه���واء  ج����ودة  ر���ص��د  �صبكة 
للدائرة التي تتاألف من 13 حمطة 
خمتلفة  مناطق  على  م��وزع��ة  ثابتة 

بالإمارة.
النبعاثات  ج��رد  بيانات  ب��اأن  ونوهت 
م���ن م�����ص��ادره��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة ت��ع��د اأحد 
اإع�������داد  ال���رئ���ي�������ص���ي���ة يف  امل�����دخ�����الت 

اىل  م�صرية  الإ�صراتيجية  وتطوير 
احت�صاب  لعمليات  املختلفة  الآل��ي��ات 
القطاعات  ع��ن  الناجتة  النبعاثات 
امل���خ���ت���ل���ف���ة ب�������الإم�������ارة وذل�������ك وف���ق 
مرجعيات  ذات  ري��ا���ص��ي��ة  م���ع���ادلت 
اأن�صطة  طبيعة  م��ع  تتما�صى  عاملية 
وعملياتها  العالقة  ذات  القطاعات 

الت�صغيلية.
واأ�صارت اإىل اأنه مت ا�صتخدام املحاكاة 
تطوير  م����راح����ل  خ�����الل  ال���رق���م���ي���ة 
ما  عنها  نتج  وال��ت��ي  الإ�صراتيجية 
رقمية  خ����ارط����ة   300 ع����ن  ي���زي���د 
ال��ت��ي تتزايد  امل���واق���ع  م��ب��ي��ن��ا ع��ل��ي��ه��ا 
امللوثات  وم�����ص��ت��وي��ات  ت��راك��ي��ز  ف��ي��ه��ا 

ومدى انت�صارها يف الهواء يف الو�صع 
وذلك  ب��الإم��ارة  وامل�صتقبلي  احل��ايل 
كيمائية  وتفاعالت  عمليات  ظ��ل  يف 
وف���ي���زي���ائ���ي���ة م���ع���ق���دة ب��ي��ن��ه��ا وب���ني 
العنا�صر الأخرى املوجودة يف الهواء 

املحيط وطبقات اجلو.
اأن���ه مت ت�صليط  ال��ه��رم��ودي  واأف����ادت 
القطاعات  م����ب����ادرات  ع��ل��ى  ال�����ص��وء 
كبري  ب�صكل  �صت�صاهم  التي  املختلفة 

يف خف�س النبعاثات .
يف  الفعالة  م�صاركتهم  اأن  اإىل  لفتة 
اإع�����داد ت��ل��ك الإ���ص��رات��ي��ج��ي��ة تعتر 
لنجاحها  الرئي�صة  ال��رك��ائ��ز  اإح���دى 
وم�صاريع  مبادرات  تنفيذ  و�صت�صمن 

نوعية ومبتكرة م�صتقبلية من قبلهم 
تخدم ق�صية جودة الهواء وحتد من 

كميات وتراكيز امللوثات املتولدة من 
القطاعات املختلفة مبا ير�صخ مكانة 

ال��ع��امل يف جودة  م��دن  كاأف�صل  دب��ي 
الهواء املحيط بحلول 2021.

وز�رة �لتغري �ملناخي و�ملعهد �لعاملي للنمو �لأخ�سر يطلعان على 
جتربة بلدية دبي يف �عد�د ��سرت�تيجية جودة �لهو�ء

موؤ�س�سة حممد بن ر��سد للمعرفة تنظم حلقة �سبابية وتطلق مبادرة 
»جمل�س �ل�سباب �لعربي للمعرفة«

�ختتام ور�سة �سناعة م�سرح �لطفل يف مركز �سباب �لغيل �سمن برنامج �سيف بالدي
•• دبي -وام:

الدمى  �صناعة  الطفل  م�صرح  �صناعة  ور���ص��ة  ام�س  اختتمت 
فتاة   30 مب�صاركة  الغيل  �صباب  مركز  نظمها  التي  القفازية 
اأن�صطة  �صمن  وذل��ك  �صنة  و12   10 بني  اأعمارهن  ت��راوح��ت 
 2017 بالدي  �صيف  ال�صيفية  لالأن�صطة  الوطني  الرنامج 

الذي تنظمه الهيئة العامة لرعاية ال�صباب والريا�صة.
 3 املنت�صبات خاللها بني  انتقلت  اأي��ام  الور�صة ثالثة  ا�صتمرت 
املنت�صبات على  الفني  املن�صط  امل�صرفون يف  درب  منا�صط حيث 
كيفية ت�صميم الدمى وامل�صرح بينما قدم املن�صط الثقايف اأ�ص�س 
ومهارات كتابة وتاأليف الن�س امل�صرحي وو�صع من�صط املهارات 
املنت�صبات على فن جتهيز  تدريبه  مل�صاته من خالل  احلياتية 

امل�صرح واإدارته وخياطة الدمى.
�صنع  جمال  يف  ال�صابة  املواهب  اكت�صاف  اإىل  الور�صة  وهدفت 
وتعزيزها  م��ه��ارات��ه��م  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  وت�صليط  ال��ط��ف��ل  م�����ص��رح 
وتنميتها �صواًء كانت يف جمال التاأليف اأو الت�صميم اأو اخلطابة 
املحلية  واملنا�صبات  الفعاليات  يف  مهاراتهم  بعر�س  وان��ت��ه��اًء 

واخلارجية.

برعاية �أحمد بن �سعيد ..�لد�ئرة �لأمنية يف جمموعة �لإمار�ت ت�ست�سيف ندوة »�أمن �لطري�ن �ملدين«
•• دبي-وام: 

دبي  هيئة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  �صعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  �صمو  رع��اي��ة  حت��ت 
الدائرة  ..ت�صت�صيف  الإم��ارات  الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان  للطريان 
التي  امل��ت��ع��ددة  الأن�صطة  ذات  املوؤ�ص�صة   - الإم����ارات  جمموعة  يف  الأم��ن��ي��ة 
�صبكة  عر  الأمنية  وال�صراتيجيات  والإج����راءات  املعايري  وتنفذ  ت�صع 
طريان الإمارات - الدورة الثالثة من ندوة “اأمن وجوائز الطريان املدين 
خراء  بح�صور  املقبل  اأكتوبر   10 اىل   8 من  الفرة  خالل   ”2017

عامليني يف هذا املجال .
ال�صوء على  الغد” -  “ا�صتباق  عنوان  تعقد حتت  التي   - الندوة  وت�صلط 
املبادرات والتقنيات التي من �صاأنها تعزيز اأمن الطريان يف امل�صتقبل و�صوف 
جتمع عدداً من اأبرز العاملني يف �صناعة الطريان وخراء اأمن الطريان 

العامليني ملناق�صة التحديات الأمنية امل�صتقبلية مبن فيهم ال�صري تيم كالرك 
ال�صابق لالإنربول  الرئي�س  الإم��ارات وال�صيد كو بون هوي  رئي�س طريان 
وال�صيدة �صا�صي ومير املدير التنفيذي ملكتب اأمن النقل الأ�صرايل وال�صيدة 

كري�صتني نيجروين الكاتبة وال�صحفية املتخ�ص�صة يف الطريان.
وقال الدكتور عبداهلل الها�صمي نائب رئي�س اأول جمموعة الإمارات للدائرة 
الأمنية  �صكلت ندوة اأمن وجوائز الطريان املدين، منذ دورتيها الأوىل عام 
والثانية عام 2015، حدثاً عاملياً بارزاً يف اأمن الطريان، اإذ جمعت   2013
بني خراء عامليني وم�صوؤولني حكوميني وهيئات ت�صغيل مطارات وهيئات 
تنظيمية ومتخ�ص�صني يف جمال ال�صحن، لتبادل الأفكار واأف�صل املمار�صات 

التي ت�صاهم يف اإدخال حت�صينات ملمو�صة يف اأمن الطريان العاملي. 
دورة  حققته  ال��ذي  النجاح  على  بناء  الثالثة  للمرة  احل��دث  تنظيم  وياأتي 
ع��ام 2015 وال��ت��ي جمعت اأك���رث م��ن 600 م�����ص��وؤول وخ��ب��ري اأم��ن��ي و20 

راعيا رئي�صا وعار�صا. وتت�صمن الندوة اأي�صا تقدمي جوائز التميز يف اأمن 
التي حتققت يف هذا  املتميزة  والإجن���ازات  ل��الأداء  امل��دين تقديرا  الطريان 
ال�صواء  على  واملوؤ�ص�صات  الأف��راد  الر�صيحات  وت�صمل  عامني  املجال خالل 

على اأن يتم حتديد الفائزين من قبل فريق من خراء اأمن الطريان.
على  حائزة  موؤ�ص�صة  الإم���ارات هي  الأمنية يف جمموعة  ال��دائ��رة  ان  يذكر 
جوائز عدة توفر حلول اأمنية �صاملة ومتخ�ص�صة يف جمال الطريان ويزيد 
الإم���ارات على  ت�صكل ج��زءاً من جمموعة  التي  ال��دائ��رة  العاملني يف  ع��دد 
�صريكها جمموعة  اأمن من خالل  2000 رجل  واأكرث من  400 موظف 
تران�صغارد. ول تقت�صر خدمات الدائرة على جمموعة الإمارات، اإمنا ت�صمل 
الأمنية  الدائرة  وتلتزم  ال��دويل  دبي  اأخ��رى يف مطار  ناقالت جوية  اأي�صا 
2015، وقد ح�صلت على   :9001 اأي��زو  بالتميز مبا يتوافق مع معايري 

جائزة دبي لتقدير اجلودة عام 2012 وجائزة دبي للجودة عام 2016.

•• اأبوظبي- وام:

ت��ت��وا���ص��ل ب��ن��ج��اح ف��ع��ال��ي��ات الأ���ص��ب��وع ال���راب���ع م��ن ملتقى 
تراث  ن���ادي  ينظمه  ال���ذي  ال�صيفي  ال��راث��ي  ال�صمالية 
الإمارات بتوجيهات ورعاية �صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد اآل 

نهيان ممثل �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة رئي�س النادي.
النا�صئة  “ م���ن  ال�����راث  “ ح���را����س  م���ن  امل���ئ���ات  زال  وم���ا 
جزيرة  اإىل  غامرة  و�صعادة  بفرح  يوميا  يعرون  وال�صباب 
الأحالم “ ال�صمالية “ للم�صاركة يف برامج الأ�صبوع الرابع 

لهذا امللتقى الراثي ال�صيفي.
ويقام هذا امللتقى يف اإطار حر�س �صمو ال�صيخ �صلطان بن 
التي  ال��رام��ج  م��ن  ت��ق��دمي منظومة  على  نهيان  اآل  زاي���د 
تنمي الغر�س القيمي والأخالقي والربوي لدى الطالب 

والطالبات من الفئات العمرية كافة.
ويهدف هذا امل�صروع الوطني اإىل زرع حب الولء والنتماء 
وب�صور  يوميا  يتحقق  ما  وهو  احلكيمة  والقيادة  للوطن 
من  الآلف  ي�صتقطب  ال���ذي  امللتقى  خ��الل  م��ن  خمتلفة 

�صباب وفتيات الوطن. 
اإم����ارة  يف  م�����ص��روع  ال�صيفي” اأول  “ ال�����ص��م��ال��ي��ة  وي��ع��ت��ر 
اأه����م م���راك���ز اجلذب  1993 واأح�����د  اأب��وظ��ب��ي م��ن��ذ ع���ام 
ل�صتثمار  الأم��ث��ل  وال��وج��ه��ة  ال�صيفي  للن�صاط  احل��ي��وي��ة 
نافع ومفيد وهادف  بكل ما هو  ال�صيفية  الإج���ازة  اأوق��ات 
والعلمية  والفنية  والثقافية  الراثية  الأن�صطة  وممار�صة 
والريا�صية يف اإطار ف�صاء مفتوح يف�صح املجال للم�صاركني 
لالنطالق والإب��داع والبتكار يف جزيرة ال�صمالية بكل ما 
تتمتع به من �صحر وجمال وطبيعة خالبة ومرافق حديثة 

واإجراءات ال�صالمة العامة.
و�صهدت جزيرة ال�صمالية يف اإطار فعاليات امللتقى ختام “ 
املهرجان املائي “ الذي نظمته �صعبة ال�صباحة بالتعاون مع 
اأيام  النادي على مدى ثالثة  البحرية يف  ال�صباقات  ق�صم 
مب�صاركة 50 طالبا بعد اأن ت�صمن اليوم الأخري مناف�صات 
و�صباحة  ترفيهية  �صاطئية  واألعابا  الكياك  ق��وارب  بطولة 

بحرية.
وي�صتفيد ال�صباحون امل�صاركون يف املهرجان من مناف�صات 
ال��ك��ي��اك يف اك��ت�����ص��اب ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة وت��ق��وي��ة الذراعني 
والأرجل حيث من املقرر ت�صكيل فريق جتديف تقليدي من 
املميزين يف هذه البطولة .. ومت الإعالن عن الفائزين يف 

مناف�صات املهرجان على اأن يجري تكرميهم يف وقت لحق 
املهرجان  يف  بامل�صاركة  �صعادتهم  ع��ن  ال��ف��ائ��زون  وع��ر     .
ال�صريفة  واملناف�صة  بالقوة  بطولته  ات�صمت  ال��ذي  املائي 
.. موجهني ال�صكر لإدارة النادي واملدربني الذين اأ�صهموا 

بدعمهم يف اإجناح هذا احلدث .
“ زي���ارة علمية  “ اإع���رف وط��ن��ك  اإىل ذل��ك نظم ب��رن��ام��ج 
لل�صباب  ال�صمحة  مل��رك��ز  املنت�صبني  م��ن  طالبا   60 لنحو 
اإىل الأر�صيف الوطني باأبوظبي باإ�صراف �صلطان عبد اهلل 

الرمثيي مدير املركز.
زايد لل�صور  ال�صيخ  الزيارة جولة يف قاعة  و�صمل برنامج 
الأبعاد  ثالثية  بتقنية  وثائقي  فيلم  وم�صاهدة  والوثائق 
ع��ن ت��اري��خ ال��دول��ة وم��ت��اب��ع��ة حم��ا���ص��رة ب��ع��ن��وان “ الولء 

والنتماء والهوية قيم عليا » .
واختتمت اجلولة باطالع امل�صاركني على حمتويات مكتبة 
الإمارات البحثية املتخ�ص�صة التي تعد جزءا من الرنامج 
الفر�صة  تتيح  كونها  الوطني  لالأر�صيف  والبحثي  العلمي 
ل��ل��ب��اح��ث��ني وال���دار����ص���ني وط��ل��ب��ة امل���دار����س ال���ص��ت��ف��ادة من 

جمموعاتها الغنية �صواء املطبوعة اأو اللكرونية منها .
ولياقة  �صحة  على  املحافظة  اإط���ار  ويف  اأخ���رى  جهة  م��ن 
وقائية  �صحية  مبادرة  ال�صمالية  ا�صتقطبت  امللتقى  طلبة 

نفذها فريق طبي يف م�صت�صفى يونيفر�صال باأبوظبي .
واأو�صحت الطبيبة غادة اأحمد ال�صربيني اأن برنامج املبادرة 
الذي ي�صتمر اأ�صبوعا يف جزيرة ال�صمالية يت�صمن فح�صا 

�صامال لطلبة امللتقى كافة وذلك كاإجراء وقائي .
واإدارة  امل�صت�صفى  بني  املثمر  بالتعاون  ال�صربيني  واأ���ص��ادت 
النادي والكوادر يف اجلزيرة الذين وفروا الحتياجات كافة 
وقدموا الت�صهيالت لإجناح املبادرة التي ت�صب يف م�صلحة 

�صحة الطلبة ون�صاطهم ولياقتهم .
مدير  ن��ائ��ب  امل��ه��ريي  خليفة  حم��م��د  و���ص��ف  ناحيته  م��ن 
للمحافظة  والطيبة  النوعية  ب�  املبادرة  ال�صمالية  جزيرة 

على �صحة اأبنائنا امل�صاركني يف احلدث .
الذي  الطبي  للفريق  ال��ن��ادي  اإدارة  با�صم  ال�صكر  موجها 
ح�صر خ�صي�صا لدعم امللتقى وطلبته يف اإطار اإ�صراتيجية 

النادي التي توؤكد على مبداأ ال�صراكة مع املجتمع املحلي.
ونوه نائب مدير جزيرة ال�صمالية اإىل اأن مرافق ال�صمالية 
امللتقى  اأبناء  بت�صرف  وو�صعت  عالية  جاهزية  على  كافة 

وال�صيوف والزوار والوفود الزائرة للفعاليات.

تو��سل فعاليات �لأ�سبوع �لر�بع مللتقى �ل�سمالية �ل�سيفي

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1619  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- �صركة ديرج واي�صت كو�صت ���س.ذ.م.م 2- �صركة رب�س للمقاولت 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  ذ.م.م 
2017/6/22  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/اك�صرت درايف �س.ذ.م.م - فرع بالزام 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ )68525( درهم  بان  املدعي عليها )�صركة رب�س دير ج )جي يف( 
والفائدة القانونية بواقع 9٪ �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية يف:2017/5/9 وحتى 
ال�صداد التام ف�صال عن الر�صوم وامل�صاريف . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
�صاحب  با�صم  �صدر  الع��الن  هذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/514  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-حممد في�صان فيا�س فيا�س اخر  جمهول حمل 
املري وميثله :  �صليمان  امل�صتاأنف /�صالمه حممد احمد  ان  القامة مبا 
�صامي عبدالغفار ا�صماعيل ال�صيد -  قد ا�صتاأنف   احلكم ال�صادر بالدعوى 
رقم   2016/1987 مدين جزئي -  وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 
ch2.E.23 وعليه  بالقاعة رقم  ال�صاعة 10.00 �صباحا     2017/9/18
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2077  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- �صركة يونايتد جلوبال للتجارة - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ زامريا دا�صيفو وميثله : علي ابراهيم 
اعاله  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د   - احل��م��ادي  حم��م��د 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )29053( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة. بال�صافة اىل مبلغ 3207 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. 1- 
وت�صليمها �صهادة نهاية اخلدمة -  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2152  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- مطعم بيناكل - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ دبي 
للمرطبات - �س م ع وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي - قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بالت�صامن والت�صامم  مببلغ وقدره )7.748.50 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ �صنويا من  2016/6/8 وحتى 
8.30 �س  ال�صاعة  املوافق  2017/8/1   الثالثاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  التام.   ال�صداد 
بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
اأي��ام على الأق��ل ويف  ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مالية �ل�سارقة تنجز ربط ح�سانات جمل�س �لتعليم بنظام �لإي�سال �لذكي »حت�سيل«
•• ال�صارقة-الفجر:

اأعلنت دائرة املالية املركزية بال�صارقة عن اإمتام اجراءات ربط احل�صانات 
بنظام  للتعليم  ال�����ص��ارق��ة  ملجل�س  وال��ت��اب��ع��ة  ال�����ص��ارق��ة  ب��اإم��ارة  احلكومية 
الإلكروين  الدفع  و�صائل  ل�صتخدام  وذل��ك   ، حت�صيل  الذكي  الإي�صال 
�صرعة  و�صمان  الإج���راءات  لتي�صري  احل�صانات  ا�صراكات  ر�صوم  ل�صداد 
وال�صراك  الت�صجيل  يف  متكامل  اإل��ك��روين  لنظام  والتحول  اإجن��ازه��ا، 
ال�صارقة  حكومة  وتطلعات  اأه����داف  لتحقيق  و���ص��وًل  ال��ر���ص��وم،  و���ص��داد 
والتحول لأنظمة  الدوائر احلكومية  والتكامل بني  التن�صيق  مبزيد من 

اإلكرونية متكاملة ومرابطة لتاأكيد مبداأ احلكومة الذكية.
وكانت اإدارة جمل�س ال�صارقة للتعليم وا�صتناداً للقرارات اخلا�صة باإن�صاء 

اأبدت  ق��د  امل��ج��ل�����س،  خ���الل  م��ن  عملها  وتن�صيق  احل��ك��وم��ي��ة  احل�����ص��ان��ات 
وال�صراك  الت�صجيل  خلدمات  الكامل  الإل��ك��روين  التحول  يف  رغبتها 
لدرا�صة  الطرفني  بني  التن�صيقية  الجتماعات  عقد  ومت  الر�صوم.  ودف��ع 
التطبيق ب�صكل  التنفيذ، ليتم التفاق على  الإج��راءات الالزمة ومتابعة 
كامل يف احل�صانات التي تعمل حالياً اأو املقرر افتتاحها قريباً. ومت البدء 
واإجناز جميع اإجراءات الربط يف وقت قيا�صي، وقامت اإدارة النظام املايل 
يف دائرة املالية املركزية بعقد العديد من ور�س العمل والتدريب وت�صليم 
الأجهزة واملعدات الالزمة لبدء العمل، ومت فعلياً التطبيق ب�صكل جتريبي، 
و�صتقوم فرق العمل من الطرفني بالتطبيق الفعلي خالل الفرة املقبلة. 
نعمل على  املركزية:  املالية  دائ��رة  عام  ال�صايغ، مدير  وليد  �صعادة  وق��ال 
تعزيز التعاون والتكامل مع جميع الدوائر احلكومية يف الإمارة لتي�صري 

اأعمالها واحلفاظ على املكت�صبات املحققة، وتعد حكومة ال�صارقة �صباقة 
الدائرة  وقامت  املتعاملني.  على  ت�صهل  التي  الأنظمة  اأف�صل  تطبيق  يف 
�صداد  املتعاملني يف  تواجه  التي  العقبات  لتذليل  بالعديد من اخلطوات 
اإلكرونية حتقق  دفع  و�صيلة  اأكرث من  بايجاد  عليهم  امل�صتحقة  الر�صوم 
املرونة والأمان، ومنها بطاقة حت�صيل وبطاقات الئتمان بالإ�صافة اإىل 
الدفع من خالل املواقع الإلكرونية والتطبيقات الذكية، ومتت اإ�صافة 
بطاقة الهوية لتح�صني هذه التجربة وتقليل من عدد البطاقات املوجودة 
واملتنوعة  املبتكرة  احللول  توفري  على  العمل  و�صنوا�صل  املتعاملني،  مع 
بال�صارقة  املركزية  املالية  دائ��رة  وكانت  املنا�صبة.  ال�صراكات  يف  والدخول 
قد قامت بتطوير و�صائل الدفع لنظام الإي�صال الذكي حت�صيل باإ�صافة 
حكومة  اأول  وه��ي  الإم��ارات��ي��ة،  ال��ه��وي��ة  بطاقة  بوا�صطة  ال��دف��ع  و�صيلة 

الو�صيلة  التي تطبق هذه  واملنطقة  الإم��ارات  دول��ة  حملية على م�صتوى 
ت�صهياًل على جمهور املتعاملني مع حكومة ال�صارقة يف ا�صتخدام و�صائل 
دفع مبتكرة واآمنة وبدون اأي تكاليف اإ�صافية، وذلك من خالل التفاق 
والتعاون مع هيئة الإمارات للهوية، وهو ما اأتاح لها توفري خا�صية فتح 
ح�صابات الأف��راد وتعبئة احل�صاب و�صحن بطاقات الهوية يف العديد من 
امل�صارف و�صركات ال�صرافة بطريقة �صهلة وب�صيطة. ومن اجلدير بالذكر 
اأن نظام الإي�صال الذكي حت�صيل متتلكه دائرة املالية املركزية بال�صارقة، 
احلكومية  اجل��ه��ات  ويطبق يف جميع  متميز  اإل��ك��روين  دف��ع  نظام  وه��و 
بالإمارة، واأ�صهم يف توفري اخلدمات احلكومية على مدار ال�صاعة ملتعاملي 
اجلهات احلكومية، كما قلل من خماطر ا�صتخدام النقد، واأ�صاف العديد 

من املزايا يف ال�صتخدام الأمثل لتقنيات الدفع الإلكرونية احلديثة.

ندوة �لثقافة و�لعلوم بدبي تكرم منت�سبي �لدورة �ل�سيفية لنادي �لإمار�ت �لعلمي
•• دبي- وام:

اأم�س الول الطالب املتميزين يف  كرمت ندوة الثقافة والعلوم بدبي م�صاء 
للعام  للندوة  التابع  العلمي  الإم���ارات  ن��ادي  نظمها  التي  ال�صيفية  ال��دورة 
الندوة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�صويدي  �صقر  �صلطان  �صعادة  وقام   .2017
والدكتور عي�صى الب�صتكي رئي�س جمل�س اإدارة نادي الإمارات العلمي بتكرمي 
والعلوم  الثقافة  ن��دوة  اإدارة  جمل�س  اأع�����ص��اء  بح�صور  املتميزين  ال��ط��الب 
واأولياء  ال��ط��الب  م��ن  غفري  وجمع  العلمي  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  واأع�����ص��اء 

الأمور.

وافتتح ال�صويدى معر�س الأعمال الفائزة يف هذه الدورة التي �صارك فيها 
236 طالباً منهم 130 طالبا و135 طالبة يف خمتلف الأق�صام “ الربوت 

والكهرباء والنجارة والإلكرونات والكهرباء والطباعة ثالثية الأبعاد “ .
واأثنى ال�صويدي على جهود م�صريف الدورة ال�صيفية وعلى الأعمال امل�صاركة 
التي متيزت باجلدية والإبداع .. موؤكدا اأنه بالعلم والتفكري والبتكار والعمل 
اأم��ور الطالب على متابعتهم و�صقلهم  اأولياء  . وثمن حر�س  تتقدم الأمم 
اأولده��م مبا هو مفيد من الأن�صطة  اأوقات فراغ  بالإمكانات العلمية وملء 
العلمية والإبداعية . واأكد اأن ن�صاط النادي العلمي يف ندوة الثقافة والإعالم 
هو جزء من ا�صراتيجية الدولة حتت رعاية القيادة الر�صيدة ل�صاحب ال�صمو 

ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة واإخوانهم اأ�صحاب ال�صمو 
اإن  وق��ال  وال�صيوخ.  العهود  واأول��ي��اء  الإم���ارات  حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�صاء 
املتفوقة واملتقدمة لتحقيق مزيد  العامل  العلم هو �صيد املوقف يف كل دول 
من الرفاهية والأمن والتقدم العلمي والتعليمي والذي اأ�صبحت الإمارات 
النجاح  املهارات ملزيد من  رائ��دة فيه مما يحثنا على ال�صتمرارية وتطوير 
الدورة  منت�صبي  على  الب�صتكي  عي�صى  الدكتور  اأثنى  جانبه  من   . والتقدم 

تنمي قدراتهم وتهيئهم ملرحلة من  التي  العلمية  املهمة  ملا حققوه يف هذه 
الإبداع والبتكار التي هي من اأهدف نادي الإمارات العلمي والتي تت�صمن 
ليمار�س  املنا�صب  املناخ  وتهيئة  العلمي  امل�صتوى  العلمية ورفع  الثقافة  ن�صر 
ال�صباب ن�صاطات علمية حرة واكت�صاف املواهب واملهارات العلمية عند ال�صباب 
العلمية  املعرفة  وتطبيق  العلمي  والبحث  البتكار  على  قدراتهم  وتنمية 
على  ال�صباب  خمتلف  ب��ني  التوا�صل  على  ال��ق��درة  وتنمية  عملية  بطريقة 
والدولية  املحلية  العلمية  املوؤمترات  والتمثيل يف  وامل�صاركة  العامل  م�صتوى 
وذلك للم�صاهمة يف حتقيق ال�صراتيجية الوطنية لالبتكار والتي تهدف 

جلعل الإمارات �صمن اأكرث الدول ابتكاراً على م�صتوى العامل .

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1223  جتاري جزئي 
املدعي/ ان  ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اك�صل بال�صت  املدعي عليه/1-  اىل 

احبار لل�صناعات �س.ذ.م.م وميثله:�صعيد جمعه �صعيد ال�صويدي نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/8  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/احبار 
لل�صناعات �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )29463.30( درهم 
يف:2017/4/10  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   ٪9 بواقع  القانونية  والفائدة 
وحتى ال�صداد التام ف�صال عن الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1529  جتاري جزئي

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م   ال�صيارات  لتاجري  دراي���ف  جلوبال    -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  �����س.ذ.م.م  ال�صيارات  لتاجري  املدعي/خيول  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
درهم(   7650( مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
فقط ل غري لقاء قيمة تاخري ايجار ال�صيارة وعمل ن�صخة مفتاح جديدة مع الزامها 
بالر�صوم وامل�صاريف.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/8   ال�صاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2239  جتاري جزئي

ان  الق��ام��ة مبا  مناع جمهول حمل  ر�صاد  �صليم  ح��ازم   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  ده��اوان وميثله:بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل قد  املدعي/ موهيت 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )414060( درهم 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبه وحتى 
ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم  الحد املوافق 2017/8/6 ال�صاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2358  جتاري جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  لالن�صاءات  اجل��زي��رة  �صهاب   -1  / عليه  املدعي  اىل 
����س.ذ.م.م  ال�صناعية  وايف  م��ن  ف��رع   - برودكت�س  كونكريت  فينيك�س  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
وميثله:روكز جورج حبيقة قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )33861.60( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12٪ من تاريخ املطالبه وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
 Ch بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �س  املوافق 2017/8/28  وح��ددت لها جل�صة يوم  الثنني 
C.13.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/1612  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- �صركو افوان للتجارة العامة ذ.م.م 2- فخر الدين حميدي 3- نارايندا�س امل�صنداين 
حمل  جمهول  نارايندا�س  ارجوندا�س  امل�صنداين   -5 امل�صنداين  نارايندا�س  كومار  �صنجاي   -4 امل�صنداين 
املهريي  امليدور  ���س.م.ك وميثله:احمد احلاج خادم بطي  الكويتي  الهلي  املدعي/البنك  ان  القامة مبا 
ل�صالح/ اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/5/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 

بان  بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام  احل�صوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  ���س.م.ك  الكويتي  الهلي  البنك 
يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ )خم�صة ع�صر مليون وخم�صمائة وخم�صون الف وت�صعمائة و�صبع و�صبعون درهما 
وثمان وخم�صون فل�صا( والفوائد القانونية بواقع 9٪ �صنويا من تاريخ قيد النزاع يف  2016/7/26 وحتى 
مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  بامل�صاريف  عليهم  املدعي  والزمت  ال�صداد  متام 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1386  جتاري كلي

القامة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  �صركة مطبعة غدير   -1  / املدعي عليه  اىل 
اأقام  قد  لوتاه  بنك فرن�صا وميثله:ح�صني علي عبدالرحمن  بلوم  املدعي/  ان 
 )812.688( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ ال�صتحقاق 
امل��واف��ق 2017/8/16  ي��وم  الرب��ع��اء  ال��ت��ام. وح���ددت لها جل�صة  ال�����ص��داد  وحتى 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا   Ch 2.E.22 بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1227  جتاري كلي

مدير  ب�صفته  با�صانداين  با�صانداين  لل  كانهايا  جري�س   -1 املدخل/  اخل�صم  اىل 
�����س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  ال��دول��ي��ة للتخلي�س وال�صحن  الجت��اه��ات 
وميثله:عبدالرحمن  �����س.ذ.م.م  الغ��ذي��ة  لتجارة  انرنا�صونال  داي��ز  �صفن  امل��دع��ي/ 
الدعوى ومو�صوعها دعوى مطالبة  اأق��ام عليك  قد  ن�صيب  بن  ن�صيب عبدالرحمن 
متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪12 القانونية  والفائدة  دره��م   )2.530.321( مببلغ 
ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم  الثنني 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch 2.E.21 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   9.30 ال�����ص��اع��ة   2017/8/7 امل��واف��ق 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/48  عقاري جزئي

املدعي/  ان  القامة مبا  ي��اورى  جمهول حمل  املدعي عليه / 1- حم�صن ح�صن  اىل 
العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ���س.م.ع  ال�صالمي  الم��ارات  م�صرف 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ عقد اليجارة املنتهية  ال�صام�صي  قد 
بالتمليك والزام املدعي عليه مببلغ وقدره )43.000( درهم ومبلغ وقدره )2000 درهم( 
وامل�صاريف  والر�صوم  كتعوي�س  دره��م   )50.000( وق��دره  ومبلغ  الخ��الء  تاريخ  حتى 
واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام. وحددت لها 
جل�صة يوم  الثالثاء املوافق  2017/8/1   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

•• ابوظبي -وام: من�سور بن ز�يد ي�ستقبل وزير �خلارجية �جلز�ئري

ا�صتقبل �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
الأول، معايل  اأم�س  الرئا�صة  بق�صر  �صموه  الرئا�صة يف مكتب  �صوؤون  وزير 
اجلزائرية  للجمهورية  اخل��ارج��ي��ة  ال�����ص��وؤون  وزي���ر  م�صاهل،  ال��ق��ادر  عبد 

الدميقراطية ال�صعبية ال�صقيقة والوفد املرافق له.   
وجرى خالل اللقاء بحث �صبل دعم وتطوير العالقات الثنائية بني دولة 
التنموية والجتماعية  املجالت  الإم��ارات وجمهورية اجلزائر يف خمتلف 
والقت�صادية، مبا يحقق امل�صالح امل�صركة للبلدين وال�صعبني ال�صقيقني. 

