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رو�ضيا حتدد �ضروطها للعملية التفاو�ضية !
املعار�سة ال�سورية: مطالب مو�سكو حول الأ�سد بلطجة

•• عوا�صم-وكاالت:

انتهت  بعدما  �سوريا،  يف  التفاو�سية  للعملية  ���س��روط   5 رو�سيا  ح��ددت 
اجلولة الثامنة من مفاو�سات جنيف دون حتقيق اأي تقدم.

وقال ال�سفري الرو�سي لدى الأمم املتحدة يف جنيف، األيك�سي بورودافكني، 
وجبهة  داع�ش  تنظيم  ملحاربة  اجلاهزية  اإع��ان  املعار�سة  وف��د  على  اإن��ه 
والتوقف  التوتر،  خف�ش  مناطق  واإن�ساء  القتال،  وق��ف  ودع��م  الن�سرة، 
عن و�سف وفد احلكومة ال�سورية بوفد النظام، ف�سًا عن التخلي عما 

اعتربه �سرطاً م�سبقاً األ وهو رحيل ب�سار الأ�سد.
واعترب املتحدث با�سم وفد املعار�سة ال�سورية املفاو�ش، يحيى العري�سي، 
ام�ش، املطلب الرو�سي بالتخلي عن رحيل رئي�ش النظام ب�سار الأ�سد باأنه 

�سلوك ينم عن غطر�سة وبلطجة.
وكان العري�سي اأكد خال مقابلة �سابقة مع )احلدث( اأن جنيف هو املكان 

الطبيعي لتطبيق القرارات الدولية التي تف�سي حلل الأزمة ال�سورية.
واأتت ت�سريحات العري�سي رداً على ال�سروط الرو�سية التي حتدث عنها 
األيك�سي بورودافكني، اجلمعة، قائًا:  املندوب الرو�سي يف الأمم املتحدة 
وجبهة  داع�ش  تنظيم  ملحاربة  اجلاهزية  اإع��ان  املعار�سة  وف��د  على  اإن��ه 
والتوقف  التوتر،  خف�ش  مناطق  واإن�ساء  القتال،  وق��ف  ودع��م  الن�سرة، 
عن و�سف وفد احلكومة ال�سورية بوفد النظام، ف�سًا عن التخلي عما 

اعتربه �سرطاً م�سبقاً األ وهو رحيل ب�سار الأ�سد.
كما اعترب اأن الوفد حمل اإىل جنيف موقفاً ل ميكن و�سفه بالتفاو�سي 

عندما اأعلن �سرورة رحيل الأ�سد مع بدء املرحلة النتقالية.
من جانبه، وللمرة الأوىل منذ انطاق حمادثات جنيف حول �سوريا قبل 
4 �سنوات، يعرتف املبعوث الأممي �ستيفان دي مي�ستورا بالف�سل، وللمرة 
الأوىل اأي�سا ُيحّمل علناً م�سوؤولية هذا الف�سل اإىل اأحد طريف املحادثات، 
اأي حمادثات  اإج��راء  ق��ال،  ب�سبب رف�سه، كما  ال�سوري،  النظام  وهو وفد 
مع وفد املعار�سة قبل �سحب بيان الريا�ش الذي يطالب برحيل رئي�ش 

النظام ب�سار الأ�سد عن ال�سلطة عند بدء املرحلة النتقالية.
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الفل�سطينيون ي�سيعون اأحد �سهداء انتفا�سة الق�سى  )رويرتز(

ثاثي اجلوار الليبي يف تون�ش جمددا

ال�سيخة فاطمة : الإمارات حققت 
التوازن بني اجلن�سني يف املجالت كافة

•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�سائي  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحت��اد  اأك��دت �سمو 
ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  والطفولة  لاأمومة  الأعلى  املجل�ش  رئي�سة 
اأم الإمارات اأن الإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ  التنمية الأ�سرية 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل حققت التوازن بني 
اجلن�سني يف املجالت كافة انطاقا من اإميان القيادة احلكيمة باأن ابنة 

الإمارات �سريكة للرجل يف م�سرية البناء والتنمية.
وقالت �سموها يف كلمة مبنا�سبة ا�ست�سافة العا�سمة اأبوظبي قمة املراأة 
وال�سام والأمن- التوازن بني اجلن�سني يف جمال الأمن التي ينظمها 
مركز تريندز بالتعاون مع الحتاد الن�سائي العام غدا الثنني اإن دولة 
ال��دور املهم للمراأة يف  اأدرك��ت منذ تاأ�سي�سها  الإم��ارات العربية املتحدة  
نخبة  املح�سلة  فكانت  لتمكينها  كافة  ال�سبل  ووف��رت  املجالت  خمتلف 

من الكوادر الن�سائية املتميزة.                            )التفا�سيل �ش3(

الهالل يطلق حملة �سقيا اأهايل مديرية 
جحاف يف اليمن لإغاثة 35 األف ن�سمة 

•• عدن-وام:

اأهايل  اأطلقت هيئة الهال الأحمر الإماراتي املرحلة الأويل حلملة �سقيا 
مديرية جحاف مبحافظة ال�سالع اليمنية وتوفري عدد من �سهاريج املياه 
ال�ساحلة لل�سرب لإغاثة خم�سة وثاثني األف ن�سمة يعانون كارثة اإن�سانية 
يف  كلي  وان��ع��دام  �سديد  جفاف  حالة  امل��دي��ري��ة  ق��ري  تعاين  حيث  حقيقية 

احل�سول على مياه ال�سرب.
وقال املهند�ش جمعة عبد اهلل املزروعي رئي�ش فريق الهال الأحمر يف عدن 
يف ت�سريح لوكالة اأنباء الإمارات )وام( اإن الهيئة تعاملت مع هذه الكارثة 
ملواطني  املياه  �سهاريج  توفري عدد من  �سريع من خال  ب�سكل  الإن�سانية 

هذه القري مبا ي�سمن ا�ستقرارهم يف مناطقهم.         )التفا�سيل �ش2(

حممد بن را�سد خال ح�سوره اأفراح الفا�سي وال�سام�سي )وام(

حممد بن را�سد يح�سر اأفراح الفال�سي وال�سام�سي
•• دبي-وام: 

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل حفل الإ�ستقبال - الذي اأقيم يف 
قاعة الرمال لاأفراح على طريق دبي العني م�ساء ام�ش- مبنا�سبة زفاف 
كل من اأحمد عبيد �سعيد بن حميدان اإىل كرمية علي حممد �سعيد بن 
حميدان و را�سد علي عبداهلل بن حميدان اإىل كرمية �سعيد حميد �سلطان 
الرزي ال�سام�سي وحميد حران بن حميدان الفا�سي اإىل كرمية حممد 

عبداهلل جمعة بن حميدان.

وح�سر احل��ف��ل ع��دد م��ن اأع��ي��ان ال��ب��اد واأع��ي��ان واأب��ن��اء القبائل واأق���ارب 
املعاري�ش. وقد بارك �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم لآل 
اأ�سرية �سعيدة  اأفراحهم متمنيا للمعاري�ش حياة  الفا�سي واآل ال�سام�سي 

مكللة بالفرح وال�سرور و ال�ستقرار.
من ناحية اآخرى ح�سر �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب حاكم دبي حفل الإ�ستقبال مبنا�سبة زفاف كل من اأحمد عبيد �سعيد 
بن حميدان و را�سد علي عبداهلل بن حميدان وحميد حران بن حميدان 

الفا�سي .
وهناأ �سموه املعاري�ش وبارك لآل الفا�سي واآل ال�سام�سي اأفراحهم.

ميلي�ضيات احل�ثي تخطف برملانيني واأع�ضاء من امل�ؤمتر

انهيارات مت�سارعة للحوثيني وع�سرات القتلى يف �سفوفهم
•• عوا�صم-وكاالت:

 70 م��ن  اأك���ر  مقتل  ال�سبت،  ام�����ش  اليمني،  اجلي�ش  اأع��ل��ن 
املعارك  م�����س��ل��ح��ا م���ن م��ي��ل��ي�����س��ي��ات احل���وث���ي الن��ق��اب��ي��ة يف 
اإىل  واأن جثامينهم و�سلت  الغربي،  ال�ساحل  الدائرة بجبهة 

م�ست�سفيات حجة )�سمال غرب(.
اأن  اليمني،  اجلي�ش  يف  اخلام�سة  الع�سكرية  املنطقة  واأك��دت 
اأكر من 70 جثة مليلي�سيات احلوثي، و�سلت يومي اخلمي�ش 
واجلمعة، اإىل م�ست�سفيات حجة قادمة من حمافظة احلديدة 
)اخلوخة  الغربي  ال�ساحل  بجبهة  امليلي�سيات  خ�سائر  اإث��ر 

-حي�ش-التحيتا(.
ونقل بيان للمنطقة الع�سكرية ن�سره مركزها الإعامي، عن 
بامل�ست�سفى اجلمهوري  املوتى  اإن ثاجة  م�سادر طبية قوله 
ل���ارت���ف���اع يف ظل  ق��اب��ل��ة  ب��اجل��ث��ث، واأن الأع�������داد  ام���ت���اأت 

النك�سارات املتتالية للميلي�سيات يف اأكر من جبهة.

ال�سابق علي عبداهلل �سالح، واأودعتهم يف �سجون �سرية.
ال��ك��ب��ودي عن  ال��ن��ائ��ب ال��ربمل��اين علي  وم��ن ب��ني املختطفني 

حمافظة ذمار، والنائب حممد �سالح.
احلوثي  ميلي�سيات  اأن  اإىل  اأمنية  م�سادر  اأ���س��ارت  ذل��ك،  اإىل 
اأعدت قوائم لقياديني وكوادر ونواب يف حزب املوؤمتر ال�سعبي 

تقوم مباحقتهم.
اإ�سماعيل ولد  اليمن،  اإىل  املبعوث الأممي اخلا�ش  اأن  يذكر 
ال�سيخ، كان �سدد م�ساء اجلمعة، على اأن ما يجري حالياً يف 
�سنعاء غري مقبول وخمالف للقانون الدويل العام، يف اإ�سارة 
ملا ترتكبه ميلي�سيات احلوثي النقابية من حمات ت�سفية 
الراحل  للرئي�ش  املوالني  يطال  واختطاف  منازل  واقتحام 

علي عبداهلل �سالح، ومعار�سيها.
و�سدد ولد ال�سيخ على وجوب "و�سع حد فوري ملا يتعر�ش له 
تعنيف  واأ�سرهم من  والنا�سطني  العام  ال�سعبي  املوؤمتر  قادة 

وترهيب.

واأرقام قتلى احلوثيني، وفق هذا الإح�ساء، ت�سمل من ينتمون 
اإىل حمافظة حجة فقط، لكن اأعداد القتلى يفوق ذلك الرقم 
بكثري ممن ينتمون اإىل مناطق اأخرى ويقاتلون يف �سفوف 
امليلي�سيات التي تكبدت خال الأي��ام الأخ��رية خ�سائر كبرية 

وهزائم متوالية يف جبهة ال�ساحل الغربي وجبهات اأخرى.
بقيادة  ال��ع��رب��ي  التحالف  م��ق��ات��ات  ق�سفت  اآخ���ر،  �سياق  يف 
مليلي�سيات  الع�سكرية  والآل��ي��ات  املواقع  من  ع��دداً  ال�سعودية، 
احلوثي يف مديريات ميدي وحر�ش وعب�ش، وتركز الق�سف 

على مقر وقيادة اللواء 25 ميكا.
ال�سبت، مزارع  ا�ستهدفت،  الغارات  اإن عددا من  البيان  وقال 

اخل�سراء �سرق مديرية ميدي.
اأن ميلي�سيات احلوثي  اأم�ش ال�سبت  اأفادت م�سادر  اىل ذلك، 
اإ���س��اف��ة اىل  ال���ن���واب،  اأع�����س��اء جمل�ش  م��ن  اأرب��ع��ة  اختطفت 
ع�سوين من جمل�ش ال�سورى عن حزب املوؤمتر ال�سعبي العام، 
و�سابطني من احلر�ش اجلمهوري املواليني للرئي�ش اليمني 

تقرير اأمني: قطر يف طريقها لت�سبح 
اأكرب بلد يف توظيف املرتزقة الع�سكريني

•• �صتوكهومل-وكاالت:

قال بيرت ويزمان، الباحث الأول يف برنامج الأ�سلحة 
برنامج  اإن  �ستوكهومل،  معهد  يف  الع�سكري  والإنفاق 
منها  �سيجعل  قطر  تنفذه  الذي  ال�ستثنائي  الت�سلح 
واحدة من اأكر دول العامل ا�ستخداًما للمرتزقة من 
لت�سغيل هذه  الذين حتتاجهم  الأجانب،  الع�سكريني 

الرت�سانة.
الأمريكية  ن���ي���وز  دي��ف��ن�����ش  ن�����س��رة  م���ع  ح���دي���ث  ويف 
ويزمان  و���س��ف  ال��دف��اع��ي��ة،  ب��ال�����س��وؤون  املتخ�س�سة 
يتنا�سب  ل  ب��اأن��ه  قطر  تنفذه  ال��ذي  الت�سلح  برنامج 
اإطاًقا مع حجمها اجلغرايف وال�سكاين وقوة العمل 
ي��دف��ع م��راك��ز البحث  ال���ذي  ل��دي��ه��ا، الأم���ر  الوطنية 
ال��دف��اع��ي��ة ل��ل��ن��ظ��ر يف ك��ي��ف��ي��ة ا���س��ت��ي��ع��اب ق��ط��ر لهذه 
الدعم  على  ال�ستثنائي  اعتمادها  ودرج��ة  الأ�سلحة، 

الأجنبي مبا يف ذلك املرتزقة.
ون��ق��ل��ت )دي��ف��ن�����ش ن��ي��وز( ع��ن م�����س��ادر ذات ���س��ل��ة اأن 

ب�  �سريتفع  القطرية  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  ع��دد ط��ائ��رات 
احلايل  اأ�سطولها  مع  باملقارنة  جديدة،  طائرة   96
اثنتي ع�سرة  يبلغ  ال��ذي   -2000 م��رياج  من ط��راز 

طائرة.
التي تواجه قطر هي الفتقار  امل�سكلة  “اأن  واأ�سافت 
ثاثة  لت�سغيل  القطرية  امل�سلحة  القوات  اأف��راد  اإىل 
عن  ال��ت��ع��وي�����ش  اأج����ل  وم���ن  املقاتات”،  م���ن  اأن�����واع 
النق�ش يف عدد الع�سكريني، �سيتعني على قطر حتًما 

جتنيد قوات اأجنبية ومرتزقة.
برنامج  يف  الأول  ال��ب��اح��ث  وي���زم���ان،  ب��ي��رت  وو���س��ف 
�ستوكهومل  معهد  يف  الع�سكري  والإن��ف��اق  الأ�سلحة 
قطر  يف  الع�سكرية  ال��ق��وة  ال�����س��ام،  لبحوث  ال���دويل 
باأنها ت�سهد “حتوًل كامًا من قوات م�سلحة �سغرية 
جًدا – كما هو متوقع من بلد �سغري – اإىل قوة تفوق 

حجم البلد وطاقته وحاجته.
الأ�سلحة  واردات  اأن  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال��ن�����س��رة  وت���ق���در 
القطرية ارتفعت بن�سبة %245 بني عامي 2007 
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البيت الأبي�ض يعترب حائط الرباق جزءًا من اإ�ضرائيل!!!

الرئا�سة الفل�سطينية ترف�س اأي تغيري على حدود القد�س واملنظمة ت�ستعد لقرارات حا�سمة
•• عوا�صم-وكاالت:

رفيع،  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  م�������س���وؤول  اأك�����د 
ام�ش، اأن اللجنة التنفيذية ملنظمة 
�ستعقد  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال��ت��ح��ري��ر 
اجتماعاً خال 48 �ساعة بح�سور 
حممود  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ال���رئ���ي�������ش 
املجل�ش  ل��ع��ق��د  مت���ه���ي���داً  ع���ب���ا����ش، 
لتخاذ  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ال���وط���ن���ي 
اإعان  ع��ل��ى  رداً  حا�سمة  ق����رارات 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش 
العرتاف مبدينة القد�ش املحتلة 

عا�سمة لإ�سرائيل.
الر�سمي  ال��ن��اط��ق  اأك����د  ذل����ك،  اىل 
نبيل  الفل�سطينية  الرئا�سة  با�سم 
اأبو ردينة عدم قبولهم باأي تغيري 
ال�سرقية  ال���ق���د����ش  ح������دود  ع���ل���ى 

املحتلة عام 1967. 
ت�سريحات  على  تعقيبا  ذل��ك  ج��اء 
م�سوؤول اأمريكي يف البيت الأبي�ش، 
حائط  ترى  املتحدة  الوليات  ب��اأن 

الرباق، الذي ي�سميه اليهود حائط 
املبكى، جزءا من اإ�سرائيل. 

ونقلت وكالة الأنباء الفل�سطينية) 
اأب���و ردينة  ام�����ش ال�سبت ع��ن  وف���ا( 
ق��ول��ه ل���ن ن��ق��ب��ل ب����اأي ت��غ��ي��ري على 
املحتلة  ال�سرقية  ال��ق��د���ش  ح���دود 
اأن هذا  اإىل  ، م�سريا   1967 ع��ام 
املوقف الأمريكي يوؤكد مرة اأخرى 
احلالية  الأم���ريك���ي���ة  الإدارة  اأن 

ال�سام  ع��م��ل��ي��ة  خ�����ارج  اأ���س��ب��ح��ت 
ب�سكل كامل. 

واأ�ساف اأن ا�ستمرار هذه ال�سيا�سة 
يتعلق  مب����ا  �����س����واء  الأم�����ريك�����ي�����ة، 
عا�سمة  ب���ال���ق���د����ش  ب�����الع�����رتاف 
ال�������س���ف���ارة  ن���ق���ل  اأو  لإ�����س����رائ����ي����ل 
الأمريكية اإليها اأو البت يف ق�سايا 
احل���ل ال��ن��ه��ائ��ي م��ن ط���رف واحد، 
الدولية  ال�سرعية  كلها خروج عن 

�سد  عمليات  يف  وجرحى  قتلى 
اأفغان�ستان جنوب  م�سلحني 

•• كابول-وكاالت:

اأن  الأفغانية  ال��دف��اع  وزارة  ذك��رت 
اأو  قتلوا  الأق��ل  على  م�سلحاً   16
اأ�سيبوا خال عمليات مت تنفيذها 
باإقليمي قندهار جنويب اأفغان�ستان 
الباد،  ���س��رق��ي  ج��ن��وب  وب��اك��ت��ي��ك��ا 

�سملت عمليات جوية وبرية.
وطبقاً لبيان من وزارة الدفاع قتل 
9 م�سلحني، خال العمليات التي 
����س���اه وايل ك���وت،  ج����رت مب��ن��ط��ق��ة 

باإقليم قندهار.
واأ�ساف البيان اأنه مت تدمري بع�ش 
خال  اأي�ساً  وال��ذخ��ائ��ر،  الأ�سلحة 
العملية. وتابعت الوزارة اأن م�سلحاً 
اآخ�������رون، خال   6 ق��ت��ل واأ����س���ي���ب 
بارمال،  منطقة  يف  ج���وي  ق�����س��ف 
اأخرى  عملية  ويف  باكتيكا.  باإقليم 
قتل  ف���رح،  بو�ستباإقليم  مبنطقة 

م�سلحان اثنان.

ال��ت��ح��ال��ف لن  اجل��ع��ف��ري: 
ال��ع��راق ق��واع��د يف  ي��ق��ي��م 

•• بغداد-وكاالت:

العراقي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ق����ال 
ال�سبت،  ام�ش  اجلعفري،  اإبراهيم 
يقيم  ل���ن  ال������دويل  ال��ت��ح��ال��ف  اإن 
العراق،  يف  دائمة  ع�سكرية  قواعد 
مو�سحاً اأن التحالف م�ستمر حتى 
النتهاء من معاجلة خايا تنظيم 

داع�ش النائمة.
ت�سريحات  يف  اجل���ع���ف���ري  واأك������د 
ال����دويل  ال��ت��ح��ال��ف  اأن  ���س��ح��اف��ي��ة 
لي�ش ب�سدد اإقامة قواعد ع�سكرية 
هزمية  ب���ع���د  ال�����ع�����راق  يف  دائ����م����ة 
تنظيم داع�ش. واأ�ساف اأن التدخل 
ال��ع�����س��ك��ري ل��ل��ت��ح��ال��ف ال�����دويل يف 
قدمه  ال�������ذي  وال�����دع�����م  ال�����ع�����راق 
العراقية يف حربها �سد  للحكومة 
تنظيم داع�ش كان ب�سروط ل تخل 

بال�سيادة العراقية.
التحالف  وج�����ود  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
النتهاء  ح��ت��ى  م�����س��ت��م��ر  ال������دويل 
داع�ش  تنظيم  خايا  معاجلة  من 

النائمة يف العراق. 

ال�ضب�ضي جّدد التزامه باحلّل ال�ضيا�ضي:
تون�س حتت�سن اليوم اجتماعا جديدا حول ليبيا

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

اجلهيناوى،  خمي�ش  التون�سي  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��وؤون  وزي���ر  م��ن  ب��دع��وة 
حتت�سن تون�ش اليوم الأحد، الجتماع التن�سيقي الرابع لوزراء خارجية 
يف  ال�ساملة  الت�سوية  مبادرة  متابعة  اإط��ار  يف  وم�سر،  واجلزائر  تون�ش 

ليبيا، وفق باغ لوزارة ال�سوؤون اخلارجية التون�سية.
)التفا�سيل �ش11(

وتكري�ش لاحتال، وهو بالن�سبة 
ل��ن��ا اأم����ر م��رف��و���ش وغ���ري مقبول 

ومدان. 
اإدارة  يف  ك���ب���ري  م���������س����وؤول  وق�������ال 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش 
ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني ق��ب��ي��ل ج��ول��ة يقوم 
ب��ه��ا ن���ائ���ب ال��رئ��ي�����ش م���اي���ك ين�ش 
اإن  الأو���س��ط،  ال�سرق  منطقة  اإىل 
ت�����رى حائط  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
اأي�����س��اً با�سم  ال�����رباق )م���ا ي��ع��رف 
حائط املبكى(، كجزء من اإ�سرائيل 
يف اإط����ار ات��ف��اق ���س��ام ن��ه��ائ��ي بني 

الإ�سرائيليني والفل�سطينيني.
وق������ال امل���������س����وؤول الأم����ري����ك����ي: ل 
موقف  اأي  ن��ت�����س��ور  اأن  ن�ستطيع 
الغربي  ف��ي��ه احل���ائ���ط  ي���ك���ون  ل���ن 
ج�����زءاً م���ن اإ���س��رائ��ي��ل، وذل����ك بعد 
التوتر  الأمريكي  الرئي�ش  اأث��ار  اأن 
وقت  يف  اإعانه  ب�سبب  املنطقة  يف 
����س���اب���ق م����ن ال�����س��ه��ر اجل�������اري اأن 

القد�ش هي عا�سمة ا�سرائيل.
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اأخبـار الإمـارات

زايد العليا ت�ستعر�س خدمات التوظيف والتهيئة البيئية لأ�سحاب الهمم
•• اأبوظبي -وام:

نظمت موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية 
الحتياجات  وذوي  الإن�������س���ان���ّي���ة 
الوطني  امل���رك���ز  مب��ق��ر  اخل���ا����س���ة 
خلدمات  الأول  امللتقى  للتاأهيل 
م���������س����وؤويل اأ�����س����ح����اب ال���ه���م���م يف 
لعر�ش  اأبوظبي  وموؤ�س�سات  دوائر 
ومناق�سة �سبل الرتقاء باخلدمات 
تلك  م��ع  والتن�سيق  ل��ه��م،  املقدمة 
م�ساحلهم  ي���خ���دم  مب���ا  اجل���ه���ات 

وت�سهيل اخلدمات املقدمة لهم.
اأك��د �سعادة عبد اهلل عبد العايل  و 
بالإنابة  ال��ع��ام  الأم���ني  احل��م��ي��دان 
ال�������س���راك���ات  اأن  زاي�������د  مل���وؤ����س�������س���ة 
ال�سرتاتيجّية التي تربط املوؤ�ّس�سة 
مع العديد من اجلهات واملوؤ�ّس�سات 
املحلّية  احل���ك���وم���ّي���ة  وال���ه���ي���ئ���ات 
ب���ارزاً من  ُت��ع��ّد معلماً  والحت��ادي��ة 
مهّماً  وع��ام��ًا  م�سريتها،  م��ع��امل 
ال��ذي حققته  النجاح  ع��وام��ل  م��ن 
وحت��ق��ق��ه ال���ع���دي���د م���ن امل����ب����ادرات 
التي  ال���س��رتات��ي��ج��ّي��ة  وامل�����س��اري��ع 
املمتدة  م�سريتها  خ��ال  اأطلقتها 
اليوم،  وح��ت��ى   2004 ال��ع��ام  منذ 
خدمات  اأرق����ي  ت��ق��دمي  يف  ما�سية 
عزيزة  لفئات  وال��ت��اأه��ي��ل  ال��رع��اي��ة 

علينا جميعاً.
امللتقى  يف  امل�����س��ارك��ني  اإىل  ون��ق��ل 
�سمو  ال��ق��اه��ا حت��ي��ات  كلمة  خ���ال 

التقييم  م�������س���ت�������س���ار  ال�����������س�����اذيل 
وال���ربام���ج ب��امل��وؤ���س�����س��ة ع��ر���س��اً عن 
الإعاقة ومفهومها وتعريفها وفن 
من  الهمم  اأ���س��ح��اب  م��ع  التعامل 
العمل،  ب��ي��ئ��ة  ال��ف��ئ��ات يف  خم��ت��ل��ف 
هي  الإع�����اق�����ة  ت���ع���ري���ف  اإن  وق������ال 
جزئي  اأو  كلي  اخ��ت��ال  اأو  ق�سور 
ب�سكل م�ستقر اأو موؤقت يف قدراته 
اجل�سمية اأو احل�سية اأو العقلية اأو 
التوا�سلية اأو التعليمية اأو النف�سية 
اإمكانية  اإىل املدى الذي يقلل من 
تلبية متطلباته العادية يف ظروف 

اأمثاله من غري املعاقني.
الن�سائح  م����ن  جم���م���وع���ة  وق������دم 
ي�ستخدمها  ل���ك���ي  والإر��������س�������ادات 
الهمم  اأ�سحاب  خدمات  م�سوؤولو 
ابوظبي  وم���وؤ����س�������س���ات  دوائ�������ر  يف 
امل���ل���ت���ق���ى خ���ال  امل���������س����ارك����ون يف 
الهمم  اأ���س��ح��اب  ت��ع��ام��ات��ه��م م���ع 
منها  ف��ئ��ة  ك��ل  وم���ع  ع��ام��ة  ب�سفة 
كافة  بر�ساء  الهدف  يتحقق  لكي 
يف  معاماتهم  واإجن���از  املتعاملني 

�سهولة وي�سر.
طار�ش  م���وزة  ق��دم��ت  جانبها  م��ن 
التوظيف  وحدة  م�سرف  القبي�سي 
مبوؤ�س�سة  الهمم  اأ�سحاب  ومتابعة 
الإن�سانّية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د 
التي  التوظيف  خدمة  عن  عر�ساً 
ت��ق��وم ب��ه��ا امل��وؤ���س�����س��ة ل�����س��ال��ح تلك 
ف��ي��ه��ا دور وح����دة  ب��ي��ن��ت  ال���ف���ئ���ات 

اأ�سحاب الهمم مفهوم ال�سعادة.
هو  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  اأن  واأو���س��ح 
وان  ع���م���ل،  لأي  ال���ن���ج���اح  م��ف��ت��اح 
العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  بني  التعاون 
ل��رع��اي��ة الإن�����س��ان��ي��ة وب����ني دوائ����ر 
الداعم  اأب��وظ��ب��ي ه��و  وم��وؤ���س�����س��ات 
الغايات  اإىل  ل��ل��و���س��ل  ال��رئ��ي�����س��ي 
اإليه  ن�سبو  م��ا  وحتقيق  املطلوبة 
الهمم،  اأ���س��ح��اب  ج��م��ي��ع��اً خل��دم��ة 
زاي���د  م��وؤ���س�����س��ة  اأن  اإىل  م�������س���رياً 
اإىل  امللتقى  ه��ذا  ت�سعى من خ��ال 
اأف���ك���ار ومقرتحات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ّرف 
وتبّني  الهمم  اأ���س��ح��اب  م�����س��وؤويل 
املوؤ�ّس�سة  متكني  اإىل  منها  الهادفة 
الإن�سانّية  اأه��داف��ه��ا  حت��ق��ي��ق  م��ن 
وت��رج��م��ة ر���س��ال��ت��ه��ا ال��ن��ب��ي��ل��ة من 
لكافة  ال���ن���اج���ح  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  خ�����ال 
ال�سرتاتيجّية  وامل�ساريع  املبادرات 
وبالتعاون  املوؤ�ّس�سة  تطلقها  التي 

الوثيق معهم.
العايل  عبد  اهلل  عبد  �سعادة  واأك��د 
اأن  ك��ل��م��ت��ه  خ���ت���ام  احل���م���ي���دان يف 
كبرية،  ال��ع��ل��ي��ا  زاي������د  ط���م���وح���ات 
بامللتقى  امل�������س���ارك���ني  يف  وث��ق��ت��ه��ا 
وتوجه  لها،  ح��دود  ل  عملهم  ويف 
جل��م��ي��ع امل�����س��ارك��ني ب��ال�����س��ك��ر على 

ح�سورهم وم�ساركتهم يف امللتقى.
امل��ل��ت��ق��ى قدمت  اأع����م����ال  و����س���م���ن 
مهند�ش  الهاملي  ن���ورة  املهند�سة 
عن  عر�ساً  باملوؤ�س�سة  اول  م�ساريع 

اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�����س��ي��خ خ��ال��د 
زايد  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
وذوي  الإن�����س��ان��ي��ة  للرعاية  العليا 
الإح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة .. وق���ال: 
�سعي  اإط�����ار  يف  ي���اأت���ي  امل��ل��ت��ق��ى  اإن 
اأف�سل  ل��ت��ق��دمي  زاي�����د  م��وؤ���س�����س��ة 
اأ�سحاب  مل��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا  اخل����دم����ات 
ال��ه��م��م، وه���و مي��ث��ل خ��ط��وة هامة 
اكتمال  ع��ل��ى  امل��وؤ���س�����س��ة  مل�����س��اع��دة 
ال���ت���ي تقوم  م��ن��ظ��وم��ة اخل����دم����ات 
الرعاية  �سبل  ارق���ى  ل��ت��ق��دمي  ب��ه��ا 
على  وم�ساعدتهم  لهم،  والتاأهيل 
اأنكم  الندماج يف املجتمع، ل�سيما 
جميعاً تعملون مبوؤ�س�ساتكم لتذيل 
تواجههم،  ال��ت��ي  ال�سعوبات  ك��اف��ة 
والقرتاحات  امل���ب���ادرات  وت��ق��دمي 
التي  وت���وف���ري ج��م��ي��ع اخل����دم����ات 

ت�سهل عليهم يف موؤ�س�ساتكم.
تنظيم  م���ن  ال���ه���دف  اأن  واأ�����س����اف 
امل���ل���ت���ق���ى ه����و ت���ع���ري���ف م�������س���وؤويل 
اأ�سحاب الهمم يف دوائر وموؤ�س�سات 
لتلك  تقدميه  ميكن  مبا  اأبوظبي 
منهم  ك���ل  دور  ال��ف��ئ��ات، وحت���دي���د 
املوؤ�س�سات  ب���ك���اف���ة  خ��دم��ت��ه��م  يف 
واجباتهم،  وع���ر����ش  وال�����دوائ�����ر، 
ال��ت��ي مي��ك��ن تقدميها  وامل����ب����ادرات 
على  للتغلب  وال�سعي  خلدمتهم، 
ال�سعوبات يف نف�ش الوقت ليحظى 
باأف�سل خدمات،  املتعاملون معهم 
م�سوؤويل  خ�����ال  م����ن  وي���ت���ح���ق���ق 

الهمم،  لأ�سحاب  البيئية  التهيئة 
البيئية  التهيئة  مفهوم  اإن  وقالت 
وال�سعوبات  ال��ع��ق��ب��ات  ت��ذل��ي��ل  ه��و 
ال���ت���ي ت���واج���ه���ه ال����س���خ���ا����ش من 
ا���س��ح��اب ال��ه��م��م ل��ت��ح��ق��ي��ق وخلق 
احتياجاتهم  م���ع  ت���ت���واف���ق  ب��ي��ئ��ة 
ومتطلباتهم �سواء يف مكان العمل 

او املنزل او املرافق العامة.
واأ�سافت اأن هدف التهيئة البيئية 
ومهياأة  م��ي�����س��رة  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق  ه���و 
بدورها  ت��ع��م��ل  ال��ه��م��م  لأ���س��ح��اب 
وتفاعلهم  اندماجهم  تي�سري  على 
وتبث �سعور المن ال�ستقرار وهذا 
بدوره يقودهم اىل تفعيل انتمائهم 
املجتمع ورفعة  ودوره��م يف خدمة 

الوطن.
واأو���س��ح��ت خ��ال ال��ع��ر���ش اأن���ه مت 
عام 2011 اعتماد معايري البناء 
ال��دويل يف ام��ارة ابوظبي من قبل 
����س���وؤون ال��ب��ل��دي��ة، وال���ع���ام 2014 
للبناء  اب��وظ��ب��ي  ك����ود  ا����س���دار  مت 
ومعايري اأبوظبي الدولية ل�سهولة 
بينت  ك���م���ا  ل���ل���م���ب���اين،  ال���و����س���ول 
اإجراءات وعنا�سر واأخطاء التهيئة 
من  جمموعة  وع��ر���س��ت  البيئية، 
ال����ن����م����اذج والأخ������ط������اء واحل����ل����ول 
البيئية  التهيئة  لإجن��از  املقرتحة 
ب�سورة �سحيحيه ت�ساعد اأ�سحاب 

الهمم.
حممود  الدكتور  ق��دم  ناحيته  من 

توظيف  اإج�����������راءات  ل����س���ت���ك���م���ال 
اأ�سحاب الهمم، وعر�ست املبادرات 
ال���ت���ي ق���ام���ت ب���ه���ا« زاي�����د ال��ع��ل��ي��ا » 
لتوظيف تلك الفئات ومنها مبادرة 
م����ع هيئة  الإل������ك������رتوين  ال����رب����ط 
املوارد الب�سرية، ومبادرة الربنامج 
هدفنا  الوعي  التثقيفي  التوعوي 

ملوظفي حكومة اأبوظبي.
الربط  اأن  القبي�سي  م��وزة  واأك���دت 
زايد  موؤ�س�سة  ب��ني  الإل��ي��ك��رتوين 
عنه  ن��ت��ج  الب�سرية  امل����وارد  وه��ي��ئ��ة 
ت��وف��ر اح�����س��ائ��ي��ات دق��ي��ق��ة لأع���داد 
امل�سجلني يف البوابة واملوظفني من 
اأ�سحاب الهمم على م�ستوى اإمارة 
اأب��وظ��ب��ي، و���س��اه��م يف زي����ادة ن�سبة 
ال��ف��ئ��ة، وتوفري  ل��ه��ذه  ال��ت��وظ��ي��ف 

البيئية  وال���ت���ه���ي���ئ���ة  ال���ت���وظ���ي���ف 
الوظيفية  ال��ف��ر���ش  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
كافة  يف  الهمم  لأ�سحاب  املنا�سبة 
اأب���وظ���ب���ي ح�سب  اإم��������ارة  م���ن���اط���ق 
والتاأكد  وق��درات��ه��م،  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م 
العمل  جهات  مباين  جهوزية  من 
ا���س��خ��ا���ش خمت�سني  ع���ن ط���ري���ق 
الدائم وامل�ستمر عن  مع ال�سراف 
لوحدة  امليدانية  ال��زي��ارات  طريق 
التوظيف للموظفني من اأ�سحاب 

الهمم يف جهة عملة.
وا����س���ت���ع���ر����س���ت خ�����دم�����ات وح�����دة 
اأو  قبل  �سواء  باملوؤ�ّس�سة  التوظيف 
امل�ستهدفة  والفئات  التوظيف  بعد 
الوثائق  اأو�سحت  كما  عملها،  من 
وال�سروط  املوؤ�ّس�سة  تطلبها  التي 

للمتقدمني،  دقيقة  بيانات  قاعدة 
ونتج عنه كذلك توظيف عدد 15 
م��ت��ق��دم��اً م���ن اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م يف 

�سركات اأدنوك.
وك�سفت اأن اجمايل اأعداد العاملني 
باملوؤ�س�سات  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  م��ن 
العام  وال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة م��ن��ذ 
ال���راه���ن  ال���وق���ت  ح��ت��ى   2005
اأ�سحاب  من  موظفا   239 و�سل 
زايد  موؤ�س�سة  اأن  وق��ال��ت  ال��ه��م��م، 
اأجنزت  الإن�سانّية  للرعاية  العليا 
35 زيارة اإىل املوؤ�س�سات احلكومية 
اأ�سحاب  ب��ت��وظ��ي��ف  ق���ام���ت  ال���ت���ي 
توظيفهم  يف  ال��راغ��ب��ة  اأو  ال��ه��م��م 
ملباين  البيئية  التهيئة  من  للتاأكد 

تلك املوؤ�س�سات.

حممد بن را�سد 
ح�سوره  خ��ال 
الفا�سي  اأفراح 

وال�سام�سي
 )وام(

»الهالل« يطلق حملة �سقيا اأهايل مديرية جحاف يف اليمن لإغاثة 35 األف ن�سمة 
•• عدن-وام:

اأهايل  �سقيا  الأويل حلملة  املرحلة  الإماراتي  الأحمر  الهال  اأطلقت هيئة 
مديرية جحاف مبحافظة ال�سالع اليمنية وتوفري عدد من �سهاريج املياه 
ال�ساحلة لل�سرب لإغاثة خم�سة وثاثني األف ن�سمة يعانون كارثة اإن�سانية 
امل��دي��ري��ة ح��ال��ة ج��ف��اف �سديد وان��ع��دام كلي يف  ق��ري  ت��ع��اين  حقيقية حيث 

احل�سول على مياه ال�سرب.
وقال املهند�ش جمعة عبد اهلل املزروعي رئي�ش فريق الهال الأحمر يف عدن 
الكارثة  اإن الهيئة تعاملت مع هذه  اأنباء الإم��ارات »وام«  يف ت�سريح لوكالة 

ملواطني  املياه  �سهاريج  من  عدد  توفري  خال  من  �سريع  ب�سكل  الإن�سانية 
هذه القري مبا ي�سمن ا�ستقرارهم يف مناطقهم وم�ساعدتهم يف عودة احلياة 

الطبيعية للمحافظة والقري التابعة لها.
وق���ال امل���زروع���ي اإن جت���اوب ال��ه��ال الأح��م��ر الإم���ارات���ي م��ع م��ع��ان��اة اأهايل 
مديرية جحاف مبحافظة ال�سالع اليمنية لقى ا�ستح�سانا كبريا يف نفو�ش 
وتقديرهم  �سكرهم  عن  ع��ربوا  حيث  ال�سالع  مبدرية  اليمنيني  املواطنني 
التي  الإن�سانية  امل�ساعدات  وت��ق��دمي  امل�ستمر  ال��دع��م  على  الإم����ارات  ل��دول��ة 

ت�ساهم ب�سكل كبري يف ا�ستقرار احلياة .
الأحمر  ال��ه��ال  عمل  �سلب  يف  ت��اأت��ي  الإن�سانية  املهمة  ه��ذه  اأن  اإىل  ولفت 

املهمة  ق��در  على  نكون  ب��اأن  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  بتوجيهات  وذل��ك  الإم��ارات��ي 
ال��ت��ي مي���رون بها كون  ال��ظ��روف ال�سعبة  الأ���س��ق��اء على جت���اوز  وم�����س��اع��دة 
الإم��ارات عا�سمة العمل الإن�سانية مما يتوازى مع حجم العطاء الإن�ساين 
الكبري. واأ�ساف املزروعي اأن اأزمة مياه ال�سرب يف مديرية جحاف تفاقمت 
نتيجة للجفاف الذي ي�سرب املديرية ب�سبب قلة �سقوط الأمطار املو�سمية 

والذي اأدى تباعا اإىل هبوط حاد يف من�سوب مياه اآبار ال�سرب.
وت�سهد مديرية جحاف غربي حمافظة ال�سالع موجة نزوح م�ستمر ملئات 
الأ�سر ب�سبب اجلفاف الذي ي�سرب قرى ومناطق املديرية فيما بداأ الهال 
الأحمر الإماراتي ت�سيري ناقات املياه لتخفيف الأعباء الكبرية على الأهايل 

هناك.
احلياة  دورة  ا���س��ت��ع��ادة  يف  كبري  ب�سكل  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  وي�سهم 
حت�سني  اإىل  تهدف  اإغاثية  حمات  تنفيذ  خ��ال  من  اليمن  يف  الطبيعية 
وتنموية  واإغاثية  اإن�سانية  تقدمي م�ساعدات  لاأ�سقاء عرب  املعي�سية  احلياة 
ح�سار  فر�سها  ال��ت��ي  ال�سعبة  املعي�سية  ال��ظ��روف  جت���اوز  على  مل�ساعدتهم 

ملي�سيات احلوثي الإيرانية.
ي�سار اإىل اأن مديرية جحاف ت�سم قري متناثرة على �سل�سلة جبلية بارتفاع 
وتعي�ش  الفقرية  املناطق  وتعد من  البحر  �سطح  م�ستوى  قدم عن  اآلف   9

اأو�ساعا اإن�سانية �سعبة.