امل�صتجدات  واآخ���ر  امل�����ص��رك،  اله��ت��م��ام  ذات  الق�صايا  اجل��ان��ب��ان  بحث  كما 
الراهنة على ال�صاحة العربية والدولية .

ح�صر اللقاء معايل فار�س حممد �صهيل املزروعي، امل�صت�صار يف وزارة �صوؤون 
الرئا�صة، و�صعادة را�صد �صعيد العامري، وكيل وزارة �صوؤون الرئا�صة لقطاع 
اجلزائرية  اجلمهورية  �صفري  عطية  �صالح  و�صعادة  احلكومي،  التن�صيق 

الدميقراطية ال�صعبية لدى الدولة.

عبد�هلل بن ز�يد ي�سهد تخريج �لدورة �ل�سيفية �لتطوعية �لثانية
نتيجتها  ح�صدت  بالفعل  ال���دورة 
يف  ل���ه���ا  الأوىل  ال���ل���ح���ظ���ات  م���ن���ذ 
ب�صبحة  ال����ت����دري����ب  م���ع�������ص���ك���رات 
ب���ك���ل فخر  زم���ي���الت���ه���ا و�����ص����ع����رت 
تزايدا  ���ص��ه��دت  ع��ن��دم��ا  وح��م��ا���س 
كبريا يف عدد امل�صاركني يف الدورة 
الوطن  ب��ن��ات  ك��اف��ة  داع��ي��ة  الثانية 
اإىل م�صاركتها يف الدورات القادمة 

دون اأي تردد.
جاءت  م�صاركتها  ان  اىل  واأ���ص��ارت 
والدها  مبا�صر من  واهتمام  بدعم 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان 
خدمة  اأن  ل��ه��ا  وت���اأك���ي���ده  ال�����دويل 
ال���وط���ن وق��ي��ادت��ه احل��ك��ي��م��ة التي 
�صهرت على حتقيق الأمن والأمان 
لأب��ن��ائ��ه واج����ب ع��ل��ى ك���ل مواطن 
به  ���ص��ت��ح��ظ��ى  م���ا  واأن  وم���واط���ن���ة 
انتهائها  عند  وع��ادات  مهارات  من 
التدريبي  ال���رن���ام���ج  مل��ت��ط��ل��ب��ات 
بالنفع  �صيعود  التطوعي  ال�صيفي 
و�صحياً  وذه��ن��ي��اً  �صخ�صياً  عليها 

وعلى الوطن.
بنت  ح�صة  ال�صيخة  ���ص��ارك��ت  ك��م��ا 
لل�صنة  نهيان  اآل  حمد  ب��ن  حممد 
الثانية بكل حما�س وفخر متطلعة 

اأن هذه الربية كانت الدافع وراء 
حر�س الأهل على ان�صمام اأبنائهم 
لهذه الدورة التطوعية وت�صابقهم 

للت�صجيل فيها.
�صاهم  من  لكافة  بال�صكر  وتقدما 
�صائلني  ال������دورة..  ه���ذه  اإجن����اح  يف 
قيادتنا  يحفظ  اأن  القدير  العلي 
ت�صميمهم  م��وؤك��دي��ن  ال��ر���ص��ي��دة.. 
ليكونوا  اجل���ه���ود  م�����ص��اع��ف��ة  ع��ل��ى 
دوم��������ا ع����ن����د ح�������ص���ن ظ�����ن ق����ي����ادة 

الدولة.
وقدم اخلريجون بعد ذلك عرو�صا 
يف فك وتركيب امل�صد�س والبندقية 
اىل  اإ����ص���اف���ة  وال���ر����ص���ا����س   16 اإم 
اجليوجي�صتو  ري���ا����ص���ة  ع���رو����س 
والقتال يف املناطق املبنية وتطهري 

اخلنادق.
قبل  ال��ق�����ص��م  اخل���ري���ج���ون  واأدى 
�صاحب  بحياة  وهتفوا  ان�صرافهم 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى 

للقوات امل�صلحة حفظه اهلل.
ال�صيخة  �صمو  ع��رت  جانبها  م��ن 
ح�����ص��ة ب��ن��ت حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
ن��ه��ي��ان ال���ت���ي ت�������ص���ارك يف ال�����دورة 
لل�صنة  ال���ت���ط���وع���ي���ة  ال�������ص���ي���ف���ي���ة 

اآل  ب��ن حم��م��د  ب��ن ح��م��دان  �صعيد 
نهيان نائب قائد القوات البحرية 
وال�صيخ هزاع بن طحنون اآل نهيان 
وك���ي���ل دي�������وان مم���ث���ل احل����اك����م يف 
ال�صيوخ  م��ن  وع���دد  ال��ع��ني  منطقة 
امل�صلحة  ال���ق���وات  ���ص��ب��اط  وك���ب���ار 
اأولياء  امل��دع��وي��ن م��ن  وج��م��ع م��ن 

اأمور واأقارب وذوي اخلريجني.
الوطني  ال�صالم  بعزف  بداأ احلفل 
بعدها تليت اآيات عطرة من الذكر 
احلكيم ثم مر اخلريجون من اأمام 
املن�صة الرئي�صة يف هيئة ا�صتعرا�س 
ع�صكري عك�س املهارة العالية التي 

يتمتعون بها.
الطالب  األقى  ال�صتعرا�س  وعقب 
ال�صيخ زايد بن حممد بن حمدان 
اآل نهيان والطالبة �صيخة عبداهلل 
ك��ل��م��ة اخلريجني  احل�����داد  ج��م��ع��ة 
اأم��ور الطلبة  اأولياء  اأن  اأك��دا  حيث 
حر�صوا على غر�س القيم الوطنية 
ال�صغر  م��ن��ذ  اأب��ن��ائ��ه��م  ن��ف��و���س  يف 
وربوهم على حب الإمارات وطاعة 
ولة الأمر واحرامهم وتقديرهم 
ك���م���ا رب�����وه�����م ع���ل���ى ال����ص���ت���ع���داد 
ال���وط���ن  ���ص��ب��ي��ل  وال���ت�������ص���ح���ي���ة يف 
ب����الأرواح.. موؤكدين  وال��دف��اع عنه 

فخرها  ع��ن  ال��ت��وايل  على  الثانية 
املتميزة  ال��ت��ج��رب��ة  ه����ذه  ب��خ��و���س 
التام  وا���ص��ت��ع��داده��ا  الثانية  للمرة 
القادمة  ال������دورات  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
ع��ززت خمرجاتها خمتلف  اأن  بعد 
ال�صعيدين  ع��ل��ى  ل��دي��ه��ا  امل���ه���ارات 
اأنها  موؤكدة  وال�صخ�صي  التعليمي 
جتربة مليئة بالوطنية واحلما�س 
تقارن  اأن  ميكن  ل  التي  واملغامرة 
تعزز  اإنها  حيث  ب�صيء  تعو�س  ول 
التاآخي والتعاون والت�صامن  مبداأ 
الإمارات  بنات  ق��درة  اأي�صاً  موؤكدة 
تطور  يف  بفعالية  امل�صاهمة  ع��ل��ى 
ال��وط��ن وازده�����اره واحل��ف��اظ على 
ال�صيخة  �صمو  ودع���ت  مكت�صباته. 
ح�����ص��ة ب��ن��ت حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
نهيان كافة بنات الإمارات اإىل عدم 
ت�صييع فر�صة امل�صاركة يف الدورات 
القادمة ملا حتظى به من خمرجات 
قيماً  امل�����ص��ارك��ات  نفو�س  يف  تغر�س 
والإخال�س  العمل  حب  يف  اأ�صيلة 

والتفاين وامل�صوؤولية.
و����ص���ارك���ت ال�����ص��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
لل�صنة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
ال�����ت�����وايل يف هذه  ع���ل���ى  ال���ث���ان���ي���ة 
خمرجات  اأن  م����وؤك����دة  ال��������دورة.. 

•• العني-وام:

����ص���ارك ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
وال��ت��ع��اون ال����دويل اأول���ي���اء الأم���ور 
باحتفال  واع����ت����زازه����م  ف��رح��ت��ه��م 
الدورة  بتخريج  امل�صلحة  ال��ق��وات 
التي  الثانية  التطوعية  ال�صيفية 
الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  تنظمها 
العامة  ب��ال��ق��ي��ادة  والح��ت��ي��اط��ي��ة 
من  ب��ت��وج��ي��ه��ات  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�صلحة ب�صاأن امل�صاركة يف الأن�صطة 
والع�صكرية  والثقافية  التعليمية 
بقدرات  الرت��ق��اء  اإىل  تهدف  التي 
وتعزيز  امل��دار���س  وطالبات  ط��الب 
حب املعرفة والعلم والقيم الوطنية 

والأخالق احلميدة لديهم.
ذياب  ال�صيخ  �صمو  احل��ف��ل  ح�صر 
الركن  وال��ل��واء  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ط��ي��ار ال�����ص��ي��خ اأح��م��د ب��ن طحنون 
هيئة  رئي�س  نهيان  اآل  حممد  ب��ن 
والحتياطية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة 
واللواء الركن بحري طيار ال�صيخ 

نهيان  اآل  ح��م��دان  ب��ن  �صعيد  بنت 
الدورة  يف  بامل�صاركة  �صعادتها  عن 
ال�صيفية التطوعية بهدف خو�س 
بحري  رك��ن  اللواء  والدها  جتربة 
ط��ي��ار ال�����ص��ي��خ ���ص��ع��ي��د ب���ن حمدان 
ن��ائ��ب قائد  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن حم��م��د 
ال��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة ومت��ك��ن��ت خالل 
يف  ت���واج���ده���ا  م���ن  الأوىل  الأي�������ام 
مع�صكرات التدريب من تغري منط 
تعزز من  باأمور  والهتمام  حياتها 
ع�صكرية  م��ه��ارات  م��ن  �صخ�صيتها 
وع��������ادات ���ص��ح��ي��ة غ����ري حم�����دودة 
تتحملها  التي  الكبرية  وامل�صوؤولية 
اإ�صعادنا  يف  احل���ك���ي���م���ة  ق���ي���ادت���ن���ا 
الوطن..  مقدرات  على  واملحافظة 
موؤكدة وبدون ادنى �صك م�صاركتها 
ب�صحبة عدد  القادمة  ال��دورات  يف 
اأك���ر م��ن ب��ن��ات الإم�����ارات الالتي 
مل ولن يبخلن ب�صيء جتاه خدمة 

الوطن.
حمدة  ال�������ص���ي���خ���ة  �����ص����ارك����ت  ك���م���ا 
اآل نهيان  ب��ن ط��ح��ن��ون  ب��ن��ت ه���زاع 
ال�صيفية  ال��دورة  الثانية يف  للمرة 
ت��ن��ظ��م��ه��ا هيئة  ال���ت���ي  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
والحتياطية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة 
امل�صلحة  للقوات  العامة  بالقيادة 

امل�صاركة منذ تخريجها  اإىل تكرار 
اكت�صبت  م��ا  بعد  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  يف 
ودفاعية  �صخ�صية  م���ه���ارات  م���ن 
على  بالنفع  تعود  �صحية  وف��ائ��دة 
من��ط احل��ي��اة وال��وع��ي ال��ت��ام باأهم 

التحديات التي تواجه الن�صان.
التدريب  ل��رن��ام��ج  م��ق��ارن��ة  ويف 
احل����ايل ب���ال���دورة ال�����ص��اب��ق��ة اأك���دت 
ال�����ص��ي��خ��ة ح�����ص��ة ب��ن��ت حم��م��د بن 
ت��ط��ور ب�صكل  اأن���ه  ن��ه��ي��ان  اآل  ح��م��د 
ومغامرة  حما�صاً  وازداد  ملحوظ 
الأم����ر ال���ذي ج��ع��ل ال��ت��ج��رب��ة غري 
م�صبوقة بعد اأن تعزز الوعي جتاه 
احلياة  واأمن����اط  الأط��ب��اع  خمتلف 
مبختلف  ال����ي����وم  ن��ع��ي�����ص��ه��ا  ال���ت���ي 
ال�صيخة  �صقيق  و���ص��ارك  اأع��م��ارن��ا. 
ح�����ص��ة ب��ن��ت حم��م��د ب���ن ح��م��د اآل 
�صنة   12 العمر  من  البالغ  نهيان 
ب��اأن��ه مل يكن يتوقع  اأو���ص��ح  ال���ذي 
تعزيز  يف  �صت�صاعده  ال����دورة  ب���اأن 
ب��ن��ف�����ص��ه وت���ط���وي���ر خمتلف  ث��ق��ت��ه 
الأول  الأ����ص���ب���وع  خ����الل  امل����ه����ارات 
باملمتعة  و�صفها  التي  ال���دورة  من 
مب�صاركته  التجربة  اإع��ادة  متمنياً 

يف الدورات القادمة بكل فخر.
حمدة  ال�صيخة  عرت  جانبها  من 

ب���ه���دف ت��ع��زي��ز م���ا اك��ت�����ص��ب��ت��ه من 
مهارات عالية وهي ت�صعر بكل فخر 
والدها  م���ن  وب��ت�����ص��ج��ي��ع  وح��م��ا���س 
ومب�صاركة العديد من زميالتها.. 
التام للم�صاركة  ا�صتعدادها  موؤكدة 
الثالثة والرابعة واخلام�صة  للمرة 
اإن اأمكن لها ملا عززته ال��دورة من 
للوطن  وال��ولء  بالنتماء  ال�صعور 

وقيادته.
وعرت ال�صيخة حمدة بنت خليفة 
�صعادتها  عن  نهيان  اآل  حممد  بن 
يف  �صاركن  الالتي  زميالتها  بلقاء 
الدورة ال�صيفية التطوعية الأوىل 
يف ال���ع���ام امل��ا���ص��ي وم����ا مل�����ص��ت��ه من 
اجلميع  نفو�س  يف  وف��خ��ر  حما�س 
اأمهر  بح�صور  �صعادتها  وازدادت 
غر�س  يف  �صاهمن  الالتي  املدربات 
ع������ادات ال�����ص��ر والع���ت���م���اد على 
باأ�صلوب  امل�صوؤولية  وحتمل  النف�س 
اح��رايف الأم��ر ال��ذي اأو�صلها اإىل 

اأن تكون قائدا للف�صيل.
بيئة  اأن  ح��م��دة  ال�����ص��ي��خ��ة  واأك�����دت 
القيادة  و�صعتها  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب 
العامة للقوات امل�صلحة كانت عامال 
اأ�صا�صيا يف غر�س خمرجات الدورة 

يف نفو�صنا دون اأي م�صاعب.



اخلميس   27   يوليو    2017  م   -   العـدد  12081  
Thursday  27   July   2017  -  Issue No   12081

11

عربي ودويل

اجلديدة  الأمريكية  العقوبات  اأن  من  الأرب��ع��اء  اأم�س  رو�صيا  ح��ذرت 
اإنها  وقالت  املجهول،  نحو  بالفعل  املتوترة  العالقات  تاأخذ  �صدها 
النواب  جمل�س  انتقامية.و�صوت  ت��داب��ري  ع��ن  الإع���الن  و�صك  على 
الأمريكي باأغلبية �صاحقة ل�صالح فر�س عقوبات جديدة على رو�صيا 
قبل  النواب  موافقة  على  باحل�صول  ترامب  دونالد  الرئي�س  واأل��زم 

تخفيف العقوبات على مو�صكو.
ويتعني اأن يوافق جمل�س ال�صيوخ على الت�صريع قبل اإر�صاله اإىل البيت 
اأن يعمل  البداية يف  تاأمل يف  الأبي�س ليوقعه ترامب.وكانت رو�صيا 
ترامب على اإ�صالح العالقات التي تراجعت اإىل م�صتوى مل ت�صهده 
بعد مزاعم تدخل مو�صكو يف  اأملها  الباردة، لكن خاب  منذ احل��رب 
ب�صاأن  املخاوف  اأن  كما  املا�صي.  العام  الأمريكية  الرئا�صة  انتخابات 
وجود �صالت بني بع�س املقربني من ترامب ورو�صيا بددت اأي اآمال 
يف انفراج العالقات. ونفت رو�صيا ب�صكل قاطع اتهامها بالتدخل يف 
النتخابات الأمريكية.وقال نائب وزير اخلارجية الرو�صي �صريجي 
ريابكوف لوكالة اإنرفاك�س لالأنباء اإن العقوبات الأمريكية اجلديدة 
ل ترك جمال لتح�صني العالقات يف امل�صتقبل القريب بل تاأخذها 
اإىل املجهول. واأ�صاف “كان لهذا بالفعل تاأثري �صلبي بالغ على عملية 
الرو�صية  الأمريكية  العالقات  اإن  قائال  عالقاتنا«.وم�صى  تطبيع 

تدخل “منطقة جمهولة من الناحية ال�صيا�صية والدبلوما�صية«.

رف�صت حمكمة ال��ع��دل الوروب��ي��ة اأم�����س م�����ص��ودة ال��ق��رار الوروب���ي 
الكندي لتقا�صم بيانات امل�صافرين جوا واملوقع يف العام 2014.

واأعلنت املحكمة ان “التفاق ل ميكن اقراره يف �صيغته احلالية لن 
يف  ال�صارية  الأ�صا�صية  القوانني  مع  يتوافق  ل  �صروطه  من  العديد 

الحتاد” الوروبي.
ب���داأ الحت���اد الوروب����ي ال��ت��ف��او���س م��ع ك��ن��دا يف ال��ع��ام 2014 حول 
التفاق لنقل ومعاجلة ما يعرف ب”�صجل ا�صماء امل�صافرين” الذي 
يت�صمن البيانات التي يعطيها امل�صافرون ل�صركات الطريان ووكالت 

ال�صفر عند احلجز وت�صجيل املغادرة يف املطارات.
كما يقرح امل�صروع تخزين هذه البيانات ملدة خم�س �صنوات.

ال��ب��ي��ان��ات  و�صروط  “نقل  ان  الأوروب���ي���ة  ال��ع��دل  واع��ت��رت حمكمة 
يت�صمن تدخال يف احلق  وا�صتخدامها  بها  التفاق حول الحتفاظ 

ال�صا�صي لحرام اخل�صو�صية«.
رفع الرملان الوروبي �صكوى اإىل املحكمة بناء على طلب من املجل�س 

الأوروبي للتاأكد من ان�صجام التفاق مع قوانني الحتاد الأوروبي.
وكان قرار املحكمة مرتقبا فالحتاد بات لديه موؤخرا �صجل اأوروبي 
واأمام  �صنوات.  ا�صتمرت خم�س  نقا�صات  بعد  امل�صافرين جوا  ببيانات 
الدول الع�صاء مهلة عامني لإدراج التفاق يف ت�صريعاتها الوطنية.

اأعربت املفو�صية الوروبية يف بيان اأم�س عن قلقها بعد تبني جمل�س 
النواب المريكي عقوبات جديدة على رو�صيا.

العقوبات  املمكنة لهذه  للتبعات  املفو�صية تخوفها من جهة  واب��دت 
وم��ن جهة  الطاقة،  الأوروب���ي على �صعيد  الحت��اد  ا�صتقاللية  على 
باأهمية  املحتملة، مذكرة  ال�صلبية  ال�صيا�صية  انعكا�صاتها  اإزاء  اخرى 

تن�صيق �صيا�صة العقوبات بني دول جمموعة ال�صبع كافة.
ونبهت املفو�صية اىل انها �صتظل م�صتعدة للتدخل حلماية امل�صالح 
اع�صاء  قبل  م��ن  العتبار  يف  خماوفها  اأخ��ذ  يتم  مل  اذا  الأوروب��ي��ة، 
الكونغر�س الأمريكي، وهو تهديد لوح به رئي�صها جان كلود يونكر 
عليه  الت�صويت  الذي مت  القانون  2017.وي�صمل م�صروع  مايو  يف 
ب�صبه الغالبية يف جمل�س النواب الأمريكي ويفر�س ان يتم اقراره 
على  اي�صا  بل  رو�صيا  على  فقط  لي�س  عقوبات  ال�صيوخ،  جمل�س  يف 

ايران وكوريا ال�صمالية.
وذكرت املفو�صية يف بيان بان م�صروع القانون ي�صمل فر�س عقوبات 
على اي �صركة مبا فيها اوروبية ت�صاهم يف تنمية و�صيانة وتطوير او 

ترميم انابيب للطاقة م�صدرها رو�صيا .

عوا�صم

مو�سكو

لوك�سمبورغ

بروك�سل

قلعة حلب �ل�سورية ت�ستعيد وهجها 
•• حلب-رويرتز:

التاريخية نغماتها املو�صيقية للمرة الأوىل منذ �صبع  ا�صتعادت قلعة حلب 
�صنوات بعد اأن كانت ح�صونها ومدارجها وم�صرحها الأثري ل ت�صمع �صوى 

دوي القذائف.
ووقف �صادي جميل ابن حلب يغني مدينته على م�صرح القلعة الأثري اأمام 
ال�صعبية  الأغنيات  والتفاعل مع  الفرح  احت�صان  اإىل  تواقاً  جمهور ح�صر 

والقدود احللبية كموؤ�صر على عودة الأمان اإىل املدينة.
وا�صتبدال مًل�صهد امل�صلحني الذين كانوا يتدافعون على مدى �صنوات احلرب 
لإحكام ال�صيطرة على القلعة تدفق املئات من اجلمهور نحو بوابات امل�صرح 
اأنحاء  الآت��ي من جميع  القلعة باحل�صور  حلجز مقاعد لهم حيث غ�صت 

حلب.
لرويرز  قائال  الكبري  باحلدث  احلفل  ه��ذا  جميل  �صادي  املغني  وو�صف 
اأنا �صفت اجلاه العز من ورا حمبة اجلمهور وهذا  “فرحة عمري اليوم.. 
الكم الهائل من النا�س فرحة ما بعطيها احلد الأدنى. عرفت حمبة النا�س 
اإيل وهذه القلعة هي رمز وفخرنا وتاريخنا نحنا منغني عن التاريخ نحنا 

اليوم عم نغني بقلعة حلب يلي بتمثل كل حلبي �صريف«.
وان�صد جميل للجمهور اأغنيات من الراث احللبي كما غنى للقلعة اأغنية 
من  فيكي  عملو  و���س  �صهباء  اأغنية  حلب  وملدينته  حلب  قلعة  ي��ا  جم��دك 

كلمات ال�صاعر �صفوح �صغالة واأحلان جورج مارديرو�صيان.
منظمة  واأدرج��ت��ه��ا  القائمة  التاريخية  القالع  اأق��دم  من  هي  حلب  وقلعة 
مواقع  لئ��ح��ة  على  اليون�صكو  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��م  للربية  امل��ت��ح��دة  الأمم 

الراث العاملي عام 1986.
من  ت�صرف  لكونها  القلعة  حلماية  �صر�صة  حربا  ال�صوري  اجلي�س  وخا�س 

تلتها العالية على كامل املدينة.

الفل�صطينيون يوا�صلون ال�صالة خ�رج امل�صجد الأق�صى 

خالفات �إ�سر�ئيلية حول �لرت�جع عن �لبو�بات �لإلكرتونية

�صرب وتعذيب وويالت.. 

ندوب نف�سية عميقة لدى �سحايا �حلرب �ل�سورية

�ل�سعودية تدين �لإجر�ء�ت غري �لقانونية لالحتالل يف �لقد�س
باأ�صد  ال�صعودية تدين  العربية  اململكة  واإن  فل�صطني  املحتلة يف  العربية  والأر���س  ال�صريف  القد�س 
العبارات الإجراءات غري القانونية التي اأقدمت عليها موؤخرا �صلطات الحتالل يف القد�س واحلرم 
ال�صريف.ونقلت وكالة الأنباء ال�صعودية عن املعلمي قوله لقد عا�س القد�س ال�صريف مئات ال�صنني 
حتت احلكم العربي الإ�صالمي وحظيت خالله املقد�صات الدينية اليهودية وامل�صيحية والإ�صالمية 
بالرعاية  املقد�صة  الأماكن  يف  امل�صلني  مع  الإ�صالمي  العربي  احلكم  وتعامل  وال�صون  بالحرام 
الأق�صى  امل�صجد  ق��رن تعر�س  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ويف خ��الل ن�صف  الح��ت��الل  اأم���ا يف ظ��الل  واحل��م��اي��ة 
 1994 ال�صريف يف عام  الإبراهيمي  امل�صلون يف احلرم  1969 وتعر�س  املتعمد يف عام  لالإحراق 
اإىل مذبحة مروعة على يد امل�صتوطن الإرهابي باروخ جولد�صتني الذي حظي بعد موته بالتمجيد 
الإجراءات  اتخاذ  اإىل  الأمن  األ يبادر جمل�س  املوؤمل  اأن من  الإ�صرائيلي.واعتر  الر�صمي وال�صعبي 
الالزمة الكفيلة بالتعبري عن م�صاعر الغ�صب جتاه ت�صرفات �صلطات الحتالل الإ�صرائيلية داعيا 
جمل�س الأمن اإىل اأن ي�صطلع مب�صوؤولياته جتاه الت�صدي لالعتداءات الإ�صرائيلية املتوا�صلة �صد 

ال�صعب الفل�صطيني.

•• نيويورك-وام:

الفل�صطيني  ال�صعب  دع��م  يف  املتمثل  الثابت  موقفها  على  جم��ددا  ال�صعودية  العربية  اململكة  اأك��دت 
القد�س  اإىل  الإ���ص��اءة  اإىل  التي ترمي  الأح��ادي��ة  والإج���راءات  ال�صيطرة  ورف�س كل حم��اولت فر�س 
واحلرم ال�صريف حمذرة من خطورة ا�صتمرار تفاقم الأو�صاع وانزلقها اإىل حالة من الت�صعيد ت�صمل 
اآثارها كل اأنحاء املنطقة بل وتتجاوزها اإىل ما �صواها .و�صددت على اأن الطريق الوحيد لل�صالم هو 
العودة اإىل مبادرة ال�صالم العربية وو�صع اآلية دولية فعالة ت�صمن نيل ال�صعب الفل�صطيني جلميع 
حقوقه غري القابلة للت�صرف واإنهاء الحتالل وفق اإطار زمني حمدد واإقامة الدولة الفل�صطينية 
1967.وقال مندوب ال�صعودية  امل�صتقلة وعا�صمتها القد�س ال�صريف على حدود الرابع من يونيو 
الأمن  اأم��ام جمل�س  اململكة  كلمة  املعلمي يف  بن يحيى  ال�صفري عبد اهلل  املتحدة  الأمم  الدائم لدى 
ذلك  الأو���ص��ط مبا يف  ال�صرق  يف  “احلالة  ب�صاأن  املفتوحة  املناق�صة  بند  ح��ول  املا�صية  الليلة  ال��دويل 
اإن الأيام القليلة املا�صية �صهدت ف�صال جديدا من ف�صول العنف امل�صتمر يف  امل�صاألة الفل�صطينية” 

•• باري�س-وكاالت:

امل�صتمرة  ال�صورية  احل��رب  تركت 
نف�صية  ن��دوب��اً  ���ص��ن��وات،  �صت  منذ 
يومياً  يواجه  �صعب  ل��دى  عميقة 
وي�����الت احل������رب. وي��ع��ت��ر مركز 
املوؤ�ص�صة  اأع��زاز  يف  النف�صي  الطب 
ال�صمال  ن��وع��ه��ا يف  م��ن  ال��وح��ي��دة 
ل�صيطرة  اخل����ا�����ص����ع  ال���������ص����وري 

املعار�صة.
وي��ع��ر���س ت��ق��ري��ر يف م��وق��ع “24 
اأو�صاع املر�صى  الفرن�صي  ماتان” 
ال���ذي ي��ع��ان��ون ���ص��دم��ات احلرب. 
ال�صابعة  يف  ���ص��اب��ة  ه�����وؤلء  وب����ني 
وهو  ال�����ص��ب��ح،  درار  ت��ق��ل��ق  ع�����ص��رة 
واح�������د م�����ن ال���ط���ب���ي���ب���ني ال���ذي���ن 
راأت  وي��ق��ول:  امل��رك��ز.  يف  يعمالن 

حيواناً ياأكل جثة طفل .
لي�س هذا �صوى اأحد امل�صاهد التي 
ال�صوريني  بع�س  اإدخ�����ال  حتمت 
للم�صحة حيث ت�صمع بني الغرف 
�صراخ  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة،  اأ������ص�����وات 

اأحدهم اإىل �صحكات اآخر.
ال�صراع  “خلف  التقرير:  ويقول 
ال�صوري اأمرا�صاَ نف�صية م�صتع�صية 
ال�صوريني  �صفوف  ب��ني  انت�صرت 
ب�صكل  يواجهون  فتئوا  ما  الذين 

يومي تبعات احلرب امل�صتعرة«.
هذه  م����ن  ال����ث����اين  ال���ط���اب���ق  ويف 
امل�������ص���ح���ة، ك����ان����ت ال����ع����دي����د من 
ارتدين  اللواتي  املحجبات  الن�صاء 
زوار  ي�صتقبلن  مزرك�صة  ف�صاتني 
امل���رك���ز ب�����ص��ح��ك��ات م���دوي���ة، فيما 
الفرا�س  ع��ل��ى  بع�صهن  ت�صتلقي 

دون حراك. 

طر�بل�س تطلب م�ساعدة 
�إيطاليا للت�سدي للمهربني 

•• روما-اأ ف ب:

الليبي  نظريه  ان  اأم�س  جنتيلوين  باولو  الإيطالية  احلكومة  رئي�س  ق��ال 
اأجل  الليبية من  املياه  ايطالية يف  ب��وارج  ال�صراج طلب منه م�صاعدة  فائز 

الت�صدي ملهربي الب�صر.
واأو�صح يف ت�صريحات اعقبت اجتماعه مع ال�صراج يف روما ان هذا الأخري 
“بعث يل بر�صالة يطلب فيها دعما تقنيا من الوحدات البحرية اليطالية 

يف الت�صدي امل�صرك يف املياه الليبية ملهربي الب�صر«.
وا�صاف ان طلب �صلطات طرابل�س هو قيد الدر�س يف وزارة الدفاع و�صيتم 

بحث اخليارات مع ال�صلطات الليبية والرملان الإيطايل.
وتابع انه اذا ردت ايطاليا ايجابيا على هذا الطلب المر الذي اراه �صروريا، 
فان المر قد ي�صكل حدثا جديدا بالغ الهمية يف الت�صدي لتهريب الب�صر.
اتفاق بني �صلطات طرابل�س واحلكومة اليطالية  التو�صل اىل  �صاأن  ومن 
اأن  الليبية،  القليمية  املياه  يف  اليطالية  البحرية  الوحدات  تدخل  يتيح 

يقل�س ب�صكل كبري تدفق املهاجرين القادمني من ال�صواحل الليبية.
خفر  يكون  حتى  اجلهود  من  املزيد  ب��ذل  “يتعني  ال�صراج  ق��ال  جانبه  من 
�صواحلنا قادرين على مكافحة الهجرة غري ال�صرعية والعمل على امتالك 

تكنولوجيا متطورة ملراقبة �صواحلنا«.
واأ�صاف اآمل ان نركز على مراقبة احلدود اجلنوبية لليبيا مبا يتيح اعادة 
املهجرين اىل بلدانهم الأ�صلية.وبح�صب اآخر ارقام املنظمة الدولية للهجرة 
فان 111 الفا و514 مهاجرا ولجئا و�صلوا اىل اوروبا عر البحر منذ 
الأول من يناير 2017 بينهم 93500 و�صلوا اىل ايطاليا يف حني ق�صى 

اكرث من 2360 �صخ�صا اثناء جماولة عبور البحر البي�س املتو�صط.
ملواجهة  لإيطاليا  امل�صاعدة  م��ن  امل��زي��د  بتقدمي  الوروب���ي  الحت���اد  وتعهد 

و�صول املهاجرين اىل �صواحلها.
ووعد رئي�س املفو�صية الوروبية جان كلود يونكر يف ر�صالة اىل جنتيلوين 
800 مليون  بتخ�صي�س مئة مليون يورو ا�صافية تن�صاف اىل اكرث من 

يورو �صبق التعهد بها لإيطاليا.
�صيحر�س  باملفو�صية  ات�صال مرتبط  ان فريق  الر�صالة  يونكر يف  وا�صاف 
عمالين  ورد  اليطالية  ال�صلطات  مع  للمعلومات  دائم  تدفق  �صمان  على 

�صريع من اجهزة املفو�صية .
مع  باري�س  ق��رب  ال�صراج  اجتماع  غ��داة  وال�����ص��راج  جينتيلوين  لقاء  وي��اأت��ي 

مناف�صه الرئي�صي امل�صري خليفة حفر الذي ي�صيطر على �صرق ليبيا.
اميانويل  الرئي�س  م��ن  ب��ب��ادرة  مت  ال���ذي  بفرن�صا  ال��ث��الث��اء  ل��ق��اء  وخ���الل 
ماكرون، اتفق ال�صراج وحفر على اعالن من ع�صر نقاط ن�س باخل�صو�س 

على وقف لإطالق النار وانتخابات يف ربيع 2018.

14 من يوليو،لن تكون هناك اي 
تغيريات.

و�صدر قرار احلكومة ال�صرائيلية 
باإزالة البوابات بعد ات�صال هاتفي 
بني العاهل الأردين امللك عبد اهلل 
الثاين ونتانياهو. ويرتبط الأردن 
واإ���ص��رائ��ي��ل مب��ع��اه��دة ���ص��الم منذ 
مبوجبها  ت��ع��رف   1994 ع���ام 
اململكة  بو�صاية  العرية  الدولة 

على املقد�صات يف القد�س.
المم  مبعوث  اأع���رب  جهته،  م��ن 
الأو����ص���ط  ال�������ص���رق  امل���ت���ح���دة اىل 
نيكولي مالدينوف اأمام جمل�س 
بالعودة  اأمله  الثالثاء عن  المن 

اىل الهدوء الن�صبي.
وقال مل نتخط هذه الزمة بعد. 
التي  اخل��ط��وات  ت�صمح  ب���ان  اآم���ل 
ت��ت��خ��ذه��ا ا���ص��رائ��ي��ل ب��ال��ع��ودة اىل 
الهدوء الن�صبي. وناأمل جميعا يف 
املقبلة،  ان يحدث ذل��ك يف الي��ام 
واإ�صرائيل  الأردن  ب��ني  ب��الت��ف��اق 
لل�صلطات  الإي��ج��اب��ي��ة  وامل�����ص��ارك��ة 
ال��دي��ن��ي��ة، ل��ت��ج��ن��ب دوام������ة عنف 
�صانها تقوي�س جميع فر�س  من 

ال�صالم يف امل�صتقبل املنظور.
خالف  دور  ب�صاأن  تكهنات  و�صرت 
دب���ل���وم���ا����ص���ي م��ن��ف�����ص��ل يف دف���ع 

امل��ف��او���ص��ات لإزال����ة اأج��ه��زة ك�صف 
املعادن.

فليل الأحد يف العا�صمة الأردنية 
ع����م����ان، ق���ت���ل ح����ار�����س ي���ع���م���ل يف 
ال�صفارة ال�صرائيلية اأردنيني قال 
عليه  العتداء  ح��اول  اأحدهما  اإن 

مبفك للراغي.
ليل  ا�صرائيل  اإىل  احل��ار���س  وع��اد 
الثنني مع موظفني اآخرين من 
اتفاق  اىل  التو�صل  بعد  ال�صفارة 

على الرجح.
نتانياهو،  م��ع  حمادثاته  وخ��الل 
اإ�صرائيل  عبداهلل من  امللك  طلب 

اإزالة البوابات.
اإ�صرائيلية يف  اإج��راءات  اي  وتثري 
غ�صب  وحميطه  القد�صي  احلرم 
الفل�صطينيني. ويف العام 2000، 
اآنذاك  املعار�صة  زعيم  زي��ارة  ادت 
ارييل �صارون اإىل احلرم يف اإ�صعال 
الثانية  الفل�صطينية  النتفا�صة 
التي دامت اأكرث من اأربعة اأعوام.

ويقع احلرم القد�صي الذي ي�صم 
ال�صخرة  وقبة  الأق�صى  امل�صجد 
يف القد�س ال�صرقية التي احتلتها 
ا����ص���رائ���ي���ل و���ص��م��ت��ه��ا ب��ع��د حرب 
1967 يف خطوة مل يعرف بها 

املجتمع الدويل.

ال�صياق  ويف  اآخ������ر،  ت��ق��ري��ر  ويف 
نف�صه، تنقل “هاآرت�س” ردود فعل 
واملعار�صة  الئتالف  من  اع�صاء 
على قرار املجل�س الوزاري تفكيك 
البوابات اللكرونية والكامريات 
ع��ل��ى مداخل  ت��رك��ي��ب��ه��ا  ال��ت��ي مت 
احل���رم ال�����ص��ري��ف. وج���اء يف قرار 
“املجل�س  ان  ال�������وزاري  امل��ج��ل�����س 
اجلهات  ت���و����ص���ي���ة  ع���ل���ى  ي����واف����ق 
الفح�س  ب���ا����ص���ت���ب���دال  الأم���ن���ي���ة 
اللكرونية  ال��ب��واب��ات  بوا�صطة 
ب��اإج��راء فح�س ام��ن��ي ي��ق��وم على 
فح�س   – متقدمة  تكنولوجيات 
ذكي – وبو�صائل اخرى من اجل 
يف  وامل�صلني  ال����زوار  ام��ن  �صمان 

البلدة القدمية يف القد�س.
ون�����ص��رت ال����وزي����رة م����ريي ريغف 
الليكود �صريطا على �صفحتها يف 
القرار  ان  فيه  قالت  الفي�صبوك 
ي��ج��ب ان تكون  م��وؤ���ص��ف، وان���ه ل 
خ��ب��ريا يف الأم�����ن ك���ي ت��ف��ه��م باأن 
رادع  تاأثري  للبوابات اللكرونية 
وزير  ق���ال  امل��ق��اب��ل  . ويف  وام���ن���ي 
ال��ب��ن��اء ي����واآب غ��الن��ط ح���زب كلنا 
لإذاع��ة اجلي�س ان ازالة البوابات 
بقدرة  ل���ن مي�����س  الل���ك���رون���ي���ة 
م�صيفا  ال����ص���رائ���ي���ل���ي���ة،  ال�������ردع 

ال����ن����ا�����ص����رة ال����ع����رب����ي����ة )����ص���م���ال 
ا���ص��رائ��ي��ل( م��ن��ذ اأي�����ام م���ع قرابة 
50 امراأة من مدينتها والبلدات 
املجاورة يوميا على منت حافالت 

لأداء ال�صالة يف القد�س.
وتقول اأم معاذ “نغادر يف ال�صاعة 
ال�����ص��اد���ص��ة ���ص��ب��اح��ا ون���ع���ود بعد 
رف�س  م���وؤك���دة  الع�صاء”  ���ص��الة 
املعادن  ك�����ص��ف  ل��ب��واب��ات  اجل��م��ي��ع 

وحتى للتقنيات املتطورة.
ال�صرائيلية  ال�����ص��ل��ط��ات  و���ص��ع��ت 
بوابات ك�صف املعادن امام مداخل 
امل�����ص��ج��د الق�����ص��ى ب��ع��د 14 من 
ي��ول��ي��و، اإث�����ر ه���ج���وم اأق�����دم عليه 
ا�صرائيل  ع��رب  م��ن  �صبان  ثالثة 
�صرطيني  م���ق���ت���ل  ع����ن  واأ�����ص����ف����ر 

ا�صرائيليني وال�صبان الثالثة.
ويرى الفل�صطينيون يف الجراءات 
الأم�����ن�����ي�����ة الأخ�������������رية حم����اول����ة 
على  �صيطرتها  لب�صط  ا�صرائيلية 
رف�س  اإىل  دفعهم  ما  وه��و  املوقع 

دخول احلرم القد�صي.
ال�صرائيلية  ال�����ص��ل��ط��ات  وت��ف��ي��د 
هربوا  ي��ول��ي��و   14 م��ه��اج��م��ي  اأن 
القد�صي  احل����رم  اإىل  م�����ص��د���ص��ات 
عنا�صر  ملهاجمة  منه  وان��ط��ل��ق��وا 

ال�صرطة.
وت������خ������ل������ل������ت الح�������ت�������ج�������اج�������ات 
اأ�صفرت  ���ص��دام��ات  الفل�صطينية 
فل�صطينيني.  خم�صة  مقتل  ع��ن 
فل�صطيني  طعن  اجل��م��ع��ة،  ول��ي��ل 
اأرب���ع���ة ا���ص��رائ��ي��ل��ي��ني ت���ويف ثالثة 
ال�صفة  يف  م�����ص��ت��وط��ن��ة  يف  م��ن��ه��م 

الغربية املحتلة.
الرئي�س  ا����ص���رط  اهلل،  رام  ويف 
عبا�س  حم����م����ود  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 
اإع���ادة الأم���ور اىل م��ا كانت عليه 
ل�صتئناف  الأق�����ص��ى  امل�����ص��ج��د  يف 
اإ�صرائيل،  مع  الثنائية  العالقات 
م�صاء  جت��م��ي��ده��ا  اع���ل���ن  وال����ت����ي 

اجلمعة.
اجتماع  ب�����دء  يف  ع���ب���ا����س  وق������ال 
تعد  مل  م��ا  الفل�صطينية  للقيادة 
الأم�����ور اىل م��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه قبل 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ام�س  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ون  وا�����ص����ل 
ال���ق���د����س  �������ص������وارع  ال���������ص����الة يف 
الدخول  دون  املحتلة،  ال�صرقية 
اإزالة  رغ��م  الق�صى  امل�صجد  اىل 
املعادن  ك�����ص��ف  ب���واب���ات  ا���ص��رائ��ي��ل 
عن مداخله، يف انتظار ق��رار من 
الإ�صالمية  لالأوقاف  تابعة  جلنة 

لتقييم الو�صع فيه.
�صالة  الفل�صطينيني  مئات  اأدى 
الظهر اأمام اإحدى بوابات امل�صجد 
مداخل  اح��د  ال�صباط،  ب��اب  عند 
القد�س،  يف  ال���ق���دمي���ة  ال���ب���ل���دة 

بح�صب مرا�صل فران�س بر�س.
ال�صرائيلية  ال�����ص��ل��ط��ات  واأزال�����ت 
من حميط احلرم القد�صي فجر 
املعادن  ك�����ص��ف  ب���واب���ات  ال��ث��الث��اء 
ت�صتخدمها  ل����ن  اأن����ه����ا  م����وؤك����دة 
الجراءات  اأث���ارت  بعدما  جم��ددا 
الأم���ن���ي���ة اجل����دي����دة م���وج���ة من 
ال��ع��ن��ف ال����دام����ي ب��ع��د ق�����رار من 
التي  امل�صغرة  المنية  احلكومة 
“ا�صتبدال  ب  �صتقوم  انها  اأعلنت 
بوا�صطة  ال��ت��ف��ت��ي�����س  اج���������راءات 
تكنولوجيا  اىل  ت�صتند  اأج���ه���زة 

متطورة وو�صائل اأخرى«.
التقنيات  ت��ف��ا���ص��ي��ل  ت��ت�����ص��ح  ومل 
البيان  اإليها  اأ�صار  التي  املتطورة 
احلكومي، لكن مت تثبيت كامريات 

على املداخل هذا الأ�صبوع، 
ك��ام��ريات ذكية  تكون  ان  وي��رج��ح 
ت�صتخدم تكنولوجيا التعرف على 

الوجوه.
ال�صرائيلية  ال�����ص��رط��ة  ون�����ص��ب��ت 
م�����ص��ال��ك ح��دي��دي��ة ع��ن��د مداخل 
بدخول  ت�صمح  ال��ق��د���ص��ي  احل���رم 

النا�س يف طوابري.
وكانت الوقاف ال�صالمية اأعلنت 
“ل  ان  ال���ث���الث���اء  الأول  ام�������س 
دخول” اىل امل�صجد الق�صى اىل 
حني قيام جلنة تابعة لها بتقييم 

الو�صع فيه.
م��ن مدينة  وه���ي  م��ع��اذ  اأم  ت��اأت��ي 

اجلميع يفهمون قوتنا، و�صنتغلب 
على هذه العرثة .

ال����ق����رار اعلن  واح���ت���ج���اج���ا ع��ل��ى 
�صموطريت�س  بت�صلئيل  ال��ن��ائ��ب 
ل��ن ي�صوت  ب��اأن��ه  ال��ي��ه��ودي  البيت 
احلكومي،  الئ��ت��الف  ج��ان��ب  اىل 
انه  توير  يف  ح�صابه  على  وكتب 
كما  م�����ص��ي��ف��ا:  ال��ت��زام��ه،  �صينفذ 
رئي�س  خ�����ص��ع  ان  وب��ع��د  اع��ل��ن��ت، 
احل���ك���وم���ة، ل���الأ����ص���ف، ل���الإره���اب 
وال��ع��ن��ف وات���خ���ذ ق������رارا خطريا 
مي�����س ب���اأم���ن ا���ص��رائ��ي��ل، ف��ان��ه ل 
ميكنني الت�صويت مع الئتالف .

ج��م��ال زحالقة  ال��ن��ائ��ب  و���ص��ج��ب 
تركيب  امل���������ص����رك����ة  ال����ق����ائ����م����ة 
الكامريات، وقال ان هذا ا�صتفزاز 
وحتدي  نتنياهو  قبل  من  جديد 
اآخر جلمهور امل�صلني يف امل�صاجد 

 .
ال�صيطرة  باإعادة  زحالقة  وطالب 
ع���ل���ى اأب��������واب الأق�������ص���ى ل���دائ���رة 
الأوق������اف الإ���ص��الم��ي��ة، م���ن دون 
و���ص��ائ��ل ال��ك��رون��ي��ة، وق����ال: حان 
حكومة  ت��ت�����ص��رف  ل��ك��ي  ال���وق���ت 
املنا�صب  ب����الح����رام  ا����ص���رائ���ي���ل 
لقد  للم�صلمني.  املقد�س  للمكان 
ا���ص��ت��ف��زازه��ا ح��ت��ى الن اىل  ق����اد 
التخوف  وي�����ص��ود  ال���دم���اء،  �صفك 
�صوء  يف  �صيتوا�صل  ه���ذا  ان  م��ن 
حم����اول����ة ف���ر����س ت����داب����ري مت�س 

بامل�صجد وامل�صلني .
اخلارجية  وزي��ر  نائبة  وهاجمت 
قرار  الليكود  حوطوبيلي  ت�صيبي 
للقناة  وق���ال���ت  ال���ب���واب���ات،  اإزال�����ة 
الثانية يف الإذاعة العرية ان هذا 

قرار خاطئ.
واأ���ص��اف��ت: ل اواف���ق م��ع املجل�س 
ال�������������وزاري. ت���رك���ي���ب ال����ب����واب����ات 
اللكرونية هو خطوة م�صروعة. 
من يريد ا�صعال الأر�س ي�صتخدم 
كل ذريعة. حاولنا بكل ثمن منع 
تكرار حادث القاهرة يف 2011، 
ل  ال��ت�����ص��ع��ي��د  ب����اأن  ف��ه��م  والأردن 

ي�صب يف م�صلحة احد .

وي��ق��ول ال�����ص��ب��ح ع��ن ه���ذه الفتاة 
عينيها  ب��اأم  راأت  “لقد  امل��راه��ق��ة: 
ح���ي���وان���ات ت��ف��ر���س ج�����ص��د طفل 

ميت. 
تعر�صت،  الفتاة  ه��ذه  اأن  واأ���ص��اف 
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ه����ذا امل�����ص��ه��د، اإىل 
القدرة  اأف��ق��دت��ه��ا  ك��ب��رية  ���ص��دم��ة 
الوقت  الكالم، كما تعجز يف  على 
النوم وتناول الطعام  الراهن عن 

.
ويف اإحدى الغرف يف هذه امل�صحة، 
ي��رق��د م��ري�����س اآخ����ر ي��ن��ح��در من 
هذا  اكت�صف  وق��د  الرقة.  منطقة 
����ص���اب���ق، جثة  امل���ري�������س، يف وق����ت 
زوجته واأطفاله ال�صتة حتت ركام 

منزله الذي ق�صف يف 2016.
واأ����ص���ار ال��ط��ب��ي��ب ال����ذي ي��ب��ل��غ من 

هذا  اأن  اإىل  ���ص��ن��ة،   46 ال��ع��م��ر 
امل���ري�������س ي���ع���اين ه���و اأي�������ص���اً من 
غالباً  حيث  النوم،  يف  ا�صطرابات 
م���ا ت�����راءى ل���ه ���ص��ور ع��ائ��ل��ت��ه يف 
اإىل  م���ن���ام���ه، ل��ت��ت��ح��ول ����ص���ري���ع���اً 

كابو�س مقيت . 
ارتفاعاً  ���ص��ج��ل��ن��ا  ل��ق��د  وي����ق����ول: 
ملحوظاً يف ن�صب الإ�صابة بالكاآبة 
التعر�س  ب���ع���د  م����ا  وم����ت����الزم����ة 
يتذكر  ج���ه���ت���ه،  .م�����ن  ل��ل�����ص��دم��ة 
املمر�س حممد منذر جيداً حلظة 
ا�صتقبال املركز للعديد من املر�صى 
الأ�صخا�س  بني  من  كانوا  الذين 
خالل  ل��الإي��ق��اف  تعر�صوا  ال��ذي��ن 
جابت  التي  ال�صلمية  التظاهرات 

�صوارع �صوريا �صنة 2011. 
الأ�صخا�س  ه�����وؤلء  اأن  وي��و���ص��ح 

وال�صرب،  ل��ل��ت��ع��ذي��ب  ت��ع��ر���ص��وا 
وخا�صة على م�صتوى الراأ�س مما 
ت�صبب لهم با�صطرابات نف�صية”. 
وي�����ص��ك��و ب��ع�����س امل��ر���ص��ى م��ن قلق 
ن��ف�����ص��ي ح����اد، وذل����ك ع��ل��ى خلفية 

موجة العنف.
يف ال�����ص��اب��ق، ك���ان ه���ذا امل��رك��ز يقع 
املحيطة مبدينة  الأحياء  اأح��د  يف 
مكان  اإىل  ي��ن��ق��ل  اأن  ق��ب��ل  ح��ل��ب، 
اآخ��ر، عقب دخ��ول ق��وات املعار�صة 

اإىل املدينة يف �صنة 2012. 
مدير  اأك�������د  ال���������ص����دد،  ه�����ذا  ويف 
عثمان،  ال���دي���ن  حم���ي  امل�����ص��ح��ة، 
خالل  للق�صف  تعر�س  املركز  اأن 
عملنا يف حي م�صاكن هنانو، مما 
املمر�صني  اأح��د  اإ�صابة  يف  ت�صبب 

بجروح بليغة.

م�سر ترحب بنتائج لقاء 
�ل�سر�ج وحفرت يف فرن�سا

•• القاهرة -وام: 

رحبت م�صر بنتائج لقاء كل من ال�صيد فايز ال�صراج رئي�س املجل�س الرئا�صي الليبي وامل�صري خليفة 
حفر القائد العام للجي�س الوطني الليبي يف مدينة ل�صيل �صان-كلو يف فرن�صا، والبيان ال�صادر عنه، 
وما ت�صمنه من تاأكيد على احلل ال�صيا�صي كخيار وحيد يف ليبيا، واللتزام باحلفاظ على وحدة ليبيا 

و�صالمة اأرا�صيها ومكافحة الإرهاب.  
طريق  على  اإ�صافية  خطوة  ميثل  اللقاء  هذا  اأن  اإىل  ام�س  امل�صرية  اخلارجية  ا�صدرته  بيان  واأ�صار 
اإىل احلل ال�صامل يف ليبيا، م�صيدا مب�صتوى التن�صيق القائم بني جمهورية م�صر العربية  التو�صل 

وفرن�صا على مدار الأ�صهر املا�صية.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جزر الغربية للنقليات 

CN 1793382:واملقاولت العامة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عبا�س زبري ح�صن العبيديل ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خلف ا�صماعيل خلف حممد احلو�صني

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

اإعالن جتديد 
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرق�م: 22543
با�ص������م : ال�صيد / غور موك �صانديرام ايد�صانى 

وعنوان����ه:  : �س ب : 65374 – دبي – المارات العربية املتحدة
وامل�صجلة حتت رقم:      )13946(     بتاريخ: 1998/03/7

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء 
احلم��اية يف : 2017/07/8

وفقاً  �صنوات  ع�صر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  مل��دد  احلماية  جتديد  ويجوز  ه��ذا 
رقم  الحت��ادي  القانون  من   )19( باملادة  عليها  املن�صو�س  وال�صروط  لالأو�صاع 

1992/37 ال�صادر يف �صاأن العالمات التجارية.
ال�صراطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  27  يوليو 2017 العدد 12081

اإعالن جتديد 
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 22606
با�ص������م :   �س. ونو ليمتد

وعنوان����ه:  �س . ب  521، كاجننم ، �صيوؤول، كوريا.
وامل�صجلة حتت رقم:      )13944(     بتاريخ: 1998/03/07

 و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء 
احلم��اية يف : 2017/07/13

وفقاً  �صنوات  ع�صر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  مل��دد  احلماية  جتديد  ويجوز  ه��ذا 
رقم  الحت��ادي  القانون  من   )19( باملادة  عليها  املن�صو�س  وال�صروط  لالأو�صاع 

1992/37 ال�صادر يف �صاأن العالمات التجارية.
ال�صراطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  27  يوليو 2017 العدد 12081

اإعالن جتديد 
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية:      

املودعة بالرق�م: 22639
با�ص������م :     جلف فوت وير املحدودة ) ذ م م(    

وعنوان����ه:  دبي �س ب :7378  و الإمارات العربية املتحدة  
وامل�صجلة حتت رقم:      )13945(     بتاريخ: 1998/03/7

تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل     
انت��هاء احلم��اية يف : 2017/07/14

وفقاً  �صنوات  ع�صر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  مل��دد  احلماية  جتديد  ويجوز  ه��ذا 
رقم  الحت��ادي  القانون  من   )19( باملادة  عليها  املن�صو�س  وال�صروط  لالأو�صاع 

1992/37 ال�صادر يف �صاأن العالمات التجارية.
ال�صراطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  27  يوليو 2017 العدد 12081

اإعالن جتديد 
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 97338
با�ص������م : ال�صيد / �صي فو�صو

وعنوان����ه:  دبي �س ب : 54031  
وامل�صجلة حتت رقم:      )94968(     بتاريخ: 2009/05/21

تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل     
انت��هاء احلم��اية يف : 2009/05/21

وفقاً  �صنوات  ع�صر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  مل��دد  احلماية  جتديد  ويجوز  ه��ذا 
رقم  الحت��ادي  القانون  من   )19( باملادة  عليها  املن�صو�س  وال�صروط  لالأو�صاع 

1992/37 ال�صادر يف �صاأن العالمات التجارية.
ال�صراطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  27  يوليو 2017 العدد 12081

منوذج اإعالن الن�صر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك : 

املجموعة القانونية حمامون وم�صت�صارون قانونيون  

باإ�صم:  �س. مي�صوا كيميكالز اميتد 

بي   74 ان  ان  نورثانت�س،  نورثامبتون،  اي�صتيت،  اند�صريال  براكميلز  روود،  كا�صويل  وعنوانة:  

دبليو، اإنكلرا، اململكة املتحدة.  

وامل�صجلة حتت الرقم: 098081  

بتاريخ:   2011/03/09

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم:  098081  

�صورة العالمة

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 30 

/ 07 / 2017           وحتى تاريخ :  30 / 07 / 2027 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  27  يوليو 2017 العدد 12081

منوذج اإعالن الن�صر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك : 

املجموعة القانونية حمامون وم�صت�صارون قانونيون  

باإ�صم:  �س. مي�صوا كيميكالز اميتد 

بي   74 ان  ان  نورثانت�س،  نورثامبتون،  اي�صتيت،  اند�صريال  براكميلز  روود،  كا�صويل  وعنوانة:  

دبليو، اإنكلرا، اململكة املتحدة.  

وامل�صجلة حتت الرقم: 098082  

بتاريخ:   2011/03/09

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم:  098082  

�صورة العالمة

 و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 30 

/ 07 / 2017           وحتى تاريخ :  30 / 07 / 2027 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  27  يوليو 2017 العدد 12081

منوذج اإعالن الن�صر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك : 

املجموعة القانونية حمامون وم�صت�صارون قانونيون  

باإ�صم:  �س. مي�صوا كيميكالز اميتد 

بي   74 ان  ان  نورثانت�س،  نورثامبتون،  اي�صتيت،  اند�صريال  براكميلز  روود،  كا�صويل  وعنوانة:  

دبليو، اإنكلرا، اململكة املتحدة.  

وامل�صجلة حتت الرقم: 098083  

بتاريخ:   2011/03/09

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم:  098083  

�صورة العالمة

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 30 

/ 07 / 2017           وحتى تاريخ :  30 / 07 / 2027 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  27  يوليو 2017 العدد 12081

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03940/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04484/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �صده : ام �صي ام )فرع من دومارك - �س ذ م م (   جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ:   ماجد الفطيم العقارية - �س ذ م م  

ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�صي بالتي:
1- الزام املنفذ �صدها بت�صليم املاأجور لطالب التنفيذ خالية من ال�صواغل 

2- الزام املنفذ �صدها بان توؤدي لطالب التنفيذ مبلغ 2.047.11 درهم عن الكهرباء امل�صتحقة منذ 
�صهر اغ�صط�س 2016 وحتى �صهر ابريل 2017 

3- الزام املنفذ �صدها بان توؤدي لطالب التنفيذ مبلغ 694.699.76 درهم ، عن الفرة من 2016/8/16 
وحتى تاريخ اقامة الدعوى يف 2017/5/24 ، وما ي�صتجد من القيمة اليجارية حتى الخالء التام 
 وت�صليم طالب التنفيذ ما يفيد �صداد فاتورة املاء والكهرباء والت�صالت للماأجور  حتى الخالء التام 
4- الزام املنفذ �صدها بان توؤدي لطالب التنفيذ مبلغ 35.000.00 درهم غرامة تاأخري �صداد الدفعات

الثالثة  ال�صيكات  عن  دره��م   165.000.00 مبلغ  التنفيذ  لطالب  ت��وؤدي  ب��ان  �صدها  املنفذ  ال��زام   -5
املرجتعة من البنك دون �صرف مقابل غرامات التاأخري يف افتتاح العني املوؤجرة.  

6- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 
حال  ويف  الن�صر  تاريخ  من  يوم  ع�صر  خم�صة  خالل  احلكم  هذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 

امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه
ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03014/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02729/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �صده :  بيليك جلوبال فينت�صرز للتجارة العامة - �س ذ م م 
وفيكتور �صينا اكينكونيمى - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : موؤ�ص�صة البفته العقارية    
ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�صي بالتي:

1- الزام املنفذ �صدها الوىل بت�صليم املاأجور لطالب التنفيذ خالية من ال�صواغل 
2- الزام املنفذ �صدها الوىل بالت�صامن مع املنفذ �صدها الثاين بان توؤدي لطالب 
الزام  مع   2017/2/9 تاريخ  حتى  ايجار  �صيك  قيمة  درهما   10000 مبلغ  التنفيذ 
املنفذ �صدها الوىل مبا ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ  الخ��الء الفعلي 
بواقع مبلغ وقدره 48.000 درهم كاأجرة �صنوية وت�صليم طالب التنفيذ براءة ذمة 

من املياه والكهرباء  
3- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

من  ي���وم  ع�صر  خم�صة  خ���الل  احل��ك��م  ه���ذا  بتنفيذ  مكلفون  ان��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03346/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03138/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �صده : نعيمه ح�صن غالب
ونور امل�صتقيم لل�صحن واملالحة  - �س ذ م  م -  جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : موؤ�ص�صة البفته العقارية    
ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�صي بالتي:

 1- الزام املنفذ �صدها الوىل بت�صليم املاأجور لطالب التنفيذ خالية من ال�صواغل
يوؤدوا  ب��ان  الثانية  �صدها  املنفذ  مع  بالت�صامن  الوىل  �صدها  املنفذ  ال��زام   -2
لطالب التنفيذ مبلغ 8650 درهم مع ما ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ 
والكهرباء  امل��اء  فاتورة  �صداد  يفيد  ما  التنفيذ  طالب  وت�صليم  الفعلي  الخ��الء 

والت�صالت للماأجور حتى الخالء التام. 
3- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

من  ي��وم  ع�صر  خم�صة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
     اعالن ح�سور املدعي عليهم  بالن�سر 

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

امنه �صامل حممد الرزي ال�صام�صي ، نوبل هو�س لال�صتثمار - �س ذ م م  
 مبا اأن املدعي : فالدي�صالف ليف �صوجوف   

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

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

- مطالبة مالية - ا�صرجاع ر�صوم تاأمني �صكن 
- مطالبة مالية - اخر - مطالبة مالية 

- الزام املوؤجر بت�صليم م�صتندات - الزام املوؤجر بت�صليم م�صتندات 
- تغيني خبري - تعيني خبري  

املوافق  الرب��ع��اء   ي��وم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعالنكم  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
بالدائرة  اخلام�صة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�صاعة    2017/7/31
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر . فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/05012/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : القرار الذكي لتنظيم املوؤمترات والندوات وادارتها  ، والقرار الذكي 
لال�صت�صارات الدارية ، وامينه �صلطان �صعيد املري 

 مبا اأن املدعي : �صنتيمر كيوب للعقارات - �س ذ م م ، وميثاء على عبداهلل العوي�س   
قد اأقام �صدكم الدعوى 02/05012/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 

بالتايل
من  للفرة  اي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ذم��ة  تر�صد  ان��ه  مالية-  مطالبة 

2016/8/31 وحتى 2016/11/28 تاريخ عمل الفاتورة النهائية للمياه والكهرباء 
مطالبة مالية - ان العقد ت�صمن الن�س على غرامة ارت��داد كل �صيك مبلغ )1000( 

وقد ارتد عدد )1( �صيك دون �صرف 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  الثالثاء   ي��وم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعالنكم  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
بالدائرة  ال�صابعة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام���ام  2.30م  ال�صاعة   2017/7/25
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر . فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/06026/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : �صالون زهرة امل�صاء للتجميل 
 مبا اأن املدعي : بوتن�صال للعقارات   

قد اأقام �صدكم الدعوى 02/06026/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
بالتايل

مطالبة مالية - كون امل�صتاأجره لزالت ت�صغل العني 
اخ����الء ع��ق��ار - ان امل��دع��ي ع��ل��ي��ه مي��ت��ن��ع ع��ه��ن ���ص��داد الج����رة ل��ل��م��اج��ور ل��ل��ف��رة من 
2016/10/15 وحتى 2017/6/14 فر�صد بذمته مبلغ 63333 درهم وميتنع عن �صداده 

رغم اخطاره بال�صداد او الخالء يف 2017/3/16  
من  للفرة  اي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ذم��ة  تر�صد  ان��ه  مالية-  مطالبة 

2016/10/15 وحتى 2017/6/14 رغم اخطاره يف 2017/3/16 ميتنع عن ال�صداد 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  الثالثاء   ي��وم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعالنكم  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/8/1 ال�صاعة 2.30م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية 
واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صري مدة 
امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر. فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
    اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/05744/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : احمد احل�صينى الب�صيونى حممد ، ومي�صيل تريي�صو باين  

مبا اأن املدعي : خالد �صلطان خليفة �صلطان الفالحي 
   وذياب �صلطان خليفه �صلطان الفالحي 

 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/05744/2017 /�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له عدد )2( �صيك مبلغ 18000 كقيمة ايجارية وتبني 

عدم وجود ر�صيد لهم وميتنع عن �صداد مقابلهم 
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره 1874 درهم عبارة عن فواتري اعمال 

ال�صيانة والتكييف 
مطالبة مالية - ان العقد ت�صمن الن�س على غرامة ارداد كل �صيك مبلغ )750( درهم وقد 

ارتد عدد )2( �صيك دون �صرف  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  الثالثاء  يوم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/8/1 ال�صاعة 2.30 م  امام اللجنة الق�صائية )اللجنة ال�صابعة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�صري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  الن�صر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�صافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
    اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/04277/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : زوبيو - م م ح  

مبا اأن املدعي : احمد �صويدان حممد البلو�صي    
 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/04277/2017 /�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
 مطالبة مالية - الزام املدعي عليها الوىل مبا ي�صتجد من اجرة حتى تاريخ الخالء الفعلي

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �صداد الجرة للماأجور للفرة من 2016/7/25 
اخطاره  �صداده رغم  درهم وميتنع عن    21175 بذمته مبلغ  وحتى 2017/7/24 فر�صد 

بال�صداد او الخالء يف 2017/3/5 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�صامن ب�صداد 21175 درهم كقيمة ايجارية وتبني 

عدم وجود ر�صيد له وميتنع عن �صداد مقابلة.  
الزام بت�صليم م�صتندات - ان امل�صتاجر هو امللزم بقيمة ا�صتهالك الكهرباء واملياه ولبد من 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  الثنني  ي��وم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/7/31 ال�صاعة 2.30م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة اخلام�صة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�صري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت   . الن�صر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�صافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03552/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03820/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �صده:  زرعوين بروليوم - م م ح  -  جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ: �صركة ال�صاحل الخ�صر العقارية - ذ م م   

ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�صي بالتي:
 1- الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�صليمها للمدعية خالية من ال�صواغل وال�صخا�س

ت��وؤدي مبلغ 50.000 دره��م متاأخرات الج��رة من 2016/12/13  بان  املدعي عليها  ال��زام   -2
الفعلي  الخ��الء  تاريخ  وحتى   2017/5/13 من  اج��رة  من  ي�صتجد  وم��ا   2017/5/12 وحتى 
بواقع مبلغ 100.000 درهم كاأجرة �صنوية ، الزام املدعي عليها ت�صلم للمدعية براءة ذمة من 

هيئة الكهرباء واملياه للفواتري امل�صتحقة على املاأجور حتى تاريخ الخالء الفعلي 
للدفعة  التفاقية  ال��غ��رام��ة  دره��م   2000 مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ان  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   -3
امل�صتحقة حتى 2017/5/12 مع ما ي�صتجد من غرامة اتفاقية من 2017/5/13 وحتى تاريخ 

الخالء الفعلي بواقع 4٪ او 500 درهم ايهما اكرث
4- الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صروفات  

الن�صر  تاريخ  ي��وم من  ع�صر  خ��الل خم�صة  ه��ذا احلكم  بتنفيذ  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
القانونية  الج��راءات  اتخاذ  يتم  �صوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  ويف حال 

املنا�صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/05241/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �صن�صري لالثاث 

مبا اأن املدعي : ا�س بي كيه للعقارات 
املركز  امام  ايجارات  02/05241/2017 /جتاري  الدعوى  اأقام �صدكم  قد 

بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - انه تر�صد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرة 
من 2016/12/5 وحتى تاريخ اخالء العني املوؤجرة يف 2017/4/12 وميتنع 

عن ال�صداد 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اع��الن��ك��م  اع����ادة  الق�صائية  ال��ل��ج��ن��ة  وق����ررت 
الق�صائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�صاعة   2017/8/1 املوافق  الثالثاء  ي��وم 
)اللجنة الوىل( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات 
الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام 
من تاريخ الن�صر . فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�صتندات   
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العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر  
يف الدعوى  رقم  02043532017 �سكني - ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / عدنان �صبري �صابري �صايت    
 املحكوم عليه املطلوب اعالنه /  اهلل و�صايا احمد عزيز 

 منطوق احلكم ال�صادر بجل�صة 2017/7/18 م   
حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري : 

 - الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�صليمها للمدعي خالية من �صواغلها 
- الزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعي )26.500( درهم قيمة ال�صيكات املرجتعة 
للفرة من 2016/9/12 وحتى 2017/3/12 م - وما ي�صتجد من اجور حتى تاريخ 

الخالء الفعلي 
- الزام املدعي عليه بان ي�صلم للمدعي براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتري 

امل�صتحقة على املاأجور حتى تاريخ الخالء الفعلي والزمته مب�صروفات الدعوى. 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه متهيدا لي�صبح 

نهائيا يف حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد املقررة قانونا.
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العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر  
يف الدعوى  رقم  02/05128/2017 - ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / حممد احمد عتيق املهريي     
 املحكوم عليه املطلوب اعالنه / جي ان ايه للخدمات الفنية - �س ذ م م 

 منطوق احلكم ال�صادر بجل�صة 2017/7/5     
حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري : 

اول : بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�صليمها خالية من ال�صواغل وال�صخا�س
ثانيا : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي القيمة اليجارية مببلغ 31.273.00 درهم عن 
اليجارية حتى  القيمة  ي�صتجد من  وما   2017/3/8 تاريخ 2016/11/2 وحتى  الفرة من 

تاريخ الخالء الفعلي بواقع بدل ايجار �صنوي مقداره )89880( درهم 
ثالثا : الزام املدعي عليها بتقدمي براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه 

رابعا : الزام املدعي عليها بامل�صروفات.  
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه متهيدا لي�صبح نهائيا يف 

حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد املقررة قانونا
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عربي ودويل

فنزويال،  ملكة جمال  واأ���ص��اف��ت    
اىل  “خرجت  ����ص���اي���اغ���و  ك��ي�����ص��ي 
فرجوي،  ل��ع��ر���س  ل��ي�����س  ال�������ص���ارع 
ب��ل من  ول لل��ت��ق��اط ����ص���ورة، ل، 
وحقوق  وال�������ص���ح���ة  ب���ل���دي  اج�����ل 
اأ�صبحت  ه���ك���ذا  الإن�صان...”. 
و�صط  و�صليلة  ال�صابة،  امل��راأة  ه��ذه 
متوا�صع، وتلقت درو�صا يف عر�س 
عمرها  ك������ان  اأن  م���ن���ذ  الزي����������اء 
12 ع��ام��ا، اأ���ص��ب��ح��ت واح����دة من 
���ص��خ�����ص��ي��ات الح��ت��ج��اج ورم�����وزه. 
اأواخر  يف  الت�صريحات  تلك  ومنذ 
�صاياغو،  ك��ي�����ص��ي  ت�����ص��ارك  م���اي���و، 
املهند�صة امليكانيكية اأي�صا، ت�صارك 
يف ع���دة م�����ص��ريات اح��ت��ج��اج��ي��ة يف 
ت�صريحاتها  وت�صاعف  كراكا�س، 
ال�صحافة  يف  للحكومة  املناه�صة 

الفنزويلية والإ�صبانية.
  يف معظم بلدان اأمريكا الالتينية، 
ب�صعبية  اجل���م���ال  م��ل��ك��ات  ت��ت��م��ت��ع 
قوية. يف كولومبيا وبورتوريكو او 
اجلمال  ملكة  �صخ�صية  فنزويال، 
توؤثر يف كل فئات املجتمع. وتراقب 
الأنرثوبولوجيا  يف  ال���دك���ت���ورة 
بول  الأجنا�س  وعلم  الجتماعية 
فا�صكيز لزاما، هذه الظاهرة منذ 
عدة �صنوات، “ملكة جمال فنزويال 
ه��ي ���ص��ن��اع��ة ب��ال��ك��ام��ل، ب��ل هناك 
مدر�صة للتكوين لها امتياز اإعداد 
ملكة جمال  م�صابقة  املناف�صات يف 
العامل، ملكة جمال الكون ... انها 
اأ�صلوب عمل خا�س باجل�صد، نحن 
اذ  ل نتحدث فقط عن اجلراحة، 
الهواية”.  الفنزويليات  جت���اوزت 
الغناء  يتعلمن  اجل��م��ال  فملكات 
ال��ف��ن��ان��ني لت�صلن  ك��م��ا  وال��رق�����س 
اإىل جميع اجلماهري. وهن ياأتني 
اف��اق خمتلفة:  لي�صت ق�صية  من 
ال�صتثناء  ال��ف��ق��راء،  اأو  الغ��ن��ي��اء 
املهم�صة حقا،  الفئات  الوحيد هي 
لأن الن�صاء، حتى لو كّن جميالت 
اجللد،  ع��ل��ى  اث����ارا  يحملن  ج���دا، 
ون����دوب����ا، وه���ن���ا ي���ع���ّر ال��ف��ق��ر عن 

نف�صه من خالل اجل�صد. 
اأي�����ص��ا م�����ص��ارك��ة العديد     ه��ن��اك 
الإيطاليني  املهاجرين  بنات  م��ن 
بلد  ف��ن��زوي��ال  لأن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني  او 
قطاع  النتيجة:  جدا”.  خمتلط 
يجد  اأن  ميكن  ال�صعب  من  اأو���ص��ع 
ال�صابات.  الن�صاء  ه��وؤلء  يف  نف�صه 
جماليات  تخرق  ثقافية،  رك��ي��زة 
اأمريكا  ث���ق���اف���ة  اجل����م����ال  م��ل��ك��ة 
مراكز  يف  العطر.  كما  الالتينية 
الرفيه واملدار�س وحلقات العمل 
ُتعطى  م��ك��ان،  ك��ل  ويف  التكوينية، 
درو�س يف ملكة اجلمال ...، تروي 
الأنرثوبولوجيا  يف  ال���دك���ت���ورة 

غواتيمال  ج��م��ال  ملكة  ح���ال  ه��و 
مارتينيز،  كروز  روجيليا   1958
بقيادة  ال��ع�����ص��ك��ري  ال��ن��ظ��ام  حت���ت 
بدعم   ، ي����دي����غ����ورا�����س  م���ي���غ���ي���ل 
واليمني  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  م���ن 
كانت  فقط،  عاما   19 امل��ت��ط��رف. 
ع�صوا يف جماعة مقاومة ي�صارية 
“ال�صباب الوطني للعمل”، مكلفة 
اىل  اآخ��ري��ن  رف��اق  باإي�صال  اأ�صا�صا 
اجل��ب��ال ب��ال�����ص��ي��ارة. ع���ام 1968، 
عرث على جثتها حتت ج�صر، فقد 
مارتينيز  ك��روز  روجيليا  تعر�صت 
على  وقتلت  اغت�صبت،  للتعذيب، 
البي�صاء،  ال��ي��د  م��ن  اأف����راد  اأي����دي 
املتطرف  ال��ي��م��ني  م���ن  جم��م��وع��ة 

موالية للنظام. 
جمال  م���ل���ك���ة   ،2014 ع�������ام    
ال�صياحة 2013 لولية كارابوبو 
كارمونا،  جن�صي�س  ف��ن��زوي��ال  يف 
وهي  ال��راأ���س  يف  بر�صا�صة  قتلت 
�صد  ك��اراك��ا���س  يف  �صلميا  تتظاهر 
يتم  مل  م����ادورو.  نيكول�س  ن��ظ��ام 
بعد التعرف على مرتكبي جرمية 
باأن  الن��ط��ب��اع  يعطي  مب��ا  قتلها، 
مع  ت���ق���ت���ل  اأن  مي���ك���ن  ال�������ص���ل���ط���ة 
تهديد  ال���ع���ق���اب..  م���ن  الإف�������الت 

لأكرث من فنزويلي واحد.
   اما بيلني ليون، فمازال باإمكانها 
فازت   ،1981 ع���ام  ت��ت��ح��دث.  ان 
جمال  ملكة  مب�صابقة  الفنزويلية 
ال����ع����امل. ووف���ق���ا ل��ل��ت��ق��ال��ي��د، يتم 
نفط.  ناقلة  على  ا�صمها  اإط���الق 
�����ص����ع����رُت ب���ال���ف���خ���ر، ك������ان جم���رد 
اح��ت��ف��ال خ���ا����س، ب��ح�����ص��ور بع�س 
وكنت  وال��ب��ح��ارة،  ال�صركة  م���دراء 
اأن��ا من طلب ذل��ك. مل اأك��ن ارغب 
م�صافحة  ع��ن  ن��اه��ي��ك  حت��ي��ة،  يف 
ه����وغ����و ت�������ص���اف���ي���ز ، ك���م���ا ت���ق���ول. 
يالحظها  اأن  دون  احل��ادث��ة  م��رت 
اندلع   ،2002 ان��ه ع��ام  اأح���د، ال 
وكانت  ل�صافيز،  مناه�س  ا�صراب 
املتمردين.  طليعة  يف  ليون  بيلني 
امتدت امليكروفونات مللكة اجلمال 
الفنزويليني  ط��ال��ب��ت  ال�����ص��اب��ق��ة: 
ب��ف��ت��ح اأع��ي��ن��ه��م، ان��ن��ا ذاه���ب���ون اإىل 
كا�صرو.  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى  �صيوعية 
لقد اأ�صبحُت رمزا يف ذلك الوقت. 
يف ب����الدن����ا، م��ل��ك��ات اجل���م���ال من 

ناّع الراأي. �صُ
   مل تخلو خطوتها من العواقب، 
ال�صفينة،  م���ن  ا���ص��م��ه��ا  حم���و  مت 
التي حملت ا�صم بطلة بوليفارية، 
وُمنع  ل�صغوط  زوج��ه��ا  وت��ع��ر���س 
ال��ي��وم يف  العمل، وه��ي تعي�س  م��ن 
ما�صيها  عن  متحفظة  كولومبيا 

كملكة جمال.
عن ليبريا�صبون الفرن�صية

»الفت�ة الوطنية«
ه���ذا احلّيز  ك��ل  مل���اذا خ�ص�صنا      
لعر�س منجزها؟ لأن اإيرين �صايز 
الرئا�صية  لالنتخابات  تر�صحت 
�صافيز.  ه��وغ��و  �صد   1998 ع��ام 
املف�صلة  ظ��ل��ت  ���ص��ن��ت��ني،  وط��ي��ل��ة 
الراي،  ا�صتطالعات  واملت�صدرة يف 
مدعومة من احلزب الدميقراطي 
امل�����ص��ي��ح��ي )مي��������ني(. وم�����ع ذلك 
املركز  يف  الرئا�صي  ال�صباق  انهت 
الناخبني  لأن  ت��ف��ز  مل  ال���ث���ال���ث.  
فا�صكيز  بول  اأغبياء، حتّلل  لي�صوا 
ولكن  قديرة،  ام��راأة  كانت  لزاما. 
جدا.  ع��ال��ي��ا  ب��ه��ا  ال�����ص��ع��ود  اردوا 
بلدية،  اإدارة  يف  ج��ي��دة  ك��ان��ت  لقد 
وع��م��ل��ت ك���ث���ريا، وت��ر���ص��ي��ح��ه��ا من 
امل�صيحي،  ال��دمي��ق��راط��ي  احل����زب 
اأنهى متاما م�صريتها. مل تكن يف 
يف  كالذي  �صيا�صي  جهاز  م�صتوى 

بدايات الت�صافيزية«.
اإي��ري��ن �صايز، على غ��رار كي�صي     
قادت  غ��ري��ب.  كائن  ه��ي  �صاياغو، 
باإرادتها  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  م�����ص��ريت��ه��ا 

الجتماعية بول فا�صكيز لزاما.
   �صعبيتهن بني ال�صكان، وقدرتهن 
على ال�صيطرة على �صورتهن منذ 
ط��ف��ول��ت��ه��ن، ي��ج��ع��الن م��ن ملكات 
ق���درات  ���ص��خ�����ص��ي��ات ذات  اجل���م���ال 
ال���ي���وم احلياة  ك���ب���رية.  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة 
من  مت��ّر  وال�صيا�صية  الجتماعية 

خالل �صا�صات التلفزيون.
 ال�����ت�����دخ�����ل اأم�����������ام ال�����ك�����ام�����ريات 
يفعله  م�����ا  ه�������ذا  وامل�����������ص�����وري�����ن، 
امل�������ر��������ص�������ح�������ون، ي�������ق�������ول ع������امل 
الأنرثوبولوجيا والدكتور يف علم 
ال�صوربون  ج��ام��ع��ة  يف  الج��ت��م��اع 

فابيان �صانابريا.
اإيرين  حت�����ص��ل��ت  ال���ك���ام���ريات،     
�صايز على جرعتها. ملكة اجلمال 
العمر  من  البالغة  ه��ذه،  ال�صابقة 
اإىل  ه����اج����رت  ع����ام����ا،   55 الآن 
اعالن  مت   ،1981 ع���ام  م��ي��ام��ي. 
الفنزويلية اأجمل امراأة على وجه 
الأر����س وامل��ري��خ واأوران���و����س رمبا، 
الكون.  م��ل��ك��ة ج��م��ال  ب��اخ��ت�����ص��ار: 
قررُت  لأخ��ري��ات،  خالفا  “ولكن، 

وفكر”،  عقل  يل  ي��ك��ون  اأن  اأي�����ص��ا 
ليبريا�صيون  ل�����ص��ح��ف��ي  ق����ال����ت 
ال��ف��رن�����ص��ي��ة ك��ل��ود ب���ريي���را، الذي 
1996 م�صريتها غري  راجع عام 
العلوم  كلية  يف  درا�صتها  ال��ع��ادي��ة، 
الإ�صالحية،  دوافعها  ال�صيا�صية، 
وانتخابها الالفت كرئي�صة لبلدية 

ت�صاكاو.
خ�ص�صته  ال�����������ذي  امل�������ق�������ال     
يتوقف  مل  لوليتها  ليبريا�صيون 
قيادة  على  ق��درات��ه��ا  تقريظ  ع��ن 
هذه البلدة ال�صغرية من �صواحي 
جنحت  لقد  ك��راك��ا���س:  العا�صمة 
بلدتها،  احل��د من اجلرمية يف  يف 
اخلربة،  الطرق  جميع  وا�صلحت 

كابو�س �صائقي ال�صيارات.
 والأف�صل من ذلك، حت�صلت على 
دعم مايل طوعي من مواطنيها. 
الفنزويليني  ذاك��رة  يف  ي�صبق  ومل 
ال���ط���واب���ري  ت���ل���ك  م���ث���ل  راأوا  ان 
الطويلة من دافعي ال�صرائب امام 
ال�صبابيك جاوؤوا لدفع �صرائبهم، 

ومل توّجه لها اي تهمة ف�صاد.

�صافيز،  هوغو  ال�صابق  الرئي�س     
الذي كان قد كبح هذه املمار�صات، 
اإيفيان  اخلا�صة.  ملكته  له  كانت 
املالمح  ذات  ال�صمراء  ���ص��ارك��و���س، 
اجلاحمة التي كان يدعوها الزعيم 
الوطنية.  ال��ف��ت��اة  مب���ودة  ال�����ص��اب��ق 
ك���ان���ت ت����راف����ق دائ����م����ا ���ص��اف��ي��ز يف 
لقاءاته”، تتذكر الأنرثوبولوجية 
ل���زام���ا. يف فراير  ف��ا���ص��ك��ي��ز  ب���ول 
اجلمال  م��ل��ك��ة  ت���ول���ت   ،2012
م��ه��م��ة ال��ت��ح��دث ل��ل�����ص��ح��اف��ة عن 
ان  م��وؤك��دة  ال��دول��ة،  رئي�س  �صحة 
من  اأق����وى  ه��و  ت�صافيز  ال��رئ��ي�����س 
اأي وقت م�صى، يف حني اأن رئي�س 
الدولة الفنزويلي كان يعاين منذ 
الذي  ال�صرطان،  مر�س  من  �صنة 

�صيقتله عام 2013.

مق�وم�ت
م���ل���ك���ات جمال  اأي�������ص���ا  ه���ن���اك     
خارج  ال�صيا�صي  الل��ت��زام  ح��اول��ن 
يعد  مل  بع�صهن  ال�صلطة.  دوائ���ر 
باإمكانهن الدلء ب�صهادتهن. ذاك 

والعدالة الجتماعية.
كولومبية  ج���م���ال  م��ل��ك��ة  اأّول     
مندوزا،  فاني�صا   ،2001 ���ص��وداء 
زعيمة  ب����اأن����ه����ا  ن��ف�����ص��ه��ا  ت�����ع�����ّرف 
ا�ص�صت منظمة  كولومبية.  اأف��رو- 
ل��الأط��ف��ال امل��ح��روم��ني، ه��ي اليوم 
العرقية  ال��ق�����ص��اي��ا  يف  م�����ص��ت�����ص��ارة 
ل���رئ���ي�������س ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة ك����ايل، 
اأرم���ي���ت���اج. ول���ئ���ن كانت  م��وري�����س 
ت�����ص��ك��ل وب��و���ص��وح ���ص��م��ان��ة ودرع���ا 
يتم  التي  هي   – البلدية  لرئي�س 
اإر���ص��ال��ه��ا ل��الأح��ي��اء وامل���دن للدفاع 
عن حقوق الكولومبيني من اأ�صل 
مندوزا  ف��ان��ي�����ص��ا  ف���ان   - اأف��ري��ق��ي 
الق�صايا  ط���رح  م��ن  ح��ق��ا  مت��ك��ن��ت 
وي�����رى  ق���ل���ب���ه���ا.  اإىل  ال����ق����ري����ب����ة 
الأنرثوبولوجي فابيان �صانابريا: 
ال�صيا�صة  رجل  با�صتطاعة  كان  اإذا 
لدعم  ج���م���ال  م��ل��ك��ة  ا����ص���ت���خ���دام 
على  ذل��ك  يفعل  ���ص��وف  م�صريته، 
اأن���ه يف ه���ذه اللحظة  ال��رغ��م م��ن 
اأكرث  فنزويال  جمال  ملكات  تقف 

�صد النظام . 

ول�������ص���خ�������ص���ه���ا، وه���������ذا ن���������ادر يف 
ال��و���ص��ط. ب��ال��ت��اأك��ي��د، ت���دور ملكات 
ال�صلطة،  دوائ����������ر  يف  اجل�����م�����ال 
غ���ري ان��ه��ن ل مي��ل��ك��ن ع����ادة دورا 
بلد  مر�صحة  ا�صبحت  اإذا  قياديا. 
م��ث��ل ك��ول��وم��ب��ي��ا وف��ن��زوي��ال ملكة 
املثال،  �صبيل  على  ال��ك��ون،  ج��م��ال 
الدولة:  اهتمام  الرئي�س  مينحها 
ي�صتقبلها بحر�س ال�صرف وما اىل 
ذل���ك م��ن امل��را���ص��م، ي��ق��ول مازحا 
�صانابريا،  فابيان  الأنرثوبولوجي 
الأمر،  واق��ع  يف  ولكن  م�صتدركا: 
اجلمال  م��ل��ك��ات  ال�صلطة  حت��ت��ق��ر 
يلعنب  ان����ه����ن  وت�������ص���ت���خ���دم���ه���ن. 
املبا�صرين  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني  ب��ج��ان��ب 
البديلة،  الأوىل  ال�������ص���ي���دة  دور 
تعود  والنقية  الطاهرة  و�صورهن 
بالنفع على اأولئك الذين يريدون 
انه  ���ص��رية ح�صنة ج��دي��دة.  ���ص��راء 
ت��ق�����ص��ي��م ج��ن�����ص��ي ل��������الأدوار، حيث 
امل�صرح  م��ق��دم��ة  و���ص��ع��ه��ن يف  ي��ت��م 
يف احل��ف��الت اخل��ريي��ة، ويجعلون 
الإن�صاف  خلطاب  حممال  منهن 

اإيرين �صايز.. ناف�صت �صافيز يف الرئا�صية

روجيليا كروز امللكة الثائرة

كي�صي �صاياغو مناه�صة ملادورو

فاني�صا مندوزا موؤ�ص�صة منظمة لالأطفال املحرومني

اإيفيان �صاركو�س ملكة هوغو �صافيز

جن�صي�س كارمونا قتلت بر�صا�صة يف الراأ�س

- حتولت ملكة جمال �ىل ركيزة ثقافية يف 
�أمريكا �لالتينية و�ىل �سناعة يف فنزويال 

- �إيرين �سايز تر�سحت لالنتخابات �لرئا�سية 
و�حتلت �ملرتبة �لثالثة

- كي�سي �ساياغو �أ�سبحت من رموز �لحتجاج 
�سد مادورو وبيلني ليون �سد �سافيز

بيلني ليون.. هاجرت اىل كولومبيا

- ملكة جمال كولومبيا تعّرف نف�سها باأنها زعيمة �أفرو- كولومبية

- �إيفيان �ساركو�س �مللكة �خلا�سة للرئي�س �ل�سابق هوغو �سافيز

- يف غو�تيمال عرث على جثة روجيليا كروز حتت ج�سر

- جن�سي�س كارمونا قتلت بر�سا�سة يف �لر�أ�س يف مظاهرة �سد نظام مادورو

�صعبيتهن متنحهن قدرات �صي��صية كبرية:

ملكات جمال �لغ�سب و�لتمرد يف �أمريكا �جلنوبية...!
- يف معظم بلد�ن �أمريكا �لالتينية يطال تاأثري ملكات �جلمال كل فئات �ملجتمع

•• الفجر - خرية ال�صيباين
ــو يف  ــوب ــ�راب فــ�لــنــ�ــصــيــ�، عــ��ــصــمــة وليــــة ك
جم�ل  ملكة  حت�صر  مــ�يــو،   31 فــنــزويــال، 

هن� اأم�مكم.. احلداد على جميع الأ�صخ��س 
الـــذيـــن لــقــوا حــتــفــهــم خــــالل الأحـــــداث 

الأخرية.
يعبرّ  فــنــزويــال،  يف  ــل  ــري اأب بــدايــة  فمنذ   

ملكة  انتخ�ب  �صهرة  �ص�ي�غو  كي�صي  الوطن، 
اأرملة،  مثل  اأ�صود،  لب��س  يف  الإقليم.  جم�ل 
 ، متدلرّ ـ�ع  ملرـّ و�ــصــ�ح  النــتــبــ�ه.  جتــذب  ك�نت 
احلداد  ثوب  لب�صت  ب�مليكروفون:  ام�صكت 

للرئي�س  من�ه�س  ال�صعب  من  عري�س  قط�ع 
ال�صوارع،  يف  غ�صبه  عن  ــ�دورو،  م نيكول�س 
بق�صوة،  املــظــ�هــرات  هــذه  قمع  مت  انــه  ال 

ويتطورح�ص�ده�: 103 قتيال على الأقل. 
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عربي ودويل

•• الفجر - تون�س - خا�س

دع�����ا ال���ن���ائ���ب ع����ن ح���رك���ة ن����داء 
ت��ون�����س امل��ن��ج��ي احل����رب����اوي اىل 
ال�صابق  املوؤقت  الرئي�س  حماكمة 
املن�صف امل����رزوقي بتهمة اخليانة 
ع��ل��ى خلفية  ل���ل���دول���ة  ال��ع��ظ��م��ى 
التي  احل�����ص��ري��ة  ال��ت�����ص��ري��ح��ات 
عهده  يف  ال��دف��اع  وزي���ر  بها  اأدىل 
ل�صحيفة  الزبيدي  الكرمي  عبد 
الثالثاء  املحلية  املغاربي  ال�صارع 
ال�صفارة  ب�����اأح�����داث  وامل���ت���ع���ل���ق���ة 

الأمريكية.
الأربعاء  اأم�س  احل��رب��اوي  واأ���ص��ار 
الزبيدي  ت�����ص��ري��ح��ات  اأن  اإىل 
ثابتة بالقرائن والأدلة واأن فيها 
حماكمة  تتطلب  كبرية  خ��ط��ورة 
البالد  خ��ي��ان��ة  بتهمة  امل���رزوق���ي 
ق�صائي  تتبع  عنها  ي��رّت��ب  واأن���ه 
العقوبات،  اأق�������ص���ى  وت�����ص��ل��ي��ط 
املرزوقي  ت�صريحات  ان  معترا 
لقناة اجلزيرة خطرية اأي�صا من 

الناحية الوطنية.
الكتلة  دع�����������������ت  ج��ان��ب��ه��ا  م��������������ن 
تون�س  م�ص�����روع  حلركة  احل������رة 
يف بي�����ان له�����ا وزير الع�����دل الذن 
الت�ص������ريحات  يف  حتقيق  بفت�����ح 
املوؤق�����ت  الرئي�س  عن  ال�ص����ادرة 
اح����داث  بخ�ص�����و�س  ال�����ص��اب��ق 
ق����س  الم���ري���ك���ي���ة  ال�����ص��ف�����������������ارة 
وزي���ر  وردود   2012 ���ص��ب��ت��م��ر 
ال�����دف�����اع اآن���������ذاك ع���ب���د ال���ك���رمي 

الزبيدي عليها.
ال��ك��ت��ل��ة احل�����رة حلركة  ون��ب��ه��ت 
خ���ط���ورة  اىل  ت���ون�������س  م���������ص����روع 
بها  ادىل  ال���ت���ي  ال���ت�������ص���ري���ح���ات 
ال��رئ��ي�����س امل���وؤق���ت ال�����ص��اب��ق على 
وامنها  التون�صية  ال��دول��ة  �صيادة 

القومي.
  و�����ص����ددت ال��ك��ت��ل��ة احل�����رة على 
���������ص��������رورة ف�����ت�����ح حت����ق����ي����ق عن 
واإظهار  امل���ذك���ورة  ال��ت�����ص��ري��ح��ات 
التون�صي  ل��ل�����ص��ع��ب  احل���ق���ي���ق���ة 
ال�صفارة  اح��������داث  ب��خ�����ص��و���س 

المريكية.