ال�سحة تطلق  م�سروع درجات الإنذار املبكر الإلكرتونيةملتقى ال�سمالية الربيعي الوطني ينطلق اليوم
•• دبي -وام:

املبكر  الإن����ذار  درج���ات  م�سروع  املجتمع”  ووق��اي��ة  ال�سحة  “وزارة  اأطلقت 
الإلكرتونية بهدف م�ساعدة الأطباء ال�سريريني على اتخاذ قرارات ت�ستند 
اإىل اأدلة مبنية على درجات الإنذار املبكر ملختلف الفئات العمرية واملجموعة 
املخت�سة بالتوليد . وتعترب درجة الإنذار املبكر لاأطفال PEWS ودرجة 
املعدلة  املبكر  الإن��ذار  درج��ة  و   MEWS للبالغني  املعدلة  املبكر  الإن��ذار 
للتوليد MEOWS اأدوات لاإنذار املبكر ت�سهل على الأطباء ال�سريريني 
بتقييم  وتقوم  للمري�ش  ال�سريري  للتدهور  املبكرة  العامات  عن  الك�سف 
املخاطر بالعتماد على الدليل وحتديد املر�سى ممن تظهر عليهم عامات 

عدم ال�ستقرار ال�سريري قبل تدهور حالتهم ال�سحية.
الفيزيولوجية وعمليات  املوؤ�سرات  الأدوات” على  “اآلية عمل هذه  وتعتمد 
التي  ال��ت��غ��ي��ريات  م��ن  التحقق  على  وتعمل  للمري�ش  الروتينية  امل��راق��ب��ة 
تعطي  درج���ات  �سمن  ذل��ك  لينعك�ش  املري�ش  اأع�ساء  وظ��ائ��ف  على  حت��دث 
موؤ�سرا وا�سحا لاأطباء ال�سريريني فيما اإذا كانت حالة املري�ش يف حت�سن 
الطبي  وال��دع��م  التدخل  ك��ان  كلما  اأعلى  ال��درج��ة  كانت  وكلما  ت��ده��ور..  اأو 
امل�ساعد  الوكيل  الكتبي  �سغري  عو�ش  �سعادة  وق��ال  اأك���رب.  ب�سكل  مطلوبا 
لقطاع اخلدمات امل�ساندة اإن هدف وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع من اعتماد 
نظام املعلومات ال�سحية الإلكرتونية “وريد” يندرج �سمن ا�سرتاتيجيتها 
اإدارة  يف  عاملية  معايري  وتطبيق  ال�سحية  املعلومات  نظم  تطوير  جمال  يف 
البنية التحتية للمن�ساآت ال�سحية لتقدمي خدمات الرعاية ال�سحية العامة 

وفقا لأف�سل املمار�سات العاملية.
ي��ه��دف اإىل حتقيق  اأن م�����س��روع درج���ات الإن����ذار املبكر الإل��ك��رتون��ي��ة  وذك���ر 
لأمتتة  الإلكرتونية  ال�سحة  �سجات  من  ال�ستفادة  اأهمها  من  اأم��ور  عدة 
واإعداد  احلقيقي  الزمن  و�سمن  امل�ستجدات  لآخر  بالن�سبة  الدرجات  نظام 
التقارير وتداول البيانات وال�ستفادة من الوثائق والنتائج احلالية مو�سحا 
والتح�سينات  ال�سريع  التدخل  طلبات  خف�ش  اإىل  اأي�سا  يهدف  امل�سروع  اأن 

ال�ستباقي  التدخل  اإمكانية  وزي���ادة  والوفيات  امل��رك��زة  العناية  وح��دة  على 
للمر�سى الذين �ساءت حالتهم ال�سحية، والتخل�ش من الأخطاء الب�سرية 
اإدارة  مديرة  ابراهيم،  مباركة  واأو�سحت  ال�سحية.  الرعاية  كلفة  وخف�ش 
الأوراق  تعتمد على  كانت  املبكر  الإن��ذار  اأدوات  اأن  ال�سحية  املعلومات  نظم 
ال�سجل  احليوية يف  الإ�سارات  توثيق  واملمر�سات  املمر�سني  على  كان  حيث 
ورقي،  من���وذج  �سمن  التوثيق  عملية  اإع���ادة  ث��م  وم��ن  الإل��ك��رتوين  الطبي 
اإخطار  وبعد ذلك يقومون باحت�ساب درجة كل معيار ب�سكل يدوي ثم يتم 
يف  ح��رة  ن�سية  كماحظة  البيانات  وتوثيق  �سفهيا  ال�سريريني  الأط��ب��اء 
البيانات  تكن  مل  كما  ب�سرية،  باأخطاء  يت�سبب  مما  الإل��ك��رتوين.  ال�سجل 
اأمتتة  اعتماد  بعد  اأن��ه  اىل  ولفتت  ال�سريريني.  لاأطباء  بالن�سبة  وا�سحة 
درجات الإنذار املبكر بات من ال�سهل على الأطباء ال�سريريني التحقق من 
خف�ش  على  �ساعد  ما  للمري�ش  الفيزيولوجي  للتدهور  املبكرة  العامات 
وعمليات  امل�ست�سفيات  و  امل��رك��زة  العناية  يف  التواجد  اأث��ن��اء  الوفيات  معدل 
املركزة وخف�ش  العناية  القبول يف وحدة  واإع��ادة  القبول غري املخطط لها 

معدلت الأعرا�ش ال�سلبية.
الإلكرتونية  املبكر  الإن����ذار  درج���ات  اأدوات  تطبيق  ع��ن  اإن��ه جن��م  واأ���س��اف��ت 
امل�ستخدمني  النتائج للتاأكد من اطاع كافة  املنافع منها دمج  العديد من 
ال�سريريني على حالة املري�ش، وتقدمي توجيهات وا�سحة حول اخلطوات 
التالية التي �سيتم اتخاذها بالن�سبة لكل فئة من فئات الدرجات، ما يخف�ش 
ان هذه  اإب��راه��ي��م  واأو���س��ح��ت مباركة  ال�سريري.  ال��ق��رار  م��ن الخ��ت��اف يف 
ا�ستقبال  وعمليات  ال�سريع  التدخل  طلبات  خف�ش  اإىل  اأي�سا  اأدت  الأدوات 
الأزم���ات  م��ع��دلت  وخف�ش  امل��رك��زة  العناية  يف  لها  املخطط  غ��ري  امل��ر���س��ى 
القلبية، بالإ�سافة اإىل تقليل اأخطاء التوثيق واحلد من الحت�ساب اخلاطئ 
اإل��ك��رتون��ي��ة مم��ا ي��وف��ر وق��ت واإج����راءات  ل��ل��درج��ات واإج����راء عملية ح�ساب 
توفري  ل�سمان  ال�ستباقية  العناية  املمر�سات ف�سا عن  قبل  التوثيق من 
الرعاية ال�سحية املائمة قبل تدهور حالة املري�ش وحت�سني جودة الرعاية 

ال�سحية ككل اإىل جانب تخفي�ش كلفة الرعاية ال�سحية.

•• ابوظبي-الفجر:

يطلق ن��ادي ت��راث الإم��ارات �سباح 
ال�سمالية  جزيرة  يف  الأح��د  اليوم 
فعاليات ملتقى ال�سمالية الربيعي 
ال�سابع  حتى  متتد  التي  الوطني 
ال���ق���ادم، برعاية  م��ن ���س��ه��ر ي��ن��اي��ر 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن زاي���د 
ال�سمو  ���س��اح��ب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
رئ��ي�����ش ال����دول����ة رئ��ي�����ش ال���ن���ادي، 
ومب�ساركة الطلبة املنت�سبني لكافة 
عدد  وبا�ست�سافة  ال��ن��ادي،  م��راك��ز 
اكت�ساف  م��ب��ادرة رحلة  م��ن  طلبة 
الرتبية  “روائع” ب��وزارة  املواهب 

والتعليم. 
الأن�سطة  اأهم  اأحد  امللتقى  وي�سكل 
ينظمها  التي  ال�سبابية  الرتاثية 
ال����وق����ت  ال������ن������ادي يف م����ث����ل ه�������ذا 
م���ن ك���ل ع����ام ب���ه���دف غ���ر����ش روح 
وال�سباب،  النا�سئة  ل��دى  املواطنة 
بالعادات  التم�سك  قيم  وتر�سيخ 
الوطني  وال���������رتاث  وال���ت���ق���ال���ي���د 
لديهم، وحت�سينهم �سد الخرتاق 
الوطنية،  للهوية  املغاير  الثقايف 

وقيم  ث��واب��ت  على  املحافظة  اإط���ار 
هذه الهوية عرب يرامج ون�ساطات 

تراثية مدرو�سة. 
اأولياء  اأم���ام  امل��ج��ال  امللتقى  ويتيح 
اأم��������ور ال����ط����اب وال���ط���ال���ب���ات يف 
املقدمة  ال���ربام���ج  ع��ل��ى  الط�����اع 

اإك�ساب  اإىل  امل��ل��ت��ق��ى  ي���رم���ي  اإذ 
والقيم  املعارف  وال�سباب  النا�سئة 
والجتاهات التي متكنهم من فهم 
الرتبوية،  وا�ستلهام عربه  الرتاث 
وال����ت����ع����ري����ف مب����ك����ون����ات ال������رتاث 
وع��اق��ت��ه ب��ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة، يف 

ال�سمالية،  ج���زي���رة  يف  لأب��ن��ائ��ه��م 
كمحمية  مرافقها  اإىل  وال��ت��ع��رف 
بن�ساطات  وت��ع��ري��ف��ه��م  ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
وم�������س���اري���ع ال�����ن�����ادي، وال����وق����وف 
الطابية  امل��ل��ت��ق��ي��ات  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 

وبراجمها ور�سالتها.
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اأخبـار الإمـارات

»حملة ال�سيخة فاطمة الإن�سانية العاملية« تكثف مهامها يف ال�سودان بعالج اآلف الن�ساء والأطفال

عودة 23 من اجلرحى اليمنيني اىل عدن بعد رحلة عالج يف الهند على نفقة الإمارات

•• اخلرطوم-وام:

ال�����س��ي��خ��ة فاطمة  » ح��م��ل��ة  ك��ث��ف��ت 
مهامها   « ال���ع���امل���ي���ة  الإن�������س���ان���ي���ة 
ال�سودانية  ال��ق��رى  يف  التطوعية 
بعاج الآلف من الن�ساء والأطفال 
املتحركة  ال���ع���ي���ادات  خ����ال  م���ن 
امليدانية  ال���ط���ب���ي���ة  وال������وح������دات 
ال���ت���ي ي�����س��رف ع��ل��ي��ه��ا ن��خ��ب��ة من 
وال�سودانيني  الإماراتيني  الأطباء 
برنامج  اطار  املتطوعني وذلك يف 
للتطوع حتت  بنت مبارك  فاطمة 
�سعار » كلنا اأمنا فاطمة » مببادرة 
ان�سانية م�سرتكة بني مبادرة زايد 
العطاء والحتاد الن�سائي العام يف 
منوذج مميز لل�سراكة يف املجالت 
توجيهات  مع  ان�سجاما  الإن�سانية 
عام  ي��ك��ون  ب���اأن  ال��ق��ي��ادة احلكيمة 

زايد. عام   2018
ال�سويدي  ن�����ورة  ����س���ع���ادة  وق���ال���ت 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  م���دي���رة الحت�����اد 
ت�سل  اأن  ا���س��ت��ط��اع��ت  احل��م��ل��ة  اإن 
الآلف  اإىل  الن�سانية  بر�سالتها 
الن�ساء والأط��ف��ال م��ن خال  م��ن 
يف  وجن��ح��ت  الإن�����س��ان��ي��ة  خدماتها 
الطبية  الكوادر  اف�سل  ا�ستقطاب 
اأف�سل  ت���ق���دمي  م����ن  مت��ك��ي��ن��ه��ا  و 
للخدمات الت�سخي�سية والعاجية 
ب�سكل  �ساهمت  التي  و  والوقائية 
معاناة  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  يف  ك��ب��ري 
امل��ر���س��ى امل��ع��وزي��ن وزي����ادة الوعي 
باأهم الأمرا�ش واأف�سل  املجتمعي 

�سبل العاج والوقاية.
واأو���س��ح��ت اأن����ه مت اع��ت��م��اد خطة 
فاطمة  ال�سيخة  حلملة  ت�سغيلية 

•• عدن-وام:

اليمنية  ال��ع��ا���س��م��ة  ع���دن  اإىل  ع���اد 
املوؤقتة ام�ش 23 جريحا مينيا بعد 
الهند  م�ست�سفيات  يف  ع��اج  رح��ل��ة 
تكللت بالنجاح على نفقة الإمارات 
حتت ا�سراف هيئة الهال الأحمر 
�ساحب  لتوجيهات  تنفيذا  وذل���ك 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�ش  نهيان 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�ش  رئي�ش 
)رعاه اهلل( و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�سيخ  ���س��م��و  وم��ت��اب��ع��ة  امل�����س��ل��ح��ة 
ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ممثل 
رئي�ش  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م 

هيئة الهال الأحمر الإماراتي.
وث������م������ن اجل�������رح�������ى ال������ع������ائ������دون 
الإن�سانية  ال��وق��ف��ة  وم��راف��ق��وه��م 
جانبهم  اإىل  الإم�����������ارات  ل����دول����ة 
وم���ا ق��دم��ت��ه ل��ه��م م���ن دع���م �سخي 
وم�ساندة يف هذه الظروف الع�سيبة 
اأ�سمى  بها.. موجهني  التي ميرون 
اإىل �ساحب  والعرفان  ال�سكر  اآي��ات 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�ش  نهيان 
الكرمية  توجيهاته  تعك�ش  ال���ذي 
ق��ي��ادة وحكومة  اه��ت��م��ام الإم�����ارات 

و�سعبا بال�سعب اليمني ال�سقيق.
وتقديرهم  �سكرهم  ع��ن  واأع���رب���وا 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  لهيئة 
على اجلهود التي تبذلها لتح�سني 
من  والتخفيف  اليمنيني  اأو����س���اع 

ال����ع����ام رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����ش الأع���ل���ى 
الرئي�سة  وال��ط��ف��ول��ة  ل���اأم���وم���ة 
الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى 
ت������ويل ال���ع���م���ل الن���������س����اين اأك�����رب 
اله��ت��م��ام وحت��ر���ش ع��ل��ى تقدمي 
و  الت�سخي�سية  اخل��دم��ات  اأف�سل 
والوقائية  واجلراحية  العاجية 
خا�سة  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  مل��خ��ت��ل��ف 
ل�����ل�����م�����راأة وال����ط����ف����ل م�����ن خ����ال 
ا�ستقطاب وتاأهيل ومتكني املراأة يف 
جمالت العمل التطوعي والعطاء 

الن�ساين .
ال�سيخة  ح��م��ل��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
كثفت  العاملية  الن�سانية  فاطمة 
من مهامها الن�سانية يف حمطتها 
من  ال�سودانية  القرى  يف  احلالية 
خال تنظيم �سل�سلة من امللتقيات 
التطوعي  العمل  رواد  فيه  يلتقي 

متكاملة  و����س���ي���دل���ي���ة  خم����ت����رب 
عاج  يف  ت�����س��ه��م  اأن  ا���س��ت��ط��اع��ت 
يف  والأط��ف��ال  الن�ساء  م��ن  الآلف 

القرى ال�سودانية.
الريدة  ه�����س��ام  امل��ه��ن��د���ش  وث���م���ن 
العربي  ل���احت���اد  ال���ع���ام  الأم�����ني 
ل��ل��ع��ط��اء الإن�����س��اين رئ��ي�����ش املركز 
ال�������س���وداين ل��ل��ت��ط��وع ج��ه��ود �سمو 
ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك » 
العمل  جم����ال  يف  الم���������ارات«  اأم 
الإن�ساين  وال���ع���ط���اء  ال��ت��ط��وع��ي 
امل��م��ي��ز حلملة  ب���ال���دور  .. م�����س��ي��دا 
ال�سيخة فاطمة الإن�سانية العاملية 
التي قدمت نقلة نوعية يف جمال 
العطاء  امل����راأة يف جم���الت  متكني 
الن�����س��اين يف ال���وط���ن ال��ع��رب��ي يف 
منوذج مبتكر يعد الأول من نوعه 

يف املنطقة.

ل�ستدامة  ال��ع��امل��ي��ة  الن�����س��ان��ي��ة 
العاجية  ال��ت��ط��وع��ي��ة  اخل���دم���ات 
للن�ساء  امل����ق����دم����ة  وال����وق����ائ����ي����ة 
والأطفال يف ال�سودان حتت ا�سراف 
ف���ري���ق ط���ب���ي ت���ط���وع���ي ام����ارات����ي 
������س�����وداين م�������س���رتك ي�������س���اه���م يف 
للتخفيف  ميدانية  حلول  تقدمي 
بغ�ش  امل��ع��وزة  الفئات  معاناه  م��ن 
اأو  اأو اجل��ن�����ش  ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��ل��ون 
اأو ال��دي��ان��ة ان�����س��ج��ام��ا مع  ال��ع��رق 
ال������روح الن�����س��ان��ي��ة ل��ل��م��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
وان���ط���اق���ا من  ث�����راه  ط��ي��ب اهلل 
ت��وج��ي��ه��ات ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة يف 
الدولة باأن يكون عام 2018 عام 

زايد اخلري .
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأن  واأك���دت 
بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي 

حت��ت ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ل�ساحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�ش الدولة »حفظه اهلل« 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�ش  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال�����وزراء 
و�ساحب  اهلل«  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
اأحدثت  احل��م��ل��ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
اخلدمات  م�ستوى  نوعية يف  نقلة 
ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��ن�����س��اء والأط����ف����ال من 
ميدانية  ط��ب��ي��ة  وح������دات  خ����ال 
وم����ت����ح����رك����ة جم�����ه�����زة ب�����اأح�����دث 
التخ�س�سية  الطبية  التجهيزات 
م���ن وح�����دة ل��ا���س��ت��ق��ب��ال ووح����دة 
ووحدة  للعناية  ووح��دة  للطوارئ 

وال��ع��ط��اء الن�����س��اين وال��ت��ي تركز 
التطوعية  امل�����س��اري��ع  اب��ت��ك��ار  ع��ل��ى 
والتعليمية  ال�سحية  اجلوانب  يف 
خل����ل����ق ج����ي����ل م������ن ال����ق����ي����ادي����ات 
القادرات على ايجاد حلول واقعية 
مل�ساكل جمتمعية من خال تبني 
م�ساريع وبرامج مبتكرة �ست�ساهم 
ب�سكل فعال يف اخلدمة املجتمعية 
والتعليمية  ال�سحية  امل��ج��الت  يف 

حمليا وعامليا .
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ال���دك���ت���ور ع���ادل 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش  ال�������س���ام���ري 
» حملة  اإن  ال��ع��ط��اء  زاي����د  مل���ب���ادرة 
ال�سيخة فاطمة الن�سانية العاملية 
للعمل  ق��دم��ت من���وذج���ا مم��ي��زا   «
الإن�ساين  وال���ع���ط���اء  ال��ت��ط��وع��ي 
والعطاء  اخل���ري  ام���ت���داد جل�����س��ور 
املتحدة  العربية  الم���ارات  لدولة 

برنامج  اأن  اإىل  الإ�����س����ارة  جت����در 
فاطمة بنت مبارك للتطوع اأطلق 
م��ن ق��ب��ل ���س��م��وه��ا ب��ه��دف تر�سيخ 
والعطاء  التطوعي  العمل  ثقافة 
والطفل  امل������راأة  ل����دى  الإن�������س���اين 
حم��ل��ي��ا وع��امل��ي��ا م���ن خ����ال تبني 
مبادرات ل�ستقطاب وتاأهيل وبناء 
القدرات ومتكني املراأة والطفل يف 

جمالت العمل التطوعي.
وي����رك����ز ال����ربن����ام����ج ع���ل���ى اأرب���ع���ة 
حم��������اور وه������ي اأف������ك������ار وق��������درات 
ومتكني وعطاء ويت�سمن تد�سني 
فعال  ب�سكل  ت�سهم  م��ب��ادرات  ع��دة 
والطفل  امل����راأة  م��ه��ارات  تنمية  يف 
التطوعي  العمل  م��ن  ومتكينهما 
ب�سكل  ���س��ي�����س��اه��م  ال������ذي  ال���ب���ن���اء 
الجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  ف���ع���ال 

والقت�سادية امل�ستدامة.

مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات احل����وث����ي الإي����ران����ي����ة 
النقابية �سدهم.

اأن الإم���ارات قامت بعاج  واأ���س��اف 

م��ن��ه��م ل��ل�����س��ف��اء وع�����ادوا اإىل اأر����ش 
املا�سي  ال�سهر  غ���ادر  فيما  ال��ي��م��ن 
العاج  لتلقي  مينيا  جريحا   88

جريح   3000 ع�����ن  ي�����زي�����د  م�����ا 
ميني يف كل من الإم���ارات والأردن 
الكثري  ومت��اث��ل  والهند  وال�����س��ودان 

يف  ال��ع��اج  يتلقى  البع�ش  زال  ول 
م�سافى الهند.

وتوقع رئي�ش فريق الهال الأحمر 
اإخاء  يتم  اأن  ع��دن  يف  الإم���ارات���ي 
م���ن اجلرحى  اخل��ام�����س��ة  ال��دف��ع��ة 
العاج  لتلقي  الهند  اإىل  اليمنيني 
ا�ستكمال  بعد   2018 العام  مطلع 

الإجراءات اخلا�سة بهم.
وت���اأت���ي ع����ودة ه���ذه امل��ج��م��وع��ة من 
بادهم  اإىل  ال��ي��م��ن��ي��ني  اجل���رح���ى 
الوقت  يف  ناجحة  ع��اج  رحلة  بعد 
ال�����ذي لي�����زال ي��ت��ل��ق��ى ع����دد منهم 
الرعاية املكثفة لتح�سني اأو�ساعهم 

ال�سحية.
وت���ع���م���ل ه���ي���ئ���ة ال����ه����ال الح���م���ر 
الماراتي على دعم الأ�سقاء لتجاوز 
ال���ظ���رف ال��ع�����س��ي��ب ال�����ذي مي���رون 
ي��ت�����س��در حم���ور الأعمال  ب��ه ح��ي��ث 
الأولويات  والإغ��اث��ي��ة  الإن�����س��ان��ي��ة 
لإغاثة الأ�سقاء اليمنيني لت�ستعيد 

تلقيهم  وو�����س����ف����وا  م���ع���ان���ات���ه���م.. 
باللفتة  ال��دول��ة  نفقة  على  ال��ع��اج 
الإن�������س���ان���ي���ة ال���ك���رمي���ة ل����اإم����ارات 
املوىل  داع��ني  الر�سيدة..  وقيادتها 
عز وجل اأن يدمي على الباد نعمة 

الأمن وال�ستقرار.
اجل����رح����ى  ا�����س����ت����ق����ب����ال  وك���������ان يف 
املهند�ش  ع��دن  مطار  يف  العائدين 
رئي�ش  امل����زروع����ي  ع���ب���داهلل  ج��م��ع��ة 
فريق الهال الأحمر الإماراتي يف 

عدن وعدد من العاملني.
لوكالة  ت�سريح  امل��زروع��ي يف  وق��ال 
تكفل  اإن  )وام(  الإم��������ارات  اأن���ب���اء 
الإمارات بعاج اجلرحى اليمنيني 
ياأتي يف اإطار الدعم املتوا�سل الذي 
لاأ�سقاء  الإم������ارات  دول����ة  ت��ق��دم��ه 
معاناتهم  من  للتخفيف  اليمن  يف 
ظل  يف  ج��ان��ب��ه��م  اإىل  وال�����وق�����وف 
يواجهونها  التي  ال�سعبة  الظروف 
املتوا�سلة  الن����ت����ه����اك����ات  ج��������راء 

احلياة دورتها الطبيعية.
ال�سخية  امل���������س����اع����دات  وت���ع���ك�������ش 
القيادة  ح��ر���ش  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
ال�سعب  م�ستقبل  ع��ل��ى  ال��ر���س��ي��دة 
ال��ي��م��ن��ي ال�����س��ق��ي��ق وال��ت��خ��ف��ي��ف من 
معاناته جراء ال�سيا�سة التدمريية 
مليلي�سيات احلوثي الإيرانية والعمل 
على توفري كافة املقومات الأ�سا�سية 

لإعادة دورة احلياة الطبيعية.
وكانت الإمارات على الدوام ال�سباقة 
التي  ال��ع��اج��ل��ة  ال���ن���داءات  تلبية  يف 
وال�سخ�سيات  ال�سلطات  اأطلقتها 
الجتماعية يف العديد من املناطق 
الإن�ساين  للتدخل  باليمن  املحررة 
فيها  املعوزة  الأ�سر  وجندة  العاجل 
ح��ي��ث ���س��ريت م��ئ��ات ال��ق��واف��ل التي 
امل����واد  م���ن  الأط����ن����ان  اآلف  حت��م��ل 
لها  كان  والتي  والإغاثية  الغذائية 
بالغ الأثر يف التخفيف من معاناة 

الأهايل الإن�سانية.

 

امل�ضت�ضفيات احلك�مية 
اأب�ظبى 

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

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

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

ال�ضارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ش     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القي�ين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأب�ظبى

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

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

ال�ضارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�ش     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  اب�ظبى

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

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

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

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

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

ام الق�ين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س كازاخ�ستان ب� »يوم ال�ستقالل«

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة »حفظه 
رئي�ش   � ن��زارب��اي��ي��ف  نور�سلطان  الرئي�ش  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل« 

جمهورية كازاخ�ستان مبنا�سبة يوم ال�ستقال لباده.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ش نور�سلطان نزارباييف.

�سيف بن زايد يح�سر اأفراح 
الظاهري والعي�سائي بالعني

•• العني-وام:

ح�سر الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الداخلية م�ساء 
زفاف جنله عمر  الظاهري مبنا�سبة  را�سد حارب  اأحمد  اأقامه  الذي  ال�ستقبال  الأول- حفل  اأم�ش 
اإىل كرمية حممد علي م�سعود العي�سائي. كما ح�سر احلفل الذي اأقيم يف �سالة اأفراح هيلي مبدينة 
التنفيذي  املجل�ش  اأبوظبي ع�سو  ل�سرطة  العام  القائد  الرميثي  اللواء حممد خلفان  العني معايل 
وعدد من وجهاء القبائل وكبار ال�سخ�سيات وجمع من املدعوين والأهل والأ�سدقاء. وتخلل احلفل 

م�ساركة فرقة احلربية بعرو�ش وفقرات منوعة ابتهاجاً بهذه املنا�سبة.

ال�سيخة فاطمة : الإمارات حققت التوازن بني اجلن�سني يف املجالت كافة
•• اأبوظبي-وام:

بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأك���دت 
الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����ش الأع���ل���ى 
الرئي�سة  وال��ط��ف��ول��ة  ل���اأم���وم���ة 
الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى 
»اأم الإم���ارات« اأن الإم��ارات بقيادة 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
التوازن بني  »حفظه اهلل » حققت 
اجلن�سني يف املجالت كافة انطاقا 
باأن  ال��ق��ي��ادة احلكيمة  اإمي���ان  م��ن 
يف  للرجل  �سريكة  الإم����ارات  اب��ن��ة 

القمة  حم�����اور  ���س��م��وه��ا  وث��م��ن��ت 
الن�سائي  الحت����اد  ينظمها  ال��ت��ي 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  وم���رك���ز  ال���ع���ام 
وال�ست�سارات بالتعاون مع منظمة 
املراأة والأمن الدويل وهيئة الأمم 
املتحدة للمراأة موؤكدة اأن اأهميتها 
تاأتي كونها ت�ستعر�ش �سبل اإطاق 
طاقات املراأة ب�سفتها �سريكا مهما 
يف  للم�ساهمة  املجتمعات  ب��ن��اء  يف 
احلد من ال�سراعات والأزم��ات يف 

مناطق احلروب.
واأ�سافت �سموها اإن احلدث منا�سبة 
لإبراز جتربة الإم��ارات يف تطوير 
للمراأة  والتمكني  القيادة  مفهوم 

احل���دث يهدف  اأن  وال���س��ت�����س��ارات 
مقاربة  ح���ول  ال���وع���ي  زي�����ادة  اإىل 
ال���ن���وع وال�������س���ام والأم�������ن يف كل 
واملمار�سة  ال�سيا�سية  احل��ي��اة  م��ن 
اأف�سل  ف���ه���م  وت����وف����ري  ال��ع��م��ل��ي��ة 
ال��ت��وازن ب��ني اجلن�سني يف  لأب��ع��اد 
الدوليني جلمهور  والأم��ن  ال�سلم 
اإب��راز مكانة  النا�ش و  عري�ش من 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف 
تعزيز دور املراأة يف حفظ ال�سام.

منا�سبة  فر�سة  القمة  اإن  واأ�ساف 
لإط������اق ���س��ل�����س��ل��ة م���ن امل����ب����ادرات 
اإىل  م�سريا  امل�ستقبلية  والأن�سطة 
من  نخبة  م�ساركة  �ست�سهد  اأن��ه��ا 

م�سرية البناء والتنمية.
مبنا�سبة  كلمة  يف  �سموها  وق��ال��ت 
قمة  اأبوظبي  العا�سمة  ا�ست�سافة 
» املراأة وال�سام والأم��ن- التوازن 
ب���ني اجل��ن�����س��ني يف جم����ال الأم����ن 
تريندز  م����رك����ز  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال����ت����ي 
الن�سائي  الحت�����اد  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اإن دولة   « الث��ن��ني   « غ���دا  ال��ع��ام« 
اأدركت  املتحدة   العربية  الإم��ارات 
للمراأة  املهم  ال��دور  تاأ�سي�سها  منذ 
يف خمتلف املجالت ووفرت ال�سبل 
املح�سلة  ف��ك��ان��ت  لتمكينها  ك��اف��ة 
الن�سائية  ال�����ك�����وادر  م����ن  ن��خ��ب��ة 

املتميزة.

ال���ك���ام���ل���ة م����ن ط����اق����ات ك����ل رجل 
وام�����راأة مب��ا ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة على 

املجتمع.
برعاية  ال��ق��م��ة  اأع���م���ال  تنطلق  و 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  �سمو 
وت���ت���ن���اول م��و���س��وع ال����ت����وازن بني 
ال�سلم  ودوره يف حتقيق  اجلن�سني 
املجتمعات  ورف����اه����ي����ة  والأم���������ن 
القيادية  امل�����راأة  ق�����درات  وت��ف��ع��ي��ل 
ا�ستدامة  حت��ق��ي��ق  يف  للم�ساهمة 
امل���ح���ي���ط  يف  والأم�������������ن  ال���������س����ل����م 

الجتماعي.
الهاملي  اأح���م���د  ال��دك��ت��ور  اأك����د  و 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  م���رك���ز  رئ��ي�����ش 

لنجاحات  من������اذج  وا����س���ت���ع���را����ش 
املواطنات يف �ستى املجالت واإبراز 
دور الإمارات يف تعزيز دور املراأة يف 

احلياة العامة.
دعم   « الإم�����������ارات  اأم   « واأك���������دت 
التوازن  ال��ك��ام��ل جل��ه��ود  ���س��م��وه��ا 
ب���ني اجل��ن�����س��ني يف جم����ال الأم����ن 
اأن  اإىل  ال��ع��امل لفتة  وال�����س��ام يف 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات مت��ك��ني امل������راأة يف 
الرجال  اأن  على  تعتمد  الإم���ارات 
اأدوار  لهم  ال�����س��واء  على  وال��ن�����س��اء 
ال���ن�������س���اط  م���ه���م���ة يف جم���������الت 
اأن قيادة  الإن�����س��اين ك��اف��ة م��وؤك��دة 
الإمارات تعمل من اأجل ال�ستفادة 

والأكادميية  ال�سيا�سية  القيادات 
والدولية  وال��ع��رب��ي��ة  الإم���ارات���ي���ة 
ال�سيخ  م���ع���ايل  ف��ي��ه��ا  وي���ت���ح���دث 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
بنت  رمي  م����ع����ايل  و  ال���ت�������س���ام���ح 
اإب��راه��ي��م ال��ه��ا���س��م��ي وزي����رة دولة 
ل�سوؤون التعاون الدويل وال�سفرية 
لدولة  ال��دائ��م  املمثل  ن�سيبة  لن��ا 
م��ن��ظ��م��ة الأمم  ل�����دى  الإم����������ارات 
املتحدة بنيويورك وال�سفرية مارا 
ماريناكي » مكتب العمل اخلارجي 
الدكتورة  و  الأوروب�������ي  ل���احت���اد 
رئي�سة  اأودرات  ج��وجن  دي  �سانتال 

منظمة املراأة يف الأمن الدويل.
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اأخبـار الإمـارات
عمار النعيمي يح�سر اأفراح العامري والفال�سي

•• عجمان-وام:

ح�سر �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان حفل ال�ستقبال الذي اأقامه ال�سيد عبداهلل 
�سعيد باحلب العامري مبنا�سبة زفاف جنله حممد اإىل كرمية ال�سيد حممد �سيف املقعودي الفا�سي.

كما ح�سر احلفل الذي اأقيم يف قاعة الرمال لاأفراح على طريق دبي-العني م�ساء اأم�ش الأول عدد من 
امل�سوؤولني وكبار ال�سخ�سيات ووجهاء واأبناء القبائل وح�سد غفري من املدعوين والأهل والأ�سدقاء.

ابتهاجا  الم��ارات��ي  ال��رتاث  من  منوعة  وفقرات  بعرو�ش  ال�سعبية  الفنون  فرق  م�ساركة  احلفل  وتخلل 
والفا�سي متمنيا  العامري  واآل  العرو�سني  لوالد  التهاين  �سمو ويل عهد عجمان  املنا�سبة. وقدم  بهذه 

للعرو�سني حياة زوجية واأ�سرية �سعيدة.
واأعرب اأهل العرو�سني واحل�سور عن بالغ �سكرهم وتقديرهم ل�سموه واملهنئني على م�ساركتهم لأفراحهم 

مقدرين ل�سموه حر�سه على اللتقاء والتوا�سل مع املواطنني داعني له بدوام ال�سحة وطول العمر.

عبدالعزيز النعيمي يرتاأ�س اول جل�سات جمل�س اإدارة مدينة عجمان الإعالمية
•• عجمان-وام:

�سدد ال�سيخ عبدالعزيز بن حميد 
اإدارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  ال��ن��ع��ي��م��ي 
احلرة  الإعامية  عجمان  مدينة 
على �سرورة الو�سول لأفكار نرية 
املدينة  ع��م��ل  وم��ب��ت��ك��رة لإط����اق 
ال�سرتاتيجية  اهدافها  وحتقيق 
ومهنية  بدقة  املجل�ش  يتابع  واأن 
ت��ل��ك الأه������داف ال��ت��ي ت��ع��م��ل على 
ع��ج��م��ان يف موقع  اإم�������ارة  و����س���ع 
احلرة  املناطق  خ��ارط��ة  على  ب��ارز 
منطقتي  يف  امل��م��ي��زة  الإع��ام��ي��ة 

اخلليج وال�سرق الأو�سط.
ج��اء ذل��ك خ��ال تروؤ�سه يف نادي 
اأول  ال���زوراء  اجل��ول��ف يف منطقة 
املدينة  اإدارة  مل��ج��ل�����ش  اج���ت���م���اع 
امريي  ب��ق��رار  ت�سكيله  وال���ذي مت 
م���ن ق��ب��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 
اأع�ساء  الجتماع  .ح�سر  عجمان 
املجل�ش الذي �سم ال�سيخ �سلطان 
الرئي�ش  نائب  النعيمي  �سقر  بن 
�سالح  حم���م���د  ����س���ال���ح  و����س���ع���ادة 
يو�سف  حميد  وال�سيد  اجل��زي��ري 
عبري  وال�سيدة  النعيمي  �سلطان 
حممد بن ح�سني ال�سعايل و�سعادة 
ال��ه��ا���س��م��ي املدير  حم��م��ود خ��ل��ي��ل 

التنفيذي للمدينة الإعامية.
ا���س��ت��ه��ل ال�����س��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
بالرتحيب  الج����ت����م����اع  ح���م���ي���د 
ب��اأع�����س��اء امل��ج��ل�����ش وح��ث��ه��م على 

اخل���دم���ات وال���س��ت�����س��ارات وعمل 
حلكومة  وال����درا�����س����ات  ال���ب���ح���وث 
الإمارة يف خمتلف جمالت العمل 
الإعامي وتوفري البنية التحتية 
لاإنتاج  ال��ازم��ة  املن�ساآت  وك��اف��ة 
الإعامي داخل املدينة الإعامية 
اخلطط  اإع��������داد  يف  وامل�������س���اه���م���ة 
ال�ستثمارات  ل�ستقطاب  املائمة 
ال��وط��ن��ي��ة والأج��ن��ب��ي��ة ل���اإم���ارة. 
خليل  حم����م����ود  �����س����ع����ادة  وق��������دم 
ملدينة  التنفيذي  املدير  الها�سمي 
�سرحا  احل��رة  الإعامية  عجمان 
لأبرز مامح النطاقة يف املدينة 
ال�سرتاتيجيات  ب��ن��اء  ح��ي��ث  م��ن 
وخارطة  ال���س��ا���س��ي��ة  وامل��ت��ط��ل��ب��ات 
�سياغة  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ط��ري��ق 
اخل��ط��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة واإع�����داد 
والهياكل  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  ال��ه��ي��ك��ل 
وال�سيا�سات  وال��ل��وائ��ح  الوظيفية 
والإج������������راءات وال���ن���ظ���م. وا����س���ار 
�سعادته اىل �سرورة تعيني الكوادر 
الازمة  ال��ك��ف��اءة  ذات  ال��وط��ن��ي��ة 
ب���ج���ان���ب عقد  ال���ع���م���ل  ل��ت�����س��ي��ري 
ال�سراكات ال�سرورية مع املعنيني 
ك����الإق����ام����ة و�������س������وؤون الأج����ان����ب 
والغرفة وال�سرطة والدفاع املدين 
البناءة.  ال�سراكات  من  وغريهم 
واكد الها�سمي على �سرورة العمل 
لإعداد وتنفيذ اخلطط املقرتحة 
ب����غ����ر�����ش ا����س���ت���ق���ط���اب ����س���رك���ات 
اق��ت�����س��ادي��ة يف جمالت  وك��ي��ان��ات 

اأك����ادمي����ي����ة  امل�����واط�����ن�����ني يف  م�����ن 
متخ�س�سة  ت����دري����ب  وم���ع���اه���د 
داخ���ل امل��دي��ن��ة الإع��ام��ي��ة ل�سقل 
اإمكانياتهم  وحت�����س��ني  م��واه��ب��ه��م 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة.. ك���م���ا ت���ط���رق اىل 
وخططها  امل�����دي�����ن�����ة  اأه��������������داف 
عدة  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول  امل�ستقبلية. 
حم��اور دارت ح��ول جمموعة من 
و�سع  بينها  م��ن  الخ��ت�����س��ا���س��ات 
لتنظيم  ال�سرتاتيجية  اخلطط 
العمل  اأداء  وت���رق���ي���ة  وت���ط���وي���ر 
الإعامي يف الإمارة والعمل على 
توفري وا�ستخدام اأحدث الو�سائل 
العمل  جم���الت  ك��اف��ة  يف  التقنية 
وامل�ساهمة  الإم����ارة  يف  الإع��ام��ي 
الإم���ارة  حكومة  روؤي���ة  حتقيق  يف 
من  ال��ع��ام��ة  التنموية  وخططها 
العمل الإعامي  ا�ستخدام  خال 

ال��ع��م��ل ك��ف��ري��ق واح�����د م���ن اجل 
وتوحد  ونوعية  مبتكرة  انطاقة 
وتنفيذ  و�سع  طريق  عن  اجلهود 
مائمة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  خ���ط���ط 
ل����س���ت���ق���ط���اب �����س����رك����ات الإن����ت����اج 
و�سركات  امل���ت���ن���وع���ة  الإع�����ام�����ي 
ال�سياحي  وال����رتوي����ج  الإع�������ان 
ل��ل��ع��م��ل يف امل���دي���ن���ة الإع���ام���ي���ة 
واملوؤمترات  املهرجانات  ولإق��ام��ة 
الفعاليات  من  وغريها  واملعار�ش 
بهدف  وال���رتوي���ج���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
لاإمارة  ال���رتوي���ج  يف  امل�����س��اه��م��ة 
وللفر�ش  ال�����س��ي��اح��ي��ة  وم��ع��امل��ه��ا 
مما  فيها  امل��ت��واف��رة  ال�ستثمارية 
ب��دوره اإىل حتقيق التنمية  ي��وؤدي 
القت�سادية والجتماعية ال�ساملة 
بجانب  الإم������ارة  يف  وامل�����س��ت��دام��ة 
الإعاميني  ب��ت��دري��ب  اله��ت��م��ام 

لإبراز  وو���س��ائ��ل��ه  جم��الت��ه  بكافة 
الإمارة كمركز اقت�سادي و�سياحي 
واإعامي بارز يف منطقتي اخلليج 
الوعي  ولن�سر  الأو���س��ط  وال�سرق 
وال�سياحي  والإع���ام���ي  ال��ث��ق��ايف 
بني اجلمهور عن طريق ا�ستخدام 
ون�ساطات  الإع��ام��ي��ة  ال��و���س��ائ��ل 
من�ساآت املدينة الإعامية واملوارد 
جمال  يف  املتخ�س�سة  ال��ب�����س��ري��ة 
ال��ع��م��ل الإع����ام����ي امل���ت���واف���رة يف 
كما مت بحث  الإع��ام��ي��ة.  املدينة 
بينها  من  املقرتحات  من  العديد 
لتنظيم  ال����ازم����ة  ال��ت�����س��ري��ع��ات 
وتطوير العمل الإعامي وحلماية 
حقوق امللكية الفكرية اأو التجارية 
وغريها  الأدب��ي��ة  اأو  ال�سناعية  اأو 
يف  واملنتجني  املوؤلفني  حقوق  من 
الإع��ام��ي وتقدمي  العمل  جم��ال 

والت�سوير الفوتوغرايف وخدمات 
املواد  وترجمة  العامة  العاقات 
الإعامية وغريها من اخلدمات 
بداخل  الإعامي  للعمل  امل�ساندة 
ت�ستمل  كما  الإع��ام��ي��ة.  امل��دي��ن��ة 
ا�ستقطاب  كذلك  الخت�سا�سات 
وحمطات  ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة  ق����ن����وات 
اإذاع���ي���ة و���س��ح��ف وجم���ات ودور 
اإقليميا  اأو  ع��امل��ي��ا  م��رم��وق��ة  ن�سر 
امل���دي���ن���ة  اأع����م����ال����ه����ا يف  مل������زاول������ة 
�سركاء  م���ع  وال��ع��م��ل  الإع���ام���ي���ة 
مهرجانات  لإق��ام��ة  متخ�س�سني 
اإعامية  وف��ع��ال��ي��ات  وم���وؤمت���رات 
وث��ق��اف��ي��ة ع��ل��ى م�����دار ال�����س��ن��ة يف 
عجمان وخارجها بهدف الرتويج 
ال�����س��ي��اح��ي وال���ت���ج���اري ل���اإم���ارة 
املعاهد  اإق�����ام�����ة  يف  وامل�������س���اه���م���ة 
وال���ك���ل���ي���ات وم�����راك�����ز ال���ت���دري���ب 

الإنتاج الإعامي املرئي وامل�سموع 
يف  امل�ستثمرين  وج��ذب  وال��رق��م��ي 
واإن�ساء  لها  ال��داع��م��ة  ال�سناعات 
تدريبية  وم���ع���اه���د  اك����ادمي����ي����ات 
موؤمترات  وت��ن��ظ��ي��م  متخ�س�سة 
بغر�ش  وف���ع���ال���ي���ات  وم����ع����ار�����ش 
ال�سياحي لاإمارة ودعم  الرتويج 

م�سار التنمية القت�سادية.
مدينة  اخ��ت�����س��ا���س��ات  وت�����س��م��ن 
ع����ج����م����ان الإع������ام������ي������ة احل������رة 
البث  واإع����ادة  اإن�����س��اء م��رك��ز للبث 
وتوفري  الإم�����ارة  ال��ت��ل��ف��زي��وين يف 
لاإنتاج  فيها  حديثة  ا�ستديوهات 
الإع�������ام�������ي مب���خ���ت���ل���ف م�������واده 
والرقمية  وال��ب�����س��ري��ة  ال�سمعية 
وت���وف���ري خ���دم���ات ط��ب��اع��ة ون�سر 
املواد الإعامية وخدمات الدعاية 
وال�سياحي  ال��ت��ج��اري  وال���رتوي���ج 

املتخ�س�سة وعقد الندوات وور�ش 
ال���ع���م���ل ب���ه���دف اإع��������داد ال����ك����وادر 
الب�سرية املتميزة يف جمال العمل 
الإعامي يف الدولة وخلق فر�ش 
املواطنة  الب�سرية  ل��ل��ك��وادر  عمل 
باأعلى  ت��اأه��ي��ل��ه��ا  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
وتدريبها  العاملية  املهنية  املعايري 
الو�سائل  اأح����دث  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
جمال  يف  والإل��ك��رتون��ي��ة  التقنية 
وت�سجيع  ودع��م  الإعامي  العمل 
احلركة ال�سياحية يف الإم��ارة من 
الإعامي  العمل  اأن�سطة  خ��ال 
امل���ت���ن���وع���ة وا�����س����ت����خ����دام اأح������دث 
والإلكرتونية  التقنية  الو�سائل 
املوؤهلة املتوافرة  واملوارد الب�سرية 
تنفيذ  يف  الإع��ام��ي��ة  امل��دي��ن��ة  يف 
خ����ط����ط ال�������رتوي�������ج ال�������س���ي���اح���ي 

لاإمارة.