يف تون�س بالف�صل، مت الت�صال به 
من قبل م�صت�صار رئي�س احلكومة 
حمادي اجلبايل وان هذا الأخري 
اإمكانية  هناك  كانت  اإذا  ما  �صاأله 
فاأجابه  بتون�س  م��اري��ن��ز  لإن����زال 
اأمريكي  “اإن نزل ع�صكري  قائال 
واحد بتون�س �صاأقدم ا�صتقالتي«.

ال�صتق�لة..
���ص��رد وقائع  ال���زب���ي���دي  ووا����ص���ل 
بتون�س  املارينز  وح��دات  ا�صتقبال 
املوايل  ال��ي��وم  ���ص��ب��اح  “يف  ق��ائ��ال 
اأعدتها  ال���ت���ي  ال��وث��ي��ق��ة  وج�����دت 
رئ���ا����ص���ة اجل���م���ه���وري���ة.. ث���م دعا 
ح�صر  عاجل  لجتماع  امل��رزوق��ي 
التاأ�صي�صي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ف��ي��ه 
م�����ص��ط��ف��ى ب�����ن ج���ع���ف���ر ووزي������ر 
ووزير  العري�س  علي  الداخلية 
البحريي  ال����دي����ن  ن�����ور  ال����ع����دل 

واجلرنال ر�صيد عمار«.
واأك�����د ان���ه ق���ال يف ك��ل��م��ت��ه خالل 
الج��ت��م��اع امل���ذك���ور ان���ه م��ن غري 
اأمن  تهم  ق���رارات  ات��خ��اذ  املعقول 
ب��ني خمتلف  تن�صيق  ب��ال  ال��ب��الد 
الأط������راف امل��ت��داخ��ل��ة، وان����ه ذّكر 
املرزوقي اأمام اجلميع باأنه رف�س 
ليلة  ت��ون�����س  امل���اري���ن���ز يف  اإن�������زال 
بال�صفارة  ح��دث��ت  ال��ت��ي  ال��واق��ع��ة 
الأم����ري����ك����ي����ة. واأع����ل����ن ان�����ه قدم 

ا�صتقالته على املالأ.
من جهة اأخرى، بنّي وزير الدفاع 
الأطراف  العديد من  اأن  الأ�صبق 
لإقناعه  حم��اول��ة  يف  ب��ه  اّت�صلت 
ال�صتقالة  ق����رار  ع���ن  ب���ال���ع���دول 
وكذلك  اجليو�س  جمل�س  ومنها 
التاأ�صي�صي  امل���ج���ل�������س  رئ���ي�������س 
م�����ص��ط��ف��ى ب����ن ج���ع���ف���ر، م���وؤك���دا 
املوثقة  امل�صتندات  كل  ميلك  اأن��ه 
ما  يف  رواي��ت��ه  حقيقة  تثبت  التي 
ال�صفارة  اأح����داث  بخفايا  يتعلق 
الأم��ري��ك��ي��ة يف ت��ون�����س ي����وم 14 
ان  اىل  2012.ي�صار  �صبتمر 
اختار  ال���زب���ي���دي  ال����ك����رمي  ع���ب���د 
ال�صواء متاما منذ  البتعاد عن 

مغادرته من�صب وزير الدفاع.

تزوير الت�ريخ
الزبيدي  ال���ك���رمي  ع��ب��د  وك����ان     
وزير الدفاع الأ�صبق فد حتدث يف  
املغاربي  ال�صارع  ل�صحيفة  ح��وار 
ال�صفارة  اح�����داث  ع���ن   ، امل��ح��ل��ي��ة 
اأطوارها  ت��ع��ود  ال��ت��ي  الم��ري��ك��ي��ة 
 ،  2012 �صبتمر  منت�صف  اإىل 
الرئي�س  ت�صريحات  اأن  معترا 
الأ����ص���ب���ق امل��ن�����ص��ف امل����رزوق����ي يف 
وتزويرا  “حتريفا  الغر�س  ه��ذا 

للحقيقة وت�صويها للتاريخ«.
على  ورد  م��ا  قطعيا  نفيا  ون��ف��ى 
رف�صه  وخا�صة   ، املرزوقي  ل�صان 

طلب اإنزال املارينز.
عن  الزبيدي  الكرمي  عبد  وع��ّر 
ا�صتغرابه مّما �صدر عن املرزوقي 
ب�املزيفة  و�صفها  ت�صريحات  من 
قناة  يف  م���غ���ال���ط���ات  وت�����ص��ّم��ن��ت 
اأج��ن��ب��ي��ة رغ���م اأن����ه م��ل��زم بواجب 
رئي�صا  ك����ان  ب�����ص��ف��ت��ه  ال��ت��ح��ف��ظ 
اأعلى للقوات  للجمهورية وقائدا 
امل�صلحة، وا�صفا املرزوقي ب� “الاّل 
يلتزم  ل��ن  ان���ه  واأك����د  م�صوؤول”. 
بداية من اليوم بواجب التحفظ 
�صد  ملفات  م��ن  ميلك  م��ا  حيال 

املرزوقي.
الدفاع  وزارة  م�����ص��وؤول��ي��ة  وح���ول 

الديوان  “قال يل مدير  وا�صاف 
بان  اإع��الم��ا  ت�صمن  امل��ك��ت��وب  ان 
وب�صريا  لوج�صتيا  دع��م��ا  ه��ن��اك 
تون�س..  اإىل  ���ص��ي�����ص��ل  اأم��ري��ك��ي��ا 
اأنه  يكتب  اأن  وطلبت منه حرفيا 
الوطني  الدفاع  وزارة  وردت على 
احلادية  ال�����ص��اع��ة  ع��ل��ى  وث��ي��ق��ة 
ت�صمنت  دق��ائ��ق  و9  ليال  ع�صرة 

تلك املطالب الأمريكية«.
بتون�س  ح��ّل��ت  ط���ائ���رة  اأن  واأك�����د 
وعلى متنها الع�صرات من عنا�صر 
امل��اري��ن��ز واأن���ه���م و���ص��ل��وا حتديدا 
من  �صباحا  الثانية  ال�صاعة  على 
ال��ي��وم امل���وايل ال���ذي ت��ال اأحداث 

ال�صفارة الأمريكية.
وقال انه اأمر الوحدات الع�صكرية 
بتدقيق وتفتي�س وج��رد كل عتاد 
اأ�صلحتهم،  وخ�����ص��و���ص��ا  امل��اري��ن��ز 
ثكنة  ا�صتقبلهم يف  اأن من  كا�صفا 
العوينة هو الهادي بلعبا�س الذي 
كاتب  من�صب  وقتها  ي�صغل  ك��ان 
دولة لدى وزارة اخلارجية وينتمي 
يف نف�س الوقت حلزب املوؤمتر من 
املرزوقي. اأجل اجلمهورية حزب 
بعدما  ان���ه  ال��زب��ي��دي  ك�صف  ك��م��ا 
الديوان  م��دي��ر  ب���اءت حم����اولت 
يف  اجلمهورية  ورئي�س  الرئا�صي 
اإقناعه بقبول دخول قوات املارينز 

ب����ه وزي����ر  ات�������ص���ل  اأن  ب���ع���د  اأن�������ه 
هاتفه  العري�س  علي  الداخلية 
املن�صف  اآن����ذاك  امل��وؤق��ت  الرئي�س 
امل���رزوق���ي وق���ال ل��ه ح��رف��ي��ا: هل 
اأمر  م��ن  يح�صل  علم مب��ا  لديك 

خطري يف ال�صفارة الأمريكية؟ .
خالل  “اكت�صفت  ق��ائ��ال  وت���اب���ع 
يعرف  ل  امل����رزوق����ي  اأن  امل���ك���امل���ة 
���ص��الح��ي��ات اجل��ي�����س ال��وط��ن��ي يف 
حالة الطوارئ…ثم اأعلمته بكل 
ما ح�صل من اجتماعات تن�صيقية 
بخ�صو�س  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ع 
الأمريكية  ال�صفارة  يف  ح��دث  م��ا 
وقلت له اأي�صا اأن وزير الداخلية 
ع��ل��ي ال��ع��ري�����س ات�����ص��ل ب��ي ملزيد 

التن�صيق«.
باأن  امل��رزوق��ي  “اأعلمت  واأ���ص��اف 
قيادات اجلي�س اعطت التعليمات 
يتدخل  لكي  الع�صكري  للعن�صر 
لل�صيطرة على الو�صع.. وتواترت 
الأخرى  الت�صالت  من  العديد 
وم����ن ب��ي��ن��ه��ا ات�������ص���ال م���ن وزي���ر 
ال��دف��اع الأم��ري��ك��ي ال��ذي اأعلمته 
اأن ك��ل ���ص��يء مت ع��ل��ى اأح�����ص��ن ما 

يرام«.

و�صول امل�رينز
من جهة اأخرى، اأكد وزير الدفاع 

الأمريكية،  ال�����ص��ف��ارة  اأح����داث  يف 
�صّدد على ان الوحدات الع�صكرية 
التي مت اإر�صالها لتعزيز الوحدات 
ال�صفارة  ح���م���اي���ة  يف  الأم����ن����ي����ة 
على  بواجبها  ق��ام��ت  الأم��ري��ك��ي��ة 
اأح�����ص��ن وج���ه عك�س م��ا ي���روج له 
املن�صف  ال�صابق  املوؤقت  الرئي�س 
الرئا�صي  الأم����ن  ب����اّن  امل���رزوق���ي 

وحده هو من اأنقذ املوقف.
لعب  اجلي�س  اأن  ال��زب��ي��دي  واأّك���د 
الأم�������ور  لإرج����������اع  ك����ب����ريا  دورا 
على  وال�����ص��ي��ط��رة  ن�����ص��اب��ه��ا  اإىل 
ال�صفارة  اأح����داث  خ���الل  ال��و���ص��ع 
الأمريكية، كما عر باملنا�صبة عن 
اإجالله وتقديره لوحدات الآمن 

الرئا�صي وما قامت به من دور.
على  ال�صحر  انقلب  “لقد  وق��ال 
ال�صاحرين.. اأي ال�صلفيني الذين 
����ص���ارك���وا يف امل�������ص���رية وراب���ط���ات 
انطلقت  ال���ت���ي  ال����ث����ورة  ح��م��اي��ة 
الغربي..  ال��ك��رم  م��ن  عنا�صرها 
عك�س  بنجاعة  ت��دخ��ل  واجل��ي�����س 
والفيديوهات  املرزوقي  يقول  ما 

املوّثقة خري دليل على ذلك«.

املرزوقي ل يعرف �صالحي�ت 
اجلي�س

الزبيدي  اأك��د  مّت�صل،  �صياق  ويف 

اأكرث من  اأرادوا  “اأفريكوم”  بان 
م���رة ال���دخ���ول اإىل ت��ون�����س واأن���ه 
م��ن��ذ ان���ب���ع���اث ه����ذا اجل���ه���از كان 
بالتمركز  ي��ح��ل��م��ون  الأم���ري���ك���ان 
املجاورة  ال���دول  ك��ل  وان  بتون�س 
رف�����ص��ت م��ط��ال��ب��ه��م مب���ا يف ذلك 
اجل��زائ��ر وامل��غ��رب وان تون�س لن 
من  �صر  اأي  يف  بالّتفريط  تقبل 

اأر�صها.
واأ�صاف “قلت له اأن قوات املارينز 
والبقاء  تون�س  يف  ال��ن��زول  ت��ري��د 
مرزا انه بعد  فيها بال رجعة”، 
ات�صل  الق�����راح  ه���ذا  رف�����س  اأن 
ر�صيد عمار  ب��اجل��رنال  امل��رزوق��ي 
طلبوا  الأم���ري���ك���ان  اأن  ل���ه  واأك�����د 
املارينز  اإن��زال بع�س عنا�صر  منه 
ب��ان له  ع��م��ار  ت��ون�����س، ليعلمه  يف 
وزي���ر ه��و م��رج��ع ن��ظ��ره. وك�صف 
من  طلب  ب���دوره  عمار  ر�صيد  ان 

املرزوقي امرا كتابيا.
الزبيدي  ال��ك��رمي  ع��ب��د  ووا����ص���ل 
ال�صاعة  “على  ق���ائ���ال:  ح��دي��ث��ه 
احل���ادي���ة ع�����ص��رة ل��ي��ال ات�����ص��ل بي 
ال���دف���اع  وزارة  دي��������واين  م���دي���ر 
يفيد  مكتوبا  تلقى  ان��ه  واأعلمني 
الدعم  الع�صرات من عنا�صر  بان 
اإىل  �صي�صلون  املارينز  الأمريكي 

تون�س«.

دي����وان رئي�س  م��دي��ر  اأن  الأ���ص��ب��ق 
اجلمهورية عماد الداميي ات�صل 
به واعلمه بان رئي�س اجلمهورية 
امريكيني  م�صوؤولني  بان  يخره 
منهم وزيرة اخلارجية الأمريكية 
والبنتاغون  ك��ل��ي��ن��ت��ون  ه���ي���الري 
ط���ال���ب���وا ب����اإحل����اح ك��ب��ري ب���اإن���زال 
ع�����ص��ك��ري اأم���ري���ك���ي ب���الأرا����ص���ي 

التون�صية.
ال����دامي����ي  “اأعلمت  م�������ص���ي���ف���ا 
القوات  الطلب…لن  برف�صي 
من  متّكنت  والع�صكرية  الأمنية 
ال���و����ص���ع ولأن  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ط��رة 
هذا  مثل  تقبل  ل  ال��دف��اع  وزارة 
مدير  اأن  اإىل  م�صريا  التدخل”، 
دي�����وان رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة قال 
ل��ه م��اذا نفعل؟ وان��ه اأج��اب��ه مرة 

اأخرى “ل .. ل«.
واأ�صاف الزبيدي ‘ قلت للداميي 
لي�صت يل بك اأي عالقة…وعلى 
ب�صفة  ب���ي  ي��ت�����ص��ل  اأن  ال��رئ��ي�����س 
مبا�صرة، وان كان يريد فعليه ان 
ير�صل مكتوبا وحتى بن علي كان 
يت�صرف هكذا مع وزارة الدفاع”. 
تابع: باأن الداميي رد هذا حنني 
اإىل املا�صي وانه اكتفي بالرد �صّم 

هذا ما �صئت...
الداميي  اعلم  انه  الزبيدي  واأكد 

وزير الدف�ع يف عهده يك�صف دخول امل�رينز ب�أمره:

تون�س: دعوة �إىل حماكمة �ملرزوقي بتهمة خيانة �لدولة...!

ت�صريحات للمرزوقي تثري اجلدلاحداث ال�صفارة المريكية بتون�س 2012

- كتلة �حلرة حلركة م�سروع تون�س تدعو 
وزير �لعدل �ىل فتح حتقيق

- �لوحد�ت �لع�سكرية و�لأمنية قامت بو�جبها 
على �أح�سن وجه يف حماية �ل�سفارة �لأمريكية

- �لزبيدي يعترب ت�سريحات �ملرزوقي 
للتاريخ" وت�سويها  للحقيقة  وتزوير�  "حتريفا 

- وزير �لدفاع �لأ�سبق رف�س �إنز�ل �ملارينز يف 
تون�س وقدم ��ستقالته على �ملالأ

كتلة احلرة تطالب بفتح حتقيقر�صيد عمار رف�س بدوره طلب املرزوقي عبد الكرمي الزبيدي ميني ال�صورة يكذب رواية املرزوقي

�لأمم �ملتحدة: 80 % من �أطفال �ليمن بحاجة مل�ساعدة فورية 
التي ت�صيطر عليها احلكومة وتلك التي ي�صيطر عليها املتمردون خالل زيارتهم التي ا�صتمرت 
يومني.وقال مديرو الوكالت الثالث اإنهم �صاهدوا اأطفال بالكاد لديهم القدرة على التنف�س 
، بينما البنى التحتية احليوية خمربة اأو مدمرة.وتعهد املانحون الدوليون تقدمي م�صاعدات 
2،1 مليار دولر يف موؤمتر دويل يف وقت �صابق من هذا العام، لكن مت جمع ثلث هذا  بقيمة 
املبلغ فقط، ح�صب ما اأعلنت المم املتحدة يف يوليو احلايل.وحمل هذا العجز الوكالت الأممية 
على تكري�س مواردها املحدودة اأ�صا�صا ملحاربة الكولريا، تاركني املاليني يواجهون خماطر �صوء 
التغذية.وتدهور الو�صع اكرث مع تف�صي وباء الكولريا يف البالد ومت ت�صجيل نحو 400 الف 
ا�صابة حمتملة فيما تويف 1900 �صخ�صا بهذا الوباء، بح�صب الأمم املتحدة واللجنة الدولية 

لل�صليب الأحمر.
وقال امل�صوؤولون الأمميون اأن التوقعات �صهدا حت�صنا ملحوظا اإذ ل يزال اأكرث من 99 باملئة من 

امل�صابني املحتملني بالكولريا والذين لهم نفاذ على اخلدمات ال�صحية على قيد احلياة .

•• �صنعاء-اأ ف ب:

اليمن  اأطفال  من  باملئة   80 خّلفت  والكولريا  واجل��وع  احل��رب  اأن  اأم�س  املتحدة  الأمم  اعلنت 
املتحدة يف بيان  التنفيذيون لثالث من وكالت الأمم  امل��دراء  بائ�صة للم�صاعدة.وقال  يف حاجة 
م�صرك يف اأعقاب مهمة من يومني اإن “نحو 80 باملئة من اأطفال اليمن بحاجة اإىل م�صاعدة 
ان�صانية فورية«.وتابع البيان اأن “نحو مليوين طفل ميني يعانون من �صوء تغذية حاد. و�صوء 
يف ما  التغذية يجعلهم اأكرث عر�صة للكولريا. واملر�س يخلق مزيد من حالت �صوء التغذية”، 
ي�صكل مزيجا خبيثا .ويواجه اليمن اأ�صواأ تف�س لوباء الكولريا يف العامل و�صط اأكر اأزمة ان�صانية 
يف العامل، مع توقع و�صول احلالت امل�صابة لنحو 600 األف حالة بنهاية العام اجلاري، بح�صب 

معدي التقرير.
املناطق  من  كل  واليوني�صف  العاملي،  الغذية  وبرنامج  العاملية،  ال�صحة  منظمة  مديرو  وزار 
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 اإعادة اإعالن بالن�سر 
2017/97 مدين جزئي 

اىل املدعي عليه / �صيد عبد الرازق فار�س ح�صني  
حيث ان املدعي / حممد عبداهلل حممد علي ال�صحي 

احلكم  م��دين جزئي وطلب   2017/97 احلقوقية  ال��دع��وى  املدعي  اق��ام  قد 
بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ 15000 درهم والر�صوم وال�صروفات ومقابل 
راأ�س  مبحكمة  الدعوى  ادارة  اىل  ح�صورك  يقت�صي  مما   - املحاماة  اتعاب 
اخليمة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/1 م ال�صاعة التا�صعة �صباحا او ار�صال 

وكيل عنك يف يف الوقت املحدد وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع 
حرر بتاريخ 2017/7/25 

 مكتب  اإدارة الدعوى 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 �سركة رويال تاور لتجارة الدوات ال�سحية - ذ م م  

يعلن املحا�صب القانوين واخلبري احل�صابي د/ حممد عبداملنعم ماهر 
الدوات  لتجارة  تاور  رويال  �صركة  لل�صادة   قانونيا  م�صفيا  ب�صفته 
العمومية  اجلمعية  القرار  على  بناء  الت�صفية  قيد  م   م  ذ   - ال�صحية 
بتاريخ 2017/5/21 واملوثق لدى كاتب العدل حتت رقم  17030096869  
فكل من له حقوق على ال�صركة املذكورة عليه الت�صال بامل�صفي القانوين  
على الرقام - هاتف : 026268223 - فاك�س : 026265422  - �س ب : 

4229 - ابوظبي حممول : 0506417108  
  امل�سفي القانوين / د - حممد عبد املنعم ماهر    

اإعالن ت�سفية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

تقرير  باإعداد  بتكليفي  الإبتدائية  دبي  حمكمة  تكليف  علي  بناء 
جتاري   2017  /  1371 رقم  الدعوي  يف  البحرية  الفنية  اخلرة 
املدعي عليهما / �صركة �صوير هوليدينج ليمتد  ادعو  جزئي  - 
و�صوير اأف�صور مارين بيه تي دي ال تي دي حل�صور اأجتماع خرة 
وذلك يف متام ال�صاعة احلادية ع�صر من �صباح يوم اخلمي�س املوافق 
2017/8/3 وذلك يف مقر مكتبنا الكائن يف دبي – منطقة املمزر 

بناية ال�صعايل مكتب رقم 103 
 اخلبري البحري املكلف 
 د . را�سد علي املرزوقي                  

اإعــــــالن بالن�ســــر    
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بناء علي تكليف حمكمة دبي الإبتدائية بتكليفي باإعداد تقرير 
اخلرة الفنية البحرية يف الدعوي رقم 1331 / 2017 جتاري 
كلي  -  ادعو �صركة �صغار �صيب منيجمينت بي تي اي ال تي دي 
ب�صفتها م�صغل ال�صفينة كيفيلي حل�صور اأجتماع خرة وذلك 
يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر من �صباح يوم الثالثاء املوافق 
– منطقة  دبي  يف  الكائن  مكتبنا  مقر  يف  وذلك   2017/8/1

املمزر بناية ال�صعايل مكتب رقم 103 
 اخلبري البحري املكلف 
 د . را�سد علي املرزوقي                  

اإعــــــالن بالن�ســــر    
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   يف  الدعوى 2017/1343  جتاري جزئي   

ال�صادة املدعي عليه / مديح بن خليل ال�صعال 
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �صدكم من قبل املدعي / بنك الحتاد الوطني - �س م ع 

 اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا خبريا م�صرفيا بالدعوى اعاله  مبوجب احلكم ال�صادر 
به   فاإننا ندعوكم حل�صور اجتماع خرة  وذلك يوم الثالثاء  املوافق 2017/8/1  يف متام 
ال�صاعة الثانية ع�صرا  مبقر مكتبنا انرا لال�صت�صارات املالية -  وذلك بالعنوان التايل 
: دبي - حمي�صنة - �صارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 مقابل 
تليفون  التجاري  دبي   بنك  يوجد  البناية  وبذات  ال�صيارات  قيادة  لتعليم  كلداري  مركز 
من  لديكم  ما  كافة  اإح�صار  و  الطالع  يرجى   -  042206877  : فاك�س   ،  042206899  :

م�صتندات واحلر�س على احل�صور  يف املوعد اق�صاه
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
د. علي را�سد الكيتوب 

 اإعــــالن بالن�ســـر
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اعالن حكم بالن�سر

 يف  الدعوى رقم 2016/1465 احوال نف�س م�سلمني 
اىل املدعي عليه/1- عبداهلل مريزا حممد بلو�صي  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / ليندا كرمية دهاماين وميثله 
: علي ح�صني عداوي ال�صمري - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/10  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�صالح/ ليندا كرمية دهاماين بحكمت املحكمة مبثابة احل�صوري 1- بتطليق املدعية ليندا كرمية دهاماين على 
انتهاء �صريورة حكم  تاريخ  اح�صاء عدتها من  وعليها  لل�صرر  بائنة  بطلقة  بلو�صي  عليه عبداهلل مريزا حممد  املدعي 
التطليق باتا - 2- اثبات ح�صانة املدعية لولديها �صهيل ورا�صد 3- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 1500 درهم 
�صهريا نفقة بنوة لكل من ولديها را�صد و�صهيل علي حدة �صاملة جميع اوجه النفقة عدا ال�صكن اعتبارا من تاريخ املطالبة 
الق�صائية احلا�صل يف 2016/10/3  4- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 50 الف �صنويا اجرة م�صكن ح�صانة 
وذلك اعتبارا من تاريخ خروجها من م�صكن الزوجية والزامه بان ي�صدد مبلغ 300 درهم �صهريا قيمة فواتري الكهرباء 
واملياه مل�صكن احل�صانة اعتبارا من تاريخ ا�صتئجار م�صكن احل�صانة 5- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 2000 
درهم �صهريا نفقة زوجية �صاملة جميع اوجه النفقة اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2016/10/3 وحتى 
�صريورة حكم التطليق باتا - 6- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 500 درهم. حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : فندق امري النجوم - �س ذ م م 
العنوان : بناية ملك حممد ال�صيد ابراهيم ال�صيد عبداهلل - ديرة - الرا�س ،  ال�صكل القانوين 
: ذات م�صوؤولية حمدودة  رقم الرخ�صة : 541850  رقم القيد بال�صجل التجاري : 1182411 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/6/1  
اأو  اأي اعرا�س  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/6/1 وعلى من لديه 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني الوحدة ملراجعة احل�ص�ب�ت وال�صت�ص�رات الدارية 
M1 ملك مرمي احمد حممد نا�صر لوتاه -  العنوان :  مكتب رقم  - ح�صن املرزوقي   
ديره - هور العنز �صرق -  هاتف  2979412-04 فاك�س: 2979413 -04  م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ص�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
 ا�صم امل�صفي/الوحدة ملراجعة احل�ص�ب�ت وال�صت�ص�رات الدارية - ح�صن املرزوقي  
العنوان :  مكتب رقم M1 ملك مرمي احمد حممد نا�صر لوتاه - ديره - هور العنز �صرق 
التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  -04  مبوجب   2979413 فاك�س:   04-2979412 ه��ات��ف     -
فندق  لت�صفية  اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية 
امري النجوم - �س ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/6/1 
لديه  وعلى من    2017/6/1 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ص�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4790   

رقم املحرر  2017/1/124871 
املنذر : ناتاليا كني�صوفا - بوكالة املحامي د. عليى ا�صماعيل اجلرمن 

املنذر اليهما : 1- رويال تيكنيكال اند ميد �صريفي�س - �س ذ م م ، 2- علي حممد 
القانوين عن  الن���ذار  ه��ذا  توجه  توجه  امل��ن��ذرة   : يلي  ما  نطلب  فاننا   - معروف 
بتهمة  الرجوع عليكم بدعوى جزائية  بالعدل لتحتفظ بحقها يف  الكاتب  طريق 
الحتيال بال�صافة اىل تقدمي �صكاوي اىل بلدية دبي )ق�صم الراخي�س( والدائرة 
باملبالغ  للمطالبة  مدنية  دع��وى  لرفع  بال�صافة  الن�صطة(  )ق�صم  القت�صادية 

املدفوعه والتعوي�صا اجلابره لل�صرر واتعاب املحاماة والر�صوم. 
  الكاتب العدل

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                             اىل املدعي عليه/ ال�صركة الإماراتية للت�صقيف والعزل - ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة  2017/8/2 ال�صاعة 8.30 

باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثالث ايام على القل بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ويف حال تخلفكم �صوف 

ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
4997/2017/13 
5207/2017/13
5209/2017/13
5208/2017/13

م
1
2
3
4

ا�صم املدعي
مادهو رانابهات 

يا�صني علم عبداحلق
�صيتال �صاركري نريود �صاركري

رامانا ريدي جورام  

مبلغ املطالبة
 15226 درهم + تذكرة العودة
9662.3 درهم + تذكرة العودة
15334 درهم + تذكرة العودة
9621.2 درهم + تذكرة العودة

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
      مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر 

                        اىل املدعي عليه/ �صعود خان للخدمات الفنية - �س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/8/2 ال�صاعة 8.30  

باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثالث ايام على القل بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ويف حال تخلفكم �صوف 

ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 4536/2017/13 
4594/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
  رايت خان دين حممد 
انار باد�صاه حممد امري 

مبلغ املطالبة
16338 درهم + تذكرة العودة 
16339 درهم + تذكرة العودة

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
      مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر 

                        اىل املدعي عليه/ يونيكورن رويال للخدمات الفنية - �س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/7/27 ال�صاعة 8.30  

باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثالث ايام على القل بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ويف حال تخلفكم �صوف 

ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري )علما باأن الدعوى جددت من ال�صطب(

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 3711/2017/13 
3713/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
 خليل احمد ملك حممد رفيق 

اح�صان اهلل حممد زبري 

مبلغ املطالبة
34600 درهم + تذكرة العودة 
31107 درهم + تذكرة العودة

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
 مذكرة لإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       اىل املدعي عليه/ املتجدة لأنظمة املكاتب - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/8/1  ال�صاعة 3:00  

باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثالث ايام على القل بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ويف حال تخلفكم �صوف 

ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 5710/2017/13 
 5714/2017/13
 5716/2017/13

م
1
2
3

ا�صم املدعي
  كايال�س �صاندار جاجنري 

فول �صينغ �صيفران 
ا�صرار احمد ب�صري احمد 

مبلغ املطالبة
15946 درهم +  تذكرة العودة
17737 درهم +  تذكرة العودة
15386 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       اىل املدعي عليه/بيلت ان للمقاولت - �س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/8/1  ال�صاعة 15:00  

باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثالث ايام على القل بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ويف حال تخلفكم �صوف 

ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري )وامرت املحكمة بتق�صري مدة العالن(.  
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 6734/2017/13 
 6735/2017/13
 6736/2017/13

م
1
2
3

ا�صم املدعي
 مادهو �صيالبان ناير 

�صيبوكومار جوبالكري�صنان �صوبر امونيان 
انيل بابو ت�صاريل بابو 

مبلغ املطالبة
12554 درهم + تذكرة العودة
10850 درهم + تذكرة العودة
13023 درهم + تذكرة العودة

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
 اإعالن بالن�سر 

اإمارة دبي - دائرة حماكم دبي 
حمكمة  الحوال ال�سخ�سية 

اعالن تغيري ا�سم

ت��ق��دم ال�����ص��ي��د/ م�صطفى حم��م��د اح��م��د ع��ب��دال��رح��ي��م م�����ص��ط��ف��وي ، 
ا�صمه من   تغيري  ال�صرعية بطلب  دبي  اإم��ارات��ي اجلن�صية اىل حمكمة 
م�صطفى حممد احمد عبدالرحيم م�صطفوي اإىل خالد حممد احمد 
به ايل  يتقدم  ان  اعرا�س  لديه  - وعلى من  عبدالرحيم م�صطفوي 

املحكمة املذكورة خالل �صهر من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ق�سم خدمات الحوال ال�سخ�سية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم املواطن/ )اميلدا جوميز فلولري�س( بطلب اىل حمكمة 
من  ا�صمها  بتغيري  التوثيقات  ق�صم  البتدائية-  اأبوظبي 

)اميلدا(اىل)امل(
 15 خالل  املذكور   الق�صم  اىل  به  يتقدم  اعرا�س  لديه  فمن 

يوما من تاريخ ن�صر العالن.
رو�سة حممد العبيديل - منفذ اإجراءات   

حممد ا�سرف البولقي  - قا�سي توثيقات         

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

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1284
باك�صتاين   - يون�س  حممد  مريزا  يو�صف  حممد  مريزا  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100٪  اىل ال�صيد/ عبدالرحيم 
المثل  الختيار  )�صالون  امل�صماة  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  اإماراتي   - يو�صف  اهلل  عبد  مري 
: مت  اخرى  تعديالت   -  )628158( رقم  رخ�صة  ال�صارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�ص�صت  للحالقة( 

تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ص�صة فردية
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1286
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حميد عبا�س كرمك جمعه بلو�صي - اإماراتي  اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100٪  اىل ال�صيد/ بابو لل �صورج بايل 
- هندي اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة / البو�صي لكوي املالب�س - تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة 
مبوجب رخ�صة رقم )213580( - تعديالت اخرى : مت تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة 

فردية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1287

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ مراد خان تاجيا خان - باك�صتاين  اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�صيد/ حممد خالد 
بخ�س  امري  ال�صيد/  واىل   )٪50( بن�صبة  اجلن�صية  باك�صتاين   - نور حممد  حممود 
غالم حيدر - باك�صتاين اجلن�صية بن�صبة )50٪( من )منجرة �صماء ديره( مبوجب 

رخ�صة رقم )628542(  تعديالت : 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  

على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1285

 - ال�صيعري  باجوه   عبدالرحمن  عبدالنا�صر  عبدالرحمن  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الإمارات  اجلن�صية يرغب  بالتنازل  وبيع كامل ح�صته البالغة 100٪ ح�صة يف الرخ�صة التجارية  
اىل  وذلك  رقم )746936(  والكهربائية( ترخي�س  الدوات احلديدية  لتجارة  البي�صاء  الزهرة   -
التنازل مالك يف  - حيث مت  الهند اجلن�صية   - ابراهيم  �صينى  الدين عمر غزاله  ال�صيد/ حمي 

الرخ�صة وتغيري ال�صكل قانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل موؤ�ص�صة فردية - بوكيل خدمات. 
�صان  يف   2013 ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرا�س على ذلك عليه اتباع ال�صبل 

القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1283
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صاهباز امتياز امتياز ح�صني - باك�صتاين  اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100٪  اىل ال�صيد/ احمد يعقوب جان ال مندو�س 
البلو�صي - اإماراتي اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة / �صالون امتياز للحالقة - تاأ�ص�صت باإمارة 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )617720( - تعديالت اخرى : - مت تغيري ال�صكل القانوين من 

موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ص�صة فردية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
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وزارة العدل
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  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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 اعالن بالن�سر
املرجع : 1289

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ عدنان علي عبداهلل حممد ، اإماراتي اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�صته البالغة 50٪ اىل الطرف الثالث ال�صيد/ جياماليني لوران�س لوران�س - هندية اجلن�صية 
البيع والتنازل عن كامل  ال�صيد/ عابدة قري�صي ح�صني - كندية اجلن�صية ترغب يف  الثاين  وان والطرف 
�صالون  يف  اجلن�صية  هندية   - كوجنوماراكار  نو�صاد  �صهانا   / الرابع  الطرف  اىل   ٪50 البالغة  ح�صتها 

القا�صمية لل�صيدات، مبوجب رخ�صة رقم )527204( 
تعديالت اخرى : خروج �صريك / �صركاء ، ودخول اخر / اخرين 

تغيري ال�صكل القانوين من �صركة اعمال مهنية اىل وكيل خدمات 
وعمالبن�س املادة )5( فقرة )14( من القانون الحتادي رقم ) ( ل�صنة  2015 يف �صان الكاتب العدل . فقد 
من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار  الجراء  على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 1288

يف  يرغب  اجلن�صية  باك�صتاين    - خان  نواب  خان  �صري  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100٪  وذلك اىل الطرف الثاين / نذير خان عامر 
خان - باك�صتاين اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة )طريق النور لتجارة الديزل( والتي تاأ�ص�صت 

باإمارة ال�صارقة - مبوجب رخ�صة رقم )735527( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
 اإعالن بالإحالة  - مكتب اإدارة الدعوى 

مذكرة اإعالن موعد جل�سة بالن�سر بالحالة للح�سور اأمام حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
الرقم 2016/179 جتاري كلي    

ح  م  ���س  ان��ريج��ي  2-���ص��اب��ي��ا  غ���ازي  ال��دي��ن  ق��م��ر  ع��ب��دال�����ص��ك��ور  م��دي��ره��ا   - م  م  ذ   - للهند�صة  ال�صعبية  ���ص��رك��ة   -1  : امل��دع��ي عليهم   اىل 
4-عبدال�صكور  الك�صندر  ماثيو  برامبيل  وواداك��ي  غازي  الدين  قمر  عبدال�صكور  مديرها  مارين  ال�صعبية   -3 الك�صاندر  انامه  مديرها 
 قمر الدين غازي 5- جاكادي�صان كورياكوت 6- واداكي برامبيل ماثيو الك�صندر  - حيث ان املدعي : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
قد اقام عليكم الدعوى رقم 2016/179 جتاري كلي وعليه يقت�صي ح�صوركم اىل حمكمة راأ�س اخليمة - اأمام الدائرة التجارية الكلية  
الثانية امل�صائية - ال�صاعة اخلام�صة م�صاء يوم اخلمي�س املوافق 2017/8/3 م وذلك لالجابة  على الدعوى ، وتقدمي ما لديك من بيانات 
ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�صور او ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد اعاله فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى غيابيا بحقك 
ب�صرورة من  عليه  املدعي  واع��الن  لنظر مو�صوعها  اقرب جل�صة ممكنة  املاثلة وحتديد  دعوانا  بت�صجيل  الت�صريح   / اول  فيها  طالبا 
لئحتها وتاريخ اول جل�صة لنظر مو�صوعها - ثانيا : الق�صاء ب�صحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�صادر مبوجب الأمر على عري�صة رقم 
2017/8374 حجز حتفظي جتاري - بحدود املبلغ املطالب به ال�صادر عن مقام قا�صي الأمور امل�صتعجلة يف راأ�س اخليمة املوقر - ثالثا : 
الق�صاء بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي قيمة مبلغ وقدره / 2.422.917.76/ درهم )مليونني واربع مائة واثنني وع�صرين 
الف وت�صع مائة و�صبعة ع�صر درهم و�صتة �صبعني فل�س( - بال�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى 

متام ال�صداد.  - رابعا : الق�صاء بالزام املدعي عليه بكافة الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
 مكتب اإدارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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الفجر الريا�ضي

اأكد جمعة ال�صام�صي رئي�س جمل�س 
الثقايف  احل���م���ري���ة  ن�������ادي  اإدارة 
الأن�صطة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ري��ا���ص��ي 
ال�صيفية التي ينفذها النادي �صمن 
ال�صيفي  احلمرية  مللتقى  فعالياته 
واعترها  والفتيات  للبنني  ���ص��واء 
الأن�صطة  م����ن  ���ص��ن��وي��ة  م��ن��ا���ص��ب��ة 
ا�صتغالل  ت�صتهدف  التي  ال�صيفية 
اأوق��ات فراغ الطالب من اجلن�صني 
وترفيهية  ث��ق��اف��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ع��ر 
خرات  ت�صقل  متنوعة  وريا�صية 
نفو�صهم  يف  وت�صتنفر  امل�����ص��ارك��ني 
الإب�����داع وال��رغ��ب��ة يف اث��ب��ات الذات 
والقدرة  ال��ق��ي��ادة  ع��ل��ى  وت��دري��ب��ه��م 

على اتخاذ القرار.
توجيه  يف  ال��دول��ة  ب�صيا�صة  م�صيدا 
الفعاليات  لتنفيذ  املوؤ�ص�صات  كافة 
املجتمع  وب���ن���ات  اأب���ن���اء  واح��ت�����ص��ان 
ت��ك�����ص��ب��ه��م قيم  ب���رام���ج وط��ن��ي��ة  يف 
وللقيادة  للوطن  والنتماء  ال��ولء 
العطاء وفق  وتغر�صهم يف نفو�صهم 
الريا�صة  على  تركز  منتقاه  برامج 

والثقافة .
اأننا  اإىل  ال�صام�صي  جمعة  واأ����ص���ار 
ال�صيفية  الإج����ازة  خ��الل  نحر�س 
الأن�صطة  م��ن  جملة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 

والفعاليات واملحا�صرات والبطولت 
وال������دورات  من خالل  وال����زي����ارات 
اأي����دي  ���ص��ل��ة م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات  على 
ن���خ���ب���ة م����ن م����درب����ي الم����������ارات و 
جملة  ال���ع���رب���ي  ونحقق  ال���وط���ن 
يف  لنكون  الوطنيية  الأه����داف  م��ن 

�صدار امل�صهد مبا نحققه من متعه 
وا�صتفادة للم�صاركني وامل�صاركات .

فعاليات  تتوا�صل  ال�صدد  ه��ذا  ويف 
والذي  ال�صيفي  احل��م��ري��ة  ملتقى 
الثقايف  احل���م���ري���ة  ن������ادي  ي���ن���ف���ذه 
الهيئة  اأن�����ص��ط��ة  ���ص��م��ن  ال��ري��ا���ص��ي 

والريا�صة  ال�صباب  لرعاية  العامة 
الريا�صي  ال���������ص����ارق����ة  وجم���ل�������س 

بحكومة ال�صارقة .
احلمرية  م��ل��ت��ق��ى  اإدارة  وت����ق����دم 
ال�صيفي 23 العديد من الأن�صطة 
امللتقى  ملنت�صبي  املوجهه  الريا�صية 

واللياقة  القدم  اأن�صطة كرة  اأبرزها 
البدنية والتي ي�صتفيد منها 600 
م�����ص��ارك وذل���ك وف���ق اأع��ل��ى النظم 
اإ����ص���راف مدربني  احل��دي��ث��ة وحت���ت 

متخ�ص�صني بالنادي،.
وركز م�صرفوا الن�صاط على اإ�صفاء 

اأث���ن���اء متارين  ع���دد م���ن امل��ف��اه��ي��م 
والتي  للم�صاركني  البدنية  اللياقة 
الع�صالت  واإط��ال��ة  الإح��م��اء  ت�صمل 
القدم  ك���رة  ن�����ص��اط  قبيل مم��ار���ص��ة 
وتتمثل يف اأن تعلم لعبة كرة القدم 
لتعريف  ج��ي��دة  ب��داي��ة  ه��ي  للطفل 

التنظيم  مفاهيم  مباهية  النا�صئة 
والإهتمام  اجل��م��اع��ي  وال��ت��ن��اف�����س 
اأع�صاء  بني  والتعاون  الخ��ري��ن  يف 

الفريق الواحد.
وا�صتمتع منت�صبي ملتقى احلمرية 
ال�صيفي باأجواء املرح الكروية خالل 

املناف�صات التي �صهدتها جمموعات 
على  تق�صيمهم  مت  ال��ذي��ن  امللتقى 
�صكل جمموعات متناف�صة يف دوري 

كروي.
اأن  امللتقى  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  وي��وؤك��د 
جدا  متعددة  الريا�صة  ه��ذه  فوائد 
ال�صحية  امل���زاي���ا  اىل  ف��ب��ال���ص��اف��ة 
ال���ت���ي يحظى  ال��ب��دن��ي��ة  وال���ل���ي���اق���ة 
مهارات  اي�صا  يتعلم  ال��الع��ب  بها 
ال��ت��ع��اون وم��ع��رف��ة م��ف��اه��ي��م الفوز 
ال�صتفادة  وتقبل اخل�صارة، وكيفية 
من اخطائه لتعلم الدرو�س املختلفة 
م�صتقباًل، واأن الهدف الرئي�صي من 
اإقامة مثل هذه الأن�صطة الريا�صية 
ه������و ت���ن���م���ي���ة ال����ع����م����ل اجل���م���اع���ي 
ممار�صة  اأن  م��ب��ي��ن��ني  وال���ت���ك���ات���ف، 
ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���ص��ي��ة حت�����ص��ن من 
وت�صاعد على  الأب���ن���اء،  ل��دى  امل���زاج 

زيادة ال�صعور بال�صعادة.
ومن جهته بني م�صرف عام امللتقى 
اأن  ال�صام�صي  حميد   23 ال�صيفي 
كافة  اإ�صافة  على  يحر�س  امللتقى 
براجمه  يف  ال��ري��ا���ص��ي��ة  الأن�����ص��ط��ة 
امل���ح���ب���ب���ة ل������دى امل�������ص���ارك���ني وم���ن 
واللياقة  القدم  كرة  ن�صاط  اأبرزها 

البدنية.

م�صابقة  ت��ع��ود   ،2015 ع���ام  حققته  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  ب��ع��د 
ال��ت�����ص��وي��ر ال��ري��ا���ص��ي، ال��ت��ي ت��ق��ام ب��ال�����ص��راك��ة م��ع جيتي 
للموؤمتر  الرابعة  للن�صخة  التح�صريات  اإط��ار  يف  اإميجز، 
الدويل لريا�صة املراأة هذا العام يف مركز اأبوظبي الوطني 
وت�������دع�������و  للمعار�س اأدنيك يف الفرة من 6-7 نوفمر. 
هذه الفعالية امل�صورات الإماراتيات النا�صئات اإىل تقدمي 
اإبداعاً ومتيزاً،  �صورهن الفوتوغرافية الريا�صية الأكرث 
الت�صوير  جم��ال  يف  ب��راع��ة  ال��ه��واة  اأك���رث  لكت�صاف  �صعياً 

و�صيتم عر�س  الدولة.  م�صتوى  على  الريا�صي  ال�صحفي 
���ص��ورة يف معر�س   20 اأف�����ص��ل  جم��م��وع��ة خم��ت��ارة ت�صم 
خا�س �صمن فعاليات املوؤمتر الدويل لريا�صة املراأة، حيث 
الق�صم  للتدرب يف  العمر  الفائزة بفر�صة  امل�صورة  حتظى 
ال�����ص��ه��رية جيتي  ال��ع��امل��ي��ة  الت�صوير  وك��ال��ة  ال��ري��ا���ص��ي يف 
اإميجز.  تفتح امل�صابقة اأبوابها الآن اأمام جميع املواطنات 
املوقع  خالل  من  للم�صابقة  التقدم  وميكن  الإم��ارات��ي��ات، 
 www.fbma.ae/icsw للموؤمتر:  الإل��ك��روين 

حتى 21 اأكتوبر 2017
لريا�صة  ال��دويل  املوؤمتر  الرابعة من  الن�صخة  وتقام  هذا 
املراأة يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س )اأدنيك( حتت 
لريا�صة  ال��دويل  املوؤمتر  ويهدف  الأج��ي��ال«.  »اإلهام  �صعار 
املراأة اإىل اأن ي�صبح من�صة عاملية للحوار ومناق�صة جميع 
الق�صايا التي تواجه ال�صيدات يف عامل الريا�صة، يف �صبيل 
اإطار  ويف  للجميع.  �صحة  واأك���رث  اأف�����ص��ل  م�صتقبل  ب��ن��اء 
الت�صوير  م�صابقة  متثل  امل��وؤمت��ر،  يتبناها  ال��ت��ي  ال��روؤي��ة 

لريا�صة  ال��دويل  املوؤمتر  بني  م�صركة  مبادرة  الريا�صي 
ال�صوء  ت�صليط  اإىل  وتهدف  اإميجز،  جيتي  ووكالة  امل��راأة 
على امل�����ص��ورات الإم��ارات��ي��ات ال���واع���دات، وت��وف��ري من�صة 
تعنى بعر�س اأعمالهن لتلقى التقدير الذي ت�صتحقه من 

جمموعة من الوفود من خمتلف اأنحاء العامل.

من  ممثلني  ت�صم  التي  امل��وق��رة،  التحكيم  جلنة  و�صتقوم 
للريا�صة  امل��ب��ارك  بنت  واأك��ادمي��ي��ة فاطمة  اإمي��ج��ز،  جيتي 

الن�صائية، وجمل�س اأبوظبي الريا�صي با�صتعرا�س ال�صور 
املقدمة واختيار اأف�صل 20 �صورة ليتم عر�صها يف املوؤمتر. 
ومن ثم �صتقوم جلنة التحكيم بتكرمي اأف�صل ثالث �صور 

باجلوائز التالية:
دورة  اإىل  بالإ�صافة  درهم  اآلف   10 الأول:  املركز  جائزة 

تدريبية مع جيتي اإميجز ت�صمل اأربع فعاليات 
جائزة املركز الثاين: 5 اآلف درهم
جائزة املركز الثالث: 3 اآلف درهم

اإطار فعالياته ل�صيف بالدي   الريا�صي يف  الثقايف  الذيد  نادي  نظم 
للفئات  ال��ن��ادي  مب�صبح  اأم�س  ظهر  مل�صاركيه  �صيقة  مائية  فعاليات 

العمرية من عمر ثماين �صنوات حتى اثنا ع�صر عاما .
املائية مناف�صات عدة وهي م�صابقة جمع احل�صى  الألعاب  و�صهدت  
الزوراق  با�صتخدام  الكرات  وجمع  احل�صى،  جمع  حرة  25م  و�صباق 
ومترير الكرات عر احللقات املعلقة وم�صابقة عبور احلو�س بالتتابع 
وم�صابقة حرة 50م ويف نهاية امل�صابقات مت تكرمي الفائزين باملراكز 
الوىل تقديًرا لهم ولبث روح التناف�صية والتفوق دائما حيث مت تكرمي 
كال من الأوائل وهم   حممد ر�صا وحمد ال�صوين و�صامل �صلطان يف 
م�صابقة جمع احل�صى ويف �صباق ال25م حره كان الفائزون هم �صعيد 
خليفة ويحى حممد واحمد ندمي ا�صحاب املراكز الثالث الوىل فئة 
ال�صغار اما فئة الكبار فتم تكرمي �صعيد ال�صوين واحمد خالبي وورد 

اأمين  . واأ�صار را�صد بن خمي�س الطنيجي م�صرف الن�صاط ال�صيفي 
األعاب مائية يف  اأن النادي يحر�س  �صنويا على تنظيم  بنادي الذيد 
امل�صح والتي حتظى باإقبال امل�صاركني، واأو�صح اأن تلك الألعاب املائية 
ومنا�صبة  للم�صاركني   اآمنه  تناف�صية  وم�صابقات  م�صلية  األعاب  هي 
لقدراتهم البدنية واأعمارهم اجل�صدية  واأ�صاف را�صد الطنيجي  يل 
تتنا�صب  التي  املختلفه  الفعاليات  من  الكثري  ي�صم  الذيد  ن��ادي  اأن 
وال�صرور جلميع  البهجة  ت�صنع جو من  والتي  العمار  مع خمتلف 

امل�صاركني .
واأ�صاد الطنيجي بدعم الهيئة وجمل�س ال�صارقة الريا�صي لفعاليات 
نادي الذيد والذي تلقى النجاح ال�صنوي يف ظل حر�س النادي على 
الراغبني يف  اأم��ام  �صالته  وفتح  اأن�صطة  ماعنده من  اأف�صل  تقدمي 

ممار�صة الريا�صة بجانب الهتمام بالن�صاط الرفيهي والثقايف .

مهرجان لالألعاب �ملائية ب�سيف نادي �لذيد وتكرمي �لفائزين 

جمعة ال�ص�م�صي : ننظم فع�لي�ت ثق�فية وترفيهية وري��صية متنوعة ت�صقل خبات امل�ص�ركني وت�صتنفر يف نفو�صهم الإبداع

نادي �حلمرية ينظم فعاليات كرة �لقدم و�للياقة �لبدنية ل� 600 م�سارك

�ملوؤمتر �لدويل لريا�سة �ملر�أة وجيتي �إميجز يطلقان م�سابقة �لت�سوير �لريا�سي 2017
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ال�صيخ  ط��ي��ار  ال��رك��ن  ال��ل��واء  �صهد 
اأح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون ب����ن حممد 
اخلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ختام  ام�س  والحتياطية  الوطنية 
الوطنية  اخلدمة  كاأ�س  مناف�صات 
للجيوجت�صو  والح����ت����ي����اط����ي����ة 
الربية  مركز  يف  وذل��ك  ال�صاد�صة 

الريا�صية الع�صكري باأبوظبي .
لعبني   603 البطولة  يف  ���ص��ارك 
الوطنية  اخل���دم���ة  جم���ن���دي  م���ن 
والزرق  البي�س  احل��زام  فئتي  يف 
جوائز  على  بينهم  ما  يف  تناف�صوا 

البطولة والتتويج بامليداليات.
مناف�صات  على  البطولة  وا�صتملت 
احل���زام الأب��ي�����س واحل����زام الأزرق 
لفئة العمومي ومب�صاركة خمتلف 

قيادات القوات امل�صلحة.
اللواء  ق����ام  امل��ن��اف�����ص��ات  خ��ت��ام  ويف 
ال���رك���ن ط���ي���ار ال�����ص��ي��خ اأح���م���د بن 
طحنون اآل نهيان بتتويج الالعبني 

والوحدات الفائزة بالبطولة.

كالتايل  ال���ن���ت���ائ���ج  اأ����ص���ف���رت  وق�����د 
ال���ق���وات اجلوية  ع���ن ف����وز ق���ي���ادة 
يف  الأول  باملركز  اجل���وي  وال��دف��اع 
الفرعية  الوحدات  كاأ�س  مناف�صات 

ال��ق��وات الرية  ق��ي��ادة  ف��ازت  بينما 
اخلدمة  هيئة  ك��اأ���س  مناف�صات  يف 
ال�صاد�صة  والحتياطية  الوطنية 
“ يف حني فاز  الأبي�س  “ احل��زام 

حر�س  قيادة  املثايل  الفريق  بلقب 
الرئا�صة.

كانت  الزرق فقد  ويف فئة احل��زام 
ال�����ص��دارة ل��ق��ي��ادة ال��ق��وات اجلوية 

وال��دف��اع اجل��وي فيما ح�صل على 
الدفاع  قيادة  املثايل  الفريق  لقب 

الكيميائي.
التقاط  مت  احل����ف����ل  ن���ه���اي���ة  ويف 

ال�صورة التذكارية مع الفائزين.
وق����د اأ�����ص����اد ال����ل����واء ال���رك���ن طيار 
ال�صيخ اأحمد بن طحنون اآل نهيان 
الوطنية  اخل���دم���ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 

والحتياطية يف ختام احلفل بدعم 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

اجلوجيت�صو  ل��ري��ا���ص��ة  امل�����ص��ل��ح��ة 
وع��زز من  اأ�صهم يف تطويرها  مما 

انت�صارها.
من  اجليوجت�صو  ريا�صة  اأن  واأك��د 
الريا�صات الهامة التي ت�صتحق منا 
كل الهتمام حيث و�صلت الريا�صة 
دليل  وهذا  العاملية  اىل  الإماراتية 
الر�صيدة  ال���ق���ي���ادة  اه���ت���م���ام  ع��ل��ى 
دعم  اأن  اإىل  م�صرياً   . اللعبة  بهذه 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
زايد اآل نهيان كان له الأثر الكبري 
على  وممار�صاتها  بها  النهو�س  يف 
اأبناء  بتمكني  اأ���ص��ه��م  وا���ص��ع  ن��ط��اق 
من�صات  اإىل  الو�صول  من  الوطن 
التتويج وح�صد البطولت العاملية 
الركن  ال���ل���واء  ول��ف��ت  وال���ق���اري���ة. 
طيار ال�صيخ اأحمد بن طحنون اإىل 
امل�صلحة  العامة للقوات  القيادة  اأن 
اأولت هذه الريا�صة جل اهتمامها 
ك���ون���ه���ا ت��ن��م��ي وت�����ص��ق��ل م���ه���ارات 

املجندين.

للريا�صات  ال��ف��ج��رية  ن����ادي  ل��ع��ب 
 1999 البحرية الذي تاأ�ص�س عام 
الريا�صات  تطوير  يف  ا�صا�صيا  دورا 
البحرية يف الإمارة وخطى خطوات 
التنظيم  ت��اأ���ص��ي�����ص��ه يف  م��ن��ذ  ك��ب��رية 
وامل�صاركة يف البطولت العاملية مبا 
ال�صيخ  ال�صمو  روؤي��ة �صاحب  يعك�س 
ح��م��د ب���ن حم��م��د ال�����ص��رق��ي ع�صو 
الفجرية  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
امل�صتمرة  وت���وج���ي���ه���ات���ه  ال���ث���اق���ب���ة 
ودع������م ���ص��م��و ال�������ص���ي���خ حم���م���د بن 
الفجرية  عهد  ويل  ال�صرقي  حمد 
وم��ت��اب��ع��ة ال�����ص��ي��خ ���ص��ي��ف ب���ن حمد 
ب���ن ���ص��ي��ف ال�����ص��رق��ي رئ��ي�����س ن���ادي 
الفجرية للريا�صات البحرية لدفع 
اعلى  اىل  والو�صول  التطور  عجلة 

املعايري العاملية .
وتتميز اجن��ازات النادي يف املحافل 
الدولية حيث ي�صغل النادي ع�صوية 
البحرية  للريا�صات  ال��دويل  احت��اد 
ون����ائ����ب رئ���ي�������س احت������اد الم��������ارات 
وع�صوية  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ص��ات 
الريطانية  امل���ل���ك���ي���ة  اجل���م���ع���ي���ة 
لليخوت وع�صوية اجلمعية الدولية 
للغو�س وع�صوية اجلمعية الدولية 

لل�صيد ال�صماك.

وق��������ال اأح�����م�����د اب�����راه�����ي�����م امل����دي����ر 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ل����ن����ادي ال���ف���ج���رية 
النادي  ان  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ص��ات 
البطولت  م��ن  العديد  ي�صت�صيف 
التي  العاملية  والبحرية  الريا�صية 
ي��ن��ظ��م��ه��ا ال���ن���ادي مل���ا ت���وف���ره ام���ارة 
وامتيازات  ت�صهيالت  من  الفجرية 
لالإمارة  البطولت  جتذب منظمي 

ا�صبحت  ح��ت��ى  الم��������ارات  ودول������ة 
�صنوي  ب�صكل  تقام  البطولت  ه��ذه 

وباإقبال متزايد عاما بعد عام.
واو��������ص�������ح ان��������ه م������ن ال����ب����ط����ولت 
النادي  ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي  وامل�����ص��اب��ق��ات 
ال�صريعة  ل��ل��زوارق  ال��ع��امل  بطولة 
ال���ع���امل  وب���ط���ول���ة  الوىل  ال���ف���ئ���ة 
العامل  وبطولة  ال���ص��م��اك  لل�صيد 

وبطولة   2 ال���ف���ورم���ال  ل����ل����زوارق 
الك�س  ال�صريعة  ل���ل���زوارق  ال��ع��امل 
���ص��م��و رئ��ي�����س الدولة  ك���ات وك���اأ����س 
ملارثون  العامل  وكاأ�س   2 للفورمال 
ال�������ص���ب���اح���ة وم�������ص���اب���ق���ات امل����راك����ب 
املائية  وال������دراج������ات  ال�������ص���راع���ي���ة 
البحرية  ال��ري��ا���ص��ات  اىل  ا���ص��اف��ت 
ال�صو�س  ق����وارب  ك�صباق  ال��راث��ي��ة 

التقليدية  ال�����ص��راع��ي��ة  وال����ق����وارب 
فيما  املحلية  التجديف  و�صباقات 
اجلمعية  اجتماع  النادي  ا�صت�صافة 
ال����ع����م����وم����ي����ة ل������الحت������اد ال��������دويل 

للريا�صات البحرية.
املبادرات  اىل  ابراهيم  احمد  واأ�صار 
اخل���ريي���ة ل���ل���ن���ادي ب���ال���ت���زام���ن مع 
ع��ام��ا للخري   2017 ع���ام  اط���الق 

مل�صاركة  امل��ج��ال  ات��اح��ة  بينها  وم��ن 
اليتام واأ�صحاب الهمم يف فعاليات 
ال��ري��ا���ص��ي��ة خ����الل �صهر  ال����ن����ادي 
ن���وف���م���ر امل���ق���ب���ل ب�����ص��ك��ل جم���اين 
املهمة  الفئة  هذه  وت�صجيع  للدعم 
اخلري  ثقافة  وللن�صر  جمتمعنا  يف 
البحرية يف  الريا�صات  اطار  �صمن 
الم��ارة والتي تعتر بادره متميزة 

يف عام اخلري.
وي�����ص��م م��ب��ن��ى ال���ن���ادي امل��ط��ل على 
�صواطئ الفجرية 4 مطاعم ومراكز 
الغو�س  ل���ل���ت���دري���ب  و  ل���ل���رح���الت 
تاأتي �صمن  و�صيد ال�صماك والتي 
النادي  يقدمها  ال��ت��ي  الت�صهيالت 
ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني وال������زوار 
قريبا  �صيتم  كما  الفجرية  لالإمارة 

افتتاح فندق بجانب النادي والذي 
�صي�صهم جذب الزوار و رواد النادي 

ب�صكل كبري .
وي�صم النادي اول مركز يف المارات 
وتاأهيل  للتدريب  الأو�صط  وال�صرق 
البحرية  ال��ري��ا���ص��ات  يف  النا�صئني 
حت�����ت م�������ص���م���ى ف����ري����ق ال���ف���ج���رية 
من  بدعم  ي��اأت��ي  وال���ذي  لل�صباقات 
الن�سء  بت�صجيع  العهد  ويل  �صمو 
واملهتمني لهذه الريا�صات البحرية 
امل��رك��ز اىل  يف الإم���ارة حيث يهدف 
ان�������ص���اء ج��ي��ل م��ت��م��ك��ن وم��ت��م��ي��ز يف 
التطور  �صمن  البحرية  الريا�صات 
ال���ذي ت�صهده  ال��ري��ا���ص��ي  احل����راك 
الم������ارة وال�����ذي ي�����ص��م ن��خ��ب��ة من 

املدربني .
30 ع�صوا  اكرث من  املركز  وي�صم 
النا�صئني  فئة  من  للمركز  منت�صبا 
والذين  م��واط��ن��ني وم��ق��ي��م��ني  م��ن 
ا�صافة  متكامل  بتدريب  يتمتعون 
ب�صكل  ال��ن��ق��ل  و���ص��ائ��ل  ت��وف��ري  اىل 
م�صاركة  اول  و����ص���ت���ك���ون  جم�����اين 
املقبل  اغ�صط�س  �صهر  يف  للفريق 
يف جمهورية املجر ولأول مرة على 
الم���ارات يف بطولة  دول��ة  م�صتوى 

العامل الزوارق الفورمال.

�ختتام مناف�سات كاأ�س �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية للجيوجت�سو

نادي �لفجرية للريا�سات �لبحرية .. م�سرية من �لإجناز�ت �لد�خلية و�مل�ساركات �خلارجية

اختتمت م�صاء يوم اأم�س الأول فعاليات املخيم ال�صيفي الأول للريا�صات 
البحرية الذي نظمه نادي ال�صارقة الدويل للريا�صات البحرية بالتعاون 
مع جمل�س ال�صارقة الريا�صي حتت �صعار “عي�س حياة البحر” مب�صاركة 

. �صنة   16 وحتى   12 من  الأعمار  مثلوا  م�صارك   100
املتاحة  الإمكانيات  كافة  البحرية  للريا�صات  ال�صارقة  نادي  ر�صد  وقد 
اأهم  اأح��د  ليكون  اعتماده  مت  ال��ذي  املخيم  من  الأوىل  الن�صخة  لنجاح 

الأن�صطة البحرية التي ينظمها النادي هذا املو�صم .
كما ر�صد النادي جمموعة من الأهداف البناءة والتي جنح يف حتقيقها 
من خالل تنظيم املخيم والتي من �صاأنها تعزيز الدور املجتمعي للنادي 
وتوفري فر�س املمار�صة الريا�صية البحرية الرويحية وبث روح الولء 
ممار�صة  خالل  من  وال�صباب  الأطفال  بني  الوطنية  وال��روح  والنتماء 

الن�صطة البحرية واكت�صاف مواهب الأطفال وال�صباب وتطوير اأدائهم 
وا�صتثمار وقت الفراغ خالل ال�صيف لدى الأطفال وال�صباب مبا يعود 

بالنفع عليهم واأ�صرهم واملجتمع.
و قد �صمل برنامج املخيم على الفعاليات البحرية املنوعة منها ح�ص�س 
تعليمية للدراجات املائية والتجديف والكياك والك�صافة البحرية و كرة 
قدم والطائرة ال�صاطئية بالإ�صافة ايل عدد من الن�صطة الرفيهية و 

الرحالت .
و اكد �صعادة علي �صامل املدفع رئي�س جمل�س ادارة نادي ال�صارقة البحري 
ان املخيم حقق كل اأهدافه املر�صودة و�صاهم يف ن�صر الريا�صات البحرية 
واكت�صاف حمبيها م�صيدا بدعم جمل�س ال�صارقة الريا�صي وم�صاهمته 

الكبرية يف جناح احلدث. 