ال�ضيادون  : جهاز  »جي بي ا�ض« حمل خالف ال�ضيادين و)الب�يات( يف م�اجهة �ضياع القراقري 

هيئة البيئة : »البويات املرقمة« �سرط الزامي لتحديد مواقع القراقري    

الب�يات: 
مع  عي�سى   ح�سن  ال�سياد  ويتفق  
البويات  باأن  ال�سيادين   غريه من 
ت��ع��د  الأف�����س��ل  و���س��ي��ل��ة  لتحديد 
يف  وجودها  اأثناء  القراقري  مواقع 
البحر وم��ن غريها يكون من  ق��اع 
ال�سيادين  على  مب��ك��ان  ال�سعوبة 
ب�سهولة  ال��ق��راق��ري  اىل   ال��و���س��ول 
امل��راق��ب��ة ج��ي بي  حتى ول��و بجهاز 
احداثيات  م��ن��ه  ت�����س��ي��ع  لأن����ه  ا����ش 
املوقع فامل�سكلة تبلغ ذروتها عندما 
ي���ن�������س���ب  ال���������س����ي����ادون الخ�������رون 
قراقريهم يف  نف�ش املوقع البحري 
ال�سيء  وه��و  �ساغر  ان��ه  منهم  ظنا 
الرباك   ي�سبب يف حالة من  ال��ذي 
ي��ن��ج��م ع��ن��ه ن���ف���وق ك��م��ي��ات كبرية 
احتجازها  نتيجة  الأ���س��م��اك  م��ن 
فيقع  طويلة  ل��ف��رتة  ال��ق��راق��ري  يف 
ال�سمكية   ال�������روة  ع���ل���ى  ال�������س���رر 
وقبل ذلك كانت  يل جتربة مفيدة 

خاله  اىل مواقع القراقري.
الأ�سرار البيئية:

ووف���ق م��ا ي��ق��ول ���س��ي��ادون اخرون 
فقدان  ان  ال�����س��ح��ي  �سعيد  م��ن��ه��م 
بالأمر  لي�ش  البحر  يف  القراقري 
ال����ه����ني وامن�������ا ت���ن���ج���م ع�����ن ذل���ك  
اخلطورة  ب��ال��غ��ة  ب��ي��ئ��ي��ة  اأ�����س����رار 
فالقراقري ل تختفي فارغة وامنا 
كبري  �سمكي  باإنتاج  مملوءة  تكون 
للنفوق  الوقت  يتعر�ش مع مرور 

وتدمري البيئة البحرية.
 وي�سرح ال�سياد ال�سحي اأكر باأن 
لو�سائل  ال�سيادين  ا���س��ت��دام  ع��دم 
فوق  الطفو  خا�سية  ذات  البويات 
امل����اء وال���س��ت��ع��ا���س��ة ع��ن��ه��ا  بجهاز 
ا�����ش ل يحقق  ب���ي  امل���راق���ب���ة ج���ي 
القراقري  م���واق���ع  اىل  ال���و����س���ول 
ذلك  و�سبب  ال�سياد  حددها  التي 
تتحرك  عندما  البحر  اأم����واج  اأن 
القراقري  م��ع��ه��ا  ت���زح���زح  ب��ك��ث��اف��ة 

ال��ع��ام��ات امل�����س��م��اة »ب���وي���ات« ذات 
املاء  �سطح  ف���وق  ال��ط��ف��و  خ��ا���س��ي��ة 
ال�سيادين  زم���������اءه  م���ط���ال���ب���ا 
العتماد عليها باعتبارها الأف�سل 
ل��ت��ح��دي��د م��واق��ع ال��ق��راق��ري حتى 

وان حتركت مع التيارات املائية . 
ذات  ق��ائ��ا:   ويحكي عن جتربته 
القراقري  و���س��ع��ت  اأن  وب��ع��د  م���رة 
الذي  املنا�سب  البحري  امل��وق��ع  يف 
ال�سيد  م���ع���دات  ف��ي��ه  ت��ت��واج��د  ل 
لأخ��ري��ن ل��ك��ن ع��ن��د ع��ودت��ي اليها 
البحر  م����ن  ان���ت�������س���ال���ه���ا  وب���������داأت 
القراقري  من  مبجموعة  فوجئت 
ال��ب��ح��ر ولأن  اأع���م���اق  ت��غ��و���ش يف 
البويات  ي�����س��ت��خ��دم  مل  ���س��اح��ب��ه��ا 
لا�ستدلل عليها فقد تعذر عليه 

الو�سول اإليها. 

نف�ق الأ�ضماك:
اأبناء  ويرى علي ال�سحي وهو من 

•• -حتقيق - راأ�ص اخليمة 

�سيادي  اىل  امل���رء  يجل�ش  عندما 
الأ���س��م��اك  يف راأ����ش اخليمة تكون 
يف�سلون  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة  ال��ق�����س��ي��ة 
م�سموع  ب�����س��وت  ع��ن��ه��ا  احل���دي���ث 
ومن غري انقطاع هي ب العتماد 
ع���ل���ى ج���ه���از امل���راق���ب���ة امل�����س��م��ى ) 
ج��ي ب��ي ا���ش ( ب��دل م��ن ا�ستخدام  
و�سيلة  خ��ري  تعد  التي  »ال��ب��وي��ات« 
القراقري يف مياه  لتحديد مواقع 

البحر. 
ي���ف���ه���م م�����ن ك�������ام ال�������س���ي���ادي���ن 
ا���ش ( ان  الناغمني على )ج��ي بي 
العديد من القراقري التي ميتلكها 
م�����س��ت��خ��دم��و ن���ظ���ام ج����ي ب����ي ا�ش 
حتوي  مب��ا  البحر  ق��اع  يف  اختفت 
من النتاج ال�سمكي لأن اأ�سحابها 
اليها  الو�سول  يف  الطريق  �سلوا 
وب�سبب ذلك حدثت عواقب بيئية 
بحرية وخيمة ت�سبب يف ال�سرار 

بالروة ال�سمكية.
واأحد من يحدثنا عن هذه امل�سكلة 
الذي  احل�سيني  را�سد  ال�سياد  هو 
ان جهاز  ���س��ك يف  م���ن  م���ا   : ق����ال 
ج���ي ب���ي ا������ش  ل���ه م��ن��اف��ع كثرية 
بر�سد  الأم���ر  يتعلق  حينما  لكن 
قراقري ال�سيد ل يكون فعال عن 
ا�ستخدامه ب�سبب الأمواج العاتية 
ال��ت��ي حت��رك��ه م��ن م��ك��ان��ه ال�سيء 
ال�سياد  �سعوبة  م��ن  ي��زي��د  ال���ذي 
يف ر���س��ده وم��ن ث��م ال��و���س��ول من 

اجلهاز  ف���ق���دان  يف  ي��ت�����س��ب��ب  مم���ا 
لإحداثيات مواقعها البحرية .

اأبو   « ق���ال  امل�سكلة   تفا�سيل  ويف 
املواطنني  م��ن  ك��غ��ريي   :  « �سعيد 
العاملني يف مهنة ال�سيد ا�ستخدم 
مواقع  لر�سد  �سي  ب��ي  ج��ي  جهاز 
ال��ق��راق��ري وب�����س��ب��ب ذل���ك واجهت 
فقدان  يف  املتمثلة  امل�ساكل   بع�ش 
القراقري  م���ن  جم��م��وع��ة  م���واق���ع 
ال���ت���ي مل ي��ت��م��ك��ن ج���ه���از ج���ي بي 
جرفتها  بعدما  ر�سدها  م��ن  �سي 
الأم����واج ون��ظ��را لأن ال��ب��وي��ات هي 
م�ساألة  يف  ف����ائ����دة  الأك�������ر  ت���ع���د 
حتديد مواقع القراقري فبعد تلك 
احلادثة جلاأت لربطها بالقراقري 
عاوة على ا�ستخدام جهاز جي بي 
�سي  لتحديد املواقع وهو ما �سهل 
عندما  حتى  اليها  و�سويل  مهمة 
بالأقمار  ر����س���ده���ا   ع���ن  ت��خ��ت��ف��ي 

ال�سطناعية.

خ�ضائر باجلملة :
اأما ال�سياد را�سد الذي ورث مهنة 
ينتابه  ف��ه��و  وال������ده  ع���ن  ال�����س��ي��د 
اىل  يذهب  عندما   بالقلق  �سعور 
ال�����س��ي��د خ�سية  مل��م��ار���س��ة  ال��ب��ح��ر 
ال���دخ���ول يف م��ن��اط��ق ت��وج��د فيها 
معدات ال�سيادين الخرين الذين 
املواقع  حت����دي  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س��ون 

بجهاز جي بي �سي.
على  ي���ح���ر����ش  ان�����ه  اىل  م�������س���ريا 
القراقريبوا�سطة  مواقع  حتديد 

امل��ن��اط��ق ال�����س��م��ال��ي��ة  ال��ت��ي يعمل 
مهنة  يف  �سكانها  م��ن  كبري  قطاع 
من  املحتملة  امل�ساكل  اأن  ال�سيد 
القراقري  م���واق���ع  حت���دي���د  ع����دم 
ع��������دم حت���دي���د  ب�����ح�����را يف ح��������ال 
م��واق��ع��ه��ا ب��ال��ب��وي��ات  ق��ائ��ا : من 
وجهة نظري  لي�ش فقدانها وعدم 
بوا�سطة جهاز »جي  العثور عليها 
ب��ي ���س��ي« فح�سب وامن���ا ن��ف��وق ما 
فيها من الأحياء البحرية وعندما 
يحدث ذلك يلحق ال�سرر بالبيئة 
البحرية وبالتايل تتحول املنطقة 
الكارثة  ت��ل��ك  ف��ي��ه��ا  ال��ت��ي حت���دث 
البيئية اىل منطقة موبوءة  تهرب 

منها الأحياء البحرية نهائيا 
 واأ�����س����اف ���س��ي��اد اخ����ر ه���و اأحمد 
دروي�ش من واقع خربتنا الطويلة 
يف  مهنة ال�سيد  التي ورثناها اأبا 
ع��ن ج��د ف��ان ال��ق��راق��ري ل ت�ستقر 
يف مكان واح��د وامن��ا تتحرك مع 
ح��رك��ة الأم�����واج  وه���و م��ا يت�سبب 
���س��ط��ح اجلهاز  ع���ن  اخ��ت��ف��ائ��ه��ا  يف 
وبالتايل يفقد  �ساحبها  الو�سول 
ويتابع  ع��ن��ه��م   ت�����س��ي��ع  اأي  ال��ي��ه��ا 
ن��ح��ن ن�سادف  : ���س��ح��ي��ح   ق���ائ���ًا 
مثل تلك املواقف اأي جمموعة من 
اأ�سحابها   من  ال�سائعة  القراقري 
البحر وبداخلها كميات  اأعماق  يف 
كبرية من الأ�سماك النافقة  التي 
اأو انقاذ  ل ميكننا الق��رتاب منها 
الأ�سماك لأنها تكون  ما فيها من 

جمهولة الهوية.

باأهمية   اأقنعتني  امل�سكلة  ه��ذه  يف 
با�ستخدام البويات ل�سمان حتديد  

مواقع القرقري.

تطبيق الأرقام: 
يف املقابل ذكر د.�سيف الغي�ش املدير 
والتنمية   البيئة  لهيئة  التنفيذي 
م�ساكل  بجميع  مهتمة  الهيئة   اأن 
ال�����س��ي��ادي��ن  وق���د و���س��ع��ت احللول 
امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ه��ا م���ن خ����ال تطبيق 
الإجراءات الرقابية ال�سارمة التي 
تعمل على تنظيم مهنة ال�سيد مبا 
ي�سمن حقوق ال�سيادين واحلفاظ 
على �سامة البيئة البحرية والتي 
با�ستخدام  الل����ت����زام  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
البويات التي تطفو فوق امل��اء  اىل 
بي  جي  جهاز  ا�ستخدامهم  جانب 
ا�ش لتحديد مواقع القراقري بحرا 
ويف ح��ال ع��دم الل��ت��زام بذلك تعد 
اجراءات  بتطبيق  تواجه   خمالفة 
ع��ق��اب��ي��ة ���س��ارم��ة ق��ائ��ا : م���ا من 
املواقع  ج���ه���از حت���دي���د  ب����ان  ���س��ك 
حركة  لكن  متطورة  بتقنية  يعمل 
ت����وؤدي لتحريك  امل��ائ��ي��ة  ال��ت��ي��ارات 
ع��ن مواقعها   واب��ع��اده��ا  ال��ق��راق��ري 
ومينع اجلهاز من ر�سدها فت�سيع 
عن ال�سياد وبالتايل حتدث كارثة 
ن���ف���وق م���ا ب��داخ��ل��ه��ا م���ن الإن���ت���اج 
يوؤدي  ال��ذي  ال�سيء  وه��و  ال�سمكي 
عقباها  حت��م��د  ل  ب��ي��ئ��ي��ة  ل��ك��ارث��ة 
مواقع  ت��دم��ري  يف  لح��ق��ا  تت�سبب 

الروة ال�سمكية.

�ضعيد اأحمد دروي�ض علي رباع ح�ضن را�ضد

جهاز ر�ضد م�اقع القراقري ال�ضيد بالقراقري  ال�ضياد احل�ضيني مي�ضك باحلبار

“النقل” باأبوظبي 
ت��ط��ب��ق ن��ظ��ام 
الآيل  ال���دف���ع 
مب��دي��ن��ة ال��ع��ني

•• اأبوظبي -وام:

النقل ممثلة مبركز  اأعلنت دائرة 
نظام  تطبيق  عن  املتكامل  النقل 
اإم����ارة  يف  وامل��ط��ب��ق  الآيل  ال���دف���ع 
اأبوظبي على خدماتها يف منطقة 
ال���ع���ني م����ن خ�����ال ت��ف��ع��ي��ل عدد 
تذاكر  وتعبئة  اإ�سدار  جهاز   11
اأجهزة  و9  ب��امل��دي��ن��ة،   TVM
من  واث��ن��ني   BR ر���س��ي��د  تعبئة 
التذاكر  لبيع  املكتبية  الأج���ه���زة 
احلافات  حم��ط��ة  يف   TOM
ال��رئ��ي�����س��ة. وت���ت���اح خ��دم��ة الدفع 
احلافات  ل��ت��ذاك��ر  الل���ك���رتوين 

ابتداء من اليوم الحد.
ومت ت���رك���ي���ب ه�����ذه الأج�����ه�����زة يف 
م���واق���ع خم��ت��ل��ف��ة مب��دي��ن��ة العني 
تتوزع على كل من منطقة مطار 
العني الدويل، ومركز العني مول 
احلافات  وحم���ط���ة  ال���ت���ج���اري، 
الرئي�سة باملدينة، ومركز اجليمي 

مول التجاري، وم�ست�سفى توام.
يف  الأجهزة  تركيب  عملية  وتاأتي 
اإطار تعزيز ا�ستخدام نظام الدفع 
“حافات”  ب���ب���ط���اق���ات  الآيل 
ت��ع��رف��ة احلافات  ل��دف��ع  ال��ذك��ي��ة 

العامة يف اإمارة اأبوظبي.
الهاملي  حم���م���د  ���س��ع��ي��د  وق������ال 
رئي�ش فريق احلافات والبا�سات 
املائية يف مركز النقل املتكامل اإن 
ب�سهولة  يت�سم  الآيل  الدفع  نظام 
منهج  اإىل  وي�ستند  ال���س��ت��خ��دام 
املت�سارع  ال���ت���ط���ور  ي���واك���ب  ذك����ي 
الرقمية  والتقنيات  للتكنولوجيا 
النقل  ق����ط����اع  يف  امل�������س���ت���خ���دم���ة 

واملوا�سات.
“حافات”  بطاقات  ان  واأ���س��اف 
الذكية توفر الوقت واجلهد على 
اإ�سافيا  حافزا  وت�سكل  املتعاملني 
على ا�ستخدام و�سائل النقل العام 

يف التنقات اليومية.
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اأخبـار الإمـارات
مذكرة تفاهم واتفاقية للتبادل الطالبي بني جامعة ال�سارقة وجامعة اأولو بفنلندا

•• ال�صارقة-الفجر:

الفنلندية  التطبيقية  للعلوم  اأول��و  وجامعة  ال�سارقة  جامعة  وقعت 
مذكرة تفاهم للتعاون الأكادميي بني اجلامعتني، وقعها من جامعة 
ال�سارقة الأ�ستاذ الدكتور حميد جمول النعيمي مدير اجلامعة، ومن 
اأولو  جامعة  رئي�ش  با�سو   يوكو  الدكتور  الأ�ستاذ  الفنلندي  اجلانب 
للعلوم التطبيقية، بح�سور الأ�ستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير 
اجلامعة ل�سوؤون البحث العلمي والدرا�سات العليا، والأ�ستاذ الدكتور 
عبداملجيد مرابطي عميد كلية العلوم، والأ�ستاذ الدكتور ن�سال هال 
عميد كلية الهند�سة، والأ�ستاذ الدكتور عبداهلل �سنابلة مدير معهد 

مدير  معاليج  حممد  الدكتور  والأ�ستاذ  والهند�سة،  للعلوم  البحوث 
مكتب العاقات الدولية والت�سنيف، والوفد الفنلندي امل�ساحب من 
الدكتور يوركي  الأ�ستاذ  والذي �سم  التطبيقية،  للعلوم  اأولو  جامعة 
روبلينن رئي�ش ق�سم الهند�سة املدنية، والدكتور حممد ع�سي�ش مدير 
تخ�س�ش املياه والبيئة يف ق�سم الهند�سة املدنية،  وتهدف املذكرة اإىل 
تفعيل التعاون البحثي والأكادميي بني اجلامعتني، وت�سجيع التبادل 
وتطوير  التدري�سية،  الهيئة  لأع�����س��اء  ال��زي��ارات  وت��ب��ادل  ال��ط��اب��ي، 
الربامج التدري�سية واإجراء بحوث علمية م�سرتكة. كما جرى خال 
اإىل  امل�سرتك بني اجلامعتني تهدف  للتعاون  اتفاقية  توقيع  الزيارة 

التبادل الطابي يف جمموعة من التخ�س�سات العلمية. 

بهدف ا�ضتكمال امل�ضهد اجلمايل ملدخل منطقة متحف الل�فر

بلدية مدينة اأبوظبي توا�سل تنفيذ اأعمال جتميلية وا�ستبدال اللوحات الإر�سادية على طريق امليناء الرابط

اأكرث من 6300 مراجع ملركز طب وجراحة الأع�ضاب 

خليفة التخ�س�سي ينظم موؤمتر الطرق احلديثة لت�سخي�س الأمرا�س الع�سبية

•• اأبوظبي -الفجر: 

�سارفت بلدية مدينة اأبوظبي على النتهاء من تنفيذ اأعمال جتميل طبيعية 
ج�سر  لغاية  امليناء  منطقة  اإ���س��ارة  تقاطع  من  املمتدة  الطريق  جانبي  على 
جزيرة  ملدخل  ال��ع��ام  املظهر  حت�سني  بهدف  وذل��ك  زاي���د،  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
اأبوظبي من منطقة امليناء، و�سمن جتهيزاتها لاحتفال باليوم الوطني ال� 
46، وتزامناً مع افتتاح متحف اللوفر، وا�ستكمال للم�سهد اجلمايل املتناغم 
يف منطقة العبور باجتاه متحف اللوفر، مما ي�سهل على اجلمهور زيارة هذا 

طابع  وذات  من�سقة  منطقة  يف  العبور  خ��ال  من  الكبري،  احل�ساري  املعلم 
جمايل وفني يعك�ش اأهمية املنطقة. 

باط  تركيب  ت�سمل  التجميلية  الأع��م��ال  مكونات  اأه��م  اأن  البلدية  وبينت 
ا�سمنتي يف اجلزيرة الو�سطية من اإ�سارة النادي الربيطاين اإىل ج�سر ال�سيخ 
الزراعات  حت�سني  مع  الطريق  جوانب  على  نباتية  حواجز  وزراع��ة  خليفة، 
املوجودة يف اجلزيرة الو�سطية، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 1،325،875.00 
درهم. وك�سفت بلدية مدينة اأبوظبي عن اأنها بالتن�سيق مع �سركة التطوير 
وال�ستثمار ال�سياحي TDIC قامت بتنفيذ وا�ستبدال اللوحات الر�سادية 

اآل  ال�سيخ خليفة بن زايد  اللوفر على طريق  اإىل متحف  املوؤدية  يف الطرق 
نهيان يف جزيرة ال�سعديات، التي و�سل عددها اإىل 39 لوح. 

والعمل  التحتية  البنية  م�ساريع  بتنفيذ  قدماً  مت�سي  اأنها  البلدية  واأك��دت 
على تطويرها �سمن اإطار روؤيتها الهادفة لتطوير منظومة البنى التحتية 
وتلبي  ال�ستدامة،  متطلبات  حتقق  عاملية  ومعايري  مبوا�سفات  اأبوظبي  يف 
احتياجات ال�سكان وتوفر �سبل الراحة وال�سعادة لهم، ومبا يواكب التطورات 
املقدمة  اخل��دم��ات  ج��ودة  م��ن  وي��ع��زز  العا�سمة،  ت�سهدها  التي  احل�سارية 

للجمهور مما يجعلها نقطة جذب للزوار وال�سياح على اختافهم.

اأبوظبي  مدينة  بلدية   - والبلديات  العمراين  التخطيط  دائ��رة  واأو�سحت 
اأنها ت�سعى من وراء م�ساريع تعزيز وتطوير البنية التحتية والقيام باأعمال 
اخلدمات  اأف�سل  وت��ق��دمي  احل��ي��اة  ج���ودة  مب�ستوى  الرت��ق��اء  اإىل  التجميل 
العماقة على غرار متحف  امل�ساريع  والتفاعل مع  تنمية  لل�سكان وحتقيق 

اللوفر وجت�سيد هوية ومتيز اأبوظبي كمدينة عاملية.
الأحداث  مواكبة  على  اإ���س��راره��ا  من  ينبع  ذل��ك  على  حر�سها  ب��اأن  ونوهت 
ت�سهدها  التي  والقت�سادية  والتنموية  العمرانية  النه�سة  يف  املت�سارعة 

اأبوظبي وهو ما يحتاج بنية حتتية حديثة ذات موا�سفات عالية.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

اختتم اأم�ش موؤمتر “الطرق احلديثة يف ت�سخي�ش وعاج الأع�ساب” الذي 
اأقيم  وال���ذي  اخليمة  راأ����ش  يف  التخ�س�سي  خليفة  ال�سيخ  م�ست�سفى  نظمه 
الطبية  العلوم  اإل��ي��ه  تو�سلت  م��ا  اآخ��ر  وناق�ش  امل��رج��ان،  ت��ري  دب��ل  يف فندق 
ال��ذي ك�سف  ال��وق��ت  امل��ت��واف��رة ملختلف الأم��را���ش الع�سبية، يف  وال��ع��اج��ات 
25 يف املئة عن  6300  بزيادة  فيه عن ارتفاع عدد املراجعني لي�سل اىل 
واأخ�سائي  ا�ست�ساري  م��ن   كبرية  جمموعة  امل��وؤمت��ر  وح�سر  املا�سي.  العام 
والتمري�سية  الفنية  الكوادر  من  عدد  عن  ف�سًا  الأع�ساب  وجراحة  طب 
يف الأمرا�ش الع�سبية من م�ست�سفى ال�سيخ خليفة التخ�س�سي، كما ح�سر 

املوؤمتر  عدداً من الأطباء من خمتلف م�ست�سفيات الدولة.  
واأفاد الرئي�ش التنفيذي للم�ست�سفى  الدكتور ميونغ هون �سونغ  اأن املوؤمتر 

ملختلف  املتوافرة  والعاجات  الطبية  العلوم  اإليه  تو�سلت  ما  اآخ��ر  ناق�ش 
الأمرا�ش الع�سبية، حيث مت عقد ور�سات عمل وحما�سرات متعددة  حول 
امل�ستجدة  والعاجات  ت�سخي�سها  وط��رق  الع�سبية،  الأم��را���ش  من  العديد 
اآخر  اإىل انه فر�سة للكوادر الطبية لاطاع على  لهذه الأمرا�ش، م�سريا 
والوقاية  واأعرا�سها  الع�سبية  الأمرا�ش  بت�سخي�ش  يتعلق  فيما  التطورات 

منها وعاجها.
من  الطبي  القطاع  يف  للعاملني  بالغة  اأهمية  ميثل  امل��وؤمت��ر  ان  اإىل  واأ���س��ار 
اأطباء وممر�سني  للتعرف على اأحدث الأجهزة والطرق املتبعة لت�سخي�ش 
ناق�ش  حيث  املختلفة،  وعاجاتها  اأعرا�سها  وكذلك  الع�سبية،  الأم��را���ش 
جراحات  واأهمها  الأع�����س��اب  ط��ب  يف  الهامة  الق�سايا  م��ن  العديد  امل��وؤمت��ر 
العمود الفقري باملنظار، واجلهاز الع�سبي املركزي وطرق العاج احلديثة 

باخلايا اجلذعية لاأمرا�ش الع�سبية الوراثية.

الأمرا�ش  6300 حالة تعاين من  اأك��ر من  ا�ستقبل  امل�ست�سفى  ب��اأن  واأف��اد 
مطلع  منذ  يف  وذل��ك  اخلارجية  العيادات  يف  املختلفة  والدماغية  الع�سبية 
عن  املئة  يف   25 نحو  ب��زي��ادة  املا�سي،  نوفمرب  نهاية  وحتى  اجل���اري  ال��ع��ام 
700 حالة ع�سبية لدى الأطفال،  املا�سي، منها  الفرتة ذاتها من ىالعام 
حيث ي�سم امل�ست�سفى عيادة متخ�س�سة يف اأع�ساب الأطفال، كما اأجرى اأكر 
من 40 عملية كربى يف مركز طب وجراحة الأع�ساب يف امل�ست�سفى، يف حني 

ا�ستقطبت الأق�سام الداخلية نحو 340 مري�سا.  
واأ�ساف ان امل�ست�سفى ومنذ افتتاحه يتقدم �سريعاً يف جمال الطب الع�سبي 
من خال افتتاح اأربعة تخ�س�سات يف مركز متيز الأع�ساب هي علم الأع�ساب 
و  البالغني  ل��دى  الع�سبية  والأم��را���ش  التاأهيل  واع��ادة  الأع�ساب  وجراحة 
والأوعية  الدماغ  ت�سوير  اأجهزة  اأح��دث  ي�سم  املركز  ان  واأو�سح   الأطفال. 
الدماغية،   لل�سكتة  خا�ش  ب�سكل  تفيد  والتي  املقطعية  بالأ�سعة  الدموية 

بع�ش  عن  والك�سف  للفح�ش  اأي�سا  املقطعية  الأ�سعة  ت�ستخدم  اأن  وميكن 
الأمرا�ش الع�سبية مثل ال�سكتة الدماغية الإقفارية و�سمور وورم الدماغ.

اأن هناك خطة لتطوير املركز  لي�سبح مركزا جلراحة الأع�ساب  اإىل  ونوه 
املعقدة ومركز للتدريب والتعليم امل�ستمر، يف املنطقة من خال ا�ستقطاب 
املزيد من الكوادر العاملية، ت�ساف اإىل الكوادر املوجودة، وتنظيم ور�ش العمل 
واملوؤمترات وذلك لإك�ساب الطباء العاملني يف مركز طب وجراحة الأع�ساب 
اخلربات العاملية يف هذا التخ�س�ش الدقيق، وتدريب نظرائهم يف امل�ست�سفيات 

املختلفة على املهارات ال�سرورية يف جمال طب وجراحة الأع�ساب. 
امل��ح��ول��ة من  احل���الت  ع�����س��رات  ا�ستقبل  افتتاحه  امل��رك��ز منذ  ب���اأن  واأو���س��ح 
والدماغية  الع�سبية  الأم��را���ش  م��ن  تعاين  وال��ت��ي  ال��دول��ة  يف  م�ست�سفيات 
اجلراحية  العمليات  ومنها  ال��ع��اج��ات  اأن����واع  ك��اف��ة  اج���راء  ومت  املختلفة، 

الدقيقة للحد من الأمرا�ش املرتبطة بالدماغ والع�ساب.

مبنا�ضبة ح�ض�ل ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك على لقب ن�ضرية الأ�ضرة من )املنظمة العاملية لالأ�ضرة(

�سيف بدر القبي�سي : نفخر و نعتز بامل�سرية املباركة ل� »اأم الإمارات« و�سجلها امل�سرف املعطر بالعطاءات
•• ابوظبي-الفجر:

القبي�سي  ب���در  �سيف  ���س��ع��ادة  رف���ع 
املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي 
والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�سمى 
ال�سيخة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب��ة  اإىل 
فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد 
املجل�ش  رئي�سة   ، ال��ع��ام  الن�سائي 
الأع����ل����ى ل���اأم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة ، 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة 
على  ح�سلوها  مبنا�سبة  الأ�سرية 
من  الأ�سرة”  “ن�سرية  ل���ق���ب 
تقديرا  لاأ�سرة  العاملية  املنظمة 
واملخل�سة  اجل�����ب�����ارة  جل���ه���وده���ا 
وجه  وع����ل����ى  ك����اف����ة  امل�����ج�����الت  يف 
اخل�سو�ش يف جمال دعم وتثبيت 
واإقليميا  حم��ل��ي��ا  الأ����س���رة  اأرك�����ان 

وعامليا .
واأك����د ���س��ع��ادت��ه: اإن��ن��ا يف الإم����ارات 
ل�  امل�سرف  بال�سجل  ونعتز  نفخر 
البي�ساء  واأياديها  الإم���ارات(  اأم   (
 ، اأف��ا���س��ت خ��ريا وت�سحيات  ال��ت��ي 
ا�ستطاعت  �سائبة  وروؤي����ة  وف��ك��را 

لتكون منطلقا ملزيد من التطوير 
وتر�سيخ اأركان الأ�سرة ، وهو دليل 
اآخ��ر على اأن اأم الإم��ارات ت�سدرت 
العاملية  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ال�����س��خ�����س��ي��ات 
ورعاية  والأ���س��رة  امل���راأة  ق�سايا  يف 
توؤمن  الإم����ارات  اأم  لأن  الطفولة 
اأ�سا�ش  ه��م��ا  وامل��������راأة  ال��ط��ف��ل  اأن 
املثقفة  القوية  املتما�سكة  الأ���س��رة 
اإن�����ت�����اج جمتمع  ع���ل���ى  وال������ق������ادرة 
، ومتى ما  اأ�سيل وق��وي ومتكافل 
والبيئة  ال���ظ���روف  ل��ه��م��ا  ت���وف���رت 
الإيجابية ف�سيكونان قادرين على 
 . اأ�سرة وجمتمع متما�سكني  اإنتاج 
احلافل  التاريخ  اأن  �سعادته  واأ�سار 
اإطاق  �سعيد  على  الإم����ارات  لأم 
ي���وؤك���د �سامة  ال��ب��ن��اءة  امل����ب����ادرات 
لا�سرتاتيجية  ووف��اءه��ا  نهجيها 
روؤية  م��ن  ر�سمتها  ال��ت��ي  املحكمة 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
الطاهر  ث��راه  اهلل  نهيان طيب  اآل 
اإىل  جم��م��وع��ه��ا  يف  وال���ه���ادف���ة   ،  ،
الأ�سري  ال���س��ت��ق��رار  ق��ي��م  مت��ك��ني 
قيم  ت�����������س�����وده  وب������ن������اء جم���ت���م���ع 

ورفعت   ، امل�سوؤولية  ه��ذه  عاتقها 
اأ�سرة  وبناء  ب��امل��راأة  النهو�ش  راي��ة 
توؤمن  ت���زال  وم��ا  ك��ان��ت  متما�سكة 
 ، خ��ط��اه  على  وت�سري  النهج  ب��ه��ذا 
ال�سيا�سة  ه���ذه  وراء  م��ن  لتحقق 
وا�ستطاعت   ، العامل  اأبهرت  نتائج 
الأ�سر  من����اذج  اأجن����ح  ت��وؤ���س�����ش  اأن 
وامل����ب����ادئ  ال���ق���ي���م  ذات  امل��ت��ك��اف��ل��ة 

الأ�سيلة على م�ستوى العامل .
ال�سخ�سية  اإن  ���س��ع��ادت��ه:  وق�����ال 
ال���ع���امل���ي���ة ال����ت����ي ت���ت���م���ت���ع ب���ه���ا اأم 
الإمارات ، و�سجلها احلافل املعطر 
ب��اجل��وائ��ز والأو����س���م���ة ك���ان ثمرة 
الذي  والت�سحية  ال��ع��ط��اء  لنهج 
دعم  على  �سموها  وحر�ش  تتبناه، 
لاأ�سرة  وال�سعادة  ال�ستقرار  قيم 
الإم���ارات فح�سب بل ويف  لي�ش يف 
واأقطارها  الأر����ش  اأق��ط��اب  جميع 
واملكانة  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ق��دي��ر  واإن   ،
اأم  حتتلها  التي  ال�سامية  العالية 
الإم�����ارات يف ق��ل��وب ال��ن��ا���ش جاءت 
الإن�سانية  �سموها  لروؤية  جم�سدة 
اأجلها  من  تعمل  التي  واأهدافها   ،

وال�سرتاتيجية  امل���ه���ج���ر،  ب����اد 
الإع��ام��ي��ة ل��ل��م��راأة ال��ع��رب��ي��ة عام 
بنت  )فاطمة  وبرنامج   ،2008
وعامليا  حمليا   ) للتطوع  م��ب��ارك 
م�سروعات  مت��وي��ل  اإىل  اإ���س��اف��ة   ،
الأي��ت��ام والأطفال  اإغ��اث��ة ورع��اي��ة 
ويف  ل���ب���ن���ان،  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 
العديد  ودع��م  العامل،  اأنحاء  كافة 
م����ن م���ن���ظ���م���ات ال���ع���م���ل اخل����ريي 
ويف  العربي  الوطن  يف  والإن�ساين 
العامل اأجمع . واختتم املدير العام 
اأب��وظ��ب��ي موؤكدا  م��دي��ن��ة  ل��ب��ل��دي��ة 
ام�����راأة ورجل  وك���ل  اأ����س���رة  ك���ل  اأن 
ب�اأم  وك��ل رك��ن يف الإم����ارات يفخر 
وت�سمو  هاماتنا  وتعلو  الإم�����ارات 
وعطاءاتها،  ب��اإجن��ازات��ه��ا  روؤو���س��ن��ا 
الأ�سرة  لبناء  املباركة  وم�سريتها 
حلركة  وق���ي���ادت���ه���ا   ، وامل���ج���ت���م���ع 
ال��ن��ه�����س��ة ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف الإم�����ارات 
ه��م��وم ح��م��اي��ة ورعاية  ، وح��م��ل��ه��ا 
 ، كافة  العامل  اأق��ط��ار  يف  الطفولة 
 ، الإم���ارات منارة عطاء  اأم  وتبقى 
التي  البي�ساء  واليد  �سخاء،  ونهر 

�سرحا  ت���ب���ن���ي  اأن  خ���ال���ه���ا  م����ن 
واأن   ، الإم����ارات  يف  للمراأة  را�سخا 
التطور  ط���ري���ق  اأم���ام���ه���ا  مت���ه���د 
والتعلم وال�تاأهيل ، واأخذت بيدها 
حتى اأو�سلتها اإىل اأرقى امل�ستويات 
،������س�����واء م����ن ح���ي���ث امل�������س���ارك���ة يف 
من  اأو  ال�ساملة  التنمية  م�سرية 
خ���ال ت��اأه��ي��ل��ه��ا ل��ت��ك��ون اأم����ا وربة 
اأجيال  ت��رب��ي��ة  ق�����ادرة ع��ل��ى  اأ����س���رة 
املجتمع  م�سرية  قيادة  على  ق��ادرة 

يف كافة املجالت .
واأ����س���اف ���س��ع��ادت��ه: ل��ق��د اأك����دت اأم 
ومن  اهلل”  “حفظها  الإم��������ارات 
النه�سة  م�����س��رية  ق��ي��ادت��ه��ا  خ���ال 
اأنها مازالت  الن�سائية يف الإمارات 
لنهج  وف���ي���ة  اهلل  ب������اإذن  و���س��ت��ب��ق��ى 
له  املغفور  ال��دول��ة  موؤ�س�ش  وفكر 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
والذي   ، ال��ط��اه��ر  ث���راه  اهلل  طيب 
ل��ل��م��راأة ول���اأ����س���رة عناية  اأع���ط���ى 
بناء  يف  ومنهجه  فكره  من  فائقة 
الدولة واملجتمع ،و�ساحبة ال�سمو 
ال�سيخة فاطمة حينما حملت على 

ال��ت��ك��اف��ل وال���رتاح���م والأ����س���ال���ة ، 
الإم������ارات مع  اأم  م�����س��رية  اإن  ك��م��ا 
بالنجاح  وحافلة  طويلة  امل��ب��ادرات 
وال��ت��م��ي��ز وال���ت���ي ك����ان ل��ه��ا الأث����ر 
ب��ن��اء جمتمع  الأك�����رب يف  وال������دور 
الإم��������ارات والأ�����س����رة الإم���ارات���ي���ة 
ع�سرات  ومنها   ، امل�ستقرة  القوية 
الرامية  وامل�������س���روع���ات  امل����ب����ادرات 
مقدمتها   ويف  امل�����راأة،  مت��ك��ني  اإىل 
الأمية  حمو  ا�سرتاتيجية  اإط��اق 
وتعليم املراأة يف دولة الإمارات عام 
الأ�سر  مهرجان  ورعاية   ،1975
املنتجة منذ عام 1997، واإطاق 
جائزة ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
 ،1997 ع����ام  امل��ث��ال��ي��ة  ل���اأ����س���رة 
لتقدم  الوطنية  وال�سرتاتيجية 
 ،2002 ع����ام  ال����دول����ة  يف  امل�������راأة 
ت���ع���زي���ز دور  ب����رن����ام����ج  ورع������اي������ة 
-2006( العربيات  الربملانيات 
اأيادي  مبادرة  واإط��اق   ،)2008
الب�سر  اأم���را����ش  ل��ع��اج  ال��ع��ط��اء 
 ،2008 ع��ام  الأط��ف��ال  وت�سوهات 
يف  العربية  امل����راأة  �سبكة  واإط����اق 

ل��ب��ن��اء اأ�����س����رة ع��امل��ي��ة م�����س��ت��ق��رة ، 
الدعم  اأ�سكال  �سموها كل  فقدمت 
لتاأهيل الأ�سر ، وتوفري كل اأ�سباب 
م�ستوى  على  �سواء  لها،  النهو�ش 
تاأمني  اأو  ال��ت��اأه��ي��ل،  اأو  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة وال��ن��ف�����س��ي��ة ، 
والعمل كذلك على حتفيز اجلهات 
ذات ال�سلة لإ�سدار القوانني التي 
ت�ساهم يف تر�سيخ دعائم ال�ستقرار 
للكثري  �سموها  ورع��اي��ة   ، لاأ�سرة 
الهادفة  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ربام��ج  م��ن 
اإىل م�ساندة الأ�سرة يف كافة اأنحاء 
العامل . واأ�ساف �سعادته اأن اإطاق 
ال�����س��ي��خ��ة فاطمة  ���س��م��و  )ج���ائ���زة 
من  لاأ�سرة(  العاملية  مبارك  بنت 
تاأكيد  الأمم��ي��ة  املوؤ�س�سات  اأروق����ة 
قد  الإم�������ارات  اأم  اأن  ع��ل��ى  ج��دي��د 
اعتلت قمة هرم الأمومة والأ�سرة 
ن�سرتها  ل��واء  حاملة  واأ�سبحت   ،
مكان،  ك��ل  يف  لها  و�سندا  ودعمها 
تلك اجلائزة التي اأ�سبحت منربا 
الأ�سرية  ال��ت��ج��ارب  لإب�����راز  مهما 
وتعميمها  ال��ع��امل  ع��رب  ال��ن��اج��ح��ة 

ت��ف��ي�����ش م��ن��ه��ا ال��رح��م��ة وامل���ك���ارم، 
والقيم الإن�سانية النبيلة ، فهنيئا 
ل���اإم���ارات ب��اأم��ه��ا ال�����س��اه��رة على 
ونبارك   ، ومن���ائ���ه���ا  ا���س��ت��ق��راره��ا 
ل�سموها كل و�سام وجائزة ح�سلت 
اأكر  عليها، فاأم الإمارات ت�ستحق 
م��ن ذل���ك ،وه���ي اأه���ل ل��ك��ل املعايل 
كل  ون��دع��و   ، ال�سامية  وامل��ق��ام��ات 
اأن  ال��ع��امل  ويف  اإم��ارات��ن��ا  يف  �سيدة 
الراقي  الأمن����وذج  ه��ذا  م��ن  تتخذ 
ومنارة  قدوة  وال�سريف  والأ�سيل 
القدرة  وتر�سيخ   ، ال��ذات  لتاأ�سي�ش 
ومواجهة  والإ���س��رار  العطاء  على 
وامل�����س��اه��م��ة يف �سنع   ، ال��ت��ح��دي��ات 
ح���������س����ارة الإن�������������س������ان و����س���ام���ه 
اخلري  ق���ي���م  وزرع  وا�����س����ت����ق����راره، 

وال�سام .
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سن فلور لعمال اجلب�ش

 رخ�سة رقم:CN 1184630 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد عمر حممد من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد عمر حممد من 100% اىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رام افثار رام %100

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ �سن فلور لعمال اجلب�ش

SUN FLOWERS GYPSUM WORKS
اىل/ناين وي لعمال اجلب�ش

NINE WAY GYPSUM WORKS
تعديل عنوان/من منطقة الظفرة ليوا جفن مكتب رقم 5 قطعة رقم 5 �سناعي 2 اىل 

منطقة الظفرة ليوا جفن قطعة 30 مكتب 23 �سهيل مبارك م�سباح مبارك واخرين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كري�سنت للمقاولت 

العامة  رخ�سة رقم:CN 1179089 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل قران النوبي مزينة العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مو�سى �سامل را�سد عبيد املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/برج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الحتاد للرخام واعمال الملنيوم
 رخ�سة رقم:CN 1029127  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفرا�سة 

CN 1021573:لاعمال الكهربائية  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/غام  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1155410:حبيب لعمال الباط رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

يعلن  ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
بطلب اإنتقال ملكية العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 213154          بتاريخ:2014/6/17   
امل�سجلة حتت رقم:                             بتاريخ:04/01/2015

با�س��م: دياناند جودناين تيكامدا�ش جودناين
وعنوانه:�ش.ب 179319، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )  (
الواق�عة بالفئة:30

* التعديات على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:
تن���ازل رقم:2017/1/261738

ا�سم مالك العامة: دياناند جودناين تيكامدا�ش جودناين
ا�سم املتنازل له: جلوبال فود للتجارة العامة �ش.ذ.م.م

مه�نته:التجارة
جن�سيته:الإمارات العربية املتحدة

عنوان وحمل اقامته :�ش.ب 32034، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 29 /11/ 2017

تاريخ التا�سري يف ال�سجل:     /     /   2017
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/09629/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : فريت �ستون كادينج ورك�ش - �ش ذ م م  
مبا اأن املدعي : اخلاجة للعقارات   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/09629/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
وحتى   2014/12/1 م��ن  للفرتة  للماأجور  الأج���رة  ���س��داد  ع��ن  عليه ميتنع  امل��دع��ى  ان   - عقار  اخ��اء 
2015/12/9 فرت�سد بذمته مبلغ 86333 درهم اليجار وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او 

الإخاء يف 2016/3/23 ومتت الفادة بتاريخ 2016/8/29    
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ  كقيمة ايجارية للفرتة من 2014/12/1 وحتى 

2017/11/11 و رغم اخطاره يف 2016/3/23  ميتنع عن ال�سداد .
امللزم بقيمة ا�ستهاك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري  امل�ستاجر هو  الزام بت�سليم م�ستندات - ان 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية - ما ي�ستجد من ايجار بواقع 2333 درهم �سهريا وحتى الخاء الفعلي 

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�سائية اعانكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الربعاء  املوافق 2017/12/20 ال�ساعة 
ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  2.30م 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�سر. 

فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات.

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/09952/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ت�سون للتجارة العامة - �ش ذ م م  
مبا اأن املدعي : اخلاجة للعقارات   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/09952/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخاء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2014/10/16 وحتى 
2017/11/19 فرت�سد بذمته مبلغ 90000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او 

الإخاء يف 2016/9/6    
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ  كقيمة ايجارية للفرتة من 2014/10/16  
انه ميتنع  اإل   2016/9/6 الن�سر يف  2016/3/20 ومت  اخطاره يف  رغم  و   2017/11/19 وحتى 

عن ال�سداد.
واملياه ولبد من  الكهرباء  ا�ستهاك  امللزم بقيمة  امل�ستاجر هو  ان   - بت�سليم م�ستندات  ال��زام 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعانكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الربعاء  املوافق 2017/12/20  
ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�ش املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثاثة ايام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من 

وم�ستندات.
 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/09646/2017/ جتاري 

اىل املدعى عليه : �سركة الكرتزون - �ش ذ م م 
          وميثلها احمد �سالح احمد اأبو عبيدة 

مبا اأن املدعي : عبيد غامن عبدالرحمن املطيوعى   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/09646/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب 

الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �سيكات مببلغ )78750( كقيمة ايجارية 

وتبني عدم وجود ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعانكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثنني املوافق 
2017/12/18 ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�ساد�سة( بالدائرة 
 ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية 
الن�سر. فاأنت مكلف  تاريخ  ايام من  امل�سافة اىل ثاثة  اأمر بتق�سري مدة  وقد 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/10280/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : مان توين توبى يل  
مبا اأن املدعي : ا�سماعيل احمد عبدالنبي ال عبا�ش    

ق��د اأق���ام �سدكم ال��دع��وى 02/10280/2017/���س��ك��ن��ي  اي��ج��ارات ام��ام امل��رك��ز بطلب 
الزامكم بالتايل:

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ 440.000 )اربعمائة وابعون الف 
درهم( كقيمة ايجارية للفرتة من 2017/1/15 وحتى 2018/1/14 ورغم اخطاره يف 

2017/8/7 بالل�سق ميتنع عن ال�سداد 
( قيمة  دره��م  له مبلغ )17860  ي�سدد  ان  املدعي عليه يرف�ش  ان  مطالبة مالية- 

اعمال �سيانة باملاأجور نفذها ب�سبب ا�ستخدام املدعي عليه
مطالبة مالية- الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 4510 درهم ر�سوم الكهرباء املرت�سدة 

بذمته 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  الربعاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعانكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
بالدائرة  ال�ساد�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  2.30م  ال�ساعة   2017/12/20
الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�سر.  فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/09825/2017/ �سكني  

اىل املدعى عليه : اك�سبيديت للخدمات الفنية - �ش ذ م م  
 مبا اأن املدعي : روفر اوتو �سنرت - �ش ذ م م     

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/09825/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
ب�سروط  واخاله  العقد  لب��رام  املدعي  ب�سدادها  قام  عمولة  عن  عبارة   - مالية  مطالبة 

العقد املتفق عليها 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه ميتنع عن رد مبلغ التاأمني ال�سابق ا�ستامه عند بداية 

التعاقد وذلك رغم انتهاء العاقة اليجارية 
مطالبة مالية - عبارة عن متبقي �سهر من قيمة اليجاره الوىل والتي مل يتم ارجاعها 

للمدعي 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

ي���وم الث��ن��ني املوافق  ل��ل��ح�����س��ور بجل�سة  ب��ال��ن�����س��ر  ال��ق�����س��ائ��ي��ة اع��ان��ك��م  ال��ل��ج��ن��ة  وق����ررت 
2017/12/18 ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ش 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  اي��ام  ثاثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 
 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/09580/2017/ �سكني  
اىل املدعى عليه : اك�سبيديت للخدمات الفنية - �ش ذ م م  
 مبا اأن املدعي :  ريجنت ميكانيكل �سريفي�سز - �ش ذ م م    

ق��د اأق���ام �سدكم ال��دع��وى 02/09580/2017/����س���ك���ن���ي اي��ج��ارات ام���ام امل��رك��ز بطلب 
الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - عبارة عن عمولة مت �سدادها من قبل املدعية لبرام العقد وخال 
املدعي عليها ب�سروط العقد املتفق عليها 

مطالبة مالية - ان املدعي عليه ميتنع عن رد مبلغ التاأمني ال�سابق ا�ستامه عند 
بداية التعاقد وذلك رغم انتهاء العاقة اليجارية 

مطالبة مالية - عبارة عن متبقي �سهر من  الفرتة الوىل مل تقم املدعي عليها 
بارجاعها  للمدعية 

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
املوافق  الربعاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعانكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
بالدائرة  اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  2.30م  ال�ساعة   2017/12/13
الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
دائرة الرا�سي والأمالك

 اإعالن حكم غيابي بالن�سر 
العان حكم غيابي يف الدعوى  رقم 02/06916/2017 جتاري ايجارات   

املحكوم له طالب العان/�سركة النابودة لا�ستثمار العقاري  - العنوان/دبي ، 
 بور�سعيد - بناية ال�سعلة -الطابق الثامن - هاتف رقم 0563829393 ، 2019445 04 

املحكوم عليها املطلوب اعانهما /  ريكاردو جاوير مانريقيوز 
العنوان / جمهول حمل القامة  

منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/10/31 - 
حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :  الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 37.555 
مببلغ  والزمته    2017/3/6 حتى   2017/1/13 من  للفرتة  الي��ج��ار  ب��دل  دره��م 

وقدره 43.333 درهم كتعوي�ش اتفاقي 
والزمته باملنا�سب من امل�سروفات ، ورف�ست ما عدا من ذلك من طلبات 

 وحيث ان املدعي عليه مت اعانه بالن�سر يف الدعوى نلتم�ش اعانه باحلكم بالن�سر 
من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف 

املواعيد القانونية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اإخطار عديل

رقم 33450 /2017 
مطالبة مببلغ ) 21435.5 ( درهم

املنذر : م�سرف الإمارات ال�سامي - وميثله قانونا م�سطفى عبدالكرمي �سوعان - �سوري اجلن�سية 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�سدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 

النخيل - راأ�ش اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
املنذر اليهم : 1- رونالدو فيونوني�ش تارنات - اجلن�سية 

العنوان : ابوظبي - املرور - �سارع 31 فيا رقم 5 ، هاتف : 0554422348 
مبوجب ذلك الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وقدره ) 
21435.5 ( درهم ) واحد وع�سرون الفا واربعمائة وخم�ش وثاثون درهما وخم�سون فل�سا فقط ل غري 
درهم  ( وذلك خال مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا الإعان - واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ اجراءات 
بيع �سيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) �سيفروليه كروز - �سالون / بني / 2013 ( رقم ) 97217 / 
خ�سو�سي/ ابوظبي / 13 (  طبقا لن�ش املادة 175&172 من قانون املعامات التجارية. مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اإخطار عديل

رقم 33444 /2017 
مطالبة مببلغ ) 39815.5 ( درهم

�سوري اجلن�سية مبوجب   - �سوعان  قانونا م�سطفى عبدالكرمي  - وميثله  ال�سامي  الإم��ارات  : م�سرف  املنذر 
راأ�ش   - النخيل  العنوان/   - دبي  العدل  كاتب  لدى  ، م�سدقة  بتاريخ 2017/11/19  رقم 2017/1/251818  وكالة 

اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
املنذر اليهم : 1- حمده خليفة حممد الظاهري - اإماراتية اجلن�سية - هاتف : 0504995547 

ال�سام�سي  نابل را�سد �سيف  بناية  املنزلية - العني - املعرت�ش -  الفرن�سي للرعاية ال�سحية  العربي  2- �سركة / 
- هاتف 037089336 

مبوجب ذلك الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وقدره ) 39815.5 ( درهم 
) ت�سع وثاثون الفا وثمامنائة وخم�سة ع�سرة درهما وخم�سون فل�سا فقط لغري  ( وذلك خال مدة �سبعة ايام من 
تاريخ هذا الإعان - واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �سيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) تويوتا كرول 
1.6 - �سالون / ابي�ش / 2015 ( رقم ) 16/36691/ابوظبي / خ�سو�سي (  طبقا لن�ش املادة 175&172 من قانون 

املعامات التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اإنذار عديل بالن�سر  

رقم  2017/8687   
املنذرة / �ضركة القاهرة للمقاولت / ه�ضام املهند�ض 

املنذر اليها  الوىل / �ضركة الدانى ملقاولت الأملني�م والزجاج )ذ م م(   
املنذر اليه الثاين / اأجيب ك�مار كايل ك�لت� راجبان )هندي اجلن�ضية(  

الكاتب العدل       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اإنذار عديل بالن�سر  

رقم  2017/8689   
املنذر / �ضركة القاهرة للمقاولت / ه�ضام املهند�ض و�ضريكه / فرع �ضركة اجنبية  

املنذر اليها  الوىل / فا�ضت تيليك�م للتجارة العامة )ذ م م(  
املنذر اليه الثاين / فادى ع�ن ابراهيم ال�ضامى  )اأردين اجلن�ضية( 

الكاتب العدل       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اإنذار عديل بالن�سر  

رقم  2017/8691   
املنذر / �ضركة القاهرة للمقاولت / ه�ضام املهند�ض و�ضريكه / فرع �ضركة اجنبية  

املنذر اليه / �ضيف �ضعيد �ضليمان حممد املزروعى )اإماراتي اجلن�ضية( 

الكاتب العدل       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 31643  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: �سا�سيندران �سيتاكاتو راماكري�سنان �سيتاكاتو نارايانان

اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )12،925.00( درهم  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
M / دبي ( من نوع  67499/ خ�سو�سي/  التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 
)رينو دا�سرت _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 30168  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها: الثمار لتجارة الهواتف املتحركة    

اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )50،952.00( درهم  املنذره املنذر  تنذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 60114/ خ�سو�سي/ ابي�ش / ال�سارقة ( من 
نوع ) بي ام دبليو اي 320 _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 30239  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: �سمري ح�سني امري ح�سني �ساه

اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )52،985.00( درهم  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
Q / دبي ( من نوع  32301/ خ�سو�سي/   ( ال�سيارة رقم  التنفيذية على 
)ني�سان �سنرتا _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم
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•• ال�صارقة -وام:

رئي�ش  القا�سمي  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  اأك���د 
الإن�ساين  امل��ب��ع��وث  ل���اإع���ام  ال�����س��ارق��ة  جم��ل�����ش 
ملوؤ�س�سة القلب الكبري التزام اإمارة ال�سارقة بدعم 
التعاون  الإن�����س��ان��ي��ة وت��ع��زي��ز  ال��ق�����س��اي��ا  خم��ت��ل��ف 
الإغاثي  للعمل  الداعمة  الدولية  املنظمات  م��ع 
الإن�سانية  الأزم�����ات  م��ن  امل��ت�����س��رري��ن  وم�����س��ان��دة 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  وف��ق 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ش الأعلى 
جواهر  ال�سيخة  �سمو  وقرينته  ال�سارقة  ح��اك��م 
ب��ن��ت حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س��ة م��وؤ���س�����س��ة القلب 
ال��ك��ب��ري امل��ن��ا���س��رة ال���ب���ارزة ل��اأط��ف��ال الاجئني 
ل�سوؤون  املتحدة  ل��اأمم  ال�سامية  املفو�سية  ل��دى 

الاجئني.
جاء ذلك خال الجتماع التن�سيقي الذي عقده 
جمل�ش ال�سارقة لاإعام بح�سور كل من �سعيد 

لتن�سيق  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����ش  ح��ر���س��ي 
اخلليج  ل����دول  “اأوت�سا”  الإن�����س��ان��ي��ة  ال�������س���وؤون 
العربية وح�سن يعقوب اأمني عام جمل�ش ال�سارقة 
لاإعام ومرمي احلمادي مديرة موؤ�س�سة القلب 

الكبري.
الكبري  القلب  ملوؤ�س�سة  الإن�ساين  املبعوث  وبحث 
املتحدة  الأمم  مكتب  م��ع  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �سبل 
اأجل  م��ن  “اأوت�سا”  الإن�سانية  ال�����س��وؤون  لتن�سيق 
املحلية  الإن�����س��ان��ي��ة  ب��ني اجل��ه��ات  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
فاعلية حلالت  اأكر  ا�ستجابة  ل�سمان  والدولية 
الطوارئ وتخفيف معاناة الأ�سخا�ش املت�سررين 
العامل  ح��ول  الإن�سانية  والأزم����ات  ال��ك��وارث  م��ن 
والاجئني  النازحني  اأرواح  اإن��ق��اذ  يف  ي�سهم  مب��ا 
وحقوقهم  كرامتهم  لهم  ويحفظ  واملت�سررين 
الإن�����س��ان��ي��ة. واأ����س���ار ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن اأحمد 
الكبري يف دعم  القلب  اإىل دور موؤ�س�سة  القا�سمي 
اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة ل��رف��ع امل��ع��ان��اة ع��ن الاجئني 

ا�ستجابتها  اإىل  .. لفتا  العامل  واملحتاجني حول 
الأعمال  وم�ساندة  الإن�سانية  لاأزمات  ال�سريعة 
ال��ت��ط��وع��ي��ة توافقا  ال���ربام���ج  اخل��ريي��ة وت��ف��ع��ي��ل 
م��ع ال���ت���زام اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة وم�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا جتاه 
املجتمعات يف الدول ال�سقيقة وال�سديقة ومد يد 

العون وامل�ساعدة لكل اإن�سان حمتاج اأو مت�سرر.
وا���س��ت��ع��ر���ش امل��ب��ع��وث الإن�����س��اين مل��وؤ���س�����س��ة القلب 
الكبري اأب���رز اخل��ط��ط وال��ربام��ج ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
اإىل  ال��و���س��ول  خالها  م��ن  وت�ستهدف  املوؤ�س�سة 
وتعزيز  ال���ع���امل  ح����ول  وال���اج���ئ���ني  امل��ح��ت��اج��ني 
ال��دويل يف دعم خمتلف فئات  التعاون والتن�سيق 
���س��ب��ل احلماية  وت���وف���ري  امل���ح���روم���ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 
وفق  واملحتاجني  الاجئني  لاأطفال  والرعاية 

اأهداف وبرامج املوؤ�س�سة.
على  القا�سمي  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  واأث��ن��ى 
ج��ه��ود الأمم امل��ت��ح��دة وم��ن��ظ��م��ات��ه��ا ال��دول��ي��ة يف 
امل�ساعدات  وتقدمي  الإن�سانية  لاأزمات  الت�سدي 

يف  ب��دوره��ا  م�سيدا   .. ال��ع��امل  ح��ول  للمت�سررين 
التن�سيق الدويل وتوحيد الأهداف  تعزيز برامج 
انعك�ست  اإيجابية  نتائج  اأث��م��رت  التي  الإن�سانية 
تخفيف  يف  واأ�سهمت  امل�ستهدفة  املجتمعات  على 

معاناة النا�ش وتوفري احتياجاتهم.
من جانبه اأعرب �سعيد حر�سي عن تقدير مكتب 
الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية “اأوت�سا” 
لدول اخلليج العربية للجهود الإن�سانية الكبرية 
التي تبذلها اإمارة ال�سارقة يف منا�سرة املحتاجني 
واملت�سررين .. مثمنا دور موؤ�س�سة القلب الكبري 
الإن�ساين  احل��راك  وتفعيل  ال�سعفاء  منا�سرة  يف 
وي�سهل  املتحدة  الأمم  جهود  يدعم  مبا  ال��دويل 

مهامها الإن�سانية.
“اأوت�سا”  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  ال���دور  وت��ن��اول حر�سي 
اأطر  وتوفري  الإن�سانية  الإغاثة  جهود  تن�سيق  يف 
الإن�سانية  اجل��ه��ات  خمتلف  ب��ني  العمل  تن�سيق 
�سراكات  وتعزيز  ودوليا  واإقليميا  حمليا  الفاعلة 

املعلومات  وت��ب��ادل  واإدارة  الإن�ساين  العمل  اإث���راء 
الإن�ساين  وال���دع���م  امل������وارد  وح�����س��د  وامل��ن��ا���س��رة 
لتلبية الحتياجات الازمة لا�ستجابة للكوارث 
املت�سررين  ت�ستهدف  التي  الإن�سانية  والأزم���ات 
الدعم  تقدمي  اىل  بالإ�سافة  ال��ع��امل  ح��ول  منها 
مع  ال�سيا�سات  و�سع  يف  والن�سح  ال�سرتاتيجي 
ا�ستجابة  ل�����س��م��ان  الرئي�سية  ال��ف��اع��ل��ة  اجل��ه��ات 

فعالة ومن�سقة.
وقدمت مرمي احلمادي نبذة عن موؤ�س�سة القلب 
الكبري التي ت�ستهدف ح�سد اجلهود الإن�سانية من 
اأجل م�ساعدة الأطفال وامل�ست�سعفني واملحتاجني 
وعائاتهم يف املناطق الأكر احتياجا للدعم من 
خمتلف دول العامل .. م�سرية اإىل حر�ش املوؤ�س�سة 
الهيئات  التن�سيق مع  وزي��ادة  التعاون  تعزيز  على 
الدولية  الإن�سانية  واملنظمات  املحلية  احلكومية 
الأو���س��ط و�سمال  ال�����س��رق  اأط��ف��ال منطقة  ل��دع��م 
اأفريقيا والعامل باأ�سره و�سمان حياة اأف�سل لهم.

التي  امل���ب���ادرات  ب��ع�����ش  اإىل  وت��ط��رق��ت احل���م���ادي 
ال�سارقة  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  قرينة  اأطلقتها 
�سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي ومن 
مر�سى  ع��اج  اأمرية” ل��دع��م  “�سندوق  اأب��رزه��ا 
ال���ع���امل و” ����س���ن���دوق متكني  ال�������س���رط���ان ح����ول 
الفتيات  وحماية  منا�سرة  اإىل  الفتيات” الهادف 
مناطق  خمتلف  يف  حقوقهن  ودع���م  ال��ق��ا���س��رات 
ت��واج��ده��ن ح��ول ال��ع��امل وال��ع��دي��د م��ن املبادرات 

وامل�ساريع الإن�سانية الأخرى.
�سمو  ال�سارقة  ال�سمو حاكم  قرينة �ساحب  كانت 
رئي�سة  القا�سمي  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�سيخة 
موؤ�س�سة القلب الكبري قد اختارت يف نهاية اأكتوبر 
القا�سمي رئي�ش  اأحمد  ال�سيخ �سلطان بن  املا�سي 
جمل�ش ال�سارقة لاإعام مبعوثا اإن�سانيا ملوؤ�س�سة 
القلب الكبري تقديرا ملكانته الإعامية وجهوده 
التوعية  ق���درات يف  م��ن  ب��ه  يتمتع  ومل��ا  املجتمعية 

والتاأثري باأهمية العمل الإن�ساين.

•• ال�صارقة-وام:

اأجاز املجل�ش ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة 
ب�ساأن  2018م  ل�سنة  قانون  “م�سروع 
حكومة  وهيئات  لدوائر  العامة  املوازنة 

ال�سارقة” عن ال�سنة املالية 2018م .
وناق�ش املجل�ش �سيا�سة جمل�ش ال�سارقة 
ال�ساد�سة  جل�سته  خ��ال  وذل��ك  للتعليم 
الأول �سمن  ق��ب��ل  اأم�����ش  ع��ق��ده��ا  ال��ت��ي 
الثالث  ال���ع���ادي  الن���ع���ق���اد  دور  اأع���م���ال 
مبقره  التا�سع  الت�سريعي  الف�سل  م��ن 
رئي�سة  املا  برئا�سة خولة عبدالرحمن 

املجل�ش.
كما ناق�ش املجل�ش م�سروع قانون ل�سنة 
العامة لدوائر  املوازنة  ب�ساأن  2018م 
وه��ي��ئ��ات ح��ك��وم��ة ال�����س��ارق��ة ع��ن ال�سنة 
من  ال���وارد  والتقرير  2018م  املالية 
والقت�سادية  امل��ال��ي��ة  ال�������س���وؤون  جل��ن��ة 
بن  حممد  ال�سيخ  بح�سور  وال�سناعية 
���س��ع��ود ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����ش دائ����رة املالية 
مدير  ال�سايغ  اإبراهيم  ووليد  املركزية 
ومرافقيهم  املركزية  املالية  دائ��رة  ع��ام 

من الدائرة .
ون����وه����ت رئ���ي�������س���ة امل���ج���ل�������ش يف ب���داي���ة 
املجل�ش  اإىل  ورد  اأن����ه  اإىل  امل��ن��اق�����س��ات 
من  ك��ت��اب  اجل�����اري  دي�����س��م��رب   12 يف 
التنفيذي  للمجل�ش  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة 
قانون  م�سروع  باإحالة  ال�سارقة  لإم��ارة 
العامة  امل��وازن��ة  ب�ساأن  2018م  ل�سنة 
عن  ال�سارقة  حكومة  وهيئات  ل��دوائ��ر 
ب�سفة  لنظره  2018م،  املالية  ال�سنة 
ال�ستعجال حتى يت�سنى رفعه ل�ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان بن 
الأعلى  املجل�ش  ع�سو  القا�سمي  حممد 

حاكم ال�سارقة .
واأ�سافت اإنه وفق اأحكام املواد 86 و 87 
و 88 من الائحة الداخلية للمجل�ش 
فقد مت اإحالة م�سروع القانون اإىل جلنة 
ال�سوؤون املالية والقت�سادية وال�سناعية 
لدرا�سته ورفع تقريرها للمجل�ش والتي 
عقدت اجتماعا على وجه ال�سرعة لهذا 

الغر�ش.
واأ�سادت املا بجهود القائمني والعاملني 
يف دائرة املالية املركزية على جهودهم يف 
اإجناز املوازنة ال�سنوية حلكومة ال�سارقة 

وحر�سهم على اإجنازها بدقة .. موجهة 
�سكرها ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي و �سمو 
�سلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ 
حاكم  ون����ائ����ب  ع���ه���د  ويل  ال���ق���ا����س���م���ي 
على  التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش  ال�سارقة 
للدوائر  ودعمهما  الكبري  اهتمامهما 
وحر�سهما  احل���ك���وم���ي���ة  وال����ه����ي����ئ����ات 
املوازنة  ومتابعة  الط��اع  على  الافت 
التقديرية يف اإطار روؤية �ساحب ال�سمو 
اجلهاز  ب���اأداء  لارتقاء  ال�سارقة  حاكم 
بدوره  ال��ق��ي��ام  م��ن  ومتكينه  احل��ك��وم��ي 

وخدماته جتاه املجتمع.
من جانبه اأعرب ال�سيخ حممد بن �سعود 
م�سروع  بعر�ش  �سعادته  عن  القا�سمي 
املجل�ش  ل��اإم��ارة على  ال��ع��ام��ة  امل��وازن��ة 
ال���س��ت�����س��اري ال�����ذي مي��ث��ل اأب������رز اأط���ر 
موؤ�س�ساتية  لبنية  والرت�سيخ  ال��ت��ع��اون 
ر���س��ي��ن��ة ت�����س��م��ن ال��ت��ك��ام��ل ب���ني الأط���ر 

الت�سريعية والأدوات التنفيذية.
وعرب عن تقدير الدائرة املالية املركزية 
للدور الريادي واملجهودات القيمة التي 
يف  وجلانه  ال�ست�ساري  املجل�ش  يبذلها 
لها  التي  واملاحظات  التو�سيات  اإب��داء 
التي  املنهجيات  تطوير  يف  الأث���ر  ب��ال��غ 
حتر�ش الدائرة من خالها على تبني 
قدرة  من  تعزز  التي  املمار�سات  اأف�سل 
املالية  م���وارده���ا  اإدارة  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة 

بكفاءة وفاعلية جت�سيدا لروؤية �ساحب 
ال�سمو حاكم ال�سارقة.

ب���ع���د ذل�����ك ت����ا ال��ع�����س��و حم���م���د عمر 
ال��دوخ��ي م��ق��رر جل��ن��ة ال�����س��وؤون املالية 
والقت�سادية وال�سناعية تقرير اللجنة 
املجل�ش  واأجازها  املوازنة  م�سروع  ب�ساأن 

يف نهاية املناق�سة .
“ �سيا�سة  امل��ج��ل�����ش  ن��اق�����ش  ذل����ك  ب��ع��د 
بح�سور   “ للتعليم  ال�����س��ارق��ة  جمل�ش 
رئي�ش  الكعبي  م�سبح  �سعيد  ال��دك��ت��ور 
اأمينه  احلو�سني  اأح��م��د  وعلي  املجل�ش 

العام ومعاونيهما .
و ق��ال��ت خ��ول��ة ع��ب��دال��رح��م��ن امل���ا اإنه 
ال�سارقة  �سيا�سة جمل�ش  مناق�سة  ب�ساأن 
للتعليم فاإننا نعول على جمل�ش ال�سارقة 
للتعليم هذه املوؤ�س�سة التعليمية الهامة 
التعليمية  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة  ل��ل��رق��ي  ك���ث���ريا 
ونحن   .. ال�سارقة  اإم��ارة  يف  والرتبوية 
والنقا�ش  البحث  ب�ساط  على  نطرح  اإذ 
على  التعرف  اإىل  نتطلع  املو�سوع  ه��ذا 
املجل�ش  وا�سرتاتيجيات  وخطط  روؤى 
والتعلم  ال��ت��دري�����ش  اأ���س��ال��ي��ب  ل��ت��ط��وي��ر 
وم�����دى ك��ف��اي��ت��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه������داف 

املرجوة.
واهتمام  وم��ت��اب��ع��ة  دع���م  اإن  واأ����س���اف���ت 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
املجل�ش  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  ب���ن حم��م��د 
الأع�����ل�����ى ح����اك����م ال�������س���ارق���ة ب���امل���راف���ق 

احلثيثة  امل��ت��اب��ع��ة  وك���ذل���ك  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ب��ن حم��م��د بن  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ  ل�سمو 
���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي وح��ر���س��ه��م��ا على 
ت��وف��ري الإم��ك��ان��ي��ات ك��اف��ة ال��ت��ي ت�سمن 
ي�سكل  م��ت��م��ي��زة  تعليمية  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري 
اأجل  م��ن  اجلهد  لبذل  للجميع  ح��اف��زا 
اإىل  الهادفة  �سموهما  تطلعات  حتقيق 
واملعرفة  بالعلم  م�سلحة  اأج��ي��ال  خلق 
وتطور  ت��ق��دم  يف  امل�ساهمة  على  ق���ادرة 
وطنها والو�سول به اإىل م�ساف الدول 

املتقدمة واملتح�سرة.
وتقديرنا  اإ�سادتنا  “ اإننا ومع   : وقالت 
العملية  ل��ت��ط��وي��ر  امل���ب���ذول���ة  ل��ل��ج��ه��ود 
التعليمية يف ال�سارقة اإل اأننا نطمح اإىل 
املزيد من اجلهد والعمل اجلاد املتميز 
باأ�ساليب  للرقي  نوعية  نقلة  حتقيق  و 
املجل�ش  �سعار  حتت  والتعلم  التدري�ش 
لأجيال  اأ�سيلة  وقيم  “ تربية متطورة 
لارتقاء   “ روؤي���ت���ه  وك��ذل��ك  مبدعة” 
والتعليمية  ال����رتب����وي����ة  ب���امل���ن���ظ���وم���ة 
للهوية  وت��ع��زي��زا  ال��ع��امل��ي  للتميز  �سعيا 
الوطنية” و نتطلع اإىل اجلودة يف الأداء 
يف  الرتبوية  املمار�سات  اأف�سل  بتحقيق 
اأرق��ى اخلدمات  وتقدمي  اأخاقية  بيئة 
موؤ�س�سي  نظام  اإىل  و���س��ول  التعليمية 
متكامل ومنوذج تربوي �سامل وتاأ�سيل 
اأطياف  ب���ني  ث��ق��اف��ة الإب������داع وال��ت��م��ي��ز 
مع  العاقة  وجت�سري  ال��رتب��وي  العمل 

توثيقا  كافة  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات 
املوؤ�س�سة  ب��ني  ال��ف��اع��ل��ة  ال�����س��راك��ة  مل��ب��داأ 
الرتبوية واملوؤ�س�سات املجتمعية وتطوير 
الرتبوية  للم�ستجدات  وفقا  املمار�سات 

العاملية يف املجالت كافة » .
�سعيد  ال��دك��ت��ور  ا�ستعر�ش  ج��ان��ب��ه  م��ن 
للتعليم  ال�سارقة  جمل�ش  خطة  الكعبي 
ا�سرتاتيجيته  و  اأدواره  و  ج���ه���وده  و 
 2017 م�����ن  ل�������اأع�������وام  اخل���م�������س���ي���ة 
بلورة  يف  امل�����س��ارك��ة  ب���ه���دف   -2021
الآل��ي��ات والإج����راءات ال��ازم��ة لتطوير 
احليوي  التعليمي  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  ودع���م 
تعزيز  اإىل  ت��ط��م��ح  اخل���ط���ة  اأن  واأك������د 
خمرجات التعليم العام من خال جملة 
التي  النوعية  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع  م��ن 
وتوجيهات  الإم���ارات  روؤي��ة  تن�سجم مع 
ال�سارقة  اإم����ارة  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب 
و�سيا�سة التعليم يف الدولة وخطة وزارة 

الرتبية والتعليم.
اأحمد  للمجل�ش  ال��ع��ام  الأم���ني  ت��ا  ث��م 
واأ�سماء  العام  املو�سوع  اجل��روان  �سعيد 
مقدمي الطلب واأكد اأهمية دور جمل�ش 
الربامج  تطوير  يف  للتعليم  ال�����س��ارق��ة 
امل�ستمر ملفرداتها  التعليمية والتحديث 
والطلبة  والأف����راد  القطاعات  وحتفيز 
بال�سراكة  وال��ع��م��ل  ال��رتب��وي  ب��امل��ي��دان 
لتوظيف  والتعليم  الرتبية  وزارة  م��ع 
التقنية والربامج احلديثة مبا يتوافق 
واحلري�سة  احلكيمة  قيادتنا  روؤي��ة  مع 
التعليمية  امل���ن���ظ���وم���ة  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
بني  التكامل  وحتقيق  عنا�سرها  بكل 
م���راح���ل���ه���ا امل��خ��ت��ل��ف��ة وال���ع���م���ل اجل����اد 
دورها  لتوؤدي  الأج��ي��ال  وتاأهيل  لإع��داد 
والتعامل  امل�ستدامة  التنمية  خطط  يف 
يهم  ومتطلباته  الع�سر  احتياجات  مع 
مقدمو الطلب مناق�سة جمل�ش ال�سارقة 

للتعليم حتقيقا لغايات ال�سالح العام.
يف  املجل�ش  وع�سوات  اأع�ساء  تداخل  و 
ط���رح ال��ع�����س��رات م��ن امل��و���س��وع��ات التي 
التعليمية  ال�����س��ي��ا���س��ات  جميع  ت��ن��اول��ت 
منها  للتعليم  ال�سارقة  جمل�ش  واأدوار 
والآراء  املتقرحات  م��ن  ع��ددا  ط��ارح��ني 

التي ت�سب يف موا�سلة جودة التعليم.
ويف معر�ش رده على اأ�سئلة وا�ستف�سارات 
الدكتور  اأكد  املجل�ش  وع�سوات  اأع�ساء 

�سعيد الكعبي اأن خطة جمل�ش ال�سارقة 
للتعليم ركزت على اأربعة حماور رئي�سية 
امل���ب���ك���رة و بناء  ال��ط��ف��ول��ة  ت��ع��زي��ز  ه���ي 
الإب���داع  تعزيز  و  املتكاملة  ال�سخ�سية 
 13 املوؤ�س�سي و�سمنتها  الأداء  وتطوير 
حمور  يف  ت�سدرها  ا�سرتاتيجيا  هدفا 
ب��ن��اء ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة حت��ق��ي��ق النمو 
بيئة  وتوفري  للن�شء  واملتكامل  ال�سامل 
تعليمية معززة ملجتمع احل�سانات وبناء 

�سراكة فعالة مع ويل الأمر .
ال�سخ�سية  ب��ن��اء  حم���ور  يف  اإن����ه  وق����ال 
امل��ت��ك��ام��ل��ة مت��ث��ل��ت ال���غ���اي���ات ال��ع��ام��ة يف 
املجتمع  عنا�سر  وكفاءة  ب��اأداء  الرتقاء 
متكافئة  ف���ر����س���ة  وت����وف����ري  امل���در����س���ي 
الديني  ال���وع���ي  وت��ن��م��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
والوطني والثقايف وال�سحي يف املجتمع 
اخلا�سة  الأه��������داف  ���س��م��ن  واأدرج   ..
ال��ث��ال��ث تعزيز الإب����داع و خلق  ب��امل��ح��ور 
والبحث  لابتكار  حمفزة  تربوية  بيئة 
وا�ستثمارهم  املوهوبني  ورعاية  العلمي 
اأف��راد ميتلكون قدرات عالية من  وبناء 
حمور  اإن  واأ���س��اف   . والتميز  الب��ت��ك��ار 
اأهدافا  �سمل  املوؤ�س�سي  الأداء  تطوير 
هامة جاء يف طليعتها تطوير الأنظمة 
اأف�سل  وت��ط��ب��ي��ق  وال��ت��ق��ن��ي��ة  الإداري��������ة 
امل��م��ار���س��ات الإداري������ة وامل��ال��ي��ة وتطوير 
ال�سمعة  ال��ب�����س��ري وت��ع��زي��ز  امل����ال  راأ�����ش 
اأفردت  اخلطة  اأن  اأو���س��ح  و  املوؤ�س�سية. 
ملنظومة القيم اأهمية بالغة وهي “ قيم 
املواطنة الإيجابية و العقيدة التكاملية 
 ..“ و التميز والبتكار وتكافوؤ الفر�ش 

تتمثل  املجل�ش  ر���س��ال��ة  اأن  اإىل  م�سريا 
من  بثوابته  متم�سك  واع  جيل  بناء  يف 
والتح�سني  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  خ��ال 
والتطوير امل�ستمر للمنظومة الرتبوية 

يف اطار التناف�سية والبتكار.
اأن  اإىل  الكعبي  م�سبح  �سعيد  اأ���س��ار  و 
تغيري  عليها  طراأ  املجل�ش  اخت�سا�سات 
وزارة  �سهدتها  ال��ت��ي  للمتغريات  تبعا 
 2015 ال��ع��ام  منذ  التعليم  و  الرتبية 
وقال اإنه وفق ذلك مت تكليفنا من قبل 
ال�سارقة منذ  التنفيذي لإمارة  املجل�ش 
8 اأ�سهر باإعداد درا�سة حول ف�سل قطاع 
ال�����س��ارق��ة عن  ب��اإم��ارة  التعليم اخل��ا���ش 
م�سريا   ..  “ التعليم  و  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
لذا  م��ادي��ا  امل�����س��روع مكلف  ه��ذا  اأن  اىل 
الدائرة  م��ع  املقبل  الأ���س��ب��وع  �سنجتمع 
جاءت  اإذا  و  بال�سارقة  امل��رك��زي��ة  املالية 
املو�سوع  �سيتم حتويل  ايجابية  النتائج 
متهيدا  بالإمارة  القانونية  الإدارة  اىل 
ثم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����ش  ع��ل��ى  لعر�سها 
ال�ست�ساري و�سول اىل ا�سدار القانون 
ال�سارقة  جمل�ش  اإن  �سعادته  اأ���س��اف  و 
للتعليم على توا�سل م�ستمر مع اإدارات 
لتحقيق  و  ال��ت��ع��ل��ي��م  و  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
مزيد من ان�سيابية العمل جنري حاليا 
ال�ستعدادات لتوقيع مذكرة تفاهم بني 
اجلانبني يف عدة جمالت اأهمها تبادل 
املعلومات و توحيد الأنظمة و الأعام و 
ت�سويق الربامج و العمليات الرتبوية و 
املناهج  التعاون يف  اىل جانب  الأن�سطة 

خا�سة مرحلة الطفولة املبكرة .

جمل�ش  ا�ستعدادات  اإىل  الكعبي  اأ�سار  و 
انتخابات  لإج�����راء  للتعليم  ال�����س��ارق��ة 
اأمور  اأول��ي��اء  جمال�ش  اأع�����س��اء  لختيار 
بالتعاون  الإم��ارة  م�ستوى  على  الطلبة 
وهي  ال��ت��ع��ل��ي��م  و  ال���رتب���ي���ة  وزارة  م���ع 
املجال�ش التي متثل حلقة و�سل ما بني 
الأ�سر و املدار�ش و الطلبة .. لفتا اإىل 
الأع�ساء  تر�سيح  عملية  م��ن  الن��ت��ه��اء 
مت��ه��ي��دا لإط�����اق الن���ت���خ���اب���ات مطلع 
يف  �ستقام  التي  و   2018 املقبل  ال��ع��ام 
مبختلف  امل�سارح  و  الثقافية  املجمعات 
النتائج  اعتماد  الإم���ارة و من ثم  م��دن 
�ستعمل  التي  املجال�ش  ت�سكيل  واإق����رار 
ع��ل��ى ب��ل��ورة الأه������داف ال��رتب��وي��ة التي 
و  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  جم��ل�����ش  و���س��ع��ه��ا 

متابعة تنفيذها .
من جانبه قال علي احلو�سني اإن خطة 
جمل�ش ال�سارقة للتعليم ال�سرتاتيجية 
 “  2021  –  2017  “ ل�����اأع�����وام 
برناجما  و13  ن�����س��اط��ا   12 تت�سمن 
الإدارات  خمتلف  تقدمها  مبادرة  و40 
وتت�سم بالن�سجام والتكامل فيما بينها 
ف���ائ���دة مم��ك��ن��ة وكلها  اع���ل���ى  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

تن�سجم مع اأهداف اخلطة العامة.
وحت��دث��ت اآم��ن��ة احل��م��ادي م��دي��ر اإدارة 
الربامج  اأب���رز  ع��ن  الرتبوية  العمليات 
العمليات  ب�����اإدارة  اخل��ا���س��ة  وامل���ب���ادرات 
ال��رتب��وي��ة يف ح��ني ت��ط��رق حم��م��د املا 
اإىل  ب��الإن��اب��ة  احل�����س��ان��ات  اإدارة  م��دي��ر 
احل�سانات  اإدارة  وم����ب����ادرات  ب���رام���ج 

ومرحلة الطفولة املبكرة.

•• راأ�ص اخليمة- الفجر

وال����دوري����ات  امل������رور  اإدارة  اأط���ل���ق���ت 
املركبة  للعمليات  ال��ع��ام��ة  ب�����الإدارة 
مم��ث��ل��ة ب���ف���رع ال��ت��وع��ي��ة والإع������ام 
امل������������روري ب����ال����ت����ع����اون م�����ع دائ�������رة 
بق�سمي  ال��ع��ام��ة مم��ث��ل��ة  اخل���دم���ات 
حملة   ، املوؤ�س�سي  والت�����س��ال  راق���ب 
ت����وع����وي����ة ل���ل�������س���ائ���ق���ني وم�����رت�����ادي 
حتت  ب��الإم��ارة  ال�سياحية  الأم��اك��ن 
وانتظر  متهل   .. جت��ازف  “ل  �سعار 
جريان  م��ن�����س��وب  ي��ن��خ��ف�����ش  ح���ت���ى 
الأودية” واأخ��رى جاءت حتت �سعار 
خفف   .. الطق�ش  يتغري  “عندما 
وا�ستخدم  امل�سافة  و�ساعف  ال�سرعة 

الأ�سواء عند احلاجة«.
النقبي  ال�سم  اأحمد  العقيد  واأ���س��ار 

والدوريات  امل��رور  اإدارة  مدير  نائب 
ب�����س��رط��ة راأ�����ش اخل��ي��م��ة اإىل اأن���ه مت 

لل�ساقني  ال��ازم��ة  التوعية  تقدمي 
�سمن  جي�ش”  “جبل  وم����رت����ادي 

القيادة  ح���ر����س���ت  ال����ت����ي  احل���م���ل���ة 
ال��ع��ام��ة ع��ل��ى اإط��اق��ه��ا م��ع اقرتاب 

ف�سل ال�ستاء واجتاه الأ�سخا�ش اإىل 
بال�ستمتاع  اأنف�سهم  ع��ن  ال��رتوي��ح 
التي  ال��ط��ب��ي��ع��ة اخل���اب���ة  ب��ج��م��ال 
م���ع عائاتهم  الإم������ارة  ب��ه��ا  مت��ت��از 
على  احلملة  ورك��زت   ، واأ�سدقائهم 
الأماكن ال�سياحية التي عادة ت�سهد 
اق��ب��اًل ك��ب��رياً م��ن ال���زوار مثل جبل 
، عرب توزيع  الأودي��ة  جي�ش وبع�ش 
واملطبوعات  ال��ربو���س��ورات  ع��دد من 
التثقيفية حول اأهم واأبرز اإجراءات 
اتباعها  ال��واج��ب  وال�سامة  الأم���ن 
�سامة  ل�������س���م���ان  ب���ه���ا  والل������ت������زام 
والقيادة  ال���ت���ه���ور  وع�����دم  اجل��م��ي��ع 
باأ�سلوب اآمن وعدم ارتكاب املخالفات 
الطبيعية  احل��ي��اة  على  وامل��ح��اف��ظ��ة 

ومراقبة اأبناهم .
ودع��������ا ال���������س����م اأف������������راد اجل���م���ه���ور 

ب���ت���وخ���ي احل���ي���ط���ة واحل�������ذر وع����دم 
الق������رتاب م���ن ال����ودي����ان وجم����اري 
العميقة  اجلبلية  واملنحدرات  املياه 
والتحذيرات  بالتعليمات  والتقييد 

واتباع  املعنية  تطلقها اجلهات  التي 
ال��ت��وج��ي��ه��ات م����وؤك����داً ب�����اأن دوري�����ات 
ال�������س���رط���ة ����س���ت���ت���واج���د ع���ل���ى م����دار 
ال�سياحية  الأم��اك��ن  مبختلف  اليوم 

وم�ساعدتها  خ���دم���ات���ه���ا  ل���ت���ق���دمي 
ق�ساء  متمنياً  للجمهور  ال��ازم��ة 
احلوادث  ع��ن  بعيدة  �سعيدة  اأوق���ات 

املرورية.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يوؤكد التزام ال�سارقة بدعم العمل الإغاثي وم�ساندة املت�سررين

ا�ست�ساري ال�سارقة يجيز م�سروع موازنة حكومة الإمارة 2018 ويناق�س �سيا�سة جمل�س التعليم

  مع حل�ل ف�ضل ال�ضتاء 

مرور راأ�س اخليمة ي�سرح ا�سرتاطات ال�سالمة ال�سياحية 

•• دبي -وام:

من�سة  اأول  يف  العمل  بدء  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  املوؤ�س�سة  اأعلنت 
AFSS تعكف على تنفيذها  الغذاء  الكرتونية عربية يف جمال �سامة 
املن�سة  ت��ه��دف  ال��ي��ون��ي��دو.  ال�سناعية  للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة 
الإلكرتونية اإيل ربط وت�سبيك املوؤ�س�سات احلكومية واجلامعات واجلهات 
ال�سناعية املهتمة ب�سامة الأغذية وت�سهيل التجارة الإقليمية يف املنتجات 
التن�سيق  تعزيز  خ��ال  من  التكامل  وحت�سني  الزراعية  خا�سة  الغذائية 
الأغذية  �سامة  واأنظمة  املطابقة  تقييم  على  التوافق  واآليات  الإقليمي 
وجرى   .  SPSو  TBTيف ال��دول��ي��ة  املمار�سات  اأف�سل  ات��ب��اع  خ��ال  م��ن 
للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة  اإ���س��راف  حتت  املن�سة  تد�سني  يف  التعاون 
مع  بال�سرتاك  ال�سويدية  احلكومة  من  وبتمويل  “يونيدو”  ال�سناعية 

واحتاد  والتكنولوجيا،  للعلوم  العربية  واملوؤ�س�سة  العربية،  ال��دول  جامعة 
الإعان  قد مت  كان  احليوية.  للعلوم  ال��دويل  واملعهد  العربية،  اجلامعات 
الذي  الر�سمي  احلفل  خال   AFSS Platform عن تد�سني من�سة
 «  SAFE« التجارة  وت�سهيل  الأغ��ذي��ة  ل�سامة  العربية  امل��ب��ادرة  نظمته 
نهاية �سهر نوفمرب املا�سي بفندق نوفتيل دبي �سمن فعاليات موؤمتر دبي 
من  ك��ب��رياً  ع���دداً  وا�ست�ساف احلفل   .  2017 الأغ��ذي��ة  ل�سامة  ال���دويل 
ممثلي القطاع اخلا�ش واحلكومات وال�سلطات الوطنية العربية ل�سامة 
وال�سركاء  الأغ��ذي��ة  ل�سامة  ال��دويل  دب��ي  موؤمتر  وامل�ساركني يف  الأغ��ذي��ة 
كا  �سم  وال���ذي  التد�سني  على  الرئي�سيني  وامل�سرفني  ال�سرتاتيجيني 
للعلوم  العربية  املوؤ�س�سة  رئي�ش  النجار  العزيز  عبد  اهلل  عبد  الدكتور  من 
ل�سامة  الوطنية  الهيئة  رئي�ش  من�سور  ح�سني  والدكتور  والتكنولوجيا 
الأغ���ذي���ة امل�����س��ري��ة، وال��دك��ت��ور �سلطان اأب���و ع��راب��ي الأم����ني ال��ع��ام لحتاد 

للمعهد  التنفيذي  امل��دي��ر  مغايدة  �سفيان  وال��دك��ت��ور  العربية  اجل��ام��ع��ات 
���س��ي��درب��اد - م�ست�سار  و بيرت  الأو���س��ط  ال�����س��رق   - لعلوم احل��ي��اة  ال���دويل 
ال�سفارة ال�سويدية يف القاهرة ب�سفته اجلهة املمولة للمن�سة . وبداأ احلفل 
بعرو�ش متهيدية حول املبادرة العربية ل�سامة الأغذية وت�سهيل التجارة 
كلمات  ال�سرتاتيجيون  ال�سركاء  واألقى   AFSS Platform ومن�سة 
حول تعاونهم مع املبادرة واأهمية املن�سة يف املنطقة العربية وم�ساهمتها يف 
�سد الفجوة بني الأو�ساط الأكادميية والقطاع اخلا�ش وال�سناعة يف جمال 
�سامة الأغذية. وقالت الدكتورة غادة حممد عامر نائب رئي�ش املوؤ�س�سة 
اإن املن�سة AFSS Platform تعد جزءا من املبادرة العربية ل�سامة 
تنفيذها  يتم  اإقليمية،  مبادرة  وه��ي   SAFE التجارة  وت�سهيل  الأغ��ذي��ة 
بال�سراكة مع جامعة الدول العربية، ووكالتها املتخ�س�سة املنظمة العربية 

للتنمية ال�سناعية والتعدين، واملنظمة العربية للتنمية الزراعية .

بدء العمل يف اأول من�سة اإلكرتونية عربية مبجال �سالمة الغذاء 
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العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : مطعم �ضفرة خانة - ذ م م    
ال���زرع���وين - هور  ع��ب��دال��ك��رمي ح�سن  ا�سماعيل  ���س��ام��ي  م��ل��ك  رق���م 3.4  :  حم��ل  ال��ع��ن��وان 
القيد  رقم    750574  : الرخ�سة  رقم  م�سوؤولية حم��دودة.  ذات   : القانوين  ال�سكل   - العنز 
باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1209845  : التجاري  بال�سجل 
ق��د مت ال��ت��اأ���س��ري يف ال�سجل ال��ت��ج��اري ل��دي��ه��ا ب��اإن��ح��ال ال�����س��رك��ة امل���ذك���ورة اأع����اه، وذلك 
ال��ع��دل حماكم  ل���دى ك��ات��ب  ب��ت��اري��خ 2017/12/12  وامل���وث���ق  مب��وج��ب ق����رار حم��اك��م دب���ي 
امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ش  اأي  لديه  من  وعلى    2017/12/12 بتاريخ   دب��ي 
ملك   3 رق����م  م��ك��ت��ب   : ال���ع���ن���وان  قان�ني�ن  حما�ضب�ن  ومــ�ــضــاركــ�ه  الكتبي  امل���ع���ني 
 04-3215355 ه��ات��ف    - الوىل  ال��ق��وز   - ب��ردب��ي   - امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  دب���ي  ع��ه��د  ويل   مكتب 
فاك�ش: 3215356-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�ضارك�ه حما�ضب�ن قان�ني�ن
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
الوىل - هاتف  3215355-04 فاك�ش: 3215356-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية  
بتاريخ  دب���ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م    م  ذ   - خانة  �ضفرة  مطعم 
2017/12/12  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/12/12   
وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اه،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
يف  الدعوى 2017/2583 جتاري جزئي - دبي

املدعي / �سركة وميبا�ست املحدودة 
بوكالة املحامي / مكتب خليفة بن هويدان للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

املعلن اليه / املدعي عليها / �سركة غلزار للتجارة العامة 
فقد  اعاه  الدعوى  يف  اخلربة  لعمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا يوم اخلمي�ش  املوافق 2017/12/21  يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا لعقد الجتماع 
الثاين للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�سارد - دبي ، ديرة ، �سارع املطار 
اأرامك�ش. لذا يطلب ح�سوركم  ، مبنى الفجر لاأعمال ، مكتب رقم 119 ، مقابل �سركة 
 ، بالدعوى  املتعلقة  امل�ستندات  كافة  اإح�سار  الجتماع مع  قانونا حل�سور  او من ميثلكم 
وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ 

املاأمورية وا�ستام امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�سور 
    الجتماع الثاين للخربة

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
   الدعوى 2017/2825  جتاري جزئي

 �سد املدعي عليهما/عامر حيدر علي ح�سني / فيوت�سر دييل للتجارة العامة - �ش ذ م م  
املقامة من : بنك �سادرات ايران 

مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم : 2017/2825 
جتاري جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اعاه فاننا 
وعما باحكام قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�ش اعمال اخلربة امام املحاكم ، 
ندعوكم حل�سور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا 
على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم الربعاء املوافق 2017/12/20  يف متام ال�ساعة 
00 : 12 ظهرا ، ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند 
ح�سوركم لاجتماع   - دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع  - هاتف 

: 2527888-04 � فاك�ش : 04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اعالن موعد جل�سة بالن�سر

يف الدعوى 2017/321 - احوال �سخ�سية - اإحالة للمحكمة 
اىل املدعي عليه : ا�سيه اهال 

حيث ان املدعي / �سلطان حممد �سليمان العقرباوي -  قد اقام عليك الدعوى 
املدنية رقم 2017/321 - احوال �سخ�سية  وعليه يقت�سي ح�سورك اإىل  حمكمة 
املوافق  الثاثاء  ي��وم  اجلديد  ال�سرة  حمكمة  مببنى  البتدائية  اخليمة  راأ���ش 
ما  وتقدمي  الدعوى  على  لاإجابة   ، �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  م    2017/12/19
لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور اأو اإر�سال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد اأعاه فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك. 
حرر بتاريخ : 2017/12/14 م

 مدير اإدارة الدعوى 
 حممد عثمان �ساتي  - مكتب اإدارة الدعاوى البتدائية

      حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر

فى الدعوى رقم  2017/456   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: خالد احمد حممد التاجر ال�سام�سي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - بناية عرو�ش دم�سق - الطابق الول - �سقة 101 - موؤ�س�سة خليفة التاجر 
 املنفذ �سده : �سعيد حممد عبيد التاجر  واآخرون  عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة �سارع املرقبات - بناية عرو�ش دم�سق - الطابق الثاين - ال�سقة 205  - 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/12/24 امل��واف��ق  الح��د   ي��وم   ان��ه يف 
www.( البيع)�سركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين التى انيط بها  ادناه لدى اجلهة  العقار املو�سحة او�سافه 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : - قطعة ار�ش - 
رقم الر�ش : 683 - املنطقة : ال�سغاية - امل�ساحة : 4309 مرت مربع - املقدرة ب��� )3.500.000( درهم  - املنفذ �سده : عائ�سة 
عبيد حممد التاجر - املنفذ �سده : فاطمة عبيد حممد التاجر - املنفذ �سده : زبري عبيد حممد التاجر - املنفذ �سده : �سفيه 
عبيد حممد التاجر - املنفذ �سده : علياء عبيد حممد التاجر - املنفذ �سده : امريه عبيد حممد التاجر -  املنفذ �سده : امنه عبيد 

حممد التاجر - موزة ماجد عجيل ماجد - حممد ماجد عجيل ماجد - ماجد عجيل ماجد 

  رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم 2017/138 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ات�ش ا�ش بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود  - عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط 

، مدينة دبي لانرتنت ، �ش ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، 
املنفذ �سده : م�سيح نقدر �سرازيان 

عنوانه : اإمارة دبي - دبي - نخلة اجلمريا - اخلو�سكار ، ب 20 ، �سقة 506 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  2017/12/24 ال�ساعة  انه يف يوم الحد  املوافق 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
ايام  الع�سرة  خ��ال  الثمن  يزيد على  ان  امل��زاي��دة  �سخ�ش غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  خ��ال 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ش : 1121 
ب���  186.94 مرت مربع واملقدرة قيمتها  506 - امل�ساحة :  1 - رقم الوحدة :  - ا�سم املبنى : اخل�سكار - رقم املنبى : 

)2.012.203.00( درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2010/115   تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: اندري ابو زيد بن ابو زيد 
عنوانه : اإمارة ال�سارقة - �سارع اخلان - بناية احل�ساوي - الطابق العا�سر - قرب فندق كارلتون ال�سارقة 

املنفذ �سده : عبداهلل عدنان طاطي�ش  - عنوانه :  اإمارة دبي - املدينة العاملية - منطقة ور�سان الوىل - مبنى رقم )1( - 
ا�سم املبنى V16 - رقم الوحدة S02 - الطابق الر�سي

انه يف يوم  الحد  املوافق 2017/12/24 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : عبارة عن �سقة �سكنية - اجلهة : دبي - املنطقة : ور�سان الوىل - رقم الر�ش : 
465 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : V16 - رقم العقار : S02 - امل�ساحة : 39 - مرت مربع - مببلغ )719792( 

درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2015/498   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: داماك �ستار العقارية - ذ م م  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع �سارع ال�سيخ زايد - منطقة التيكوم 
دولة    : عنوانه    ، راكي�سيفا  اأني�سة   : �سده  املنفذ   -   907 رق��م  مكتب   - التا�سع  الطابق   - هايت�ش  اك�سيكتيف  بناية   -
ديرة - منطقة   - دبي   - الغريب وم�ساركوه(  املختار )مكتب  11 - وعنوانها  اليفا   �سارع   - ا�ستانا  كازاخ�ستان - مدينة 
بور�سعيد - بناية �سيتي افينيو - مقابل ديرة �سيتي �سنرت - الطابق الثاين - مكتب رقم )203 + 204(  - انه يف يوم 
5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  2017/12/24 ال�ساعة  الحد  املوافق 
www.( املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
دخول  قبل  الأ�سا�سي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  ايداع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع 
ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خال 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية لر�سوم 
املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة 
وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ح�سة يف �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�ش : 47 - ا�سم املبنى 
: اأو�سن هايت�ش - رقم املبنى : 1 - رقم الوحدة : 7306 - م�ساحة احل�سة : 69.1199 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� 

)967.886( درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2017/138 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ات�ش ا�ش بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود  - عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط 

، مدينة دبي لانرتنت ، �ش ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، 
املنفذ �سده : م�سيح نقدر �سرازيان 

عنوانه : اإمارة دبي - دبي - نخلة اجلمريا - اخلو�سكار ، ب 20 ، �سقة 506 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  2017/12/24 ال�ساعة  انه يف يوم الحد  املوافق 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
ايام  الع�سرة  خ��ال  الثمن  يزيد على  ان  امل��زاي��دة  �سخ�ش غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  خ��ال 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ش : 1121 
ب���  186.94 مرت مربع واملقدرة قيمتها  506 - امل�ساحة :  1 - رقم الوحدة :  - ا�سم املبنى : اخل�سكار - رقم املنبى : 

)2.012.203.00( درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2010/115   تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: اندري ابو زيد بن ابو زيد 
عنوانه : اإمارة ال�سارقة - �سارع اخلان - بناية احل�ساوي - الطابق العا�سر - قرب فندق كارلتون ال�سارقة 

املنفذ �سده : عبداهلل عدنان طاطي�ش  - عنوانه :  اإمارة دبي - املدينة العاملية - منطقة ور�سان الوىل - مبنى رقم )1( - 
ا�سم املبنى V16 - رقم الوحدة S02 - الطابق الر�سي

انه يف يوم  الحد  املوافق 2017/12/24 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : عبارة عن �سقة �سكنية - اجلهة : دبي - املنطقة : ور�سان الوىل - رقم الر�ش : 
465 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : V16 - رقم العقار : S02 - امل�ساحة : 39 - مرت مربع - مببلغ )719792( 

درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم 2016/620  تنفيذ عقاري

 - ريغا  مدينة   - لتفيا  مقاطعة   - لتفيا  دول��ة   - ال��دول��ة  خ��ارد   : عنوانه   - مورنيك�ش   جوري�ش  التنفيذ:  طالب 
في�سيتا�ش 2/8 - ال يف 1013 - عنوانه املختار يف الدولة : مكتب هادف و�سركاوؤه - �سارع ال�سيخ زايد - اعمار 

�سكوير - مبنى رقم 3 - الطابق 5 ، هاتف رقم : 044292999 
املنفذ �سده : مدينة دبي للحياة الع�سرية - �ش ذ م م  )دبي ليف �ستايل �سيتي - ذ م م ( -  عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة 

- �سارع املطينة - بناية الولو )مقابل فندق �سرياتون ديرة ( - الطابق الول - مكتب رقم 120 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/12/24 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل 
باعرتا�سه  التقدم  البيع  اعرتا�ش على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  الأ�سا�سي قبل  الثمن  %20 من  يقل عن 
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي 
او�ساف املمتلكات  : ار�ش ف�ساء - املنطقة : وادي ال�سفا  7 - رقم الر�ش : 1036 - امل�ساحة : 14345.38 مرت 

مربع - املقدرة ب��� )23.161.835( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    
فى الدعوى رقم 2016/620  تنفيذ عقاري

 - ريغا  مدينة   - لتفيا  مقاطعة   - لتفيا  دول��ة   - ال��دول��ة  خ��ارد   : عنوانه   - مورنيك�ش   جوري�ش  التنفيذ:  طالب 
في�سيتا�ش 2/8 - ال يف 1013 - عنوانه املختار يف الدولة : مكتب هادف و�سركاوؤه - �سارع ال�سيخ زايد - اعمار 

�سكوير - مبنى رقم 3 - الطابق 5 ، هاتف رقم : 044292999 
املنفذ �سده : مدينة دبي للحياة الع�سرية - �ش ذ م م  )دبي ليف �ستايل �سيتي - ذ م م ( -  عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة 

- �سارع املطينة - بناية الولو )مقابل فندق �سرياتون ديرة ( - الطابق الول - مكتب رقم 120 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/12/24 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل 
باعرتا�سه  التقدم  البيع  اعرتا�ش على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  الأ�سا�سي قبل  الثمن  %20 من  يقل عن 
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي 
او�ساف املمتلكات  : ار�ش ف�ساء - املنطقة : وادي ال�سفا  7 - رقم الر�ش : 1036 - امل�ساحة : 14345.38 مرت 

مربع - املقدرة ب��� )23.161.835( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2016/676 تنفيذ عقاري      
 2015/384 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : الق�سية  مو�سوع 
عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1095915.37 درهم( ، �ساما 
للر�سوم وامل�ساريف  طالب العان : طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري  
براجانزا  جمهول حمل  : ج��ودن مارتن  املنفذ �سده   : اعانه  املطلوب 
القامة مو�سوع الإعان : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة 
وهي عبارة عن ال�سهم امل�سجلة يف �سركة م�ساهمة : �سركة متويل - عدد 
ال�سهم : 372 وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاه  وذلك للعلم مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/655   تنفيذ عقاري   
التنفيذ/ طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  عبداحلميد  عبداحلميد  خليل  �سده/1-  املنفذ  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  اآل علي - قد  الناخي  �سركة متويل - �ش م ع وميثله / عبداهلل خمي�ش غريب 
التنفيذ  وق��دره )97970( درهم اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاه  التنفيذية 
او خزينة املحكمة. 2( بف�سخ اتفاقيتي الجارة حمل الدعوى مو�سوع الدعوى وملحقاتهما و�سطب 
القيد العقاري الوارد يف ال�سجل العقاري اخلا�ش بالعقارين حمل التداعي والذي ين�ش على خ�سوع 
ملكية تلك العقارات اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لتفاقيتي اليجار املنتهي بالتملك 
وملحقاتهما املودع لدى دائرة الأرا�سي والأم��اك بدبي وال��زام املدع يعليه بت�سليم العقارين حمل 
التداعي للمدعية.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3039   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- ال�ساعي للتجارة العامة - �ش ذ م م 2-اي�سوار �سوداري نايف �سينغ 3- اروب 
بو�ش انيل كومار بو�ش 4- متلي�ش رام �سولنكي 5- تران�ش ليت وورل��د للتجارة العامة - ذ م م  
التنفيذ/امل�سرف  ان طالب  القامة مبا  م  جمهويل حمل  م  ذ   - العامة  للتجارة  اأي  اأر  بي   -6
العربي لا�ستثمار والتجارة اخلارجية - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزام 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والتكافل  بالت�سامن  والرابع  والثالث  والثاين  الأول  �سده  املنفذ 
)5279373.85( درهم والزام املنفذ �سدهم الأول والثاين والثالث والرابع واخلام�ش بالت�سامن 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )557398( درهم وبالزام كل من املنفذ �سدهم الول والثاين والثالث 
والرابع وال�ساد�ش بالت�سامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )568468( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/298  جتاري جزئي              
ان��ت��ون يانتو ك��ون��ور  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  امل��دخ��ل/ 1-تينتو  اىل اخل�سم 
املدعي/ باحل�سا كار رينتال - �ش ذ م م - فرع - وميثله / ح�سني علي عبدالرحمن 
لوتاه - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   120.425(
ال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام و�سم ملف النزاع رقم 135/2016 نزاع تعيني خربة 
جتاري.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/12/27  ال�ساعة 8.30 �ش 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3294   تنفيذ جتاري  
القامة  جمهول حمل  بار�سيا  كوركيل جيلو  �سده/1-  املنفذ  اىل 
اأق��ام عليك  ع  قد  م  - �ش  الهال  التنفيذ/م�سرف  ان طالب  مبا 
املنفذ به  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى 
وقدره )289562.24( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 
ن�سر هذا  تاريخ  يوما من   15 املذكور خال  بالقرار  اللتزام  عدم 

العان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3182   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- ح�سني حممد ح�سنني عبدالغنى الطويل  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف الهال - �ش م ع وميثله 
اأق��ام عليك الدعوى  / عبداهلل خمي�ش غريب الناخي اآل علي -  قد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)867920.40( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3435  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-�سركة مار�سيلو لتاأجري ال�سيارات - �ش ذ م م 2- ا�سان 
مريوف   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بايرام اتايف وميثله / احمد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  علي حممد من�سور الزيودي -  قد 
درهم(   275.000( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام 
وامل�ساريف  بالر�سوم  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  وال���زام 
وات��ع��اب امل��ح��ام��اة.   وح���ددت لها جل�سة ي��وم الرب��ع��اء  امل��واف��ق  2017/12/20  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ش   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/430 عقاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- بول روجر ايدوارد�ش  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
)�سركة  متويل  ل�سالح/  اع��اه  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/8/28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها 
م�ساهمة خا�سة( بف�سخ عقد البيع - عقد اليجار اجل منتهي بالتملك - املوؤرخة 2007/11/4 
وماحقها املربمة بيناملدعية واملدعي عليه ورد حيازة الوحدات العقارية ارقام 2002 و 2005 
و 2006 و 2007 الكائنة بالطابق الع�سرين بناية مزايا بزن�ش افينو ايه 1 ايه - منطقة الثنية 
اإم��ارة دبي - اىل املدعية والزمت املدعي عليه بان يوؤدي  اب��راج بحريات جمريا -  اخلام�سة - 
للمدعية مبلغ خم�سمائة الف درهم تعوي�سا عما حلقها من �سرر وفاتها من ك�سب والزمت 
قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  امل�سروفات  عليه  املدعي 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/218 عقاري كلي                                              

الإمارات  املدعي / م�سرف  اأن  �سيد  جمهول حمل القامة مبا  �ساه بي  �سيد  املدعي عليه/1-  اىل 
ال�سامي - �ش م ع - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/10/29 يف الدعوى 
املنتهية  اتفاقية الج��ارة  الإم��ارات ال�سامي - �ش م ع 1- بف�سخ  اع��اه ل�سالح/ م�سرف  املذكورة 
الوحدة  ع��ن  ال��دع��وى  مو�سوع  وماحقها  بالتملك(  منتهية  اج���ارة  ا�سل  اج���ارة  )عقد  بالتملك 
العقارية رقم )607( الكائنة يف مبنى لوي�ستا ري�سدين�ش 6 ، منطقة ند ح�سة باإمارة دبي ، 2- �سطب 
العبارة الواردة يف �سهادة حق املنفعة ال�سادرة عن دائرة الرا�سي والأماك بدبي ل�سالح املدعي عليه 
، وال��زام املدعي عليه بت�سليم الوحدة مو�سوع الدعوى خالية من ال�سواغل،  ، وال��واردة ب�سجاتها 
3- الزام  املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ست ما عدا 
ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��ان �سدر 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/62 عقاري جزئي                      
جمهول  امل��ا���س��ي   حمد  نا�سر  عبدالعزيز  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / نا�سر غالب ايوب ال�سناع وميثله / 
ابراهيم ح�سن ابراهيم املا -  نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ستها 
اع���اه.  امل���ذك���ورة  ال���دع���وى  يف   2017/12/12 ب��ت��اري��خ  امل��ن��ع��ق��دة 
وقد  الدعوى  يف  املنتدب  اخلبري  ال�سيد  تقرير  ب��ورود  اخطاركم 
 8.30 ال�ساعة   2017/12/26 املوافق  الثاثاء  يوم  جل�سة  حت��ددت 

�سباحا بالقاعة Ch1.B.8  للتعقيب على التقرير.
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/647   تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- بيرت انطون نيل�سني  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
الدعوى  ال�سادر يف  نعلنكم باحلكم  ف��رع     - التجاري   ابوظبي  التنفيذ/بنك 
�سندا  باعتباره  بتاريخ  2017/4/30   رقم 2016/784 عقاري كلي يوم الح��د  
تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )3058043.02( درهم والفائدة 
اأو خزينة  التنفيذ  ال�سداد  ت�سليمه اىل طالب  القانونية بواقع 9% حتى متام 
املحكمة  ف��ان  الع����ان.  وعليه  ه��ذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم  املحكمة خ��ال 15 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• منطقة الظفرة – 
لطيفة جابر 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات 
يف  ال��ظ��ف��رة  انطلق  مهرجان  امل�سلحة، 
ت�ستمر  وال��ت��ي  ع�����س��ر  احل���ادي���ة  ن�سخته 
اجل���اري   دي�سمرب  �سهر  م��ن   28 حتى 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  م���ن  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
اإمارة  يف  والرتاثية  الثقافية  والربامج 
اب��وظ��ب��ي وذل����ك يف م��دي��ن��ة زاي����د و�سط 
وم�ساركات  ك��ب��ري  ج��م��اه��ريي  ح�����س��ور 
وا�سعة من اأ�سهر ماك الإبل يف منطقة 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي و مب�����س��ارك��ة اك���ر من 
24 األف ناقة من خمتلف دول جمل�ش 
اأكر  على  يتناف�سون  اخلليجي  التعاون 
اأ���س��واط املزاينة و  750 ج��ائ��زة يف  م��ن 
  400 بخاف  احل��اب  يف  جائزة   40
جائزة يف خمتلف الفعاليات وامل�سابقات 

الرتاثية املقامة �سمن املهرجان . 
واأك����د م��ع��ايل ال��ل��واء رك���ن ط��ي��ار فار�ش 
اإدارة  رئ��ي�����ش جل��ن��ة  امل�����زروع�����ي،  خ��ل��ف 
الثقافية  وال�������ربام�������ج  امل����ه����رج����ان����ات 
احتفالنا  اأن   اأب��وظ��ب��ي   – وال���رتاث���ي���ة 
ياأتي  ال��ظ��ف��رة«  املُ��ت��ج��ّدد يف »م��ه��رج��ان 
الثقافية  ه��وي��ت��ن��ا  ع��ن��ا���س��ر  اأه����م  ك��اأح��د 
روائع  للعامل  ل���ريوي  ال��وط��ن��ي،  واإرث��ن��ا 
الرتاث العريق لدولة الإمارات العربية 
لإمارة  الرائد  ال��دور  وليعك�ش  املتحدة، 
بتوجيهات  الإم������ارات  ودول����ة  اأب��وظ��ب��ي 
القيادة الر�سيدة يف احلفاظ على تراثنا 
العامل  وتعريف  ل��ه،  وال��رتوي��ج  الأ�سيل 

به.
وقال » لقد متكن املهرجان خال عقد 
من الزمن، من حتقيق مكانة مرموقة 
على �سعيد املهرجانات الرتاثية اإقليمًيا 
الدعم  بف�سل  وذل���ك  وع��امل��ًي��ا،  وع��رب��ًي��ا 
ال���احم���دود م��ن ق��ب��ل ���س��اح��ب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ش 
�سون  مل�����س��اري��ع  اهلل«،  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
املهرجانات  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  ال������رتاث، 
اقت�ساد  ُم���ق���ّوم���ات  وت��ع��زي��ز  ال���رتاث���ي���ة 

املعرفة.
واإّنه ملن دواعي فخرنا، الرعاية الكرمية 
ال�سمو  ����س���اح���ب  ق���ب���ل  م�����ن  ل���ل���ح���دث 
ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 
من  �سموه  ُيوليه  وم��ا  امل�سلحة،  للقوات 

العادات  على  للمحافظة  ك��ب��رية  ج��ه��ود 
ُيعترب  ح���ي���ث  الأ����س���ي���ل���ة،  وال���ت���ق���ال���ي���د 
اأهم ركائز �سون  اأحد  مهرجان الظفرة 
العريق لدولة الإمارات  الثقايف  الرتاث 

ومنطقة اخلليج العربي.
وي���ت�������س���م���ن امل����ه����رج����ان ال����ع����دي����د من 
التي  وال��ربام��ج  والأن�����س��ط��ة  الفعاليات 
كافة  واح����ت����ي����اج����ات  ط���م���وح���ات  ت���ل���ب���ي 
على  ي�ستمل  ح��ي��ث  وال�����زوار  امل�����س��ارك��ني 
منها   ت��راث��ي��ة  وم�سابقة  فعالية   16
الأ�سايل  )فئتي  لاإبل  الظفرة  مزاينة 
وامل���ج���اه���ي���م(، ���س��ب��اق الإب������ل ال���رتاث���ي، 
م�سابقة املحالب، �سباق اخليول العربية 
ال�سقور،  ال�سيد  م�سابقات  الأ���س��ي��ل��ة، 
الت�سوير  ال���ع���رب���ي،  ال�����س��ل��وق��ي  ���س��ب��اق 
ال���ف���وت���وغ���رايف، م��زاي��ن��ة اأف�����س��ل اأن�����واع 
تغليف  ط��رق  اأف�سل  وم�سابقة  التمور، 
ال���ت���م���ور، ال�������س���وق ال����رتاث����ي واحل�����رف 
اللنب  م�سابقة  الطفل،  قرية  اليدوية، 
النعيمي  غ���ن���م  وم���زاي���ن���ة  احل���ام�������ش، 

بجانب م�سابقة الرماية التي تقام لول 
مرة وم�سابقة ال�سعر وال�سلة

املنظمة  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ل���ج���ن���ة  وح����ر�����س����ت 
من  جمموعة  تنظيم  على  للمهرجان 
التي  والأن�����س��ط��ة  وال��ربام��ج  الفعاليات 
اجلن�سيات  ك��اف��ة  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ام�����ش 
تنظيم  مت  ح���ي���ث  الأع�����م�����ار  وخم���ت���ل���ف 
جمموعة من الفعاليات املتنوعة ال�سيقة 
متميزة  ب��اق��ة  لتقدمي  الطفل  ق��ري��ة  يف 
الأ�سيلة  والتقاليد  والعادات  القيم  من 
ال�سوق  ي�����س��ه��د  ك��م��ا  الن�سئ   ن��ف��و���ش  يف 
140 حم��ل يقدم  اأك����ر م��ن  ال�����س��ع��ب��ي 
التي  ال�سعبية  الأك��ات واحللويات  اأبرز 
اأبناء املنطقة قدمياً، حيث تقوم  عرفها 
جمموعة من ربات البيوت املتخ�س�سات 
بطهيها وبيعها للراغبني من الزائرين 
باملهرجان بعد اإعدادها اأمامهم، اإ�سافة 
اإىل عدد من املحات التي تقوم بالر�سم 
يقدم  اأخ��ر  وق�سم  املنزلية،  الأواين  على 
التي تدخل يف  الطبية  الأع�ساب  عبوات 

جمال الطب ال�سعبي، و�سناعة العطور 
والبخور،  وال��ق��ه��وة  ال��ط��ه��ي  وب���ه���ارات 
و�سناعة  وامل��اب�����ش  والأك�������س�������س���وارات، 
النخيل  وخو�ش  و�سعف  وال�سدو  التلي 
حياكة  من  التقليدية  املاب�ش  وتطوير 
حديثة باأقم�سة كانت ت�ستخدم باملا�سي، 
ال�سيفية  ال�����رح�����ات  وم�������س���ت���ل���زم���ات 
وال�ستوية واملنتجات الرتاثية، بالإ�سافة 
املوؤ�س�سات  اأج���ن���ح���ة  م���ن  ال���ع���دي���د  اإىل 

امل�ساركة والداعمة.
الإعامي  ال�سريك  بينونة  ت�سارك قناة 
وال���ربام���ج  امل���ه���رج���ان���ات  اإدارة  ل��ل��ج��ن��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���رتاث���ي���ة – اأب���وظ���ب���ي، يف 
الظفرة،  م���ه���رج���ان  ف��ع��ال��ي��ات  ت��غ��ط��ي��ة 
الظفرة  فعالياته يف منطقة  تقام  الذي 
28 من �سهر  14 لغاية  يف الفرتة من 
دي�����س��م��رب اجل������اري، م�����س��ت��ق��ط��ب��اً حمبي 
الرتاث واملهتمني برتبية الهجن وماك 
الإبل امل�ساركني من الإمارات وخارجها. 
وتعمل القناة التي تاأ�ّس�ست عام 2013، 

على الرتويج لكّل ما يخت�ش بتفا�سيل 
وما�سيه  الإم������ارات������ي  امل��ج��ت��م��ع  ح���ي���اة 
املهرجان  ه���ذا  ي��ع��ك�����س��ه  ال����ذي  ال��ع��ري��ق 
الرتاثي،  اجلانب  تناولها  عرب  الفريد، 
اإرث دولة  الثقايف، واملعريف الذي يعك�ش 

الإمارات وهوّيتها الرا�سخة.
رئي�ش  ن��ائ��ب  امل���زروع���ي،  عي�سى  و���س��رح 
وال����ربام����ج  امل���ه���رج���ان���ات  اإدارة  جل���ن���ة 
»ت�������درك قناة  وال����رتاث����ي����ة:  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال��ك��ث��ري مما  ت��ع��ّل��م  اأّن����ه ميكننا  ب��ي��ن��ون��ة 
ي��ق��دم��ه م��ه��رج��ان ال��ظ��ف��رة م���ن فر�ش 
لآبائنا  الأ�سيلة  التقاليد  على  للتعرف 
يرتّدد  حيث  حتّملهم،  وق���ّوة  واأج���دادن���ا 
�سدى عراقتهم يف احلرف وال�سناعات 
ورعايتها  بالإبل  املرتبطة  ال�سحراوية 
والريا�سات  وال�سناعات  بها  والعناية 
التي  الق�س�ش  ه��ذه  ب��ه��ا.  ترتبط  ال��ت��ي 
ت�سرد اأجمادنا ن�سعى اإىل ت�سليط ال�سوء 
ترفيهية  ب��ط��ري��ق��ة  ق��ن��ات��ن��ا  ع��رب  عليها 
امل�سرق  املا�سي  تقدمي  بهدف  اإب��داع��ي��ة 

لأجيال احلا�سر«.
واأ�ساف املزروعي: اإن الف�سل الكبري يف 
اإىل  يعود  امل��ه��رج��ان  وا�ستمرارية  جن��اح 
�سارت  التي  الر�سيدة  القيادة  توجيهات 
ب����اإذن اهلل ال�سيخ  ع��ل��ى ن��ه��ج امل��غ��ف��ور ل��ه 
زاي�����د يف ح��ب��ه ل����اإب����ل، وح���ر����س���ه على 
واملتنوع،  الغني  ما�سينا  ع��ادات  تر�سيخ 
وت��وج��ي��ه��ه ب��ت��وث��ي��ق ك���ل م���ا ل���ه عاقة 
باحلياة الإماراتية والبيئة ال�سحراوية 
وكل ما يرتبط بالوجود الإماراتي على 

هذه الأر�ش الطيبة.
بينونة  قناة  يف  نحر�ش  بالقول:  وختم 
املهرجان  فعاليات  جميع  تغطية  على 
الإقبال  عن  م�سرقة  �سورة  يقّدم  كونه 
الكبري جلمهور منطقة الظفرة واإمارة 
اأب���وظ���ب���ي ب����ل وح���ت���ى ع���م���وم اجل���زي���رة 
ال���ع���رب���ي���ة ع����رب الإخ��������وة م�����اك الإب�����ل 
واأ�����س����ح����اب ال���ه���ج���ن وحم���ب���ي ال�����رتاث 
التعاون،  جم��ل�����ش  دول  م���ن  ال��ق��ادم��ني 
روؤيتها  لرتجمة  ال��ق��ن��اة  م��ن  م�سعى  يف 

والرتاث  للثقافة  الأوىل  القناة  لتكون 
يف الدولة.

عراقة  اإب����راز  على  بينونة  ق��ن��اة  وتعمل 
الرتاث الإماراتي من خال ما يقدمه 
احلادية  دورت�����ه  يف  ال��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان 
ع�����س��رة، يف اإط�����ار م��ه��م��ت��ه��ا امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
ب��ث ثقافة وت���راث الإم����ارات م��ن خال 
وذل���ك عرب  ترفيهي،  اإب��داع��ي  حم��ت��وى 
املهرجان  ا�ستديو ت�سجيل يف  تخ�سي�ش 
يلتقي بزوار و�سيوف املهرجان ويجري 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى املهرجان  ح�����وارات م��ع 
والفائزين  وامل�����س��ارك��ني  الإب����ل  وم���اك 
مزاينة  وبخا�سة  العديدة  م�سابقاته  يف 
املحالب  وم�����س��اب��ق��ة  ل����اإب����ل،  ال���ظ���ف���رة 
وم�سابقة الرماية، اإ�سافة اإىل اأكر من 

تراثية. وم�سابقة  فعالية   16
ت�ستمر جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 
اجلهة  – اأبوظبي،  والرتاثية  الثقافية 
ال��ظ��ف��رة يف حتديث  مل��ه��رج��ان  امل��ن��ظ��م��ة 
يف  التحتية  البنية  تطوير  على  والعمل 

املهرجان  لفعاليات  امل�ست�سيفة  املنطقة 
يف �ساحية مدينة زايد يف الظفرة باإمارة 
اأف�سل  تقدمي  اإىل  منها  �سعياً  اأبوظبي، 
وجمهور  وال��زوار  للم�ساركني  اخلدمات 
امل��ه��رج��ان م��ن حم��ب��ي ال����رتاث وماك 
وال�سقارين  ال��ه��ج��ن،  واأ���س��ح��اب  الإب����ل 
ال����ت����ي يجذب  ال���ف���ئ���ات  وغ����ريه����م م����ن 
واإقبالها  ال��ف��اع��ل  ح�����س��وره��ا  امل��ه��رج��ان 

الكبري.
وق�����د اأك�������د ع���ب���ي���د خ���ل���ف���ان امل�����زروع�����ي، 
ال���رتاث���ي���ة يف جلنة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���دي���ر 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة 
املهرجان  اأّن  اأب���وظ���ب���ي،   – وال���رتاث���ي���ة 
ي�سهد هذا العام لأول مرة اإقامة حظائر 
املجاهيم  فئة  يف  للفوز  املر�سحة  لاإبل 
احرتام  اإط���ار  يف  وذل���ك  اأوىل،  كمرحلة 
ح��ق��وق امل�����س��ارك��ني واأ���س��ح��اب الإب���ل من 
اإبراز  يف  املهرجان  دور  يلتزمون  الذين 
ال����وج����ه احل�������س���اري واجل����م����ايل لهذه 
التي هي  واملزاينات  الرتاثية  الفعاليات 
يف �سلب امل��وروث الإماراتي والعربي يف 

اجلزيرة العربية.
احلظائر  ت��ل��ك  اإّن  امل�����زروع�����ي:  وق�����ال 
ت�سمن  التي  التجهيزات  بكافة  جمهزة 
راح����ة و���س��ام��ة الإب�����ل امل�����س��ارك��ة التي 
ي�سعى اأ�سحابها جاهدين للفوز بن�سيب 
م���ن ج���وائ���ز م��زاي��ن��ة ال��ظ��ف��رة يف اإط����ار 
التناف�ش اجلاد لأجل الرتقاء مب�ستوى 
املزاينة وتر�سيخ مكانتها عاملياً يف م�سهد 
الهتمام الدويل باملوروث ال�سعبي الذي 
وما�سي  ال�سعوب  وت��اري��خ  ع��راق��ة  ي��ربز 

الدول املجيد.
اإقامة  من  الهدف  اأن  املزروعي  واأو�سح 
يف  امل�ساركة  الإب��ل  جتميع  هو  احلظائر 
املاحظة  حتت  وو�سعها  املجاهيم  فئة 
عليها  النهائي  التحكيم  م��ن  ي��وم  قبل 
مما يتيح لها الهتمام الكلي وال�ستعداد 
الفعلي للم�سابقة يف مرحلتها الأخرية، 
وي�سمن عدم وجود اأي عبث بها، وكذلك 
تكون من اآليات اللجنة لتطوير امل�سابقة 
ودقة  وال�سفافية  احليادية  ي�سمن  مبا 

النتائج و�سامتها.
وبنّي املزروعي اأن ماك الإبل امل�ساركني 
�سيتقدمون بالإبل امل�ساركة ويتم فرزها 
وحتديد الإبل املر�سحة للتحكيم النهائي 
ومن ثم اإدخالها للحظائر املعدة لذلك، 
بعمليات  التحكيم  جل��ان  تقوم  اأن  على 
اإعان  ق��ب��ل  عليها  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  التحكيم 

الفائزين باملراكز الأوىل .

•• دبي -وام:

للموارد  الحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأك�����دت 
ال������دورة  اأن  احل���ك���وم���ي���ة  ال��ب�����س��ري��ة 
للموارد  الإم�����ارات  ال��راب��ع��ة جل��ائ��زة 
ال��ب�����س��ري��ة يف احل���ك���وم���ة الحت���ادي���ة 
املا�سي  �سبتمرب  يف  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
من  كبريين  واإق��ب��ال  تفاعا  ت�سهد 
ال�����وزارات واجل��ه��ات الحتادية  ق��ب��ل 

الراغبة بامل�ساركة يف اجلائزة .
وب��ل��غ ع���دد امل�����س��ارك��ني يف اجل���ائ���زة - 
�سنوي  ب�سكل  الهيئة  تنظمها  ال��ت��ي 
�سمو  ب��رع��اي��ة   2014 ال���ع���ام  م��ن��ذ 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 
ال�����وزراء وزير  رئ��ي�����ش جمل�ش  ن��ائ��ب 
وجهة  وزارة   48  - الرئا�سة  ���س��وؤون 

احتادية.
�سعادة  اأو����س���ح���ت  ال�����س��دد  ه����ذا  ويف 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال�سويدي  عائ�سة 
الب�سرية  امل������وارد  ���س��ي��ا���س��ات  ل��ق��ط��اع 
ملفات  ت��ق��ي��ي��م  جل��ن��ة  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 
ال���وزارات واجل��ه��ات الحت��ادي��ة بداأت 
امل��ي��دان��ي��ة اخلا�سة  ال���زي���ارات  ج��ول��ة 
الرابعة  ال�����دورة  م�����س��ارك��ات  بتقييم 
����س���م���ن ف���ئ���ة اأف���������س����ل مم����ار�����س����ة يف 
احلكومة  يف  الب�سرية  امل���وارد  جم��ال 
ع���دد  اأن  اإىل  م���ن���وه���ة  الحت�����ادي�����ة 
19 ممار�سة  بلغ  امل�ساركة  املمار�سات 

وجهة  وزارة   13 م�����ن  م����ق����دم����ة 
احتادية.