�ختتام �ملخيم �ل�سيفي للريا�سات �لبحرية بال�سارقة



اخلميس   27   يوليو    2017  م   -   العـدد  12081  
Thursday  27   July   2017  -  Issue No   12081

19191919

الفجر الريا�ضي
هوني���س: ب��اي��رن ل��ن ي��دخ���ل يف ح���رب �ل�سفق����ات

اأكد رئي�س نادي بايرن ميونيخ اأويل هوني�س اأن بطل الدوري الأملاين 
�صوق  يف  حاليا  القائمة  ال�صفقات  ح��رب  يف  يدخل  لن  القدم  لكرة 

النتقالت ال�صيفية، وا�صفا ما يح�صل ب�اجلنون .
وقال هوني�س لوكالة �صيد الأملانية الريا�صية التابعة لفران�س بر�س 
اريد  ي��ورو، ل  200 مليون  اأو   150 اأري��د �صراء لعب مقابل  “ل 
اأمر نرف�صه متاما يف بايرن«.  اأك��ون طرفا يف هذا اجلنون. هذا  اأن 
بطل  ت�صل�صي  على  بايرن  ف��از  حيث  �صنغافورة  من  هوني�س  وك�صف 
انكلرا 3-2 الثالثاء ويلتقي انر ميالن الإيطايل اخلمي�س �صمن 
كاأ�س الأبطال الدولية الودية، اأن النادي البافاري م�صتعد حتى اىل 
بلقب دوري  الفوز  اأن ي�صع  تخفي�س م�صتوى طموحاته ول ميكن 
اأبطال اأوروبا “كهدف له” يف ظل “هذا اجلنون الذي يجتاح �صوق 

النتقالت«.

واأ�صاف هدفنا هو اأن نكون اأبطال ال��دوري الأمل��اين واأن نذهب اىل 
اأبعد ما ميكن يف الكاأ�س الأملانية واأن نلعب يف دوري الأبطال. نحن 
بني اأف�صل ثالثة اأو اأربعة فرق يف اوروبا، واأي من الفرق الثالثة اأو 

الأربعة باإمكانه الفوز بدوري الأبطال .
الرازيلي  انتقال  امكانية  الأخ��رية احلديث عن  ال�صاعات  وكرث يف 
نيمار من بر�صلونة الإ�صباين اىل باري�س �صان جرمان الأملاين مقابل 
ريال  رغ��ب��ة  ع��ن  الإع���الم  و�صائل  ي���ورو، كما حت��دث��ت  222 مليون 
ال�صاب كيليان مبابي من موناكو  الفرن�صي  الإ�صباين ب�صم  مدريد 
الأخرى،  لالأندية  وخ��الف��ا  ي���ورو.  مليون   180 مقابل  الفرن�صي 
النتقالت  �صوق  يف  متحفظا  بايرن  ك��ان  منها،  الإنكليزية  ل�صيما 
خامي�س  الكولومبي  الألعاب  �صانع  �صم  وقد  الآن،  حتى  ال�صيفية 
�صبيل  على  كانت  ال�صفقة  ه��ذه  وحتى  مدريد،  ري��ال  من  رودريغيز 

47،5 مليون يورو  الإعارة ملدة عامني، لكن النادي البافاري اأنفق 
الو�صط  التعاقد مع لعب  اأجل  واملكافاآت من  من �صمنها احلوافز 
من  هوني�س  وح��ذر  ل��ي��ون.  م��ن  تولي�صو  كورنتان  ال�صاب  الفرن�صي 
اخليالية،  ال�صفقات  توا�صلت  ح��ال  يف  به  املبالغ  الإن��ف��اق  تداعيات 
الأمر  ه��ذا  على  �صيوافقون  امل�صاهدون  ك��ان  اإذا  “ات�صاءل  م�صيفا 
على املدى الطويل، وعلى املدربني اي�صا الت�صاوؤل اإذا كان ما يح�صل 

منطقيا«.
الريا�صي  م��دي��ره  اأ���ص��م��ه  ع��ن  �صيك�صف  ب��اي��رن  اأن  هوني�س  وك�صف 
اجلديد “يف الأ�صابيع املقبلة” من اأجل �صد الفراغ املوجود منذ عام 
الإعالم  زام��ر. ور�صحت و�صائل  املن�صب بعد رحيل ماتيا�س  يف هذا 
بومل  فان  م��ارك  الهولندي  بايرن  يف  ال�صابقني  الالعبني  الملانية 

ومريو�صالف كلوزه لتويل هذا املن�صب.

القدم  لكرة  الإنكليزي  للمنتخب  التاريخي  الهداف  اأكد 
واي����ن روين اإن����ه ي��ت��ط��ل��ع ب���ف���ارغ ال�����ص��ر ل��ت��ح��ق��ي��ق حلم 
ال��ط��ف��ول��ة ومت��ث��ي��ل ف��ري��ق��ه اجل��دي��د-ال��ق��دمي ايفرتون 

ال��ق��اري��ة، ام�����س الأرب���ع���اء ع�صية زيارة  ال�����ص��اح��ة  ع��ل��ى 
غودي�صون  اىل  ال�����ص��ل��وف��اك��ي  روج���وم���ب���ريوك 

بارك من اأجل خو�س ذهاب الدور التمهيدي 
بلقبي  وت��وج روين  الثالث من يوروبا ليغ 

خالل  ل��ي��غ  وي����وروب����ا  الأب����ط����ال  دوري 
فريقه  مع  بالجنازات  املليئة  م�صريته 
ال�������ص���اب���ق م��ان�����ص�����ص��ر ي���ون���اي���ت���د ال����ذي 

ت��رك��ه ه��ذا ال�صيف م��ن اأج���ل ال��ع��ودة اىل 
ف���ري���ق ال���ب���داي���ات اي���ف���رت���ون، لكن 

اأن  ي����وؤك����د  ال���ذه���ب���ي  ال���ف���ت���ى 
اخل��م��ي�����س �صد  م����ب����اراة 

روج����������وم����������ب����������ريوك 
������ص�����ت�����ك�����ون اإح����������دى 

اأف�صل اللحظات يف 
م�صواره الكروي.
م����ن  وروين 

امل���������ص����ج����ع����ني 
امل�����ت�����ف�����ان�����ني 
لي����ف����رت����ون 
كان  اأن  م��ن��ذ 
وهو  ���ص��ب��ي��ا، 
داف���������������ع ع���ن 

القطب  ال��وان 
ملدينة  الأزرق 

اأن  ق����ب����ل  ل����ي����ف����رب����ول 
2004 وهو  يركه عام 

عمره  من  ع�صرة  الثامنة  يف 
ال�صياطني  ب��ف��ري��ق  ل��الل��ت��ح��اق 
احلمر مقابل 27 مليون جنيه 
ا�صرليني )35 مليون دولر(.

اخلمي�س  روين  و����ص���ي���ح���ق���ق 
ح������ل������م ارت������������������داء ال����ق����م����ي���������س 
مباراة  يف  لي���ف���رت���ون  الأزرق 
اوروب��ي��ة، رغ��م اأن امل��واج��ه��ة مع 
���ص��وى يف  روج��وم��ب��ريوك لي�صت 

مل�صابقة  الثالث  التمهيدي  الدور 
مباراة  و���ص��ت��ك��ون   . ل��ي��غ  ي���وروب���ا 

اخلمي�س الأوىل لروين على �صعيد 
امل�صابقات يف ملعب غودي�صون بارك 

13 عاما،  م��ن��ذ  ك��الع��ب لي��ف��رت��ون 
وقد اأكد املهاجم البالغ 31 عاما اأنه 

على  اي��ف��رت��ون  م��ع  اللعب  اأردت  لطاملا 
لأين  باخليبة  �صعرت  الأوروب���ي.  ال�صعيد 
مل اأمتكن �صابقا من حتقيق هذا الأمر لكن 
اأمامي للقيام بذلك  الفر�صة �صانحة الآن 

مان�ص�صر  تاريخ  يف  ه��داف  اأف�صل  ووا���ص��ل 
املا�صي  امل��و���ص��م  باللقب  ف��زت  “اأنا  يونايتد 

اأن نذهب  ناأمل كفريق  مع يونايتد، وبالتايل 
اىل اأبعد ما ميكن، ورمبا اأن نحاول الفوز به، ل 

اأحد يعلم...«. واأ�صار روين �صيكون يوما عاطفيا يف 
اأتطلع بفارغ ال�صر  اأول مباراة يل بعد العودة واأنا 

خلو�س  ال�صر  ب��ف��ارغ  اأت��ط��ل��ع  اأن���ا  باملجمل،  ل��ذل��ك. 
واأن  ب�صكل منتظم  اأع��ود للعب  اأن  اأم��ل  املو�صم، على 

املباراة  الأم��ام. وتعود  امل�صي نحو  النادي يف  اأ�صاعد هذا 
ايفرتون على ملعب  بقمي�س  لروين  الأخ��رية  الر�صمية 
غودي�صون بارك اىل مايو 2004 �صد بولتون واندررز. 
يف  املا�صي  املو�صم  هم�س  ال��ذي  روين  واع��رف 
15 مباراة  اأ�صا�صيا يف  يونايتد حيث لعب 
امل��م��ت��از حت���ت قيادة  ال������دوري  ف��ق��ط يف 
اأن  مورينيو،  جوزيه  الرتغايل  امل��درب 
دخ���ول ال��ن��ف��ق امل����وؤدي اىل امل��ل��ع��ب يولد 
اأف��ع��ل ذلك  واأن  امل��م��ي��ز،  ال�����ص��ع��ور  ذل���ك 
ب��ق��م��ي�����س اي���ف���رت���ون ف�����ص��ت��ك��ون حلظة 
ب��ال��ن�����ص��ب��ة يل . وي���اأم���ل روين  مم��ي��زة 
الوقت  امل��زي��د م��ن  ب��اأن يح�صل على 
م��ن خالل  امللعب  اأر���ص��ي��ة  يف 
ايفرتون  اىل  النتقال 
الذي تخلى ليونايتد 
ع������������ن م�����ه�����اج�����م�����ه 
روميلو  البلجيكي 
لوكاكو يف �صفقة 
بلغت  ���ص��خ��م��ة 
مليون   85،5
وذلك  ي���ورو، 
ب�����������ه�����������دف 
اىل  العودة 
امل���ن���ت���خ���ب 
ال�����وط�����ن�����ي 
وامل���������ص����ارك����ة 
ال�صيف  م���ع���ه 
امل������������ق������������ب������������ل يف 
رو�صيا  م����ون����دي����ال 
مكانه  ف���ق���د  اأن  ب���ع���د 
و�صارة القائد حتت ادارة 
غاريث  اجل����دي����د  امل�������درب 

�صاوثغيت.
التا�صعة  يف  روين  وك�������ان 
م����ن ع���م���ره ح����ني ج��ل�����س يف 
وميبلي  م���ل���ع���ب  م�����درج�����ات 
املف�صل  ف���ري���ق���ه  مل�������ص���اه���دة 
الأخري  بلقبه  يفوز  ايفرتون 
1995 حني تغلب على  عام 
مان�ص�صر يونايتد بالذات يف 
وما  ال��ك��اأ���س.  م�صابقة  نهائي 
ملدينة  الأزرق  ال��ق��ط��ب  زال 
ليفربول ينتظر اللقب التايل 
و�صيحاول  عقدين،  من  لأك��رث 
على  اي���ف���رت���ون  م�����ص��اع��دة  روين 
مناف�صة الكبار �صمن م�صروع املدرب 
رونالد كومان الذي عزز فريقه هذا 
الدويل مايكل  املدافع  ال�صيف ب�صم 
ك����ني ب���رين���ل���ي واحل������ار�������س ج������وردن 
الو�صط  ولع��ب  �صندرلند  بيكفورد 
اياك�س  ك��ال���ص��ن  داي���ف���ي  ال��ه��ول��ن��دي 
النيجريي  وامل��ه��اج��م��ني  ام�������ص���ردام 
البلجيكي  اوب����ن  اون��ي��ي��ك��ورو  ه���رني 
والإ���ص��ب��اين ���ص��ان��درو رام��ريي��ز ملقة 
كورا�صاو  والظهري كوكو مارتينا من 

�صاوثمبتون.

القدم  لكرة  الإ�صباين  واملنتخب  بر�صلونة  دف��اع  قلب  اع��رب 
جريار بيكيه جمددا عن قناعته باأن النجم الرازيلي نيمار 
باري�س  اأن  عن  احلديث  رغم  الكاتالوين  النادي  يف  �صيبقى 
�صان جرمان الفرن�صي م�صتعد لدفع 222 مليون يورو من 
اأجل احل�صول على خدماته. لكن قناعة بيكيه ت�صتند على 
املباراة  ع�صية  وق��ال  داخلية،  معلومات  على  ولي�س  حد�صه 
مان�ص�صر  �صد  وا�صنطن  الأم��ريك��ي��ة  العا�صمة  يف  ال��ودي��ة 
يونايتد الإنكليزي يف كاأ�س الأبطال بن�صختها الأمريكية، اإنه 
اأجريته معه وعلى  ال��ذي  راأي �صخ�صي مبني على احلديث 
حد�صي. لكن ما اأقوله لي�س ر�صميا ولي�س من �صاأين القول 
باأنه باق اأو راحل . و�صبق لبيكيه اأن ن�صر الأحد �صورة على 
توير ب�صحبة نيمار مرفقة بتعليق اإنه باق باللغة الإ�صبانية، 
اإل ان املعني املبا�صر باملو�صوع التزم ال�صمت واأبقى الغمو�س 

قائما.
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  زمالئه  مع  املتواجد  نيمار،  يعلق  ومل 
حيث ي�صتعد النادي الكاتالوين للمو�صم اجلديد، حتى الآن 

على التقارير ب�صاأن احتمال انتقاله اىل �صان جرمان.
بتقارير  املا�صية  الأي��ام  خالل  الريا�صية  ال�صحافة  وحفلت 
عن احتمال انتقال نيمار اىل �صفوف النادي الباري�صي الذي 
فقد املو�صم املن�صرم لقب الدوري الفرن�صي حل�صاب موناكو، 
ويجهد لتعزيز ت�صكيلته مبا ي�صمن له هدفه الأبرز: اإحراز 

لقب دوري اأبطال اأوروبا للمرة الأوىل.
وغذى نيمار الذي ان�صم اىل النادي الكاتالوين يف 2013 
ن�صر  عندما  التقارير  ه��ذه  الرازيلي،  �صانتو�س  من  قادما 
املا�صية،  اجلمعة  “ان�صتاغرام”  م��وق��ع  على  ح�صابه  ع��ر 

دون تعليق. �صورة له وهو يف و�صع “تفكري”، 
قطر  هيئة  م��ن  اململوك  ج��رم��ان  �صان  ان  التقارير  واأف���ادت 
لال�صتثمارات الريا�صية، م�صتعد لدفع قيمة البند اجلزائي 
لف�صخ عقد نيمار مع بر�صلونة، والبالغة 222 مليون يورو، 
ما �صيجعل منه اأغلى لعب يف العامل، بدل من الفرن�صي بول 
بوغبا الذي انتقل يف �صيف 2016 من يوفنتو�س اليطايل 

اىل مان�ص�صر يونايتد النكليزي مقابل 105 ماليني.
�صنويا  راتبا  نيمار  �صيعر�س على  �صان جرمان  ان  تردد  كما 
ون�صاطات  ح��واف��ز  اىل  ا�صافة  ي���ورو،  مليون   30 اىل  ي�صل 

جتارية مربحة.
واأكد بيكيه الثالثاء اأن ال�صورة والتعليق اللذين ن�صرهما 

على توير مل يزعجا نيمار، م�صيفا “كنت ب�صحبة 
ن��ي��م��ار ورف��اق��ه الإث��ن��ني امل��ا���ص��ي يف غ��رف��ت��ه ومل 

كان  العك�س،  على  الإط���الق.  على  م�صتاء  يكن 
�صعيدا«.

ووا�صل “نحن نتحدث معه. عالقتنا وطيدة 
لي�س كزمالء وح�صب بل كاأ�صدقاء اي�صا”، 

م�صتبعدا اأن يكون املال خلف تفكري نيمار 
لكنه  “كامب نو”  باحتمال الرحيل عن 
خلف  �صتقف  ري��ا���ص��ي��ة  غ��اي��ات  اأن  ي���رى 

خطوة من هذا النوع يف حال ح�صولها.
مكان  اأف�صل  بر�صلونة  اأن  بيكيه  واأك���د 
مل  اإذا  باري�س،  يف  لأن��ه  لنيمار  بالن�صبة 
اأوروب���ا فلن يتمكن  اأب��ط��ال  يفز ب��دوري 

وراأت �صحيفة  ي�صتحقه.  ال��ذي  التقدير  على  احل�صول  من 
�صبورت اأن الذي �صدر عن بيكيه ام�س الأول الثالثاء يزيد 

الدفاع  نيمار لأن قلب  ب�صاأن م�صتقبل  ال�صكوك 
الثقة  ع��ن  وا���ص��ح  ب�صكل  ت��راج��ع  ال����دويل 

التي اأبداها يف تغريدة الأحد، م�صيفة 
ب��ي��ك��ي��ه ت���راج���ع وغ����ذى ح��ال��ة عدم 

اليقني.
ال�صحيفة  يف  الكاتب  واع��ت��ر 

الو�صع  اأن  ان��درو  توما�س 
ي���������ص����ع����ف ال�����ث�����ق�����ة يف 

اأروق������ة ال���ن���ادي. ما 
يوؤمل حقا هنا هو 

الالعب  ���ص��م��ت 
ن���ف�������ص���ه، وه�����ذا 
ال�����������ص�����م�����ت يف 
يقول  ال��ن��ه��اي��ة 

الكثري.
نيمار  وغ�����ادر 
بعد  امل����ل����ع����ب 

على  ال��ف��وز 

يوفنتو�س دون التحدث اىل ال�صحافيني، وقد اعتر اندرو 
اأنهم يف النادي مل يتوقعوا اأن تذهب املفاو�صات بني باري�س 
�صان جرمان والالعب اىل هذا احلد. ويف املوؤمتر ال�صحايف 
ما�صكريانو  خافيري  الأرجنتيني  امل��داف��ع  ن�صح  ذات���ه، 
زميله الرازيلي بتقييم كل اليجابيات وال�صلبيات 
جرمان،  ���ص��ان  اىل  املحتمل  انتقاله  م��ع  امل��راف��ق��ة 
قاله  م��ا  امل��ي��زان.  يف  الأم���ور  ي�صع  اأن  عليه  م�صيفا 
اأن  نريده  الذي يخاجلنا جميعا،  ال�صعور  بيكيه، هو 
يبقى. جميعنا نريد بقاءه. ويف ميامي، جتنب املدرب 
اثارة  امي��ري  اون��اي  جرمان  �صان  لباري�س  ال�صباين 
املتمثل  احلا�صر  عن  احلديث  مف�صال  نيمار،  مو�صوع 
الأمريكية  جولته  يف  لفريقه  الثالثة  الودية  باملباراة 

الأربعاء �صد يوفنتو�س الإيطايل.
واأكد اميري “نحن ملزمون باحلديث عن احلا�صر، 
حاليا  الفريق  ي�صكلون  الذين  الالعبني  عن 
وعن مباراتنا مع يوفنتو�س. النادي يعمل 
ب�صكل جيد، وناأمل باأن يكون لدينا اف�صل 
فريق. اذا ان�صم الينا لعب جديد، �صنتكلم 

عنه عندما ي�صل«.
ادين�صون كافاين  الوروغ��وي��اين  ال��دويل  وب���دوره، تهرب 
خالل املوؤمتر من الرد مبا�صرة، وقال بالتاأكيد نتحدث 
باللعب اىل جانب  رغبة  دائما  ولدينا  عن لعب كبري 
ال��ك��الم ح��ول هذا  ك��ب��ار، لكن هناك كثري م��ن  لعبني 

املو�صوع.
الالعبون  هو  يهم  ما  الباري�صي  الفريق  ه��داف  وا�صاف 
كان  اذا  لكن  الفريق،  هو  املهم  الفريق.  ي�صكلون  الذين 
ف�صي�صتقبلون  الينا،  �صين�صمون  ج��دد  لعبون  هناك 

بالتاأكيد اح�صن ا�صتقبال .
نيمار  انتقال  ملف  يف  حم�صوم  �صيئا  اأن  يبدو  ول 
اىل �صان جرمان، رغم تاأكيد و�صائل اعالم مثل 
انتقال  ان  الفرن�صية  ب��اري��زي��ان  ل��و  �صحيفة 
القرن قد ينجز يف الأيام القليلة املقبلة ، وذلك 

يف ن�صختها اللكرونية م�صاء الأحد.
اذ  ال�صحيفة،  ه��ذه  على  التاأكيد  يقت�صر  ومل 
الأمريكية  ان  بي  ا���س  اي  �صبكة  اأي�صا  اأوردت���ه 
التي نقلت عن مقربني من نيمار مل ت�صمهم، 
�صان  اأعطيا  وال��ده  اأعماله  ووكيل  الأخ��ري  ان 
اىل  الالعب  انتقال  على  موافقتهما  جرمان 

�صفوفه يف عقد ميتد اأربعة اأعوام.
عن  نيمار  �صوؤال  ال�صبت  ال�صحافيون  وح��اول 
كل اجلدل الدائر حاليا، وذلك يف ختام املباراة 
نيويورك  يف   1-2 يوفنتو�س  م��ع  ال��ودي��ة 
الرازيلي  ف��ي��ه��ا  ���ص��ج��ل  وال��ت��ي 
ان  اإل   .1-2 ال���ف���وز  ه����ديف 
بتوزيع  اك���ت���ف���ى  ال�����الع�����ب 
البت�صامات والتقاط �صور 
�صيلفي مع م�صجعني، قبل 

مغادرة امللعب.

روين جاهز حللم �لطفولة يف �يفرتون 

ديوكوفيت�س يعلن �نتهاء مو�سمه ب�سبب �لإ�سابة 
اعلن جنم كرة امل�صرب ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�س 
ام�س انتهاء مو�صمه ب�صبب الإ�صابة التي يعاين منها 

يف م��رف��ق��ه، وذل���ك م��ن خ���الل ف��ي��دي��و ن�����ص��ره يف 
�صفحته على موقع في�صبوك.

من  الن�صحاب  اىل  ديوكوفيت�س  وا�صطر 
لبطولة  النهائي  رب��ع  ال��دور  يف  مباراته 
ومي���ب���ل���دون، ث��ال��ث��ة ال���ب���ط���ولت الأرب����ع 
الكرى، اأمام الت�صيكي توما�س برديت�س 

الآن  و�صيغيب  امل�صكلة،  ه��ذه  ب�صبب 
الأمريكية  ميدوز  فال�صينغ  عن 

املقبل وما تبقى من  ال�صهر 
املو�صم.

ديوكوفيت�س  وقال 
ال�������������ذي ي���ن���ه���ي 

دون  م���و����ص���م���ه 
ال������ف������وز ب������اأي 
كبري  ل�����ق�����ب 
ل���������ل���������م���������رة 
الأوىل منذ 
 ،2 0 1 0
ح�صابه  يف 
ع���������������ل���������������ى 

ف����ي���������ص����ب����وك 
“اأوج�����������������ه حت����ي����ات����ي 

ل��ل��ج��م��ي��ع م���ن ب���ل���غ���راد، لدي 
اع�����الن ا����ص���ارك���ك���م اي������اه، بعد 
ح��������وايل ع�������ام ون���������ص����ف من 
م��ع��ان��ات��ي م���ع الإ����ص���اب���ة يف 

املا�صية،  القليلة  الأ�صهر  يف  تفاقمت  والتي  مرفقي 
اتخذت قرار عدم خو�س اي دورة ملا تبقى من مو�صم 

.»2017
وتابع “لالأ�صف، كان يتوجب اتخاذ 
ال��ن��وع، ووميبلدون  ق���رار م��ن ه���ذا 
كانت من اأ�صعب امل�صاركات بالن�صبة 
م�صريا  يل يف ما يتعلق بالأوجاع”، 
حتى  طويلة  ل��ف��رة  ال��راح��ة  اأن  اىل 
حتى  ل��ه  مفيدة  �صتكون  املقبل  املو�صم 
على ال�صعيد النف�صي، ل�صيما اأن الالعب 
م�صتواه  املو�صم  ه��ذا  ي��ق��دم  مل  ال�صربي 
ب���اأي لقب  يفز  امل��ع��ه��ود ومل 
ك����ب����ري م����ن����ذ ب���ط���ول���ة 
العام  غ��ارو���س  رولن 
امل����ا�����ص����ي ح�����ني ت���وج 
ب����ل����ق����ب����ه ال�����ث�����اين 
ع�صر يف الغراند 

�صالم.
واأح�������������������������رز 
ال�����������الع�����������ب 
ال�����������������ص��������رب��������ي 
عاما   30 ال����ب����ال����غ 
املركز  وال��ذي تراجع اىل 
ال����راب����ع ع���امل���ي���ا، ل��ق��ب��ني منذ 
انطالق املو�صم يف دورتي الدوحة 
واي�صتبورن وخ�صر نهائي دورة روما 
الك�صندر  الأمل���اين  اأم��ام  للما�صرز 

زفرييف.

بيكي��ه مقتن��ع ببق���اء نيم��ار يف بر�سلون���ة 

��ستمر�ر حتطم �لأرقام �لقيا�سية يف 
بطولة �لعامل لل�سباحة 

يف  القيا�صية  الأرق�����ام  حتطيم  يف  امل��ت�����ص��اب��ق��ون  ا���ص��ت��م��ر 
حقق  حيث  امل��ج��ر  يف  امل��ق��ام��ة  لل�صباحة  ال��ع��امل  بطولة 
التتابع  �صباق  يف  عامليا  قيا�صيا  رق��م��ا  اأم��ري��ك��ي  رب��اع��ي 
الت�صفيات  خالل  مر   100 يف  اأربعة  املختلط  املتنوع 

ام�س الأربعاء.
وكانت اأربعة اأرقام قيا�صية عاملية حتطمت اأم�س الثالثاء 
�صجل  بعدما  ال�صباح  ه��ذا  الجن���ازات  تتوا�صل  ان  قبل 
راي��ان مرييف وكيفن كورد�س وكيل�صي ووري��ل ومالوري 
النهائي  قبل  ثانية  و40.28  دقائق  ثالث  كومرفورد 

املقرر يف وقت لحق اليوم.
وك�����ص��ر ال��رب��اع��ي الم��ري��ك��ي ال��رق��م ال��ق��ي��ا���ص��ي ال�صابق 
العامل  ب��ط��ول��ة  ال��ري��ط��اين يف  ال��ف��ري��ق  ب��ا���ص��م  امل�صجل 
1.43 ثانية ليتاأهل  2015 يف كازان الرو�صية بفارق 

بفارق نحو اأربع ثوان عن باقي املناف�صني.
جدول  اىل  املختلط  املتنوع  التتابع  م�صابقة  واأ�صيفت 
اأدرجت  حزيران  يونيو  ويف  عامني  قبل  العامل  بطولة 
اوملبياد  ج���دول  يف  امل�صابقة  ال��دول��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 

طوكيو 2020.
وقال مرييف الذي خا�س جولة �صباق الظهر انه واحد 
من اكرث ال�صباقات اثارة التي يتابعها ع�صاق ال�صباحة .

الوملبياد  برنامج  يف  املختلط  ال�صباق  ه��ذا  ادراج  وتابع 
�صي�صفي اإثارة على الريا�صة.

»كثري من النا�س يحبون م�صاهدة �صباق الفردي املتنوع 
النتيجة  خالله  وتتغري  �صر�صة  مبناف�صة  يحفل  لأن��ه 
اأكرث من مرة لكن عندما يناف�س �صباحون و�صباحات يف 

�صباق واحد تكون املتعة اأكر.
الفريق  �صجل  بينما  ث��ان��ي��ا  ال����ص���رايل  ال��ف��ري��ق  وح���ل 

الريطاين رابع اف�صل زمن.
وح�����ص��ل��ت ا���ص��رال��ي��ا ع��ل��ى دف��ع��ة م��ع��ن��وي��ة ع��ن��دم��ا بداأ 
كامريون مكفوي حماولته لنيل اأول لقب عاملي يف �صباق 

100 مر حرة بطريقة رائعة.
العامل  ب��ط��ول��ة  ع��ل��ى ف�صية  م��ك��ف��وي احل��ائ��ز  وت�����ص��در 
اق��ل من  �صجل  ال��ذي  الوحيد  ال�صباح  وك��ان  الت�صفيات 

48 ثانية يف الت�صفيات حيث �صجل 47.97 ثانية.
وقال مكفوي الذي حل �صابعا يف ريو مع قوة و�صعوبة 
�صباق 100 مر يتعني ان تخو�س املناف�صات با�صلوبك 

وان تاأمل يف حتقيق الأف�صل.
ثالثا  دري�صل  كاليب  ال�صاعد  المريكي  النجم  وتاأهل 

بعدما �صجل 48،26 ثانية.
ب���داأ ال��ي��اب��اين ك��و���ص��وك��ي هاجينو  ويف ���ص��ب��اق��ات اخ���رى 
 200 ب�صباق  اأمريكي  فائز غري  اأول  يكون  م�صعاه لن 
قدم  بعدما   2001 منذ  ل��ل��رج��ال  متنوع  ف���ردي  م��ر 

عر�صا واثقا خالل الت�صفيات.
ال�صباق  وهيمن مايكل فيلب�س وراي��ان لوكتي على هذا 
اأوملبية  ف�صية  على  احلائز  هاجينو  لكن   2003 منذ 
ف�صية  م��ن  اف�صل  نتيجة  حتقيق  يف  ن��واي��اه  ع��ن  ك�صف 
ب��ط��ول��ة ال��ع��امل 2013 ب��ع��دم��ا ���ص��ج��ل دق��ي��ق��ة واح���دة 

و56.46 ثانية.
الظهر  �صباق  مناف�صات  على  ال�صني  هيمنة  وا�صتمرت 
مل�صافة 50 مرا بعدما �صجلت البطلة احلالية فو يوان 

هوي 27.21 ثانية لتت�صدر الت�صفيات.
اأي�صا  هو�صو  كاتينكا  املجرية  املحلية  البطلة  وقدمت 
200 م��ر فرا�صة  ���ص��ب��اق  ت�����ص��ف��ي��ات  رائ��ع��ا يف  ع��ر���ص��ا 

لل�صيدات لتت�صدر املتاأهلني.