ب���داأت،  الهيئة  اأن  �سعادتها  وذك����رت 
م����وؤخ����را، ت��دق��ي��ق ن��ت��ائ��ج ال�������وزارات 
واجلهات الحتادية، �سمن �ست فئات 
الرائدة  الفئة  وهي  باجلهات  خا�سة 
املوارد  اإدارة  يف  ال��ع��ام  امل�ستوى  على 
الب�سرية، واجلهة الفائزة عن حمور 
واملحور  التعلم،  وحم���ور  العمليات، 
امل����ايل، وحم���ور امل��ت��ع��ام��ل��ني، واأخ���ريا 

اجلهة الحتادية الأكر حت�سنا.
واأ�سارت اإىل اأن اجلائزة ت�سهم ب�سكل 
كبري يف دع��م ج��ه��ود دول���ة الإم����ارات 
لتطوير  ال���دوؤوب���ة  امل��ت��ح��دة  العربية 
قدراته  وتنمية  الب�سري  مالها  راأ���ش 
ومت��ك��ي��ن��ه ل��ي��ق��وم ب����دوره ع��ل��ى اأكمل 
وجه، وي�سهم يف دعم م�سرية الحتاد 
مكت�سبات  ع��ل��ى  وي��ح��اف��ظ  وال��ب��ن��اء، 
اأن  اإىل  ال���دول���ة وم��ق��درات��ه��ا، لف��ت��ة 
اجلائزة متنح اإدارات املوارد الب�سرية 

الحتادية،  احل��ك��وم��ة  م��وؤ���س�����س��ات  يف 
دافعا كبريا لتحقيق م�ستويات اأعلى 
حافزا  وت�سكل  والتقدير،  الأداء  من 
وتعزيز  باملوظفني،  لاهتمام  مهما 
م�ستويات الرفاه والتناغم الوظيفي 
ل��دي��ه��م، م��ن خ���ال خ��ل��ق بيئة عمل 
تطلعات  ت��ل��ب��ي  و���س��ح��ي��ة  اإي���ج���اب���ي���ة 

وطموحات كافة املوظفني.
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ل��ف��ت��ت  و 
الهيئة  يف  الب�سرية  امل���وارد  �سيا�سات 

من�سور  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  اأن  اإىل 
رئي�ش  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
جمل�ش الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة 
ل��ل��ج��ائ��زة اأك�����س��ب��ه��ا اأه���م���ي���ة ك���ربى، 
وم��ك��ان��ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، وك���ان ل��ه اأكرب 
ال���وزرات واجلهات  ت�سجي�ع  الأث��ر يف 
ورف������ع  امل�����س��ارك��ة،  ع��ل��ى  الحت���ادي���ة 
ب��ي��ن��ه��ا، ف�سا  امل��ن��اف�����س��ة  م�����س��ت��وى 
الأمثل  الل��ت�����زام  على  حتفيزها  ع��ن 
املوارد  واأنظمة  و�سيا�سات  بت�سريعات 
م�ستوى  ع���ل���ى  امل��ط��ب��ق��ة  ال��ب�����س��ري��ة 
احلكومة الحتادية، متوجهة بال�سكر 
للهيئة  دعمه  على  ل�سموه  والعرفان 
ومبادراتها  م�����س��روع��ات��ه��ا  تنفيذ  يف 

ال�سرتاتيجية على اأكمل وجه.
القحطاين  زاي������د  ن�����وه  ج��ه��ت��ه  م����ن 
واملتابعة  الأداء  تقييم  اإدارة  م��دي��ر 
الرابعة  ال�����دورة  اأن  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 
الب�سرية  للموارد  الإم����ارات  جل��ائ��زة 
يف احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة، وامل��ق��رر اأن 
تختتم يف اأبريل املقبل �سهدت اإ�سافة 
ل��ت��ق��ي��ي��م ملفات  م���وؤ����س���رات ج���دي���دة 
الوزارات واجلهات الحتادية امل�ساركة 
توجهات  ي���دع���م  مب����ا  اجل�����ائ�����زة،  يف 
احلكومة الحتادية يف اإيجاد كفاءات 
حكومية ت�ست�سرف امل�ستقبل، ويحقق 
الر�سيدة  القيادة  وتوجهات  تطلعات 
ل��ل��دول��ة، وم��ن��ه��ا م��وؤ���س��ر ق��ي��ا���ش اأثر 

والعائد  الأثر  الذي يقي�ش  التدريب 
الدورات  عرب  املوظفني  تدريب  من 
التدريبية  وال������ن������دوات  وال�����ور������ش 
وف���ق خ��ط��ط ال��ت��دري��ب امل��ع��ت��م��دة يف 
طوال  الحتادية  واجلهات  ال���وزارات 
املخرجات  معرفة  يف  وي�سهم  ال��ع��ام 
احلقيقية لنظام التدريب والتطوير 
يف احل���ك���وم���ة الحت������ادي������ة، وم����دى 

م�ساهمته يف تطوير املوظفني.
اأت���اح���ت يف ال���دورة  واأك����د اأن ال��ه��ي��ئ��ة 
ال��راب��ع��ة ل��ل��ج��ائ��زة ال��ف��ر���س��ة جلميع 
ال��������������وزارات واجل������ه������ات الحت�����ادي�����ة 
اأف�سل  ع���ل���ى  ال���������س����وء  ل��ت�����س��ل��ي��ط 
امل��م��ار���س��ات ال��ت��ي ت��ت��ب��ن��اه��ا ك���ل جهة 
م��ع عدم  الب�سرية،  امل���وارد  يف جم��ال 
تقييد نطاق وجمال هذه املمار�سات، 
على خاف ما كان معتمدا يف الدورة 
ال�سابقة للجائزة، م�سريا اإىل اأن هذه 
الفائدة  تعظيم  يف  �ست�سهم  اخلطوة 
وت��ع��م��ي��م��ه��ا، وم�������س���اع���دة ال��������وزارات 
التعرف  ع��ل��ى  واجل���ه���ات الحت���ادي���ة 
واملمار�سات  ال��ت��ج��ارب  اأف�����س��ل  ع��ل��ى 
الب�سرية  امل����وارد  جم���ال  يف  املطبقة 
الحتادية،  احل��ك��وم��ة  م�ستوى  على 

وال�ستفادة منها.
اجل���ائ���زة  اأن  ال��ق��ح��ط��اين  واأو�����س����ح 
وتفاعا  ك���ب���ريا  اه��ت��م��ام��ا  ���س��ه��دت 
بعدما  ال�سابقة  ال����دورات  يف  وا���س��ع��ا 

م�ستوى  على  م�ساركة   235 تقلت 
اجل��ه��ات الحت��ادي��ة والأف�����راد بواقع 
و102  ل��ل��ج��ه��ات  م�����س��ارك��ة   133
اأن  اإىل  م�����س��ريا  ل���اأف���راد،  م�����س��ارك��ة 
ال�����وزارات واجل��ه��ات الحتادية  ع��دد 
الفائزة يف الدورات ال�سابقة للجائزة 
بلغ  ح��ني  يف  وج��ه��ة،  وزارة   28 ب��ل��غ 
الأفراد  م�ستوى  على  الفائزين  عدد 
 8 املختلفة  اجل���ائ���زة  ف��ئ��ات  و���س��م��ن 
ف��ائ��زي��ن. وت��خ�����س��ع م��ل��ف��ات اجلهات 
الحتادية امل�ساركة يف اجلائزة ل� 28 
خطتي  ت��ط��وي��ر  منها  تقييم  م��ع��ي��ار 
التوطني والإحال، ون�سب التوطني 
والرتقيات واكتمال خطط التدريب 
وال���ت���ط���وي���ر ال�����س��ن��وي وق���ي���ا����ش اأث���ر 
التدريب، والتخطيط ال�سرتاتيجي 
تفعيل  ون�����س��ب��ة  ال���ع���ام���ل���ة،  ل���ل���ق���وى 
وال���ت���دري���ب  الأداء  اإدارة  ن���ظ���ام���ي 
نظام  �سمن  الإل��ك��رتوين  والتطوير 
الب�سرية  امل������وارد  م��ع��ل��وم��ات  اإدارة 
“بياناتي”، واللتزام بنظم و�سيا�سات 

املوارد الب�سرية، واحلر�ش على اأمتتة 
الب�سرية.  امل���وارد  اأنظمة  وا�ستخدام 
كانت الهيئة قد �سكلت جلنة حتكيم 
م�ستقلة حيادية من القطاع اخلا�ش 
املحلية  و���س��ب��ه احل��ك��وم��ي واجل���ه���ات 
اجلائزة  يف  امل�ساركة  امللفات  لتحكيم 
اللجنة  تتوىل  املختلفة.  دورات��ه��ا  يف 
م�����س��وؤول��ي��ة م��راج��ع��ة م��ل��ف��ات تقييم 
اجل��ه��ات الحت���ادي���ة امل��ع��دة م��ن قبل 
فريق التقييم، بالإ�سافة اإىل حتديد 
الآلية  وفق  فئة  كل  الفائزين �سمن 
واملعايري واجلداول املعتمدة، ورفعها 

للفريق التنفيذي للجائزة.
اجل���ائ���زة  م����ن  دورة  ك����ل  خ���ت���ام  ويف 
لكل  مف�سا  ت��ق��ري��را  الهيئة  ت��ق��دم 
يو�سح  امل�ساركة،  الحت��ادي��ة  اجلهات 
ال���ت���ي ي��ج��ب احلفاظ  ال���ق���وة  ن���ق���اط 
التي  التح�سينية  وال��ن��ق��اط  عليها 
�سرتفع من القيمة امل�سافة للموارد 
اإدارة  وم��ف��ه��وم  دور  وف���ق  ال��ب�����س��ري��ة، 

املوارد الب�سرية.

مب�ضاركة 24 األف ناقة و 1350 جائزة

مهرجان الظفرة ي�ستقبل ع�ساق الأ�سالة واملغامرة ب� 16 فعالية يف مدينة زايد 

فار�ض خلف املزروعي : »مهرجان الظفرة« ياأتي كاأحد اأهم عنا�ضر ه�يتنا الثقافية واإرثنا ال�طني
عبيد خلفان املزروعي : فعاليات جديدة ومتجددة ي�ضهدها املهرجان يف ن�ضخته احلالية 
حممد عا�ضد املهريي : مزاينة الظفرة  ت�ضم 82 �ض�طًا، منها 78 �ض�طًا يف مزاينة الإبل التي تعد الفعالية الرئي�ضية
حممد املري : اللجنة املنظمة قدمت الكثري للم�ضاركني والزوار �ضعداء باملهرجان
عبداهلل �ضامل : �ضارع امللي�ن عالمة فارقة يف مهرجان الظفرة وي�ضم الكثري من اخلدمات

•• ال�صارقة ـ الفجر 

للمجل�ش  التابعة  الأ���س��ري��ة  التنمية  م��راك��ز  اإدارة  نظمت 
ال�سنوي  ب��ال�����س��ارق��ة احل���ف���ل  الأ�����س����رة  ل�������س���وؤون  الأع����ل����ى 
م�ساركة  ب��ه��دف  �سعادة”  “جمعتنا  ب��ع��ن��وان  للموظفني 
املوظفني يف ن�ساطات خارجية واإ�سفاء اأجواء من ال�سعادة 
واملرح واخلروج من روتني العمل املعتاد الذي يعمل على 
على  وي�ساعدهم  املوظفني  لدى  والإيجابية  الكفاءة  رفع 

ال�سام�سي  حممد  بنت  مو�سي  �سعادة  و�ساركت  العطاء. 
رئي�ش الإدارة، املوظفني حلظات احلفل واألقت كلمة ذكرت 
العمل  اأج���واء  يف  والتغري  ال�سعادة  حلظات  خلق  اأن  فيها 
ويك�سر  املوظفني  ب��ني  وال��ت��ق��ارب  واملحبة  ال��ت��األ��ف  حتقق 

اجلليد الذي ي�سببه روتني العمل.
املوارد  اإدارة  ال�ساعر مدير  األقى حممد  اأخر  ومن جانب 
الب�سرية كلمة ترحيبية باحل�سور واأكد ان هذا احلفل مل 
ياأتي اإل بهدف خروج  املوظف وهو �سعيد ي�سع ن�سب عينه 

قرار التغري والعمل يف جو جماعي وفريق عمل متكامل 
الأجواء  من  ويبتعد  باإيجابية  العمل  خاله  من  ي�سعى 
لأنف�سنا  لنخلق  نتواجد  اليوم  كلنا  اإننا  م�سيفاً  املحبطة 
العمل  طبيعة  يخلقها  ال��ت��ي  احل��واج��ز  ونك�سر  ال�����س��ع��ادة 
وت�سمنت  اأكرب.  بتفاوؤل  العام اجلديد  ون�ستقبل  اليومية 
فقرات احلفل الذي نظم يف فندق ق�سر عجمان العديد 
القيمة من  واجلوائز  والثقافية  الرتفيهية  الربامج  من 

هواتف ذكية وتذاكر لل�سفر وكوبونات �سرائية.

اإدارة مراكز التنمية الأ�سرية تنظم حفاًل ملوظفيها 
بعنوان »جمعتنا �سعادة«

بدء تقييم ملفات 48 وزارة وجهة احتادية م�ساركة ب� »جائزة الإمارات للموارد الب�سرية«
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•• راأ�ص اخليمة والفجرية-الفجر:

والطاقة  التقنية  ���س��وؤون  جل��ن��ة  ق��ام��ت 
الوطني  للمجل�ش  امل��ع��دن��ي��ة  وال�����روة 
ي��وم��ني بزيارات  الحت�����ادي ع��ل��ى م���دى 
م���ي���دان���ي���ة مل���ق���ري ال���ه���ي���ئ���ة الحت����ادي����ة 
راأ�ش  اإم��ارات��ي  وبلديتي  وامل��اء  للكهرباء 
خطة  �سمن  وذل��ك  والفجرية،  اخليمة 
عملها لدرا�ستها مو�سوع �سيا�سة الهيئة 

الحتادية للكهرباء واملاء. 
اللجنة  اأع�ساء  م��ن  ال��زي��ارة  و���س��ارك يف 
���س��ع��ادة ك���ل م���ن حم��م��د ع��ل��ي الكمايل 
الب�سطي  را�سد  وعفراء  اللجنة،  رئي�ش 
احلاي،  حممد  وجمال  اللجنة،  مقررة 
حارب  وفي�سل  ليتيم،  را���س��د  وع��ائ�����س��ة 

الذباحي.
اللجنة  اإن  الكمايل  حممد  �سعادة  وقال 
�سيا�سة  مو�سوع  ومناق�سة  بحث  تبنت 
ال��ه��ي��ئ��ة الحت�����ادي�����ة ل���ل���ك���ه���رب���اء وامل�����اء 
ل��درا���س��ت��ه وت��ق��دمي ت��ق��ري��ر ع��ن��ه �سمن 
للهيئة،  ال�سرتاتيجية  اخلطة  حم��اور 
للمواطنني،  املقدمة  وتطوير اخلدمات 

ور�سوم اخلدمات املقدمة للمواطنني.
املو�سوع  مناق�سة  �سوء  يف  اأن��ه  واأ���س��اف 
اطلعت  اجتماعات  ع��دة  اللجنة  عقدت 
الهيئة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  ع���ل���ى  خ���ال���ه���ا 
الفنية  والأوراق  امل��ق��ارن��ة  وال���درا����س���ات 
خال  وال��ت��ق��ت  ب��امل��و���س��وع،  ال�سلة  ذات 
البلديات  ممثلي  من  بعدد  الجتماعات 
وال��ه��ي��ئ��ات امل��ح��ل��ي��ة ل��ل��ك��ه��رب��اء وامل�����اء يف 
التحديات  اأه���م  مناق�سة  ومت  ال���دول���ة، 
الهيئة  م���ع  ال��ع��م��ل  ت��واج��ه��ه��م يف  ال��ت��ي 

باعتبارهم  وامل���اء  للكهرباء  الحت��ادي��ة 
ال�سركاء ال�سرتاتيجيني للهيئة، كما مت 
املوؤ�س�سات  ممار�سات  اأه��م  على  الط��اع 
املحلية يف توفري خدمات الكهرباء واملاء 

للمواطنني.
اللجنة و�سعت  اأن  الكمايل  �سعادة  واأك��د 
امليدانية،  للزيارات  �ساملة  خطة  اأي�سا 
املعنية  الأط��راف  مقابلة جميع  لأهمية 
عن  للتعرف  ال��درا���س��ة،  قيد  ب��امل��و���س��وع 
وال�سكالت  ال��ع��وائ��ق  اأب����رز  ع��ل��ى  ق���رب 
والتحديات يف تقدمي خدمات الكهرباء 
واملاء على امل�ستوى الحتادي، وت�سمني 
النتائج  ب��اأه��م  للجنة  النهائي  التقرير 
لرفعه  وال����ت����و�����س����ي����ات  وامل�����ق�����رتح�����ات 

يف  احل��ك��وم��ة  م��ع  ومناق�سته  للمجل�ش 
اإحدى اجلل�سات القادمة.

�سوؤون  جلنة  م��ق��ررة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
املعدنية  وال������روة  وال���ط���اق���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
اإن ا�سرتاتيجية  �سعادة عفراء الب�سطي، 
على  تعتمد  الحت��ادي  الوطني  املجل�ش 
اجلهات  م��ع  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
لتحقيق  اجل���ه���ود  ودع�����م  احل���ك���وم���ي���ة، 
ل�سعب  والتطور  التقدم  اأف�سل معدلت 
الإم��������ارات وف����ق روؤي�����ة دول����ة الإم������ارات 
ل�ست�سراف امل�ستقبل، وعليه فاإن اللجنة 
ميدانية  ب��زي��ارات  القيام  اأهمية  ارت���اأت 
اإىل عدد من اجلهات الحتادية واملحلية 
الهيئة  �سيا�سة  مبو�سوع  العاقة  ذات 

الحت���ادي���ة ل��ل��ك��ه��رب��اء وامل�����اء، وذل����ك يف 
تعزيز  اإىل  اللجنة  و�سعي  اهتمام  اإط��ار 
التوا�سل املجتمعي مع املواطنني وكافة 
املوؤ�س�سات واجلهات والهيئات الحتادية 
املو�سوعية  ول���ت���ح���ق���ي���ق  وامل����ح����ل����ي����ة، 
والتكاملية مع خمتلف الأطراف املعنية 
ر�سد  يف  ي�ساهم  مبا  املو�سوع  تناول  يف 
ال���س��ك��ال��ي��ات وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجه 
ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة ل��ل��ك��ه��رب��اء وامل�����اء يف 
للمواطنني  اخل���دم���ات  اأف�����س��ل  ت��ق��دمي 
طموحات  ي����واك����ب  مب����ا  وت���ط���وي���ره���ا، 

وا�سرتاتيجية الدولة.
الزيارات  اأن  الب�سطي  ���س��ع��ادة  واأ����س���ارت 
امليدانية للجنة �ست�ساهم يف الطاع على 

اآل��ي��ة وج���ودة ت��ق��دمي خ��دم��ات الكهرباء 
امل�ستقبلية  واخلطط  للمواطنني  وامل��اء 
ال�سريعة  والتطورات  املتطلبات  لتلبية 
التحديات  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  ال���دول���ة،  يف 
ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  ت��واج��ه  التي 
واملاء،  للكهرباء  الحت��ادي��ة  الهيئة  م��ع 
الإ�سكاليات  على  الط���اع  اإىل  اإ���س��اف��ة 
الحتادية  الهيئة  م��ق��رات  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

للكهرباء واملاء يف خمتلف الإمارات. 
التقنية  �����س����وؤون  جل��ن��ة  ا���س��ت��ه��ل��ت  وق����د 
والطاقة والروة املعدنية اأوىل زياراتها 
امل��ي��دان��ي��ة لإم����ارة راأ�����ش اخل��ي��م��ة بزيارة 
مقري الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء 
وبلدية راأ�ش اخليمة، وكان يف ا�ستقبالهم 
�سعادة منذر بن �سكر الزعابي مدير عام 
ع��ب��داهلل �سمحان  وامل��ه��ن��د���ش  ال��ب��ل��دي��ة، 
املدير التنفيذي لقطاع ال�سوؤون الفنية، 
ال���ع���ب���دويل مدير  وامل��ه��ن��د���ش ع���ب���داهلل 
الهيئة  ومن  وامل�ساحة،  التخطيط  اإدارة 
الحتادية التقت اللجنة مبجموعة من 
القطاعات  ومهند�سي  الإدارات  م���دراء 

املختلفة.
ال��ل��ج��ن��ة مقر  زارت  ال��ث��اين  ال��ي��وم  ويف   
وبلدية  ال���ف���ج���رية  اإم��������ارة  يف  ال��ه��ي��ئ��ة 
ب�سعادة  خ��ال��ه��ا  وال���ت���ق���ت  ال���ف���ج���رية، 
املهند�ش حممد �سيف الأفخم مدير عام 
احلنطوبي  وع��ب��داهلل  ال��ف��ج��رية،  بلدية 
ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام، وامل��ه��ن��د���ش عبداهلل 
الهند�سية  ال�سوؤون  اإدارة  اخلدمي مدير 
والأرا�سي، ومن الهيئة الحتادية التقت 
الإدارات  م��دراء  من  مبجموعة  اللجنة 

ومهند�سي القطاعات املختلفة.

اللجنة خال لقاء ممثلو  اأع�ساء  واأك��د 
على  وامل���اء  للكهرباء  الحت��ادي��ة  الهيئة 
�����س����رورة ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب����اإج����راءات 
الكهرباء  ف���وات���ري  حت�����س��ي��ل  يف  ال��ه��ي��ئ��ة 
الفواتري،  وت��ف��ا���س��ي��ل  ال��دف��ع  وط��ري��ق��ة 
اجتماعية حول  واإج��راء م�سح ودرا�سات 
ا�ستهاك  ارت���ف���اع  واأ����س���ب���اب  الأ����س���ع���ار، 
ف����وات����ري ال���ك���ه���رب���اء وامل���������اء، وم����راع����اة 
املواطنني من  ق��درة بع�ش  درا���س��ة ع��دم 
���س��داد ال��ف��وات��ري، ل��ل��ت��اأك��د م��ن و�سعهم 
ال�ساأن  هذا  ودرا�سة  وامل��ادي  الجتماعي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات ذات ال��ع��اق��ة يف 

الدولة.
اأهمية  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�������س���اء  و����س���دد 
جمهور  واإب���اغ  للتوعية،  خطط  و�سع 
املتعاملني باأية اإجراءات تقوم بها الهيئة 
اأو قطع اخلدمات  ر�سوم  بفر�ش  تتعلق 
ق��ب��ل م����دة ك���اف���ي���ة، و�����س����رورة اإ����س���راك 

املجتمع يف و�سع �سيا�سات الهيئة.
على  الزيارتني  خال  اللجنة  واطلعت 
الهيئة  ب��ني  وال��ت��ع��اون  التن�سيق  اآل��ي��ة 

والبلديات  وامل���اء  للكهرباء  الحت��ادي��ة 
يتعلق  فيما  الأخ���رى  املحلية  واجل��ه��ات 
احليوية  املن�ساآت  يف  الكهرباء  بتوفري 
وامل����ج����م����ع����ات ال�������س���ك���ن���ي���ة وال���ت���ج���اري���ة 
وال���ط���رق، واآل��ي��ة ح�����س��اب اأ���س��ع��ار تكلفة 
وتلبية  وامل����اء،  الكهرباء  خ��دم��ات  وب��ي��ع 
الحتياجات املتنامية يف الإم��ارات التي 
الإ�سكاليات  واأهم  الهيئة،  ت�سرف عليها 
وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه ال��ه��ي��ئ��ة يف 
ت��ق��دمي اخل���دم���ات ل��ل��م��واط��ن��ني ح�سب 
الطبيعة اجلغرافية لكل اإمارة، وتوفري 
البعيدة،  امل��ن��اط��ق  ل�����س��ك��ان  اخل���دم���ات 
اإىل حمات التوعية التي تقوم  اإ�سافة 
الكهرباء  ا�ستخدام  الهيئة لرت�سيد  بها 
مبا  ال��ذك��ي��ة  التقنيات  وتطبيق  وامل����اء، 
والتعاون مع  املتعاملني،  يخدم جمهور 
ب�ساأن مراعاة ظروف  الدولة  موؤ�س�سات 
وخا�سة  امل�����س��ت��ف��ي��دة  ال��ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف 
الجتماعية  امل�ساعدات  م�ستفيدي  من 

واملر�سى. 
زياراتهم  يف  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�����س��اء  ون��اق�����ش 

امليدانية ن�سب التوطني لدى الهيئة يف 
والتحديات  الفنية،  الوظائف  خمتلف 
ال���ت���ي ت����واج����ه ال���ب���ل���دي���ات وال���ه���ي���ئ���ة يف 
تنفيذ بع�ش م�ساريع الطاقة املتجددة، 
والطاقة  امل���ي���اه  ا���س��ت��دام��ة  وم�����س��اري��ع 
والإجراءات التي تتم يف حالت الطوارئ 

وا�ستنزاف املوارد املائية.
راأ�������ش اخليمة  ب��ل��دي��ت��ي  واأك������د مم��ث��ل��و 
وال���ف���ج���رية ع��ل��ى اأه���م���ي���ة اإي����ج����اد ربط 
اإل������ك������رتوين م�����ع ال���ه���ي���ئ���ة الحت�����ادي�����ة 
للكهرباء واملاء لت�سهيل تقدمي اخلدمات 

للمتعاملني وت�سريع الإجراءات.
الزعابي  �سكر  ب��ن  م��ن��ذر  ���س��ع��ادة  وث��م��ن 
زيارة  الأفخم  حممد  املهند�ش  و�سعادة 
والروة  والطاقة  التقنية  �سوؤون  جلنة 
املعدنية للبلديات، موؤكدين اأنها تعك�ش 
اخلدمات  ب��ت��ط��وي��ر  امل��ج��ل�����ش  اه���ت���م���ام 
احليوية يف الدولة مبا ي�سهم يف تعزيز 
�سمعة دولة الإمارات عامليا، ومبا يحقق 
ال�سعادة والرفاهية للمواطنني وجلميع 

املقيمني على اأر�ش الدولة.

•• ال�صارقة -وام:

املالية  دائ���رة  رئي�ش  القا�سمي  �سعود  ب��ن  حممد  ال�سيخ  افتتح 
الذي   6 الأول فعاليات مهرجان �سواحي  اأم�ش  املركزية م�ساء 
حديقة  يف  بال�سارقة  وال��ق��رى  ال�سواحي  ���س��وؤون  دائ��رة  تنظمه 
نوف والقرية الرتاثية مبدينة الذيد وحديقة ال�ساطئ يف كلباء 
ال�سويدي  �سامل  الفتتاح خمي�ش بن  اأ�سبوعني. ح�سر  وي�ستمر 
�سلطان  ب��ن  م��اج��د  ال�سيخ  و  وال��ق��رى  ال�سواحي  دائ���رة  رئي�ش 
القا�سمي مدير دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى وال�سيخ حممد 
املجتمعية  والتنمية  الإح�ساء  دائ��رة  مدير  القا�سمي  حميد  بن 
والتطوير  ال�ستثمار  لهيئة  التنفيذي  املدير  ال�سركال  ومروان 
الأم�����ارة  امل�����س��وؤول��ني يف  ك��ب��ار  م���ن  ع���دد  ج��ان��ب  اىل  “�سروق” 
واملدعوين. وجتول ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي ومرافقوه 

يف اأرجاء املهرجان واطلعوا على ما مت تنظيمه من برامج مميزة 
تعد ملتقى لاأ�سر خال فرتة الإجازة املدر�سية. كما اطلع على 
الأطفال  لتعليم  لغتي  م��ب��ادرة  مثل  احلكومية  اجلهات  برامج 
ل�سرطة  العامة  للقيادة  ال�سرطي  ورك���ن  الأيل  احلا�سب  على 
للدفاع  العامة  والإدارة  التعاونية  ال�سارقة  وجمعية  ال�سارقة 
للتعليم  ال�سارقة  املدين ودائرة اخلدمات الجتماعية وجمل�ش 
ووزارة  الطبيعية  واملحميات  البيئة  وهيئة  احل�سانات  واإدارة 
التابعتني  و�سجايا  النا�سئة  وم��راك��ز  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة 
ال�سارقة  ومعهد  واملبتكرين  القادة  ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�س�سة 
للرتاث. واأع��رب ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي عن �سعادته 
بالنطاقة املتميزة ملهرجان �سواحي متمنيا تفاعل املجتمع مع 
املهرجان �سواء يف ال�سارقة ويف الذيد ويف كلباء حل�سور فعاليته 
التي ت�سفي جو الألفة بني ال�سر و�سكر دائرة �سوؤون ال�سواحي 

والقرى على تنظيمها وم�ساركة الدوائر واجلهات معها. واأ�سار 
لروؤية  ترجمة  امل��ه��رج��ان  اأن  اإىل  ال�سويدي  ���س��امل  ب��ن  خمي�ش 
القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ع�سو املجل�ش الأعلى حاكم ال�سارقة يف تقوية الروابط الأ�سرية 
مهرجان  تنظيم  م��وا���س��ل��ة  يف  ال���روؤي���ة  ك��ان��ت  ل���ذا  واملجتمعية 
ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  للقيادة  تهنئته  موجها   .. �سواحي 
بن  م��اج��د  ال�سيخ  واأ���س��ار  اإن�سائها.  على  ع��ام��ا  خم�سني  مب���رور 
الن�سخة  يف  انطلق  �سواحي  مهرجان  اأن  اىل  القا�سمي  �سلطان 
الأوىل يف 2012 من حديقة النوف وا�ستقطب 700 زائر ثم 
امتد يف ن�سخته الثالثة اإىل موقعني هما مدينة ال�سارقة و كلباء 
و يف الن�سخة املا�سية من املهرجان 2016 ا�ستقطب حوايل 90 
باإطالة  العام  يتميز هذا  املهرجان  اأن  اإىل  ... لفتا  زائ��ر  األ��ف 

جديدة وي�سهد عرو�سا بهلوانية وترفيهية و نارية.

جمل�س اإدارة موؤ�س�سة دبي للمراأة يطلع على اإجنازات 2017 وي�ستعر�س خطة 2018 
•• دبي-وام:

الإجنازات  اأهم  اجتماعه على  “ خال  للمراأة  دبي  موؤ�س�سة  اإدارة  اطلع جمل�ش 
واملبادرات والربامج التي نفذتها املوؤ�س�س�سة خال العام 2017 .

يف  ت�سب  التي   2018 عام  عمل  وخطة  املوؤ�س�سة  ميزانية  املجل�ش  ا�ستعر�ش  و 
التنمية  م�سرية  يف  م�ساهتها  وتعزيز  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  مبكانة  الرت��ق��اء  �سالح 

ال�ساملة لدولة الإمارات.
املوؤ�س�سة خال تروؤ�سها الجتماع  ادارة  املري رئي�سة جمل�ش  واأكدت �سعادة منى 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  والتزام حرم  بدبي حر�ش  الذي عقد مبقرها 
نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة �سمو ال�سيخة منال بنت 
حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�سة املوؤ�س�سة بدعم املراأة الإماراتية وتوفري خمتلف 
مبتكرة  وبرامج  نوعية  مبادرات  خال  من  مهاراتها  ل�سقل  الازمة  املقومات 

الإماراتية  امل��راأة  م�ساركة  زي��ادة  مقدمتها  ويف  املوؤ�س�سة  واأه��داف  لروؤية  حتقيقا 
يف احل��ي��اة الإق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وت��ع��زي��ز مت��ي��زه��ا وري��ادت��ه��ا يف املجالت 
التعامل مع حتديات احلا�سر  ق��ادرة على  واإع��داد كفاءات وقيادات وطنية  كافة 

ومتطلبات امل�ستقبل ودعم تواجدها عامليا.
املعايري واملنهجيات  اأهدافها وفقا لأرق��ى  املوؤ�س�سة جنحت يف حتقيق  اإن  و قالت 
واملمار�سات العاملية لت�سبح واحدة من املوؤ�س�سات التي يحتذى بها اإقليميا ودوليا 
يف جمال دعم املراأة والرتقاء بقدراتها على امل�ستويات كافة وذلك يف اإطار خطط 
التنمية  م�سرية  يف  امل��راأة  ب��دور  املتعلقة  الوطنية  الأه���داف  تواكب  ا�سرتاتيجية 
الب�ستكي  املها  قدمته  عر�ش  اإىل   - الجتماع  خال  املجل�ش-  اطلع  و  ال�ساملة. 
نفذتها  التي  واملبادرات  الربامج  اأهم  عن  للمراأة  دبي  مبوؤ�س�سة  م�ساريع  مديرة 
لاأعوام  لها  اجل��دي��دة  الإ�سرتاتيجية  واخل��ط��ة  احل��ايل  ال��ع��ام  خ��ال  املوؤ�س�سة 
 2006 العام  يف  اإن�سائها  منذ  جلهودها  ا�ستكمال  تاأتي  التي  و  املقبلة  اخلم�سة 

الإ�سرتاتيجية  الأول���وي���ات  وتت�سمن   . ك��اف��ة  احل��ي��وي��ة  القطاعات  على  وت��رك��ز 
وامل�سممة  الهادفة  ال��ربام��ج  وتنفيذ  تطوير  املقبلة  للفرتة  اخلطة  يف  امل��درج��ة 
�سيا�سات  وتبني  املجالت  خمتلف  يف  الإم��ارات��ي��ة  امل��راأة  م�ساركة  لدعم  خ�سي�سا 
خا�سة بزيادة م�ساركتها يف قطاعات العمل وتنفيذ �سراكات ا�سرتاتيجية مع كافة 
اإحداث  على  القادرة  واخلا�ش  العام  القطاعني  من  الداعمة  والهيئات  اجلهات 
نقلة نوعية يف ملف املراأة مع متثيل املراأة الإماراتية يف املحافل الدولية اإ�سافة 
اإىل تطوير قواعد البيانات البحثية مبا ي�سب يف الإرتقاء بقدرات املراأة ومبهارات 
جيل من القيادات الن�سائية. و ت�سمنت اإجنازات املوؤ�س�سة خال 2017 مبادرة 
قدوة للمراأة الإماراتية التي اأطلقتها �سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد 
اآل مكتوم مبنا�سبة يوم املراأة الإماراتية للعام احلايل بهدف تر�سيخ ثقافة اخلري 
والعطاء يف املجتمع الإماراتي ولدى املراأة ب�سفة خا�سة و�ساركت فيها حتى الآن 
اإمارايتة بارزة عرف عنهن العطاء يف املجالت كافة قدمن  20 �سخ�سية ن�سائية 

معريف لطالبات اجلامعات على م�ستوى الدولة . اإثراء  جل�سة   11
ال��ذي مت  املبتكرة  الن�سائية  القيادات  اإط��اق برنامج  و �سملت الإجن��ازات كذلك 
الدولية” يف مقرها  الأعمال  لإدارة  هالت  “اآ�سريدج  كلية  بالتعاون مع  تنفيذه 
القيادة  اأ�ساليب  ح��ول  وامل��ع��رف��ة  اخل���ربات  ت��ب��ادل  اإىل  وي��ه��دف  املتحدة  باململكة 
املجال من منظور” البتكار  ه��ذا  الأب��ح��اث يف  اأح��دث  على  والتعرف  امل�ستدامة 
التجديدي” وتخرجت منه 14 قيادية اإماراتية متميزة من جهات خمتلفة على 

م�ستوى الدولة ميثلن منت�سبات املرحلة الأوىل للربنامج.
وتفعيا ملبادرة املراأة يف جمل�ش الإدارة وقعت موؤ�س�سة دبي للمراأة يف �سهر اأبريل 
املا�سي مذكرة تفاهم للتعاون امل�سرتك مع �سوق دبي املايل لتعزيز اأطر ال�سراكة 
ال�سرتاتيجية بني الطرفني يف جمال دعم ومتكني املراأة يف قطاع املال والأعمال 
امل�ساهمة  ال�سركات  اإدارة  جمال�ش  يف  م�ساركتها  م�ستوى  رف��ع  خ��ال  من  وذل��ك 

العامة الإماراتية واملدرجة يف �سوق دبي املايل.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

وخا�سة  حكومية  اأطفال  ورو�سة  مدر�سة   17 �ساركت 
735 طالباً وطالبة يف م�سروع  براأ�ش اخليمة ميثلها 
ف���رق ح��م��اة ال��ب��ي��ئ��ة ال��ط��اب��ي��ة وال����ذي اأط��ل��ق��ت��ه هيئة 
حتقيق  بهدف  اخليمة  براأ�ش  والتنمية  البيئة  حماية 
البيئة  راأ�ش اخليمة يف حماية  روؤية وتوجهات حكومة 
الهيئة  ل���دور  وت��ع��زي��زا  الطبيعية،  امل����وارد  وا���س��ت��دام��ة 
اإمارة راأ�ش اخليمة  كاأف�سل موؤ�س�سة داعمة للتعليم يف 
املدير  الغي�ش  حممد  د.�سيف  و���س��رح   .2017 ل��ع��ام 
م�سروع  ب��اأن  والتنمية  البيئة  حماية  لهيئة  التنفيذي 
ف���رق ح��م��اة ال��ب��ي��ئ��ة ال��ط��اب��ي��ة ي��ق��دم م��دخ��ا جديدا 
والذي  التعليمي  امل��دخ��ل  خ��ال  م��ن  البيئية  للتوعية 
ومنها  امل��دار���ش  اىل  البيئية  التوعية  نقل  على  يعتمد 
املفهوم  زرع  خ���ال  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف  اإىل 
من  وه��م  امل�ستقبل  ق��ادة  كونهم  الن�سىء  ل��دى  البيئي 
 ، به  والنهو�ش  املجتمع  يعتمد عليهم يف نه�سة  �سوف 

ويتميز امل�سروع امل�سرتك مع املدار�ش وريا�ش الأطفال 
بتفرده من خال  براأ�ش اخليمة  احلكومية واخلا�سة 
ت�سجيع الطلبة على حماية واحلفاظ على البيئة من 
خال ارتداءهم الزي الر�سمي للهيئة - حيث مت توزيع 
الزي على عدد 438 طالبا وطالبة - وت�سكيلهم فرق 
رقابية توعوية  يف كل مدر�سة ورو�سة اطفال  تعزيزا 
الطبيعية،  امل����وارد  وا���س��ت��دام��ة  البيئة  ح��م��اي��ة  مل��ف��ه��وم 
وتعزيزا يف نف�ش الوقت لروؤية دولة الم��ارات العربية 
املتحدة 2021 – متحدون يف الرخاء –حماية البيئة 
؛ حيث تقوم الهيئة بتقدمي الدعم الفني لفرق حماة 
البيئة الطابية من خال الدورات التدريبية املجانية 
مبقار املدار�ش ؛ وقد مت تقدمي حما�سرات من خال 
املدير التنفيذي للهيئة وحما�سريها املعتمدين  لعدد 
8 مدار�ش حتى تاريخه  عدد  يف  ومعلما  طالبا   469
وفعاليات  توعوية  بيئية  اأن�سطة  تنظيم  وامل�ساركة يف   ،
القيادة  م��ع  بالتن�سيق   وذل���ك   ، امل��در���س��ة وخ��ارج��ه��ا  يف 
املدر�سية. واأ�ساف د.�سيف الغي�ش اأن م�سروع فرق حماة 

للمبادرات  جم��الت   9 عدد  يت�سمن  الطابية  البيئة 
وامل�سابقات والأن�سطة  البيئية الطابية  املبتكرة وهي 
البيئي،  والكرنفال  املدر�سي  البيئي  البتكار  جائزة   :
الأدبية  امل�سابقة  و   ، املتنقل  البحري  البيئي  واملعر�ش 
والفنية  للطلبة لتنمية الوعي البيئي ، ومبادرة رقابة 
ناعمة لبيئة م�ستدامة، وقيا�ش م�ستوى الوعي البيئي 
 ، �سجرة  وواح���د  املليون  وم��ب��ادرة  ال��رتب��وي،  للميدان 
وقيا�ش   ، التعليمية  باملوؤ�س�سات  ال��ه��واء  ج��ودة  وقيا�ش 
نوعية مياه اخلزانات باملوؤ�س�سات التعليمية ، وتت�سمن 
اتفاقات ال�سراكة بني الهيئة واملدار�ش عدد 45 موؤ�سرا 
لقيا�ش جودة اخلدمات التي تقدمها الهيئة للمدار�ش 
من خال هذا امل�سروع ، حيث �ساركت يف امل�سروع حتى 
والثانوي  الأ���س��ا���س��ي  للتعليم  �سمل  مدر�سة  ت��اري��خ��ه: 
الثانوي  للتعليم  اخليمة  راأ����ش  وم��در���س��ة   ، بنني   –
 ، املطاف  ورو�سة   ، اخليمة  راأ�ش  واأكادميية  – بنني، 
ومدر�سة  ال���ورود،  ورو�سة   ، اخلا�سة  الن�سر  ومدر�سة 
للتعليم  �سمل  ومدر�سة   ، -بنات  الأ�سا�سي  للتعليم  اأذن 

الأ�سا�سي والثانوي للبنات ، ورو�سة الب�سائر ، ومدر�سة 
ال�سلف  ومدر�سة   ، بنات   – الثانوي  للتعليم  احلديبة 
ال�سالح اخلا�سة ، ومدر�سة اخلران حلقة اأوىل – بنني 
ومدر�سة   ، اخلا�سة  احلديثة  اخليمة  راأ���ش  ومدر�سة   ،
، ومدر�سة فاطمة بنت مبارك - رو�سة  املنار اخلا�سة 
راأ���ش اخليمة بنني - حلقة  ، ومدر�سة  ا�سا�سي وثانوي 

اأوىل ، ومدر�سة حراء حلقة اأوىل.
فرق  لتمكني  الكامل  الفني  ال��دع��م  الهيئة  تقدم  كما 
ح��م��اة ال��ب��ي��ئ��ة ال��ط��اب��ي��ة م��ن ق��ي��ا���ش ن��ت��ائ��ج املبادرات 
اآلية معينة واإعداد  والأن�سطة التي مت القيام بها وفق 
درا�سي  ف�سل  كل  نهاية  فريق يف  كل  باإجنازات  تقارير 
للعام الدرا�سي 2017-2018 والتي يف �سوئها �سيتم 

تكرمي الفرق الطابية املتميزة. 
املنتدب  املوؤ�س�سي  التميز  خبري  فهمي   حممد  وق���ال 
بالهيئة اأن جائزة البتكار البيئي املدر�سي هي م�سابقة 
اإمارة  يف  احلكومية  امل��دار���ش  لطلبة  الهيئة  تنظمها 
البتكارية  النزعة  تعزيز  بهدف  وذل��ك  اخليمة  راأ����ش 

امل�سكات  ح��ل  ال��ط��اب��ي��ة يف  البيئة  ح��م��اة  ف���رق  ل���دى 
البيئية ، وتعتمد هذه امل�سابقة على قيام الفرق البيئية 
الطابية ومب�ساعدة م�سرفيهم من معلمني واإداريني 
واخت�سا�سيني بتعبئة ا�ستمارة لتو�سيف ابتكار بيئي مت 
اأو املجتمع  ا�ستخدامه يف حل م�سكلة بيئية يف املدر�سة 
وتقدمي  امل�سابقة  معايري  �سرح  خدمة  الهيئة  وتقدم   ،
ال�سدد  ه��ذا  املتخ�س�سة يف  البيئية  وال��ور���ش  ال���دورات 
جمانا لفرق حماة البيئة الطابية ، ثم القيام بعملية 
تقييم ا�ستمارات امل�ساركة وتكرمي الفائزين من الفرق 
الأدبية  امل�سابقة  اأن  فهمي  حممد  واأ���س��اف  وامل��دار���ش. 
مدخا  تعد  البيئي  ال��وع��ي  لتنمية  للطلبة  والفنية  
الأطفال  ريا�ش  لطلبة  البيئي  الوعي  لتنمية  جديدا 
العمرية  املرحلة  يف  �سيما  ل  اخليمة  براأ�ش  وامل��دار���ش 
املبكرة ، حيث يطلق العنان خليالهم اخل�سب للتعبري 
من  �سابه  وما  والت�سميم  وال�سعر  والق�س�ش  بالر�سم 
جمالت العمل الأدبي املتنوعة عن البيئة وم�سكاتها 
وال�سلوكيات  القيم  ن�سر  وكيفية  امل�ستدام  وم�ستقبلها 

املحافظة على بيئة م�ستدامة ، حيث تقوم الهيئة بتقييم 
والفرق  الطلبة  من  الفائزين  وتكرمي  الأع��م��ال  ه��ذه 
�سجرة  وواحد  املليون  يتعلق مببادرة  واملدار�ش. وفيما 
املبادرة ن�سر الوعي  فاإن الهيئة تطمح من خال هذه 
باأهمية زراعة الأ�سجار املحلية قليلة ا�ستخدام املياه يف 
املوؤ�س�سات واملنازل وغريها ؛ مثل اأ�سجار ال�سدر والغاف 
الأ�سجار  هذه  �ستات  بتوزيع  الهيئة  وتقوم   ، وال�سمر 
جمانا على خمتلف اجلهات بالإمارة و�سول اإىل توزيع 

اأكر من مليون �سجرة بحلول عام 2020.
ا�ستكمال  الطابية  البيئة  حماة  ف��رق  م�سروع  وياأتي 
للمبادرات وامل�سروعات واأف�سل املمار�سات التي طبقتها 
واملوؤ�س�سات  خا�ش  ب�سكل  امل��دار���ش  طلبة  لفئة  الهيئة 
التميز  براأ�ش اخليمة مثل : مبادرة  التعليمية عموما 
البيئي ملدر�ستي 2009 ، مبادرة املليون و واحد �سجرة 
 ،  2015 املتنقل  البحري  البيئي  واملعر�ش   ،  2014
ومبادرة اأجيال التكنولوجيا املتقدمة 2016، وجائزة 

املدر�سة املتميزة يف البيئة امل�ستدامة 2017.