لوب يعود خلو�س �لتجارب 
مع �سيرتوين 

 2004 بني  م��رات   9 العامل  بطل  ل��وب،  �صيبا�صتيان  الفرن�صي  �صي�صارك 
العامل للراليات على منت �صيارة  التجارب اخلا�صة لبطولة  و2012، يف 
�صيروين �صي 3 مطلع اأغ�صط�س املقبل على ال�صفلت، بح�صب ما ذكر ام�س 
الربعاء فريق “بي ا�س اي موتور�صبورت” الذي يجمع �صيروين ري�صينغ 

وبيجو �صبور ودي اأ�س برفورمان�س.
وقال جان-مارك فينو مدير بي ا�س اي موتور�صبورت لوكالة فران�س بر�س 
 ،2017 اأنظمة  لنا يف ظل  التابعة  ال��رايل  �صيارات  اكت�صاف  �صيتمكن من 

�صيارات اأكرث تطلبا من ال�صابق، اأقوى واأكرث ا�صتعرا�صا .
الرابع والأخ��ري يف بطولة  املركز  ابو ظبي  ويحتل فريق �صيروين توتال 
عن  كبري  بفارق   ، انطالقها  على  ج��ولت   8 بعد  املو�صم  لهذا  ال�صانعني 
املت�صدر اأم-�صبورت الذي يتقدم بدوره على هيونداي وتويوتا غازو ري�صينغ 
وتابع �صتكون الفر�صة �صانحة لنا ان ن�صتفيد من خرة �صيبا�صتيان يف عودة 

تقنية لفتة لبطل عظيم«.
 1999 ب��ني ع��ام��ي  ���ص��ي  اآر  دب��ل��ي��و  ب��ط��ول��ة  169 �صباقا يف  ل���وب  وخ��ا���س 
و2015 وتوج يف 78 منا�صبة حمرزا اللقب 9 مرات متتالية بني 2004 

و2012.
وعر لوب عن �صعادته ل�صتعادة الحا�صي�س التي طبعت م�صريته ك�صائق.

وقال عندما قررت العتزال من بطولة العامل للراليات، كنت اأرغب يف تذوق 
�صيء اآخر يف عامل الريا�صة امليكانيكية. يف النهاية اكت�صفت ان الحا�صي�س 
فكرة  تغريني  لذا  الراليات،  بطولة  يف  كانت  م�صريتي  يف  و�صوحا  الك��رث 

ال�صعود جمددا اىل �صيارة رايل .
وميلك   ،2006 عام  لومان  �صاعة   24 �صباق  يف  ثانيا  اللزا�س  ابن  وحل 
حقق  كما   ،2013 يف  بيك  بايك�س  اله�صبة  ت�صلق  ل�صباق  القيا�صي  الرقم 
 2014 ال�����ص��ي��اح��ي��ة يف  ل��ل�����ص��ي��ارات  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ان��ت�����ص��ارات يف  خم�صة 
و2015. وي�صارك راهنا مع فريق بيجو �صبور يف بطولت رايل-ريد حل 
ايلينا اىل  دانيال  ال��ويف  الأخ��ري، وا�صطر مع م�صاعده  دك��ار  ثانيا يف رايل 
اخلروج من �صباق طريق احلرير 2017 بعد ت�صدره الرتيب كما يحتل 

املركز الرابع يف بطولة العامل للرايل كرو�س.



    
يزف زوجته عرب عجالت �ل�سكيت

اأ�صعل زوجان �صعوديان مواقع التوا�صل الجتماعي ب�صور زفاف غري 
تقليدية، بعد اأن قررا ك�صر الروتني، والقيام بزفتهما، وهما يرتديان 
الأحذية  م��ن  ب���دًل  وذل���ك  ال�صكيت،  عليه  يطلق  م��ا  اأو  ال���زلج���ات، 
التقليدية، حيث ن�صر العري�س ح�صني بن حمفوظ، وهو لعب �صكيت 
حمرف، عدداً من ال�صور، جلل�صة ت�صوير زفافه، يظهر فيها وهو 
يخلع حذاءه وحذاء زوجته ليلب�صا بدل عنها اأحذية “�صكيت رول ” 
لي�صريان بها يف قاعة الزفاف. وقال ح�صني اإنه حني طرح فكرة الزفة 
عر ال�صكيت على زوجته، مل متانع، وذلك رغبة منها يف حتقيق حلم 
املزيد من  زوجها، وكم�صاهمة منها يف دعمه وت�صجعيه على حتقيق 
اأن موافقة زوجته  البطولت، م�صرياً يف حديثه ل�”العربية نت” اإىل 
على تطبيق الفكرة، حفزه لبذل املزيد يف جماله الريا�صي، حيث اإنه 
امل�صابقات.  من  الكثري  يف  اململكة  وميثل  عاملية،  بطولت  يف  ي�صارك 
وحول مدى اإملام زوجته بال�صكيت، قال العري�س ح�صني اإن زوجته لديها 
اأنهما مل يواجها اأي  خرة ب�صيطة، وهي تكفي للقيام بالزفة، مبيناً 
�صعوبة اأثناء القيام بالزفة، عادا بع�س التمّهل الذي اعرى �صريهما 
ب�صبب ف�صتان الزفاف، وحول تفاعل وتقّبل الأهايل واملدعوين، قال 
ح�صني اإن اجلميع اأحب الفكرة وتفاعل معها بالت�صفيق والت�صجيع، 
ل�صيما اأنها كانت غري تقليدية، و�صاهمت يف اإ�صفاء جو من احلما�س. 
وح�صني بن حمفوظ هو لعب �صكيت حمرف، و�صبق اأن �صارك مع 
تالينت”، مما  “اأراب غوت  املواهب  برنامج  التواأم ح�صن، يف  �صقيقة 
جعلهما من م�صاهري مواقع التوا�صل الجتماعي، ويحتل ح�صني يف 
لعبة ال�صكيت املركز الثالث اآ�صيويا والعا�صر عامليا، كما يقدم الأخوان 
عرو�صا ريا�صية يف الفعاليات ال�صبابية، ولهما قناة يوتيوب ي�صاركان 

فيها متابعيهم الكثري من تفا�صيل حياتهما.

�أول �جتماع وز�ري حتت �ملاء
املحيط  الواقعة يف  املالديف،  اأ�صبح ق�صاء عطلة �صيفية يف جزر 
واأولئك  ال�صفر  يداعب خيال حمبي  الهند، حلما  الهندي جنوب 
تلك  اأنهكهم روتني احلياة، لذلك فمعظمنا ل يعرف عن  الذين 
اجلزر ال�صاحرة �صوى جمال طبيعتها، وفيما يلي نعر�س معلومات 
ذكرها  ح�صبما  ال�صغرية،  الدولة  تلك  من  اأخ��رى  جوانب  تظهر 

.desinema موقع
1 -اأ�صغر دولة اإ�صالمية تعد جزر املالديف اأ�صغر دولة اإ�صالمية 
من حيث امل�صاحة وعدد ال�صكان، وو�صع د�صتورها عام 1997 األزم 

جميع املواطنني باعتناق الدين الإ�صالمي دون غريه.
% جنحت حكومة املالديف يف الق�صاء على  -تعليم بن�صبة 100   2
% وبني  الأمية تقريبا، اإذ بلغت ن�صبة املتعلمني بني البالغني 98 
اإحدى  بذلك  لت�صبح   ،%  100 ن�صبة  التعليم  بلغ  فقد  الأط��ف��ال 

التجارب الرائدة يف هذا املجال.
ال����وزراء جلمهورية  ق��رر جمل�س  امل���اء  وزاري حت��ت  اج��ت��م��اع   -  3
 ،2009 املاء يف عام  اأول اجتماع وزاري حتت �صطح  املالديف عقد 
وتعتر  امل��ن��اخ��ي،  التغري  ب��خ��ط��ورة م�صكلة  ال��وع��ي  ل��زي��ادة  وذل���ك 

املالديف الدولة الأوىل يف العامل التي تتخذ مثل تلك اخلطوة.
-اأ�ص�صها هندي منفي اأول مملكة اأقيمت يف جزر املالديف اأن�صاأها   4
جنل ملك هندي يدعى كالينغا، فبعد اأن غ�صب من جنله نفاه اإىل 

جزر املالديف، ليكون هناك اأول دولة تعرفها املالديف.
5 -اأكرث دولة انخفا�صاً على �صطح الأر�س

1.5 مر يف املتو�صط،  يبلغ ارتفاع الياب�صة يف جزر املالديف نحو 
لتكون بذلك �صاحبة النقطة الأكرث انخفا�صا على �صطح الكوكب، 
وب�صبب انخفا�س م�صتواها يخ�صى �صعبها من احتمالية اأن تتعر�س 
جزرهم للغرق، خا�صة واأن التغريات املناخية العاملية ميكنها رفع 

من�صوب مياه املحيطات.
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ك�سف غمو�س مثلث برمود�!
الختفاء  ل�صرح حالت  املمكنة  ال�صيناريوهات  كل  املوؤامرة  وع�صاق نظريات  العلماء  �صنوات طويلة تخيل  على مر 
الغام�صة يف مثلث برمودا. وحتظى هذه املنطقة، التي تغطي رقعة من البحر على �صكل مثلث مت�صاوي الأ�صالع 
يف  موؤلفون  ن�صرها  وبحوث  مقالت  ب�صبب  طويلة،  ف��رة  منذ  عاملية  ب�صهرة  وب��رم��ودا،  وبورتوريكو  فلوريدا  بني 
حالت  ح��دوث  اإىل  املقالت  هذه  معظم  ت�صري  مزعومة.  اختفاء  خماطر  عن  تتحدث  الع�صرين،  القرن  منت�صف 
اختفاء كبرية هناك لع�صرات ال�صفن والطائرات ومئات الأرواح، اأكرث من اأي منطقة اأخرى يف العامل، ومل يعرث 

الكثري من املهتمني بالأمر على اأي تف�صري منطقي حلالت الختفاء الغام�صة التي وقعت.
اأن الأمر ل  ب� التف�صري الب�صيط وراء هذه الظواهر الغام�صة، وهو  اأ�صرايل ما ي�صفه  اأما الآن، فقد ك�صف عامل 

يتعدى كونه جمرد خطاأ ب�صري!
يف حديثه اإىل موقع News.com.au، اأكد الدكتور، كارل كرو�صزلنيكي، ما �صبق وذكره العديد من اخلراء وقوات 

خفر ال�صواحل الأمريكية والإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغالف اجلوي على مر �صنني طويلة.
املنطقة  ال�صفن والطائرات يف هذه  اأن حالت اختفاء  الأمريكية  ال�صواحل  اإح�صاءات عديدة لقوات خفر  اأكدت  اإذ 
ل حتدث اأكرث من اأي منطقة اأخ��رى، كما اأكدت العديد من الوثائقيات موؤخرا زيف الكثري مما قيل، واعرفت 
العديد من الوكالت الر�صمية باأن عدد وطبيعة حوادث الختفاء يف مثلث برمودا كانت م�صابهة لغريها يف باقي 

مناطق املحيط.
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موظفو �آثار يحاولون �سرقة متثال
باإحدى  املعرو�س  اإيزي�س  متثال  �صرقة  حم��اول��ة  امل�صري،  الأم���ن  اأح��ب��ط 

قاعات متحف اآثار النوبة مبدينة اأ�صوان جنوبي البالد.
ال�صياحة  �صرطة  مع  بالتعاون  اإن��ه  بيان،  يف  امل�صرية،  الآث��ار  وزارة  وقالت 
التي  اإي��زي�����س،  املعبودة  متثال  �صرقة  حم��اول��ة  ال�صلطات  اأحبطت  والآث���ار 

تر�صع ابنها حور�س، املعرو�س باإحدى قاعات متحف اآثار النوبة باأ�صوان.
واإيزي�س هي اآلهة الأمومة لدى قدماء امل�صريني، الذين كانوا يعترونها 
اآثار  ع��ام  مدير  �صعيد،  حمرو�س  عن  البيان  ونقل  الوفية.  للزوجة  مثاًل 
الراحة  ف��رة  خ��الل  ال�صرقة  ملحاولة  تعّر�س  “املتحف  اإن  قوله  النوبة، 
الثالثة  الأ�صخا�س  ر�صدت  املراقبة  كامريات  اأن  اإل  للعاملني  املخ�ص�صة 

الذين حاولوا �صرقة التمثال، وبينهم 2 من املوظفني باملتحف.
اأي��ة قطعة من  ول  التمثال  �صرقة  يتمكنوا من  اجلناة مل  اأن  �صعيد  واأك��د 
مقتنيات املتحف. واأو�صح البيان اأن قوات الأمن األقت القب�س على اثنني 
اأ�صوان  من اجلناة، فيما متكن ثالث من الهرب. وافتتح متحف النوبة يف 
مت  اكت�صافات  على  ويحتوي   ،1997 الثاين  نوفمر/ت�صرين  يف  للجمهور 
العثور عليها خالل عمليات احلفر والتنقيب الأثرية التي اأجريت لإنقاذ 
اآثار النوبة بجانب عر�س اأكرث من 3000 قطعة اأثرية حتكي تاريخ وثقافة 

بالد النوبة منذ ع�صور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا.

وظائف �ل�سرطة و�جلي�س.. حلم �لأملان
اإل  ال�صيارات وال�صلع ال�صتهالكية  اأملانيا معروفة ب�صناعة  اأن  بالرغم من 
اأن الكثري من التالميذ يرغبون يف العمل م�صتقبال يف قطاعات خمتلفة 

متاما، كما اأظهر ا�صتطالع للراأي �صمل حوايل 20 األف تلميذ.
خل�صت درا�صة حديثة  اإىل اأن 24 يف املائة من التالميذ الأملان يرغبون يف 
اللتحاق بالوظيفة العمومية بعد النتهاء من الدرا�صة.  فيما يف�صل 21 
يف املائة منهم العمل يف �صناعة ال�صيارات. واختار 16 يف املائة قطاع التجارة 

و 15 يف املائة ال�صناعة ال�صتهالكية.
وجاءت هذه النتائج وفق ا�صتطالع للراأي اأجرته �صركة اأبحات " تراندن�س 
20 األف تلميذ تراوح اأعمارهم بني 8 و 13 عاما ويف فرة زمنية  " �صمل 

امتدت ما بني  يناير اإىل متوز 2017.
وللعام الرابع على التوايل، احتل قطاع ال�صرطة املرتبة الأوىل يف الوظائف 
التي يحلم التالميذ الأملان بال�صتغال فيها بواقع 14 يف املائة للذكور و 17 
يف املائة لالإناث.  وجاءت �صركة املالب�س اأديدا�س ثانية، فيما تقدم اجلي�س 
دبليو   اإم  بي  ال�صيارات  �صركتا  وتراجعت  الثالثة.  اإىل  الرابعة  املرتبة  من 
هذا  ت�صرر  ب�صبب  التوايل،  على  واخلام�صة  الرابعة  املراتب  اإىل  بور�صه  و 

القطاع من ف�صيحة التالعب يف عوادم ال�صيارات.
بال�صرطة  العمل  يف  الأمل���ان  التالميذ  رغبة  اأن  الدرا�صة  نف�س  واأو�صحت 

مرتبط بالأ�صا�س بالبحث عن الأمن.

�أفريقية تقرتب  بلد�ن    4
من �ل�سيطرة على �لإيدز

ال�������ص���ي���ط���رة على  ذك�������رت م����راك����ز 
الثنني  منها،  والوقاية  الأمرا�س 
اأعلى  �صاحبة  ال��دول��ة  اأن   ، املا�صي 
ل���ف���ريو����س نق�س  ان���ت�������ص���ار  ن�����ص��ب��ة 
املناعة الب�صرية )الإيدز( يف العامل 
الوباء  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ط��رة  يف  ب�����داأت 
امل�صتمدة  النتائج  واأظ��ه��رت  فيها. 
يف  اأجريت  ا�صتق�صائية  درا�صة  من 
من  متكنت  الدولة  اأن  �صوازيالند 
اجلديدة  الإ�صابات  معدل  خف�س 
الب�صرية  امل��ن��اع��ة  نق�س  ب��ف��ريو���س 
اإىل   2016 و   2011 ع��ام��ي  ب���ني 
ذلك،  اإىل  وب���الإ����ص���اف���ة  ال��ن�����ص��ف. 
احلمل  قمع   " معدلت  ت�صاعفت 
كمية  ت��راج��ع  وه���و   � الفريو�صي" 
امل��ر���ص��ى. وذكرت  دم  ال��ف��ريو���س يف 
الأمرا�س  على  ال�صيطرة  م��راك��ز 
والوقاية منها اأن هذا يعني اأن هناك 
ا�صراتيجية موجهة للق�صاء على 
الفريو�س يف البالد حتقق هدفها.  
ال���دول���ة  ����ص���وازي���الن���د  ت��ع��ت��ر  ول 
اإحراز  من  متكنت  ال��ذي  الوحيدة 
الدرا�صات  اأظ���ه���رت  ح��ي��ث  ت���ق���دم، 
ال���ص��ت��ق�����ص��ائ��ي��ة ال���ت���ي ن�������ص���رت يف 
 2016 الأول(  )ك���ان���ون  دي�����ص��م��ر 
الذين  الأ���ص��خ��ا���س  م��ن   %  87 اأن 
بفريو�س  اإ�صابتهم  ت�صخي�س  مت 
مالوي  يف  الب�صرية  املناعة  نق�س 
وزامبيا وزمبابوي كانوا يخ�صعون 
% منهم يعانون  للعالج، ونحو 89 
م����ن ق���م���ع ال�����ف�����ريو������س.  وت���ع���زى 
فريو�س  مكافحة  يف  التح�صينات 
اإىل  جزئياً  الب�صرية  املناعة  نق�س 
الرعاية  ل���رام���ج  ال�����دويل  امل���رك���ز 
والعالج من الإيدز اإيكاب واخلطة 
املتحدة  الوليات  لرئي�س  الطارئة 

لالإغاثة من الإيدز بيبفار. 

عملية �لتجميل �لأكرث �نت�سار�
ن��ظ��را ل��ت��واج��ده��ا ع��ن��د ع����دد ق��ل��ي��ل من 
الوجه  غ����م����ازات  ت��ع��ت��ر  الأ����ص���خ���ا����س، 
اإح������دى م��ع��اي��ري اجل���م���ال ال���ت���ي تظهر 
امل��ف��رح هو  اأن اخل��ر  اإل  على اخل��دي��ن. 
اإجراء  �صخ�س  اأي  با�صتطاعة  اأ�صبح  اأن��ه 
غمازة  لإ�صافة  ب�صيطة  جتميلية  عملية 
عند طبيب التجميل. وي�صتهر جمموعة 
من النجوم ب�غمازاتهم مثل هاري �صتايلز 
وم��ريان��دا كري واأري��ان��ا غ��ران��دي. ويقول 
اإن م��ن مي��ل��ك غ��م��ازة يف  النف�س  خ���راء 
وجنتيه ميلك قلوب النا�س ب�صهولة. وقال 
ال�صبب يف  داري��ن �صميث  التجميل  جراح 
ظهور الغمازة هي وجود �صلة �صيقة بني 
نقلت  ح�صبما  والب�صرة،  الوجه  ع�صالت 
وتابع  الريطانية.  اإندبندنت  �صحيفة 
اجلراح اأنت اأي�صا ميكنك اأن تن�صئ غمازة 
تتطلب  اجلراحية  العملية  خديك،  على 
هذا  اأن  اإىل  م�صريا  فقط،  �صاعة  ن�صف 
النوع من العمليات التجميلية بات رائجا 

بني الن�صاء ب�صكل كبري.

يغافالن م�سًنا وي�سرقان �أمو�له   
التوا�صل  م��واق��ع  على  ت��داول��ه  مت  فيديو،  مقطع  اأظ��ه��ر 
الجتماعي، عملية �صرقة متكن فيها ل�صان من مغافلة 
اأث��ن��اء طلبه  م��ن جيبه،  اأم��وال��ه  وال���ص��ت��ي��الء على  م�صن 
يف  ال�صعودية،  ج��ازان  مبنطقة  املطاعم،  اأح��د  يف  الطعام 

حني متكنت ال�صرطة لحًقا من الإطاحة باأحدهما.
وبح�صب ك��ام��ريا امل��راق��ب��ة امل��وج��ودة داخ���ل امل��ط��ع��م، فاإن 
الل�صني ر�صدا امل�صن ومن ثم اقرب منه اأحدهما واحتك 
ا�صتوىل  وعندما  ال�صرقة،  الآخ��ر مهمة  توىل  بينما   به، 

على ما يريد، اأ�صرع متجًها اإىل خارج املطعم مبا�صرة.
اأحد الل�صني  ومتكنت اجلهات الأمنية من القب�س على 
من جن�صية مينية، حيث اعرف بالقيام بال�صرقة، التي 
ال��ف��ي��دي��و، مب��ع��اون��ة زم��ي��ل��ه. واأو�صح  ظ��ه��رت يف م��ق��ط��ع 
املتحدث الر�صمي ل�صرطة جازان، النقيب نايف حكمي، اأنه 
مت حتديد موقع زميله امل�صاعد له يف اجلرمية يف اإحدى 
واإح�صاره  عليه  القب�س  ي��ج��ري  حيث  اململكة،  مناطق 
ال�صوابق  اأ�صحاب  م��ن  الث��ن��نينْ  اأن  م��وؤك��ًدا  املنطقة،  اإىل 
الإجرامية، مبيًنا اأنه جرى التحفظ على املقبو�س عليه 
ال�صرعية  واملحكمة  العامة  للنيابة  زميله  م��ع  لإحالته 

لينال جزاءهما الرادع، نظري جرائمهما املتعددة.

�لفاتيكان يغلق نافور�ته ب�سبب �جلفاف 
قررت مدينة الفاتيكان اإغالق 100 نافورة ت�صمل النافورتني 
الأيقونتني يف �صاحة القدي�س بطر�س يف ظل موجة جفاف 
وحر طويلة الأمد جتتاح العا�صمة الإيطالية روما. واأعقب 
�صيف �صديد احلرارة عامني من معدل هطول اأمطار اأقل 
بع�س  لإغ���الق  املدينة  ا�صطر  مم��ا  روم���ا  يف  املتو�صط  م��ن 
با�صم  املتحدث  وق��ال  امل��ي��اه.  ا�صتخدام  لر�صيد  ال��ن��اف��ورات 
فيها  اأول مرة ت�صطر  اإن هذه هي  ب��ورك  الفاتيكان جريغ 
املدينة لإغالق النافورات. وقال بورك من ميدان �صان بير 
الذي ي�صم نافورتني يعود تاريخ بنائهما اإىل القرن ال�17 
اإن املدينة اأرادت اأن ت�صهم يف حل اأزمة نق�س املياه التي قد 
تواجهها روما، واأ�صاف اأن جميع نافورات الفاتيكان �صتغلق 
تدريجياً خالل الأيام املقبلة. والهتمام بالبيئة ومواردها 
من الق�صايا التي يركز عليها البابا فرن�صي�س الذي طالب 
زعماء العامل بالتحرك ال�صريع يف اأول وثيقة باباوية على 

الإطالق مكر�صة للبيئة.

ع�سابات متورطة بخطف وقتل �لأطباء
قاتل  على  قب�صت  اإنها  العراقية  الداخلية  وزارة  قالت 
طبيبة، وثماين ع�صابات متورطة بعمليات خطف الأطباء 
القطاع يف  ي�صهدها هذا  ح��وادث  و�صط موجة  بغداد،  يف 
ال��ب��الد. وج��اء ه��ذا الإع���الن و�صط موجة غ�صب دفعت 
اإىل الإ���ص��راب ملدة  ال��ع��راق  الأط��ب��اء يف عموم حمافظات 
�صاعة واحدة، احتجاًجا على مقتل العديد من زمالئهم 
�صهدتها  اغ��ت��ي��الت  م��وج��ة  �صمن  املا�صية  الأي����ام  خ��الل 
وهاب  الداخلية  وزي��ر  م�صت�صار  وق��ال  ب��غ��داد.  العا�صمة 
الطائي: اإنه مت اإلقاء القب�س على متهم يدعى ذو الفقار 
اعرف بحادث قتل الدكتورة ندى حامت �صاحبة خمتر 
يف منطقة بغداد اجلديدة، وع�صابة خطفت الدكتور �صعد 
عبد احلر ح�صني يف منطقة بغداد اجلديدة، م�صرًيا اإىل 
اأن عدد اأفراد الع�صابة بلغ 4 اأ�صخا�س يراأ�صهم �صخ�س 

يدعى و�صام غما�س عبود.

ق�سة ف�ستان ريهانا تك�سف 
عن �مل�ستور

الفرة  يف  اع��ت��م��دت  ق��د  باطاللتها  ك��ث��رياً  جريئة  ري��ه��ان��ا  الفنانة  ان  امل��ع��روف  م��ن 
العر�س  ريهانا اىل  ال�صجادة احل��م��راء.  و�صلت  الخ��رية ف�صاتني غريبة على 

 Valerian And The City Of A Thousand الول من فيلم
فا�صتعلت  ال�صدر  منطقة  عند  مك�صوف  اأحمر  بف�صتان   Planets

و�صائل التوا�صل الجتماعي واعتر بع�س املتابعني ان الطاللة 
جريئة كثرياً اما البع�س الخر راأى انها تبدو جميلة جدا يف 

وانتعلت  ع��ادي.  ن�صيجه غري  ان  الف�صتان الحمر خا�صة 
�صندل ذو كعب عايل وحمفظة من لون الف�صتان.

املمثلة وع�ر�صة الأزي�ء بولني هوراو خالل ح�صوره� العر�س الأول لفيلم "ف�لريي�ن ومدينة الألف كوكب" 
يف �ص�ن دوين ب�لقرب من ب�ري�س. )رويرتز(

�سبب طالء �لطائر�ت 
باللون �لأبي�س

رمبا يت�صاءل البع�س ملا يتم دائًما 
الأبي�س،  باللون  الطائرات  طالء 
وع������دم ط���الئ���ه���ا ب������الأل������وان، على 
الرغم من اأن الألوان لي�صت �صعبة 

تقنًيا.
ي��ق��ول اأن��دري��ا���س ���ص��روم��اي��ر، من 
الطائرات يف جامعة  بناء  موؤ�ص�صة 
"فوكو�س"  مل��ج��ل��ة  ����ص���ت���وجت���ارت 
اإىل  ي���ع���ود  ال�����ص��ب��ب  اإن  الأمل���ان���ي���ة، 
الرغبة يف انعكا�س اأ�صعة ال�صم�س؛ 
ح��ي��ث مت��ت�����س الأل��������وان الأخ�����رى 
ال�صوء وهو ما يرفع درجة حرارة 

الطائرة.
الأجهزة  اأن  �صروماير،  واأ���ص��اف 
الإلكرونية وامل�صافرين يت�صببون 
الطائرة؛  داخل  اإ�صافية  يف حرارة 
مكيفات  ع���م���ل  رف�����ع  ي��ت��ط��ل��ب  م����ا 
ال���ه���واء داخ����ل ال���ط���ائ���رة، وه���و ما 
يرفع من كمية ا�صتهالك الوقود.

الأبي�س  ال��ل��ون  خ��ا���ص��ي��ة  وج��ع��ل��ت 
يف  املف�صل  ال��ل��ون  لل�صوء،  بعك�صه 
البلدان  يف  وخا�صًة  املنازل،  طالء 
الطائرات  اأن ط��الء  احل���ارة، رغ��م 
بح�صب  �صعًبا،  اأمر  لي�س  بالألوان 

."quora" ما ن�صر موقع
�صركة  ب��ا���ص��م  امل���ت���ح���دث  واأو�����ص����ح 
اأن  زاي����دل،  ف��ل��وري��ان  "اإيربا�س" 
ب�صرعة  ت�صخن  اخل��اف��ت��ة  الأل����وان 
ال�صم�س  لأ���ص��ع��ة  ت��ع��ر���ص��ه��ا  اأث���ن���اء 
اأك���ر من  ت��ري��د  وحت��ت��اج لعملية 

الألوان الداكنة.
طالء  ع��م��ل��ي��ة  اأن  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 
الأبي�س،  ب��ال��ل��ون  ت��ت��م  ال���ط���ائ���رة 
ومي��ك��ن ط���الوؤه���ا ب����األ����وان اأخ����رى 

مقابل مبلغ مايل اإ�صايف.

طريقة جتعل �لتالميذ يحبون �حل�ساب
فبع�صهم  احل�صاب.  م��ادة  ح��ول  التالميذ  اآراء  تختلف 
للقلق.  م�صدرا  اآخ���رون  ويعترها  م�صوقة  غ��ري  ي��راه��ا 
جديدة  طريقة  تطوير  م��ن  متكنوا  اأمل���ان  باحثني  لكن 
حتفز التالميذ على فهم احل�صاب ب�صكل اأف�صل وجتعله 
مادة �صهلة وحمبوبة. تعد مادة الريا�صيات م�صدر قلق 
ال��ذي يدفع بع�س  الأم���ر  امل��دار���س،  لكثري م��ن تالميذ 
لت�صهيل  خمتلفة  م��واد  ا�صتعمال  اإىل  اأملانيا  يف  املعلمني 
عملية تعلم هذه املادة على التالميذ، ومن بينهم املعلمة 
الأملانية اإيلكه كريبل. وت�صتخدم كريبل البطاقات امللونة 
املهمة،  بهذه  للقيام  اللعب  واأحجار  ال�صعيدة  والوجوه 
يقوم  باللهو  �صبيه  اأ�صلوب  على  تعتمد  اأنها  عن  ف�صال 
على احلركة الفعالة واملنهج الو�صفي، لتعليم الأطفال 
ميكن  ه��ل  ل��ك��ن  الأع�����داد.  مبعنى  وتعريفهم  احل�����ص��اب 
للتالميذ بالفعل التعلم ب�صكل اأف�صل عندما يتحركون 
اأثناء الدر�س؟ الإجابة على هذا الت�صاوؤل هي ما ي�صعى 
الأ�صتاذ اجلامعي كوربيان مولر وفريقه ملعرفته. وذلك 
 49 ���ص��ارك فيها  ب��درا���ص��ة جتريبية  ال��ق��ي��ام  م��ن خ���الل 
فكرة  وتتلخ�س  وال��ث��اين.  الأول  ال�صفني  م��ن  تلميذا 
مادة  يف  جتريبي  لواجب  تلميذ  كل  اإج���راء  يف  التجربة 

الريا�صية  ال��واج��ب��ات  بحّل  التالميذ  وي��ق��وم  احل�صاب. 
اأمام  باجللو�س  تكون  الأوىل  خمتلفتني،  و�صعيتني  يف 
فيتطلب  الثانية  الو�صعية  اأم��ا  املحمول،  الكومبيوتر 
بالقفز  الوجبات وهم يف حالة حركة، وذل��ك  منهم حّل 
لالألعاب  ت�����ص��م��ي��م��ه  مّت  ل��ل��رق�����س  رق���م���ي  ب�����ص��اط  ع��ل��ى 
امل�صاركني  التالميذ  تقيم  نتائج  واأظهرت  الإلكرونية. 
يف التجربة اأن التالميذ حلوا م�صائل اأكرث بعد احلركة، 
بينما تراجع اأدائهم يف الو�صعية التي كانوا فيها جال�صني 
اأمام الكومبيوتر. واأرجع الباحثون القائمون على هذه 
التالميذ  �صاعدت  احلركة  اأن  اإىل  ذل��ك  �صبب  التجربة 
وهذه  ج�صدهم،  طريق  عن  الأع���داد  على  التعرف  على 

طريقة ت�صاعد على فهم الأعداد ب�صكل اأف�صل.
املتعة له دور كبري  اأن عامل  اإىل  اأي�صا  الباحثون  واأ�صار 
يف عملية التعلم، فاللعب هو مكون اأ�صا�صي يف �صخ�صية 
الطفل، على حّد اعتبار الباحثة النف�صية اأورزول في�صر 
واأ�صافت  التجربة.  ه��ذه  على  القائمني  ب��ني  م��ن  وه��ي 
اإىل  الطريقة  ه��ذه  خ��الل  من  "نهدف  بالقول  اأورزول 
اإيجابيا  نهجا  ل��الأط��ف��ال  ت��وف��ر  حم��ف��زة  و�صيلة  اإي��ج��اد 

للتعامل مع م�صائل احل�صاب".