اخليم��ة   ب�راأ�س  البيئ���ة  حماي���ة  ي�سارك���ون  طالب����ًا   735

�ضمن خطة عملها ملناق�ضة م��ض�ع �ضيا�ضة الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء 

�سوؤون التقنية والطاقة للوطني الحتادي تزور كهرباء وبلدتي راأ�س اخليمة والفجرية 
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العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/4969  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- برولوجيك�ش كوم�سريف جي ال تي   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ روبني مالهوترا ا�سواين وميثله / خليفة 
اأق���ام عليك الدعوى  ع��ب��داهلل �سعيد ع��ب��داهلل ب��ن ه��وي��دن الكتبي -  ق��د 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )41070( 
  842 مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
نهال علي للمحا�سبة واملراجعة 

�سركة اك�س�ش لوج�ستيك�ش خلدمات ال�سحن - ذ م م 
رقم   2017/10/5 بتاريخ  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
الت�سديق لدى كاتب العدل رقم 2017/1/216815 نعلن نحن امل�سفي القانوين 
لوج�ستيك�ش  اك�س�ش  ل�سركة  الت�سفية  اعمال  بدء  عن  ابراهيم  علي  نهال   /
خلدمات ال�سحن - ذ م م  وعلي كل من له اية مطالبات ان يتقدم مب�ستنداته 
الثبوتية وذلك خال 45 يوم من تاريخه وذلك على العنوان التايل : �سارع املرور 
 ، بناية املق�ش الفني - ميزان 4 ، خلف جريدة الحتاد ، تليفون : 6277950 02  

فاك�ش : 6277951 02  
امل�سفي القانوين 
نهال علي اإبراهيم   

اإعالن ت�سفية  
العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   

انه  ابوظبي(  )فرع  احل�سابات  لتدقيق  و�سركاه  حار�ش   / ال�سادة  يعلن 
مبوجب قرار اجلمعية العمومية غري العادية لل�سركة بتاريخ 2017/12/4 
املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2017/1/262780 ، بحل وت�سفية �سركة 
او  م م - فعلي من لديه اي اعرتا�ش  ذ  �سب�سي للمقاولت اخلر�سانية - 
مطالبة التقدم اىل مكتب امل�سفي املعني مبكتبنا الكائن باأبوظبي - النادي 
ال�سياحي - بناية �سيف �سياح غامن املزروعي واولده - طابق امليزانني - 
�سقة رقم 4 - تليفون 02/6452666 - فاك�ش رقم 02/6454499 - �ش ب 
48517 ابوظبي  - واح�سار امل�ستندات الثبوتية وذلك خال مدة اق�ساها 

45 يوم من تاريخ ن�سر هذا العان. 
امل�سفي القانوين 
حار�ض و�سركاه لتدقيق احل�سابات 

اإعالن ت�سفية  
العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   

 مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  الدعوى 2017/11037  عمايل جزئي 

م    م  ذ  ���ش   - امل���ايل  والتحليل  لا�ست�سارات  تو�سيات   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / مي احمد عبدالفتاح عبدالرازق �سليوه 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    -
)11500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف ورقم 
الربعاء   ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB178265071AE(ال�سكوى
Ch1.A.1  لذا فاأنت  املوافق 2017/12/27  ال�ساعة 15.00 م�ساءا  بالقاعة 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

قال وزير اخلارجية الأمريكي ريك�ش تيلر�سون اإن الوليات املتحدة 
حددت �سخ�سا قد تفر�ش عليه عقوبات ب�ساأن احلملة الوح�سية على 

امل�سلمني الروهينجا يف ميامنار واإنها تفح�ش اآخرين.
الروهينجا  �سد  العنف  اأن  املا�سي  ال�سهر  يف  اأع��ل��ن  تيلر�سون  ك��ان 
ت��ط��ه��ري ع��رق��ي وق����ال اإن وا���س��ن��ط��ن ت���در����ش ف��ر���ش ع��ق��وب��ات على 

امل�سوؤولني عن ذلك.
وفر ما يربو على 600 األف من الروهينجا من ديارهم اإىل جنوب 

بنجاد�ش منذ نهاية اأغ�سط�ش اآب.
دار�سة كل  “�سنوا�سل  املتحدة  الأمم  لل�سحفيني يف  تيلر�سون  وقال 
اأغ�سط�ش  هجمات  منذ  وقعت  التي  ب��الأح��داث  املحيطة  املاب�سات 
والتي اأدت اإىل هجرة اأعداد هائلة من النا�ش خارج ميامنار وحددنا 

بالفعل �سخ�سا واحدا ونفح�ش اأ�سخا�سا اآخرين«.
وقال م�سوؤولون اأمريكيون لرويرتز اإن اإدارة الرئي�ش دونالد ترامب 
اإنهم يعدون  تدر�ش اإجراء حمدودا فح�سب يف هذه املرحلة. وقالوا 
الإج����راءات  تنفيذ  وميكنهم  ميامنار  جي�ش  �سد  موجهة  عقوبات 

العقابية بحلول نهاية العام.
 

كوريا  جنديا  اإن  ام�ش  اجلنوبية  كوريا  خم��اب��رات  يف  م�سوؤول  ق��ال   
�سماليا، كان اأ�سيب بجروح خطرية بطلقات نارية اأطلقت عليه اأثناء 
ان�سقاقه، جرى  املا�سي بعد  ال�سهر  فراره عرب احلدود مع اجلنوب 
ت�سوجن  اأوه  نقل اجلندي ويدعى  اإىل م�ست�سفى ع�سكري. ومت  نقله 
من  للتعايف  مركز  من  الع�سكري  امل�ست�سفى  اإىل  عاما(   24( �سوجن 
خ�سع  حيث  ���س��ول  جنوبي  اجلامعي  اأج���و  م�ست�سفى  يف  ال�سدمات 
كوريا  خم��اب��رات  يف  امل�سوؤول  وق��ال  كبريتني.  جراحيتني  لعمليتني 
اجلنوبية لرويرتز “نقل اأوه اإىل م�ست�سفى ع�سكري بكوريا اجلنوبية 
و�سرتتب اأجهزة املخابرات الكورية اجلنوبية قريبا لعملية ا�ستجواب 
عن  امتنع  كما  ا�سمه  ن�سر  ع��دم  امل�����س��وؤول  وطلب  اأوه«.  حلالة  وفقا 
نار  اأوه لإطاق  اأوه. وتعر�ش  الك�سف عن موعد حمدد ل�ستجواب 
فراره  اأث��ن��اء  خطرية  بجروح  واأ�سيب  �سماليني  كوريني  جنود  من 
ثاثة  ونقل  الثاين.  ت�سرين  نوفمرب  يف  اجلنوب  اإىل  احل��دود  عرب 
جنود كوريني جنوبيني اأوه اإىل بر الأمان ونقل فورا اإىل هليكوبرت 
ع�سكرية اأم��ري��ك��ي��ة م��ن ط���راز ب���اك ه���وك. وق���ال م�����س��وؤول ب���وزارة 
م�ست�سفى  يف  الطبي  الطاقم  “�سيوا�سل  اجلنوبية  كوريا  يف  الدفاع 
القوات امل�سلحة توفري الرعاية املائمة والعاج لأوه” يف اإ�سارة اإىل 
م�ست�سفى القوات امل�سلحة الكورية يف �سوجننام جنوبي �سول. وقال 
اأوه  ي��زال  “ل  ا�سمه  ن�سر  ع��دم  طالبا  اأوه  حالة  على  مطلع  �سخ�ش 
يتعافى من جراحتني كبريتني وجروح اأخرى طفيفة. مل ي�ستجمع 

كامل قواه بعد لكن حالته ا�ستقرت كثريا«.
 

احلاكم  الفريقي  الوطني  املوؤمتر  ح��زب  مندوبي  من  اآلف  جتمع 
خلفا  ج��دي��د  رئي�ش  لن��ت��خ��اب  جوهان�سبورغ  يف  افريقيا  ج��ن��وب  يف 
جلاكوب زوما الذي يثري جدل حادا، يف خيار حا�سم قبل �سنتني من 
النتخابات الرئا�سية يف الباد. وبعد حملة ا�ستمرت ا�سهرا ومزقت 
بني  ح��ادة  مبناف�سة  احل��زب  رئا�سة  على  ال�سباق  يتلخ�ش  احل���زب، 
ال�سابقة لرئي�ش  النائب احلايل للرئي�ش �سرييل رامابوزا والزوجة 
الدولة نكو�سازانا دلميني زوما. والفائز الذي �سيتم اختياره الحد 

�سيكون يف موقع جيد لتويل رئا�سة الدولة يف انتخابات 2019.
ويهيمن املوؤمتر الوطني الفريقي على احلياة ال�سيا�سية يف جنوب 
افريقيا منذ �سقوط نظام الف�سل العن�سري وو�سول نل�سون مانديا 

اىل ال�سلطة بعد اول انتخابات حرة يف الباد يف 1994.

ذكرت �سحيفة نيكاي ام�ش ان اليابان تنوي تخ�سي�ش مبلغ قيا�سي 
امل�سادة  دفاعاتها  لتعزيز  املقبلة  امليزانية  يف  دولر  مليار   46 قدره 
لل�سواريخ يف مواجهة تهديد كوريا ال�سمالية. و�ستكون هذه ال�سنة 
اليابان.  يف  ال��دف��اع  نفقات  فيها  ترفع  التي  ال��ت��وايل  على  ال�ساد�سة 
امليزانية  يف  ال���زي���ادة  ه���ذه  م��ن  ك��ب��ريا  ج���زءا  ان  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
البال�ستية  ال�سواريخ  برنامج  من  اليابان  حماية  لتعزيز  خم�س�سة 
خم�س�ش  الإ���س��ايف  التمويل  ه��ذا  ان  واأو���س��ح��ت  ال�سمايل.  ال��ك��وري 
لتغطية نفقات اقامة النظام الربي لعرتا�ش ال�سواريخ “ايجي�ش 
الذي ميلكه اجلي�ش المريكي. وكان وزير الدفاع الياباين  ا�سور” 
�سراء  تنوي  طوكيو  ان  املا�سي  ال�سبوع  �سرح  اودي���را  ايت�سونوري 

�سواريخ عابرة للقارات بعيدة املدى من الوليات املتحدة.

عوا�صم

وا�شنطن

جوهان�شربغ

طوكيو

كابول

م�سر تفتح معرب رفح للحالت الإن�سانية 
 •• غزة-اأ ف ب:

ام�ش فتح معرب رفح احل��دودي بني قطاع غزة  امل�سرية  ال�سلطات  اأع��ادت 
وم�سر ا�ستثنائيا لأربعة اأيام ل�سفر احلالت الإن�سانية.

واكدت وزارة الداخلية انه “مت دخول 4 حافات تقل نحو 207 م�سافرين 
فل�سطينيني وهم من الطلبة الذين يدر�سون يف جامعات م�سرية وحملة 
لفتح  الوىل  ال�ساعة  يف  مر�سى  و10  واأجنبية  عربية  دول  يف  الق��ام��ات 

املعرب«.
تعاون  ونلم�ش  ج��ي��د  ب�سكل  “ت�سري  امل��ع��رب  يف  ال��ع��م��ل  اآل��ي��ة  ان  واو���س��ح��ت 
وت�سهيات يوفرها اجلانب امل�سري ل�سفر املواطنني ناأمل ان ُيفتح املعرب 

ب�سكل طبيعي ليكون بوابة املواطنني للعامل اخلارجي«.
واملعرب مفتوح يف الجتاهني ولي�ست هناك قيود على القادمني اىل القطاع 

من م�سر.
تفر�ش اإ�سرائيل منذ اكر من ع�سر �سنوات ح�سارا حمكما جوا وبحرا وبرا 

على نحو مليوين فل�سطيني يف قطاع غزة الفقري واملكتظ.
يف الأول من ت�سرين الثاين نوفمرب، ت�سلمت ال�سلطة الفل�سطينية امل�سوؤولية 
ت�سيطر عليها  كانت  بعدما  رفح  وبينها معرب  القطاع  الكاملة على معابر 

حركة حما�ش منذ �سيف 2007.

ال�ضب�ضي جّدد التزامه باحلّل ال�ضيا�ضي:

تون�س حتت�سن اليوم اجتماعا جديدا حول ليبيا
وزراء خارجية ت�ن�ض واجلزائر وم�ضر يعقدون اجتماعهم التن�ضيقي الرابع ح�ل ليبيا 

دعوة كّل الأطراف الليبية اإىل تقدمي تنازلت متبادلة من اأجل اإخراج البالد من و�سعها احلايل

مع ا�ضتعال الفتيل جمددا:

ال�سرق الأو�سط: هل ت�ستطيع فرن�سا قيادة الو�ساطة...؟

 ال�ضراج: دعم خمتلف الأطراف الدولية للخطة الأممية للحّل يف ليبيا وم�ضاندة جه�د املبع�ث الأممي 

ال�سحة الفل�سطينية: الحتالل ي�ستخدم اأعرية نارية متفجرة 

الثاث مع خمتلف الأطراف الليبية منذ اجتماع القاهرة لدفعها نحو حل 
توافقي لاأزمة الليبية، ح�سب ن�ش الباغ.

اإ�ضناد العملّية ال�ضيا�ضية
  وكان الرئي�ش التون�سي الباجي قائد ال�سب�سي قد جّدد يف لقاء جمعه بفائز 
حر�ش  بليبيا  الوطني  ال��وف��اق  حلكومة  الرئا�سي  املجل�ش  رئي�ش  ال�سراج 

تون�ش والتزامها مبوا�سلة اإ�سناد العملّية ال�سيا�سية يف ليبيا.
   واأ�سار ال�سب�سي وفق ما جاء بال�سفحة الر�سمية للرئا�سة يف هذا ال�سياق 
اإىل الجتماع الوزاري الثاثي التون�سي اجلزائري امل�سري املقّرر عقده يف 

الغر�ش اليوم الأحد بتون�ش.
بق�سر  ال�سراج  اجلمعة  ا�ستقباله  خ��ال  ال�سب�سي  قائد  الباجي  ورّح��ب     

قرطاج باخلطوات التي مّت اتخاذها للتقّدم بالعملية ال�سيا�سية يف ليبيا.
الأطراف  خمتلف  ت�سجيع  يف  ي�ساهم  اأن  �ساأنه  من  ما  لكّل  دعمه  واأّك���د     
والو�سول  ال�سيا�سي  الن�سداد  لتجاوز حالة  والتوافق  الليبية على احلوار 
اإىل ت�سوية نهائية لاأزمة، داعيا كّل الأطراف الليبية اإىل تقدمي تنازلت 

متبادلة من اأجل اإخراج الباد من و�سعها احلايل.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
اخلارجية  ال�سوؤون  وزي��ر  من  بدعوة 
ال���ت���ون�������س���ي خ��م��ي�����ش اجل���ه���ي���ن���اوى، 
حت���ت�������س���ن ت���ون�������ش ال�����ي�����وم الأح��������د، 

يف  وم�سر،  واجل��زائ��ر  تون�ش  خارجية  ل���وزراء  ال��راب��ع  التن�سيقي  الجتماع 
ال�سوؤون  ل��وزارة  ال�ساملة يف ليبيا، وفق باغ  الت�سوية  اإطار متابعة مبادرة 

اخلارجية التون�سية.
و�سيخ�س�ش الجتماع الذي مت التفاق عليه خال اجتماع وزراء خارجية 
اآخر  امل��ا���س��ي، لبحث  ن��وف��م��رب   15 ب��ال��ق��اه��رة يف  امل��ن��ع��ق��د  ال��ث��اث  ال����دول 
م�ستجدات امللف الليبي واآفاق احلل ال�سيا�سي ال�سامل، ومتابعة املبادئ التي 
مت اعتمادها يف اإعان تون�ش للت�سوية ال�سيا�سية ال�ساملة يف ليبيا املوقع يف 
بكل من اجلزائر ونيويورك  تلته  التي  املا�سي، والجتماعات  20 فرباير 

والقاهرة.
امل�ستوى  على  ال��ت��ح��رك  خطة  لتحديد  منا�سبة  الج��ت��م��اع  ه��ذا  و�سيكون 
املتحدة  الأمم  منظمة  خطة  لدعم  واآلياتها،  القادمة  للمرحلة  الثاثي 
املعنية لإجناز  الليبية  الأط��راف  مع  ومرافقتها  واإ�سنادها  ليبيا،  للحل يف 
اأمن  ي�سمن  الآج��ال مبا  اأح�سن  والنتخابية يف  الد�ستورية  ال�ستحقاقات 

وا�ستقرار ليبيا واملنطقة.
الدول  اأجرتها  التي  الت�����س��الت  نتائج  ل�ستعرا�ش  منا�سبة  �سيمثل  كما 

دعم احلل الدويل
   من جانبه اأّكد فائز ال�سراج اأّن زيارته اإىل تون�ش تندرج يف اإطار الت�ساور 
امل�ستمر ب��ني اجل��ان��ب��ني واحل��ر���ش ع��ل��ى اإط����اع رئ��ي�����ش اجل��م��ه��وري��ة على 
تطورات الو�سع ال�سيا�سي يف ليبيا وعلى نتائج م�ساوراته مع عدد من قادة 

دول العامل من بينهم الرئي�ش الأمريكي.
   واأو�سح دعم خمتلف الأط��راف الدولية للخطة الأممية للحّل يف ليبيا 
وم�ساندة جهود املبعوث الأممي يف تنفيذ مراحلها واأهّمها تنظيم انتخابات 
رئا�سية وت�سريعية يف اأف�سل الآجال بعد توفري الظروف الأمنية وال�سيا�سية 

املنا�سبة لها.
تتعنّي  جماعية  م�سوؤولية  ال�سرعية  غ��ري  الهجرة  ظ��اه��رة  اأّن  اأّك���د  كما     
معاجلتها يف اإطار من التن�سيق والتعاون مع الدول الأوروبية والإفريقية 
توطني  م��ب��داأ  القطعي  رف�سه  جم���ّددا  العاقة،  ذات  الدولية  واملنظمات 

املهاجرين غري ال�سرعيني يف ليبيا.
امل�����س��رتك ويف  ال��ل��ق��اء اإىل ع���دد م��ن الق�سايا ذات اله��ت��م��ام  ت��ط��ّرق    ك��م��ا 
نقل  الأمريكية  الإدارة  ق��رار  وتداعيات  الفل�سطينية  الق�سية  �سدارتها 

�سفارتها اإىل القد�ش. 

وطالبت الوزارة، اجلهات الدولية املعنية ب�سرورة التدخل وفتح التحقيقات 
الازمة من اأجل الك�سف عن الأدوات التي ي�ستخدمها الحتال الإ�سرائيلي، 

خال مواجهته للمظاهرات ال�سلمية التي ي�سارك بها ال�سبان العزل.
واأو�سحت الوزارة، اأن قن�ش ال�سهيد اإبراهيم اأبو ثريا �سرق مدينة غزة، رغم 
اأنه مبتور القدمني ول ي�سكل تهديداً مبا�سراً عليه،  اإدراك قوات الحتال 
دليل جديد على عن�سريته و�سهيته للقتل املمنهج، داعية اجلهات احلقوقية 
واملنظمات التي تهتم ب�سوؤون ذوي الحتياجات اخلا�سة واأحرار العامل لرفع 
دعاوى ق�سائية يف اجلنايات الدولية �سد قادة الحتال و جنوده على جرائمه 

ال�سافرة املنافية للقانون الدويل الن�ساين بحق ال�سعب الفل�سطيني.
بعن�سرية  التنديد  اإىل  ومنظماته  هيئاته  بكافة  ال��دويل  املجتمع  دعت،  كما 
الرابعة،  جنيف  واتفاقية  الإن�����س��اين  ال���دويل  للقانون  وجت����اوزه  الح��ت��ال 
ب��ا���س��ت��خ��دام��ه امل���ف���رط ل��ل��ع��ن��ف ب��ح��ق امل��دن��ي��ني ال���ع���زل، وا���س��ت��ه��داف��ه املتكرر 

•• فل�صطني املحتلة-وكاالت:

الحتال  ج��ي�����ش  اأن  ال�����س��ب��ت،  ام�����ش  الفل�سطينية،  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأك����دت 
على  ت���دور  ال��ت��ي  امل��واج��ه��ات  خ��ال  الفل�سطينيني  قتل  يتعمد  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
املواجهات  وامل�سابني خال  ال�سهداء  اأع��داد  ارتفاع  عازية  حدود قطاع غزة، 
اأ�ساليب مميتة  الول اجلمعة، ل�ستخدام جي�ش الحتال  اأم�ش  التي جرت 
خال ت�سديه لهذه املظاهرات. وقالت الوزارة يف بيان لها اإن الحتال ينتهج 
�سيا�سة القن�ش املبا�سر با�ستخدام اأعرية نارية متفجرة، اأدت اإىل ارتفاع عدد 
ال�سهداء وامل�سابني جراء اإحداثها اإ�سابات بالغة بني �سفوف املدنيني العزل، 
اإ�سافة اإىل ال�ستخدام املكثف لقنابل غاز جمهولة النوعية، اأدت اإىل اإ�سابة 
ع�سرات املواطنني بالإجهاد والت�سنجات والتقيوؤ وال�سعال وت�سارع يف نب�سات 

القلب.

ب�سكل  عملهم  واإع��اق��ة  ال�سحفية  والطواقم  الإ�سعاف  و�سيارات  للم�سعفني 
متعمد. و�سهدت الأرا�سي الفل�سطينية اأم�ش الأول اجلمعة، ا�ستباكات دامية، 
بني قوات الحتال الإ�سرائيلي واملتظاهرين الفل�سطينيني الراف�سني لقرار 
عا�سمة  املحتلة  القد�ش  مدينة  باعتبار  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش 
لدولة اإ�سرائيل، اأدت ل�سقوط 4 �سهداء واأكر من 700 جريح، اإ�سابات عدد 
منهم و�سفت باخلطرية. اىل ذلك، �سيع اآلف الفل�سطينيني بعد �ساة ظهر 
اإبراهيم يف بلدة عناتا �سرق القد�ش  با�سل  ال�سهيدين  ال�سبت جثماين  ام�ش 
املحتلة، وحممد اأمني عقل يف بلدة بيت اأوًل قرب اخلليل، واللذان ا�ست�سهدا 
ال�سفة  �سهدتها  التي  العنيفة  امل��واج��ه��ات  خ��ال  عليهما  ال��ن��ار  اإط���اق  بعد 
املحتلة  القد�ش  مدينة  �سرق  عناتا  بلدة  ففي  اجلمعة.  الأول  اأم�ش  الغربية 
الذي  اإبراهيم  با�سل  ال�سهيد  جثمان  املدينة  من  الفل�سطينيني  ااآاف  �سيع 
رف�ساً  البلدة  �سهدتها  عنيفة  مواجهات  خ��ال  ال�سدر  يف  بر�سا�سة  ارتقى 

لقرار الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب بالعرتاف بالقد�ش عا�سمة لدولة 
الحتال. وانطلق موكب ت�سييع ال�سهيد با�سل بعد �ساة الظهر من م�سجد 
عناتا الكبري و�سط م�ساركة جماهريية حا�سدة، حيث رفع امل�سيعون الأعام 
الفل�سطينية وطالبوا الف�سائل بالرد والت�سعيد يف وجه الحتال الإ�سرائيلي 
ال�سهداء.  لدماء  وانتقاماً  ترامب  لقرار  ورف�ساً  القد�ش  على عروبة  تاأكيداً 
ويف بلدة بيت اأوًل جنوب مدينة اخلليل جنوب ال�سفة الغربية املحتلة، �سيع 
تنفيذه  خ��ال  الحتال  بر�سا�ش  ارتقى  ال��ذي  عقل  اأم��ني  حممد  ال�سهيد 
البرية، مبوكب  �سهدتها مدنية  التي  العنيفة  املواجهات  عملية طعن خال 
بالقرارات  تندد  هتافات  امل�سيعون  وردد  العمري.  امل�سجد  من  انطلق  مهيب 
باأكمله يف وجه  الفل�سطيني  ال�سعب  وق��وف  وتوؤكد على  الأخ��رية  الأمريكية 
الوحدة  وبتعزيز  ال�سهداء  لدماء  بالثاأر  مطالبني  الإ�سرائيلية  احل��رب  اآل��ة 

الوطنية الفل�سطينية ملواجهة كل الأخطار التي حتدق بالق�سية.

  ••  الفجر – خرية ال�صيباين
يف  لل�سام”..  ف��ر���س��ة  »م���ن���ح     
ا�سُتقبل  دي�����س��م��رب،  م���ن  ال��ع��ا���س��ر 
م�����ن قبل  ن���ت���ان���ي���اه���و  ب���ن���ي���ام���ني 
الليزيه.  يف  م���اك���رون  اإمي��ان��وي��ل 
���س��ح��ف��ي م�سرتك  م���وؤمت���ر  وف����ى 
دع����ا ال��رئ��ي�����ش ال��ف��رن�����س��ي نظريه 
بتهدئة يف  القيام  اىل  الإ�سرائيلي 
ال�سرق الو�سط. �سياغة ب�سيطة، 
يف وقت اعرتف فيه دونالد ترامب 
بالقد�ش عا�سمة للدولة العربية، 
ال�سفارة  ن��ق��ل  م��ب��ا���س��رة  واأع����ل����ن 
املقد�سة.  امل��دي��ن��ة  اىل  الأم��ري��ك��ي��ة 
يف املقابل، رد الفعل كان حينّيا، اذ 
الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ش  اك��د 
نقبل  ل���ن  “اننا  ع��ب��ا���ش  حم���م���ود 
للوليات  دور  ب�����اي  م�����س��ت��ق��ب��ا 
ال�سيا�سية”  العملية  يف  امل��ت��ح��دة 

لل�سام يف ال�سرق الو�سط. 
�سهر  و����س���اط���ة  ان���ت���ه���ت  ف���ه���ل     
امل�����ل�����ي�����اردي�����ر ج�����اري�����د ك���و����س���ر؟ 
وه���ل ان��ت��ه��ى ت��رام��ب ال����ذي ادعى 
اأن�����ه ���س��ي��ك��ون رج����ل ال�������س���ام بني 

الفل�سطينيني والإ�سرائيليني؟

م�ضداقية يف الدول العربية
المريكي  ال��رئ��ي�����ش  ن���ائ���ب  اّج�����ل 
ال�سرق  اىل  زي��ارت��ه  بين�ش  م��اي��ك 
باإمكان  الث����ن����اء،  ويف  الأو�����س����ط. 
اإميانويل  ال��ف��رن�����س��ي  ال���رئ���ي�������ش 
املناخ،  ق�����س��ي��ة  يف  ك��م��ا  م����اك����رون، 
احتال املكان ال�ساغر. ان لفرن�سا 
يقول  املنطقة،  يف  م��رك��زي  موقع 
العلوم  ا�ستاذ  �سانيولو  ب��ول  ج��ان 
�سريجي،  ب��ج��ام��ع��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

يف  المل”  يثري  “انه  الأو����س���ط: 
ولكنه  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة.  الرا�����س����ي 
اق��ت�����س��ر يف ال��وق��ت ال���راه���ن، على 
اكت�سبتها  التي  بالأ�سياء  التذكري 

فرن�سا منذ تاريخ بعيد.
بح�سور  م����اك����رون  ����س���رح  ف��ق��د    
رئ��ي�����ش ال�������وزراء الإ���س��رائ��ي��ل��ي ان 
احلل  ب��اأن  مقتنعة  مازالت  فرن�سا 
ل��ل��ق��ان��ون الدويل  ال��وح��ي��د، وف��ق��ا 
الطويل،  امل��دى  على  والتزاماتنا 
هو اإقامة دولتني تعي�سان جنبا اىل 

من  اخلوف  فاإن  وال�سرتاتيجية، 
الدولة  رئ��ي�����ش  �سيمنع  الن��ح��ي��از 
بعيدا،  ال���ذه���اب  م���ن  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
م�سيفا “انه ل يرفع �سوته حتى 
ال�سرائيليني، وهذا  ي�سيء اىل  ل 
قناعات  لديك  تكن  مل  اإذا  خطاأ.. 
را���س��خ��ة وع��م��ي��ق��ة، ف��اإن��ك تخاطر 

بالبقاء يف التكتيك«. 
  ت�سخي�ش ي�ساركه فيه جان بول 
يرى  اأن  يف  ياأمل  ال��ذي  �سانيولو، 
الرئي�ش الفرن�سي “يتخذ ويطرح 

وه����ي ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د الأوروب��������ي، 
وم�ساركة  ح�����س��ورا  الأك���ر  البلد 
�سارل  ي���رى  الأو����س���ط  ال�����س��رق  يف 
يف  وخبري  �سابق  مرا�سل  اإن��درل��ني 

املنطقة.
الفرن�سي  للرئي�ش  مي��ك��ن  ك��م��ا     
م�سداقيته  على  اي�سا  الع��ت��م��اد 
وترى  الفل�سطيني،  ال�سعب  ل��دى 
اإل��ي��زاب��ي��ث م��ارت��ي��و، ال��دك��ت��ورة يف 
العلوم ال�سيا�سية يف جامعة العلوم 
ال�سرق  واملتخ�س�سة يف  باري�ش  بو 

لهذا  حتليله  ويف  ���س��ام.  يف  جنب 
اإندرلني:  ���س��ارل  يقول  الت�سريح 
ان اإميانويل ماكرون يحاول اإنقاذ 
الو�سع الراهن، ويرى ان الرئي�ش 
وامنا  و�ساطة  ي��ب��داأ  مل  الفرن�سي 
انقاذ  هدفها  دبلوما�سية  عملية 

اجلندي حممود عبا�ش.

انتظار وترقب
املدير  بيليون،  وبالن�سبة لديدييه 
الدولية  العاقات  ملعهد  امل�ساعد 

اإج��راءات دبلوما�سية قوية عندما 
النهاية،  وقال يف  الوقت”.  يحني 
ي���ج���ب ع���ل���ى ف���رن�������س���ا الع�������رتاف 
ال���وق���ت  ب����ال����دول����ت����ني، ول����ك����ن يف 

الراهن هذا �سابق لأوانه.
   ال�������س���اع���ة، ي��ن��ت��ظ��ر اإمي���ان���وي���ل 
عنه  �سي�سفر  ال����ذي  م���ا  م���اك���رون 
التدخل الأمريكي. وكان قد �سرح 
“هناك  دي�سمرب  م��ن  ال��ع��ا���س��ر  يف 
تزال،  ل  للو�ساطة  امريكية  رغبة 
بدايتها”.  يف  ادان���ت���ه���ا،  اري�����د  ل 
بيليون  دي��دي��ي��ه  ي��ن��ت��ق��ده  م��وق��ف 
ترامب  ف�����س��ل  “ ان���ت���ظ���ار  ق���ائ���ا 
ال�سحيحة،  بال�سرتاتيجية  لي�ش 
ففي الثناء يزداد الو�سع �سوء يف 
احلالة  هذه  ويف  الأو�سط،  ال�سرق 
بح�سانة  الإ�سرائيليون  يتحرك 
وي�ستمر  عقاب  ب��دون  ويت�سرفون 

ال�ستيطان«.
    اأما بالن�سبة اإىل �سارل اإندرلني، 
فاإن امل�سكلة تتمثل يف غياب عملية 
ت��ف��او���س��ي��ة ي��ج�����س��ده��ا اأك�����ر من 
“فرن�سا،  ان  ع��ل��ى  م�����س��ددا  ب��ل��د، 
ت�ستطيع  ل  اخ����رى،  دول����ة  اي  او 
ا�سرائيل  ب��ني  الو�سيط  دور  لعب 
الفل�سطينية.  التحرير  ومنظمة 
ال�سروري  م���ن  ���س��ي��ك��ون  ول���ه���ذا 
ان ي���ق���رر ال���ط���رف���ان ال���دخ���ول يف 
هو  هذا  ولي�ش  مفاو�سات،  عملية 
حتى  اخ���رى،  جهة  م��ن  احلال”. 
لو ا�سبحت فرن�سا اأكر انخراطا، 
باإ�سرائيل:  �سريعا  ت�سطدم  �سوف 
الثقل  ماكرون  لإميانويل  “لي�ش 
على  لل�سغط  احل��ق��ي��ق��ي  وال�����وزن 
يعترب  الإ�سرائيلية”،  احل��ك��وم��ة 

�سارل اإندرلني.

ال�سب�سي ي�ستقبل ال�سراج

�سوت ماكرون كان خافتا امام نتنياهو

ثاثي اجلوار الليبي يف تون�ش جمددا

عبا�ش ينزع ثوب الو�سيط عن الرئي�ش المريكي

ل ميلك ماكرون الثقل احلقيقي
 لي�ضغط على احلك�مة الإ�ضرائيلية

انتظار ف�ضل ترامب لي�ض بال�ضرتاتيجية 
ال�ضحيحة، ففي الأثناء تت�ضرف اإ�ضرائيل دون عقاب 

مل يبداأ الرئي�ض الفرن�ضي و�ضاطة وامنا 
عملية دبل�ما�ضية لإنقاذ ال��ضع الراهن

حتى ل� ا�ضبحت فرن�ضا اأكرث انخراطا، 
فاإنها �ضت�ضطدم �ضريعا باإ�ضرائيل
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عبداهلل ، هاتف : 0505907866  

مبوجب ذلك الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وق��دره ) 80500.4 ( 
درهم ) ثمانون الفا وخم�سمائة درهما واربعون  فل�سا فقط ل غري ( وذلك خال مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا 
الإعان - واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �سيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) ميت�سوبي�سي كانرت - بيك 
اب �سحن / ابي�ش / 2015 ( رقم ) C / 17063 / الفجرية - خ�سو�سي (  طبقا لن�ش املادة 175&172 من قانون 

املعامات التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8708   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : فيكا�ش باك�سي كيوال كري�سان باك�سي 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )111.781.00( درهم نتيجة 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
على ال�سيارة رقم )58163/خ�سو�سي/Tl/دبي( من نوع )تويوتا فورت�سر - 
قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  لوؤلوؤي(   )ابي�ش  لون   )2017( ا�ستي�سن( موديل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8709   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : حممد يار حممد يو�سف 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )43.895.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 / لن�سر  )ميت�سوبي�سي  نوع  من  )60229/خ�سو�سي/Pl/دبي(  رقم  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2014( اللون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8707   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : ابوليكيمو ذوليبيا  

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )53.377.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )64506/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �سالون( 
موديل )2014( اللون )ابي�ش لوؤلوؤي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8700   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : احمد حممد عبدالفتاح ال�سياد 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )102.335.00( درهم نتيجة 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )25648/خ�سو�سي/S/دبي( من نوع )هوندا �سيفيك - �سالون( 
املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  اللون )ف�سي(   موديل )2016( 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8703   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : �سيمون هيليارد 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )53.195.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
بيك   - فورد   FI150( من نوع )دبي/Pl/ال�سيارة رقم )54175/خ�سو�سي
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  )ابي�ش(   اللون   )2012( موديل  اب( 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8711   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : �سيد �سكيل الرحمن 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )96.103.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )51952/خ�سو�سي/N/دبي( من نوع )هوندا اكورد - �سالون( 
موديل )2015( اللون )ا�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8701   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : لي�سلي نيل بارتليت 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )166.922.00( درهم نتيجة 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )15987/خ�سو�سي/Cl/دبي( من نوع )بور�ش كامين - كوبيه( 
موديل )2014( اللون )ازرق(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8705   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : راجيندر �سيدام �سيدام دامودرا 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )58.981.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ا�ستي�سن(   - اي��دج  )ف��ورد  ن��وع  من  )57715/خ�سو�سي/J/دبي(  رق��م  ال�سيارة 
املنذر مع حفظ  اللون )ابي�ش(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل  موديل )2014( 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8710   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : حريبريت بونيفا�سيو كاتالينو 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )29.815.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )63532/خ�سو�سي/J/دبي( من نوع )ني�سان قا�سقاي - ا�ستي�سن( 
املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  )اأحمر(   اللون   )2013( موديل 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8699   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : ايجنا�سيو لجرو مولينا 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )56.937.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - كابتيفا  )�سيفرولية  ن��وع  من  )30178/خ�سو�سي/K/دبي(  رق��م  ال�سيارة 
ا�ستي�سن( موديل )2015( اللون )ا�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8704   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : اف�سل احمد الطاف احمد 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )28.241.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
على ال�سيارة رقم )94266/خ�سو�سي/Cl/دبي( من نوع )هيونداي اك�سنت - 
�سالون( موديل )2014( اللون )ا�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8712   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : كرمي �سعيد ا�سماعيل ح�سن 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )35.518.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - لن�سر  )ميت�سوبي�سي  نوع  من  )48512/خ�سو�سي/G/دبي(  رقم  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2014( اللون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8702   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : حممد �سريك الفي نافي�ش 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )45.038.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )40969/خ�سو�سي/Gl/دبي( من نوع )فورد ا�سكيب - ا�ستي�سن( 
موديل )2012( اللون )ا�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8706   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : دافيد اوين رميري 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )36.475.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
�سالون(   - جاز  )هوندا  نوع  من  )77024/خ�سو�سي/O/دبي(  رقم  ال�سيارة 
موديل )2014( اللون )برتقايل(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اإخطار عديل

رقم 33424 /2017 
مطالبة مببلغ ) 33424 ( درهم

اجلن�سية  �سوري   - �سوعان  عبدالكرمي  م�سطفى  قانونا  وميثله   - ال�سامي  الإم���ارات  م�سرف   : املنذر 
العنوان/   - دبي  العدل  كاتب  لدى  م�سدقة   ،  2017/11/19 بتاريخ   2017/1/251818 رقم  وكالة  مبوجب 

النخيل - راأ�ش اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
املنذر اليهم : 1- احمد جمعة عبداهلل رم�سان ال�سويدي - اإماراتي اجلن�سية - هاتف : 0504800088 

����س���ارع الحت����اد  - ال�����س��ن��اع��ي��ة   - ال��ق��ي��وي��ن  ام   - ال�����س��ح��ن  اك�����س��ربي�����ش خل���دم���ات  ف��ا���س��ت  ���س��رك��ة /   -2 
 هاتف : 0504800088 

 مبوجب ذلك الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وقدره ) 35997.3 (
 درهم ) خم�سة وثاثون الف وت�سعمائة و�سبعة وت�سعون درهما وثاثون فل�سا فقط ل غري ( وذلك خال 
مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا الإعان - واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �سيارة املنذر اليه واملرهونة 
للمنذر ) دايهات�سو جران ماك�ش - فان �سحن / ابي�ش / 2015 ( رقم ) A/64452/ ام القيوين/ خ�سو�سي (  

طبقا لن�ش املادة 175&172 من قانون املعامات التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اإخطار عديل

رقم 33416 /2017 
مطالبة مببلغ ) 54122.96 ( درهم

املنذر : م�سرف الإمارات ال�سامي - وميثله قانونا م�سطفى عبدالكرمي �سوعان - �سوري اجلن�سية 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�سدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 

النخيل - راأ�ش اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
املنذر اليهم : 1- مهره هال �سعيد الزفنه العفاري - اجلن�سية 

العنوان : العني - منطقة الوقن - بناية م�سلم قنزول حمرور العامري - هاتف : 0555588553 
وقدره  بذمته  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  يخطر  املنذر  فان   - الخطار  ذلك   مبوجب 
) 54122.96 ( درهم ) اربع وخم�سون الفا ومائة واثنان وع�سرون درهما و�ست وت�سعون فل�سا فقط ل  
غري درهم ( وذلك خال مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا الإعان - واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ اجراءات 
بيع �سيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) تويوتا كرول 1.8 - �سالون / ابي�ش / 2015 ( رقم ) 75209/ 
خ�سو�سي/  ابوظبي /16 (  طبقا لن�ش املادة 175&172 من قانون املعامات التجارية. مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اإخطار عديل

رقم 33420 /2017 
مطالبة مببلغ ) 54358.91 ( درهم

املنذر : م�سرف الإمارات ال�سامي - وميثله قانونا م�سطفى عبدالكرمي �سوعان - �سوري اجلن�سية 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�سدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 

النخيل - راأ�ش اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
املنذر اليهم : 1- �سوندو كونومال باتيكارا نور الدين - اجل�سنية 

العنوان : ابوظبي - �سارع املرور - بناية اآدكو - هاتف : 0507529422 
مبوجب ذلك الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وقدره ) 
54358.91 ( درهم ) اربع وخم�سون الفا وثاثمائة وثمان وخم�سون درهما وواحد وت�سعون فل�سا فقط 
ل غري دره��م  ( وذل��ك خال مدة �سبعة اي��ام من تاريخ هذا الإع��ان - واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ 
اجراءات بيع �سيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) جي ام �سي اكاديا - ا�ستي�سن / ابي�ش / 2011 ( رقم 
) 86482/خ�سو�سي/ابوظبي/10 (  طبقا لن�ش املادة 175&172 من قانون املعامات التجارية. مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اإخطار عديل

رقم 33409 /2017 
مطالبة مببلغ ) 51548.8 ( درهم

املنذر : م�سرف الإمارات ال�سامي - وميثله قانونا م�سطفى عبدالكرمي �سوعان - �سوري اجلن�سية 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�سدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 

النخيل - راأ�ش اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
املنذر اليهم : 1- احمد حممد دين باك�ستاين اجلن�سية - هاتف : 0504842933 

2- �سركة / ملحمة املن�سوري - الفجرية - منطقة الغرفة - �سارع الغرفة - هاتف : 0504842933 
مبوجب ذلك الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وقدره ) 
51548.8 ( درهم ) واحد وخم�سون الف وخم�سمائة وثمانية واربعون درهما وثمانون فل�سا فقط ل 
غري ( وذلك خال مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا الإعان - واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع 
�سيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) ميت�سوبي�سي ال 200 - بيك اب كابينة واحدة / ابي�ش / 2016 ( 
رقم ) C/6641/  الفجرية / خ�سو�سي (  طبقا لن�ش املادة 175&172 من قانون املعامات التجارية. 

مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اإخطار عديل

رقم 33423 /2017 
مطالبة مببلغ ) 41169.92 ( درهم

�سوري اجلن�سية مبوجب   - �سوعان  قانونا م�سطفى عبدالكرمي  - وميثله  ال�سامي  الإم��ارات  : م�سرف  املنذر 
راأ�ش   - النخيل  العنوان/   - دبي  العدل  كاتب  لدى  ، م�سدقة  بتاريخ 2017/11/19  رقم 2017/1/251818  وكالة 

اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
البنف�سج  ظل   / �سركة   -2  -   0508747972  - هاتف   - اجلن�سية  عراقية  حممد  �سالح  �سفية   -1  : اليهم  املنذر 

للوجبات اجلاهزة - ام القيوين - منطقة الريا�سية - �سارع امللك في�سل هاتف : 0508747972
املبلغ املرت�سد بذمته وق��دره ) 41169.92  �سداد  اليه ب�سرورة  املنذر  املنذر يخطر  مبوجب ذلك الخطار - فان 
( دره��م ) واح��د واربعون الف ومائة وت�سع و�ستون درهما واثنا وت�سعون فل�سا فقط ل غري ( وذل��ك خال مدة 
�سبعة ايام من تاريخ هذا الإعان - واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �سيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) 
ني�سان بيك اب - كابينة مزدوجة / ابي�ش / 2014 ( رقم ) A/54962/ ام القيوين/ خ�سو�سي (  طبقا لن�ش املادة 

175&172 من قانون املعامات التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اإخطار عديل

رقم 33413 /2017 
مطالبة مببلغ ) 52753.92 ( درهم

املنذر : م�سرف الإمارات ال�سامي - وميثله قانونا م�سطفى عبدالكرمي �سوعان - �سوري اجلن�سية 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�سدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 

النخيل - راأ�ش اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
املنذر اليهم : 1- �سو�سانتا دهاناابا �سينهال مريوداوالج - اجلن�سية 

العنوان : ابوظبي - مدينة خليفة - �سارع 50- فيا رقم 17 هاتف : 0569920667 
مبوجب ذلك الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وقدره ) 
فل�سا  وت�سعون  واثنان  درهما  و�سبعمائة وثاث وخم�سون  الفا  اثنان وخم�سون   ( درهم   )  52753.92
فقط ل غري درهم ( وذلك خال مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا الإعان - واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ 
اجراءات بيع �سيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) تويوتا كرول 1.6 - �سالون / ف�سي/ 2014 ( رقم ) 
11852/ خ�سو�سي/ ابوظبي / 15 (  طبقا لن�ش املادة 175&172 من قانون املعامات التجارية. مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اإخطار عديل

رقم 33418 /2017 
مطالبة مببلغ ) 59032.01 ( درهم

املنذر : م�سرف الإمارات ال�سامي - وميثله قانونا م�سطفى عبدالكرمي �سوعان - �سوري اجلن�سية 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، م�سدقة لدى كاتب العدل دبي - العنوان/ 

النخيل - راأ�ش اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
املنذر اليهم : 1- عبداهلل حممد �سعيد باوزير - اجلن�سية 

العنوان / ابوظبي - مدينة خليفة بقرب ادنوك فيا رقم 03 - هاتف : 0504123030 
مبوجب ذلك الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وقدره ) 
59032.01 ( درهم ) ت�سع وخم�سون الفا واثنان وثاثون درهما وفل�سا واح��دا فقط لغري دره��م  ( 
وذلك خال مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا الإعان - واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �سيارة 
املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) مر�سيد�ش ا�ش ال كيه 200 - كوبيه / ا�سود/ 2013 ( رقم ) 92190 / 
خ�سو�سي/ ابوظبي/ 4 (  طبقا لن�ش املادة 175&172 من قانون املعامات التجارية. مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
اإخطار عديل

رقم 33405 /2017 
مطالبة مببلغ ) 80500.4 ( درهم

�سوري اجلن�سية مبوجب   - �سوعان  قانونا م�سطفى عبدالكرمي  - وميثله  ال�سامي  الإم��ارات  : م�سرف  املنذر 
راأ�ش   - النخيل  العنوان/   - دبي  العدل  كاتب  لدى  ، م�سدقة  بتاريخ 2017/11/19  رقم 2017/1/251818  وكالة 

اخليمة  & هاتف/ 1457555- 055
املنذر اليهم : 1- حممد احمد عبدو مول - بنجادي�سي اجلن�سية - هاتف : 0505907866

احمد حممد  بناية   - العام  ال�سارع   - �سايف  - منطقة  الفجرية   - واخل�سروات  للفواكه  عنود  �سركة / حمل   -2
عبداهلل - هاتف : 0505907866 

مبوجب ذلك الخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وقدره ) 80500.4 ( درهم 
) ثمانون الفا وخم�سمائة درهما واربعون فل�سا فقط لغري  ( وذلك خال مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا الإعان 
- واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ اجراءات بيع �سيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) ميت�سوبي�سي كانرت - فان �سحن 
/ ابي�ش / 2016 ( رقم ) A / 58961/ الفجرية- خ�سو�سي (  طبقا لن�ش املادة 175&172 من قانون املعامات 

التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
املنذر

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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عربي ودويل

يجب  درو���������ش  ����س���ت���ة  ي���ل���ي  م����ا  ويف   
ا����س���ت���خ���ا����س���ه���ا م������ن ه�������ذا ال����ي����وم 

التاريخي:

اللياقة انت�ضار   -  1
   ع��ن��د اع���ان ال��ن��ت��ي��ج��ة، ل ���س��ك ان 
العديد من الأمريكيني، مبا يف ذلك 
ال�سعداء:  تنف�سوا  ق��د  اليمني،  م��ن 
ال��ف��ج��ور، وان���ع���دام الخ����اق الأكر 
اخريا.  توقفا  ق��د  لا�سمئزاز  اإث���ارة 
اللحظة  املقارنة مع  بد من  وك��ان ل 
وقف  حيث   1954 ع��ام  وقعت  التي 
حمام امام جلنة ال�سيناتور مكارثي، 
وقال له: “ال متلك ذرة من اللياقة، 
حا�سمة،  حلظة  كانت  �سيدي؟”،  ي��ا 
ال�سيوعيني  ���س��ي��اد  ت��دح��رج  وب���داي���ة 

امل�سعور.
   روي م���ور، امل��ر���س��ح اجل��م��ه��وري، ل 
ي��خ��ت��ل��ف ع���ن م��ك��ارث��ي، ل��ك��ن ي�ساف 
املتعددة  الت��ه��ام��ات  تلك  �سجله  اىل 
بالعتداء  وامل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ي��ه  امل��وج��ه��ة 
�سبق  فقد  القا�سرات.  على  اجلن�سي 
املحكمة  م����ن  م���رت���ني  ا���س��ُت��ب��ع��د  ان 
العليا يف ولية األباما، ويرف�ش منح 
ويريد  ال��رت���س��ح،  يف  احل��ق  امل�سلمني 
الذين  العليا  املحكمة  ق�ساة  ازاح���ة 
اأ���س��ف��وا ال�����س��رع��ي��ة ع��ل��ى ال�����زواج من 
اخلدمة  حظر  وي��وؤي��د  واح���د،  جن�ش 
ويوا�سل  امل��ث��ل��ي��ني،  ع��ل��ى  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
يف  ي��ول��د  مل  اأوب��ام��ا  اأن  على  التاأكيد 
البلد  اأن  ويعترب  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات 
الأهلية،  احل����رب  ق��ب��ل  م��ث��ال��ي��ا  ك����ان 
العبودية...  ل��دي��ن��ا  ك��ان��ت  وان  ح��ت��ى 
ملهرج  كاريكاتورية  �سورة  باخت�سار، 

�سيا�سي.
  ال ان عدم اخاقية تر�ّسحه مت�ّش 
اأي�����س��ا دون��ال��د ت��رام��ب، ال���ذي دعمه، 
اوتوماتيكيا  ه���ي  ه��زمي��ت��ه،  ان  ك��م��ا 
اأخاقي  ل  رئ��ي�����ش  ه���زمي���ة  اأي�������س���ا، 
بروين،  ف��ران��ك  ويلخ�ش  ب��ال��ك��ام��ل. 
تاميز”،  “نيويورك  افتتاحية  كاتب 
من  العديد  �سعور  ج��دا  جيد  ب�سكل 

الأمريكيني: 
  »منذ اأك��ر م��ن ع��ام، لح��ظ جميع 
من  وك��ث��ري  تقريبا،  الدميقراطيني 
امل�����س��ت��ق��ل��ني، وح���ت���ى ج�����زء ه�����ام من 
دونالد  الرئي�ش  �سلوك  اجلمهوريني 
واأولويات حكومته، ومتلكهم  ترامب 

�سعور باأننا فجاأة يف بلد اأجنبي ...
ال��ل��ي��اق��ة، وراأينا  ت��راج��ع  راأي��ن��ا    لقد 
انحدار احل�ش ال�سليم، ولحظنا زمرة 
ال�سمري،  ع��دمي��ي  ال��غ��رائ��ب��ي��ني  م��ن 
واأولهم ترامب، يتعامل با خجل مع 

ولكن الأمر اأكر من ذلك اإذا نظرنا 
فكما  الفارق.  ما �سنع  اإىل  عن قرب 
قبل  فرجينيا  ولي���ة  يف  احل���ال  ك���ان 
اأ�سابيع قليلة، مل ينل مر�سح ترامب 
والناخبني  ال��غ��ن��ي��ة  ال�����س��واح��ي  ث��ق��ة 
العايل.  التعليم  ذوي  اجل��م��ه��وري��ني 
ففي مقاطعة جيفر�سون، التي ت�سم 
الولية،  يف  مدينة  اأك��رب  برمنغهام، 
ح�����س��ل ج���ون���ز ع��ل��ى اأك�����ر م���ن 68 
الأ����س���وات، ويف مقاطعة  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
نا�سا  ق��اع��دة  توجد  حيث  مادي�سون، 
الدميقراطي  املر�سح  جمع  الكبرية، 

57 باملائة من الأ�سوات.
  وك���ان ع���زوف ن��اخ��ب��ي ت��رام��ب اأكر 
من  اجلامعات  خريجي  بني  و�سوحا 
األباما: ميت رومني، فاز  جمهوريي 
بفارق كبري  باأ�سواتهم   ،2012 عام 
النتخابات،  ه���ذه  ويف  ن��ق��ط��ة.   55
نقطة   11 اإىل  ال���س��ب��ق��ي��ة  تقل�ست 
ق�سية  ف��ب��ع��د  م������ور.  روي  ل�����س��ال��ح 
التهامات  ف��اإن  وغ��ريه��ا،  وين�ستاين 
امل��ت��ع��ددة ب��الع��ت��داء اجل��ن�����س��ي، التي 
النتخابات  اأثناء  الناخبني  تثبط  مل 
ال��رئ��ا���س��ي��ة، ك���ان ل��ه��ا ت��اأث��ريه��ا هذه 

املرة.
فقط  ل��ي�����ش  ت����رام����ب  ت����راج����ع  اإن    
 2018 ع���ام���ي  اف�����ق  يف  ان���ت���خ���اب���ي، 
و2020، بل انه يجد نف�سه يف و�سع 
�سيئ جتاه حزبه الذي بداأ يرى فيه 

رئي�سا �ساّما.

انتعا�ض  يف  – الدميقراطي�ن   6
  هذا النت�سار �سد ترامب واملتطرف 
مور، مل ي�سقط من ال�سماء، بالن�سبة 
للدميقراطيني. لقد ذهبوا لنتزاعه 
باأ�سنانهم! قاد دوغ جونز حملة ذكية 
وح��ي��وي��ة )اأك�����ر م���ن م��ل��ي��ون مكاملة 
زي��ارة ميدانية(،  األف   200 هاتفية، 
لهويته كدميوقراطي  يتنّكر  ان  دون 
املثال،  �سبيل  على  منا�سر،  حقيقي، 

للحق يف الإجها�ش.
ال�����س��ود غ��ري متحّم�سني؟  ان    وق��ي��ل 
ول��ك��ن��ه��م ذه����ب����وا ب�����س��ك��ل ك���ب���ري اإىل 
ف��ف��ي مقاطعة  الق������رتاع.  ���س��ن��ادي��ق 
جيفر�سون، ذات الأغلبية من ال�سود، 
 30 بن�سبة  الناخبني  اق��ب��ال  جت���اوز 
انتخابات  يف  امل�����س��ارك��ة  حجم  ب��امل��ائ��ة 
اإ�سافة   ،2014 ع��ام  ال��ولي��ة  حاكم 
اإىل التعبئة القوية لاأمهات البي�ش، 
وفئة الاتينو�ش. وكل هذا يوؤ�سر اىل 
ان جميع الأ�سواء خ�سراء، ملوجة مّد 

تاريخية يف نوفمرب املقبل.
  ول���ك���ن، ه���ل ح��ق��ا ���س��ي��ح��دث ذل���ك؟ 
�ستجرى انتخابات منت�سف املدة بعد 

327 يوما.. وكاأنه دهر...
عن ل�ن�فال اوب�ضرفات�ر

انها غنيمة  احلكومة الحتادية على 
ب��ن��ه��م، وراأينا  ي��ل��ت��ه��م  جت���اري���ة ح��ي��ث 
�سالة قوية من الت�سلط تقطع بحد 

ال�سيف �سيادة القانون.
المريكيني،  الكثري من  ان  وراأي��ن��ا    
مب�������ن ف����ي����ه����م م����ع����ظ����م ال�����زع�����م�����اء 
ويتاأقلمون،  يدعمون  اجلمهوريني، 
بهدوء،  ال��و���س��ع  ه���ذا  ي��ت��ح��ّم��ل��ون  او 
مت  م��ا  اإذا  عما  نت�ساءل  ان��ن��ا  ل��درج��ة 

جتاوز نقطة الاعودة«.

ال�ضتعادة بداية    -  2
اليمني  م��ع�����س��ك��ر  م�����ن  اأح��������د  ل     
م�����ور:  روي  دع������م  ا�����س����ب����اب  اخ����ف����ى 
ال�سيوخ.  ملجل�ش  ال�سيا�سي  ال��ت��وازن 
يعد  ج���ون���ز، مل  دوغ  ان��ت��خ��اب  ف��ب��ع��د 
�سيقة  اأغ��ل��ب��ي��ة  ���س��وى  للجمهوريني 
جدا، 51 مقعدا مقابل 49. وبعبارة 
فقط  اث��ن��ان  ين�سّق  ان  يكفي  اأخ���رى، 
-50 عن اليمني يف حالة الت�سويت 

ال��رئ��ي�����ش مايك  ل��ن��ائ��ب  50، مي��ك��ن 
بين�ش الت�سويت و�سنع الفارق لفقد 

الأغلبية.
بعد  فعليا  ال�سكل  ه��ذا  و�سي�سبح     

من  قليل  ع���دد  با�ستثناء  م���ور،  ���س��د 
ال�سخ�سيات ال�سجاعة. 

اف��ت��ت��اح��ي��ة �سحيفة  ذّك������رت  وك���م���ا    
و�سف  ل��ق��د  تاميز”:  “نيويورك 
بع�ش اجلمهوريني ال�سيد مور بجرح 
اجنيلي ابتلوا به. دون ن�سيان تواطوؤ 
. ففي  ح��زب حت��ت رح��م��ة متطرفيه 
كل مرحلة انتقالية، تلقى ال�سيد مور 
الذين رف�سوا  ق��ادة احل��زب  م�ساعدة 

تبني موقفا اأخاقيا موحدا �سده.

الزاوية يف  ترامب   -  5
وعلى  م�ست�ساريه،  معظم  راي  �سد    
ايفانكا  اب��ن��ت��ه  م��وق��ف  م��ن  النقي�ش 
خا�ش  م��ك��ان  ه��ن��اك  اأن  تعترب  ال��ت��ي 
على  جن�سيا  للمعتدين  اجلحيم  يف 
األقى  م������ور،  روي  م���ث���ل  امل���راه���ق���ني 
امليزان  يف  ثقله  بكل  ت��رام��ب  دون��ال��د 
لنتخاب القا�سي اجلنوبي. ول �سك 
انه نادم على اليوم مبرارة، حتى وان 
ك��ان م��ن ال��ن��وع ال���ذي ل ُيظهر حتى 

القليل من النقد الذاتي.
  ان ه��زمي��ة م��ور ه��ي، يف ح��د ذاتها، 
الأمريكي.  للرئي�ش  م��دوي��ة  �سفعة 

م���دى احلياة  امل��ع��ي��ن��ني  الحت���ادي���ني 
وق�ساة املحكمة العليا.

ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ني فر�سة  ان     ومب���ا 
ب��الأغ��ل��ب��ي��ة يف جمل�ش  ل��ل��ف��وز  ق��وي��ة 
 24 ك�سب  اىل  “يحتاجون  ال��ن��واب 
مقعدا”، ميكن اأن يجد ترامب نف�سه 
مع   ،2018 ن��وف��م��رب   6 اأع���ق���اب  يف 
كونغر�ش حتت �سطوة الدميقراطيني 

بالكامل.

ل�ضتيف  النهاية  �ضربة   –  3
بان�ن

دّع���م  ���س��ي��ا���س��ي  اأي  ه���ن���اك  ي��ك��ن    مل 
اخلبري  م���ث���ل  و�����س����ان����ده  م�����ور  روي 
لدونالد  ال�������س���اب���ق  ال����س���رتات���ي���ج���ي 
بتنظيم  ق�����ام  ال������ذي  ف���ه���و  ت����رام����ب. 
ن�سرت  اأن  ب���ع���د  امل�������س���اد  ال���ه���ج���وم 
رهيبة  رواي����ات  بو�ست”  “وا�سنطن 
ع���ن ال��ن�����س��اء ال���ل���وات���ي ات��ه��م��ن روي 
ع��ن��دم��ا كن  عليهن  ب��الع��ت��داء  م���ور 
مراهقات. ووحده �ستيف بانون متكن 
من �سد الفجوة، �ساعة كان مور يدافع 
و�سائل  ال��ط��رق يف  ب��اأ���س��واأ  نف�سه  ع��ن 
اإلقاء كلمة  الإع��ام. وك��ان قد برمج 

�سُي�سّرع  ح��ي��ث  ال�سريبي  ال���س��اح 
اجل���م���ه���وري���ون ال��ت�����س��وي��ت ق��ب��ل ان 
يف  ال�سيوخ  جمل�ش  يف  جونز  ي�ستقر 
ي��ن��اي��ر، غ���ري ان���ه���م ���س��ي��واج��ه��ون كل 
ا�ساحات  لإج�����راء  ال��ع��امل  م�����س��اك��ل 

اخرى عام 2018.
اليوم  للدميقراطيني  اأ�سبح  لقد     
ال�سيطرة  ل�ستعادة  حقيقية  فر�سة 
على جمل�ش ال�سيوخ يف نوفمرب املقبل. 
اذ ينتخب اأع�ساء جمل�ش ال�سيوخ ملدة 
�ست �سنوات ويجددون الثلث مرة كل 
اأن بع�ش ال�سنوات  �سنتني، مما يعني 
الآخر.  اف�سلية حلزب من  اأكر  هي 
2018، �سيدافع اجلمهوريون  وعام 
ع���ن 9 م��ق��اع��د ف���ق���ط، م��ق��اب��ل 25 

مقعدا للدميقراطيني.
   ورغ���م ه��ذا ال��ع��ائ��ق، م��ن ال���وارد اأن 
مبقاعدهم  الدميقراطيون  يحتفظ 
ا�سافيني،  مب���ق���ع���دي���ن  وي������ف������وزون 
نيفادا  ولي��ت��ي  يف  امل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى 
واأريزونا، ليتمكنوا من ال�سيطرة على 
جمل�ش ال�سيوخ. و�سيكون تاأثري ذلك 
�سخما: ي�سادق جمل�ش ال�سيوخ، من 
بني اأمور اأخرى، على اختيار الق�ساة 

ت�سّبب يف هزمية روي مور.
  ف��ب��ع��د دق����ائ����ق ق��ل��ي��ل��ة م����ن اإع�����ان 
ال���ن���ت���ي���ج���ة، ه����ك����ذا ا����س���ت���ق���ب���ل اأن������دي 
�سورابيان، وهو �سديق مقرب لبانون 
اخلرب:  امل��ر���س��ح،  ت��رام��ب  وم�ست�سار 
وال�ستبل�سمنت  م��اك��ون��ي��ل  م��ي��ت�����ش 
اجلمهوري حت�سلوا على ما يريدون، 
متكنوا من تقدمي األباما على طبق 

لدميوقراطي ي�ساري.
���س��ت��ي��وارت، مناف�ش  ك����وري    وذه����ب 
ال�������س���ي���ن���ات���ور ت���ي���م ك����اي����ن يف ولي����ة 
وحليف  ن����وف����م����رب  يف  ف���رج���ي���ن���ي���ا 
ب���ان���ون، اأب���ع���د م���ن ذل����ك، ح��ي��ث قال 
اتفقوا  اجل���م���ه���وري���ني  اإن  م��ّت��ه��م��ا: 
املر�سح  لإف�سال  الدميقراطيني  م��ع 
م��ور، كما  كالقا�سي  امل��وايل لرتامب 
و�سد  �سدي  ذل��ك  تكرار  �سيحاولون 

. املر�سحني الآخرين عام 018 
  واأ�ساف اننا ن�سهد حربا اهلية داخل 

احلزب اجلمهوري.
  الأ�سواأ بالن�سبة للقادة اجلمهوريني، 
ه�سا�سة  م��ن  اي�سا  يعانون  اأن��ه��م  ه��و 
املعتدلة، مبا  بقاعدتهم  يف عاقتهم 
ان��ه��م رف�����س��وا ات��خ��اذ م��وق��ف وا�سح 

النتخابات.    بعد  م��ا  روي  �سهرة  يف 
اأتيا احلزب اجلمهوري، الذي يحلم 
بهدم اأ�سرته ال�سيا�سية من اجل اإعادة 
ب��ن��ائ��ه��ا ب�����س��ك��ل اأف�����س��ل، ك��ان��ت ولية 
األباما الختبار الخري مل�سداقيته يف 
حربه �سد ال�ستبل�سمنت اجلمهوري، 
ماكونيل،  ميت�ش  �سد  خا�ش  وب�سكل 
ال�سيوخ.  جمل�ش  يف  الأغلبية  زع��ي��م 
األب��ام��ا �سي�سعه  وك���ان الن��ت�����س��ار يف 
مر�سحيه  لفر�ش  القطب  موقف  يف 
التمهيدية  النتخابات  يف  املتطرفني 

لعام 2018.
الخفاق.. فبعد ولية فرجينيا، تعّد 
الثاين  ف�سله  ع��ن��وان  األب���ام���ا  ولي���ة 

الذريع.

ــني  ب اأهــــلــــيــــة  ـــــــرب  ح  -  4
اجلمه�ريني

  ع��ل��ى ال������ورق، ت��ب��دو ه��زمي��ة بانون 
خربا جيدا لأعدائه، وخا�سة، ميت�ش 
بانون،  نظر  يف   ... ان��ه  اإل  ماكونيل. 
ورمبا  ل��ل��ح��زب،  املت�سدد  اجل��ن��اح  م��ن 
دون����ال����د ت���رام���ب ن��ف�����س��ه، ف����ان فتور 
اجل���م���ه���وري���ني ال���ع���ادي���ني ه���و ال���ذي 

الدميقراطيون يف طريقهم ل�ستعادة الكونغر�ش الدميقراطيون يف حالة انتعا�ش ق�سوى

دوغ جونز اأول �سيناتور دميقراطي ينتخب منذ ربع قرن يف الولية

ميت�ش ماكونيل.. حرب اهلية داخل احلزب اجلمهوري �ستيف بانون.. هزمية قا�سية

اجلمهوري روي مور.. هزمية بحجم زلزال �سيا�سي

التهامات بالعتداءات اجلن�ضية، التي مل تثبط الناخبني يف الرئا�ضية، كان لها تاأثريها هذه املرة
 امام الدميقراطيني اليوم فر�سة حقيقية ل�ستعادة ال�سيطرة على جمل�س ال�سيوخ يف نوفمرب املقبل

قاد دوغ ج�نز حملة ذكية وحي�ية دون ان يتنّكر له�يته كدمي�قراطي حقيقي

الختبار الخري مل�ضداقية �ضتيف 
بان�ن يف حربه �ضد قادة اجلمه�ري
خ�سارة �ست�سعل حربا اهلية 

داخل احلزب اجلمهوري

هزميـــة مـــ�ر، اأكثـــر مـــن 
�ضفعة مدوية للرئي�ض الأمريكي

الدرو�ض ال�ضتة من هزمية املر�ضح اجلمه�ري:

األباما: زلزال انتخابي يهّز عر�س دونالد ترامب...!
ا•• لفجر - خرية ال�صيباين

عيناه  اآخر،  مكان  يف  وعقله  اجتماعاته  يتابع  رئي�ض     
على القن�ات الإخبارية وقد قطع عنها ال�ض�ت. ومعظم 
كانت  ل�  كما  ت�قف،  دون  احلــدث  تغطي  القن�ات،  تلك 

النتخابي منذ عق�د عديدة: وحتى يف ن�فمرب 2016، 
فاز ترامب بفارق يف�ق 28 نقطة على هيالري كلينت�ن. 
ولكن هذه املرة، الفائز دميقراطي، دوغ ج�نز، الذي تغلب 
األف  ع�ضرين  بفارق  م�ر  روي  اجلمه�ري  مناف�ضه  على 
ربع  منذ  ُينتخب  دميقراطي  �ضينات�ر  اأول  لي�ضبح  �ض�ت، 

البي�ت، املاليني من الأمريكان  انتخابات كربى. يف  ليلة 
اما انفجروا فرحا امام التلفزي�ن، اأو غ�ضبا عند اإعالن 
النتيجة.    هل هي انتخابات رئا�ضية؟ ام ت�ضريعية؟ ل.. 
انها جمرد انتخابات جزئية من اجل مقعد �ضينات�ر، يف 
الت�ض�يق  األباما، حيث �ضبق ان دفن اجلمه�ري�ن  ولية 

قرن يف ال�لية.    جمرد انتخابات جزئية؟ ولكن اأي�ضا 
رّجة ل ت�ضدق! و�ضفعة �ضخمة لدونالد ترامب. دع�نا 
2017 هذا كنقطة  12 ن�فمرب  التاريخ  نراهن: �ضيذكر 
حت�ل رئي�ضية يف رئا�ضة دونالد ترامب. وكما كتب م�قع 

الن«.  ال�ضيا�ضي  الزلزال  بداأ  “لقد  “ب�ليتيك�”: 

حتليل اخباري
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اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 100343
با�س������م : برايت فامي جروب هولدينغز ليمتد.

�سنرتال، هونغ  روود،  غ��اردن   1 ت��اور،  ت�ساينا  اوف  بانك  فلور،  دي  42ان   :  : وعنوان����ه 
كونغ.

وامل�سجلة حتت رقم : )100236(    بتاريخ : 2010/03/04  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف :   2017/09/24  اإيل 2027/09/24.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ش عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 100344
با�س������م : برايت فامي جروب هولدينغز ليمتد.

�سنرتال، هونغ  روود،  غ��اردن   1 ت��اور،  ت�ساينا  اوف  بانك  فلور،  دي  42ان   :  : وعنوان����ه 
كونغ.

وامل�سجلة حتت رقم : )100246(    بتاريخ : 2010/03/04  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف :   2017/09/24  اإيل 2027/09/24.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ش عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 100626
با�س������م : �ش. جنيد عامل ذ م م

وعنوان����ه : �ش .ب: 212 املنامة - البحرين
وامل�سجلة حتت رقم : )100232(    بتاريخ : 2010/03/04  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/10/02  اإيل 2027/10/02.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ش عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 101362
با�س������م : �ش. كا�ش كا�ش/ �سركة فرن�سية م�ساهمة ب�سيطة.

وعنوان����ه : 10 ، زقاق لو غران جرادن ، 35400 �سان مالو ، فرن�سا
وامل�سجلة حتت رقم : )102628(    بتاريخ : 2010/04/27  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/10/21  اإيل 2027/10/21.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ش عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية 

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 104299
با�س������م : ميدلين اند�سرتيز، انك.

وعنوان����ه : ثري لك�ش درايف، نورثفيلد، اإلينوي 60093 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت رقم : )132043(    بتاريخ : 2011/02/09  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/12/13  اإيل 2027/12/13.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ش عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية   

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 104300
با�س������م : ميدلين اند�سرتيز، انك.

وعنوان����ه : ثري لك�ش درايف، نورثفيلد، اإلينوي 60093 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت رقم : )132044(    بتاريخ : 2011/02/09  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/12/13  اإيل 2027/12/13.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ش عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية   

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 104301
با�س������م : ميدلين اند�سرتيز، انك.

وعنوان����ه : ثري لك�ش درايف، نورثفيلد، اإلينوي 60093 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت رقم : )132045(    بتاريخ : 2011/02/09  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/12/13  اإيل 2027/12/13.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ش عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 104302
با�س������م : ميدلين اند�سرتيز، انك.

وعنوان����ه : ثري لك�ش درايف، نورثفيلد، اإلينوي 60093 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت رقم : )132046(    بتاريخ : 2011/02/09  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/12/13  اإيل 2027/12/13.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ش عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 101501
با�س������م : �ش. جنيد عامل ذ م م

وعنوان����ه : �ش .ب: 212 املنامة - البحرين
وامل�سجلة حتت رقم : )95993(    بتاريخ : 2009/07/30  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/10/23  اإيل 2027/10/23.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ش عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 103236
با�س������م : تياجنني يو فا �ستيل بايب غروب �ستوك كو.، ليمتد.

تياجنني  زون  اندا�سرتيال  يوان  يي  باي  كاونتي؛  جينغهاي  داكيوزهوانغ   : وعنوان����ه 
�سي ان )ال�سني(

وامل�سجلة حتت رقم : )104272(    بتاريخ : 2010/06/10  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف :   2017/11/26  اإيل 2027/11/26.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ش عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية   

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 103816
با�س������م : ميدلين اند�سرتيز، انك.

وعنوان����ه : ثري لك�ش درايف، نورثفيلد، اإلينوي 60093 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت رقم : )132033(    بتاريخ : 2011/02/09  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/11/29  اإيل 2027/11/29.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ش عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 104298
با�س������م : ميدلين اند�سرتيز، انك.

وعنوان����ه : ثري لك�ش درايف، نورثفيلد، اإلينوي 60093 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت رقم : )132042(    بتاريخ : 2011/02/09  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/12/13  اإيل 2027/12/13.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ش عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية   

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 104673
با�س������م : �سنغهاي هوابينج اك�سبلو�سني –بروف �ساين�ش اند تيكنولوجي ليمتد    

وعنوان����ه : بيلدينج اي زهونغليان فيا، منرب 1720 هوايهايز هونغ رود ، �سانغهاي ، 
جمهورية ال�سني ال�سعبية

وامل�سجلة حتت رقم : )102809(    بتاريخ : 2010/05/03  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف :   2017/12/24  اإيل 2027/12/24.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ش عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 104674
با�س������م : برين�ش غولد اأند داميوندز اإنديا برايفت ليمتد.

وعنوان����ه : : رقم 3 ،�سارع نانا ، تي. ناجار ، �ساناي _017 600  .  
وامل�سجلة حتت رقم : )126114(    بتاريخ : 2007/12/24  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/12/24  اإيل 2027/12/24.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ش عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 106367
با�س������م : �ش. جنيد عامل ذ م م

وعنوان����ه : �ش .ب: 212 املنامة - البحرين
وامل�سجلة حتت رقم : )102810(    بتاريخ : 2010/05/03  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2018/01/31  اإيل 2018/01/31.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ش عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 107523
با�س������م : برايت فامي جروب هولدينغز ليمتد.

�سنرتال، هونغ  روود،  غ��اردن   1 ت��اور،  ت�ساينا  اوف  بانك  فلور،  دي  42ان   :  : وعنوان����ه 
كونغ.

وامل�سجلة حتت رقم : )126171(    بتاريخ : 2010/11/29  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف :   2018/02/20  اإيل 2028/08/20.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ش عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 
املودعة بالرق�م : 114941

با�س������م : �ش. عمر قا�سم العي�سائي و�سركاه للت�سويق املحدودة.
وعنوان����ه : فرميك�ش بازا- حي الأندل�ش –�سارع ابراهيم اجلفايل ، متفرع من �سارع 
الأمري حممد بن عبد العزيز )التحلية( ، �ش.ب 8680-جدة 21492- اململكة العربية 

ال�سعودية  .  
وامل�سجلة حتت رقم : )102803(    بتاريخ : 2010/05/03  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2018/06/19  اإيل 2028/06/19.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ش عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية    

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 
املودعة بالرق�م : 114942

با�س������م : �ش. عمر قا�سم العي�سائي و�سركاه للت�سويق املحدودة.
وعنوان����ه : فرميك�ش بازا- حي الأندل�ش –�سارع ابراهيم اجلفايل ، متفرع من �سارع 
الأمري حممد بن عبد العزيز )التحلية( ، �ش.ب 8680-جدة 21492- اململكة العربية 

ال�سعودية  .  
وامل�سجلة حتت رقم : )101553(    بتاريخ : 2010/04/08  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2018/06/19  اإيل 2028/06/19.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ش عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 
املودعة بالرق�م : 114943

با�س������م : �ش. عمر قا�سم العي�سائي و�سركاه للت�سويق املحدودة.
وعنوان����ه : فرميك�ش بازا- حي الأندل�ش –�سارع ابراهيم اجلفايل ، متفرع من �سارع 
الأمري حممد بن عبد العزيز )التحلية( ، �ش.ب 8680-جدة 21492- اململكة العربية 

ال�سعودية  .  
وامل�سجلة حتت رقم : )104815(    بتاريخ : 2010/06/23  
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عربي ودويل
البنتاغون قلق من ت�سادم مقاتالت اأمريكية ورو�سية فوق �سوريا

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

تبدي وزارة الدفاع الأمريكية قلقا من خطر جديد يتمثل يف حدوث ا�ستباك 
ب��ني ط��ائ��رات مقاتلة رو�سية واأم��ريك��ي��ة ف��وق ���س��وري��ا، الأم���ر ال��ذي ميكن ان 

يت�سبب بحادث دبلوما�سي خطر بني البلدين.
اعرت�ست  عندما  الأرب��ع��اء  �سيما  ول  املا�سية  ال�سابيع  يف  الأح���داث  وتكررت 
طائرتا “اف-22” طائرة “�سوخوي-25” رو�سية يف املجال اجلوي ال�سوري 
يف منطقة ما كان ينبغي لها ان تتواجد فيها، وفق م�سوؤولني يف وزارة الدفاع 

الأمريكية.
وتتكرر هذه الأحداث بينما باتت عمليات التحالف الدويل بقيادة وا�سنطن يف 
حماربة تنظيم داع�ش الإرهابي تنح�سر يف منطقة تقل م�ساحتها عن 40 كلم 
مربعاً حول مدينة البوكمال يف �سرق �سوريا، بالقرب من احلدود مع العراق.

فلول  م��ن  ال��ف��رات  نهر  م��ن  ال�سرقية  ال�سفة  تطهري  اىل  التحالف  وي�سعى 
تنظيم داع�ش الإرهابي عرب توفري ال�سناد لقوات �سوريا الدميوقراطية وهي 
حتالف من املقاتلني العرب والكراد. ومت التفاق �سفهيا مع مو�سكو على بقاء 

املقاتات الرو�سية التي تدعم القوات ال�سورية على ال�سفة الغربية للفرات.
الأمريكي  اجلو  �ساح  با�سم  املتحدث  بيكار  داميان  كولونيل  اللفتنانت  لكن 
يف املنطقة يقول ان عدة طائرات رو�سية حلقت فوق ال�سفة ال�سرقية للفرات 
يف الفرتة املا�سية من دون اباغ التحالف الدويل م�سبقا مثلما هو مقرر يف 
مناطق “خف�ش التوتر” التي حددتها وا�سنطن ومو�سكو لتفادي ال�سطدام. 
ي�ستخدم   2015 �سبتمرب  اأي��ل��ول  يف  ال�سوري  ال��ن��زاع  يف  رو�سيا  تدخل  ومنذ 

البلدان خط ات�سال مبا�سر لتفادي ال�ستباك.
من  اأمريكيتان  هجوميتان  طائرتان  ك��ادت  نوفمرب،  الثاين  ت�سرين   15 ويف 
على  رو�سية عربت  �سوخوي-24  قاذفة  ت�سطدما مع  ان  “ايه-10”  طراز 

بعد ت�سعني مرتا منهما فقط. وكاد طيار اإحدى طائرتي “ايه-10” اأن يقوم 
مبناورة دفاعية لتفادي ال�سطدام يف اجلو، وفق اللفتنانت كولونيل بيكار.

طائرتا  اعرت�ست  عندما  نوفمرب  ال��ث��اين  ت�سرين   17 ح��ادث  ع��ن  ع��دا  ه��ذا 
اف-22 طائرة �سوخوي 24 م�سلحة حلقت ثاث مرات فوق قوات التحالف 

الدويل وحلفائها ال�سوريني ومل ت�ستجب لنداءات الراديو.
وقال بيكار ان “طائرات اف-22 اعرت�ست الطيار وكانت يف و�سعية اطاق 
كان  �سوخوي-24  طاقم  �سلوك  ولكن  ت��رووا  طيارونا  احل��ظ  حل�سن  ال��ن��ار. 
اأطلق  ول��و  المريكية  للقوات  تهديد  على  ينطوي  ان��ه  على  يف�سر  ان  ميكن 

طيارونا النار لكان الأمر م�سروعا متاما«.
رداً على �سوؤال ب�ساأن هذا الأمر، ت�ساءل وزير الدفاع جيم ماتي�ش عما اذا كانت 
هذه احلوادث جاءت نتيجة لتهور بع�ش الطيارين اأو قلة خربتهم. وقال “ل 
اتوقع ان تكون الأمور مثالية ولكني ل اأنتظر كذلك مناورات خطرة. يف الوقت 

الراهن، ل ميكنني اأن اأقول لكم اأن كان الأمر يتعلق بطيارين غري مهرة اأو 
ويف  متهورة«.  باأعمال  القيام  اإىل  ي�سعون  باأ�سخا�ش  ام  بطيارين م�سطربني 
حال اأ�سقط �ساح اجلو الأمريكي طائرة رو�سية او ح�سل ا�سطدام، فقد ياأخذ 

النزاع ال�سوري منعطفا اآخر.
هدفنا  �سوريا.  اأو  رو�سيا  لنقاتل  هنا  “ل�سنا  بيكار  كولونيل  اللفتنانت  وق��ال 
يظل تنظيم داع�ش الإرهابي . مع هذا، اإذا تعر�ست قوات التحالف اأو حلفائه 

املحليني لهجوم، ف�سندافع عنها«.
وخال حادث الأربعاء، األقت طائرتا ال�سبح اأف-22 �سواريخ حرارية وقنابل 
م�سيئة لإقناع طائرتي �سوخوي-25 مبغادرة املنطقة وا�سطر احد الطيارين 
للقيام مبناورة �سعبة لتفاديهما، وفق املتحدث با�سم البنتاغون اريك باهون.

وخال احلادث ويف اأعقابه، ات�سل قادة التحالف مع امل�سوؤولني الرو�ش لتهدئة 
الو�سع وجتنب “�سوء تقدير ج�سيم«.

ارتباط ع�ض�ي
على  اإليها  ينظر  ال��ت��ي  عائلته،    
اهدته  ال���ه���ن���ود،  ك��ي��ن��ي��دي  اأن���ه���ا 
ولكن  امل���األ���وف،  خ���ارج  م�ستقبا 
اأي�سا ماآ�سي رهيبة. كان راهول يف 
14 من عمره عندما ُقتلت جدته 
انديرا غاندي على يد اثنني من 
يف  وك���ان  ال�سخ�سيني.  ح��را���س��ه��ا 
�سّن 21 عاما عندما مات والده، 
ال�����س��اب��ق راجيف  ال�����وزراء  رئ��ي�����ش 
انتحارية.  ع��م��ل��ي��ة  يف  غ����ان����دي، 
حاولت عندها والدته نقل راهول 
و�سقيقته ال�سغرى بريانكا بعيدا 
لنيودلهي.  ال�سريرة  الدوائر  عن 
ال�ساب  ا�سم م�ستعار، رحل  وحتت 
ل���ل���درا����س���ة يف ج���ام���ع���ة ه����ارف����ارد 
ث���م ع��م��ل يف لندن  وك���ام���ربي���دج، 
الباد  اإىل  يعد  ومل  كم�ست�سار، 
2002 لإن�ساء موؤ�س�سته  ال عام 

يف مومبا.
ال�ساحة  دخ�����ل   ،2004 ع�����ام    
اأميثي،  دائ��رة  وف��از يف  ال�سيا�سية، 
معقل لاأ�سرة مكت�سب من ولية 
كان  مع�سكره،  يف  برادي�ش.  اوت��ار 
العتقاد  يف  وال���رغ���ب���ة  ال��ت��ه��ل��ي��ل 
�سباب  دم�����اء  ب��اإم��ك��ان��ي��ة جت���دي���د 

احلزب.
    ي�ستفيد ال�سيا�سي النا�سئ من 
تلهب  التي  غاندي  تاأثري ظاهرة 

الهنود وتذكي حما�سهم.
 ففي الريف، واىل اليوم، ل يزال 
ك��ب��ري ويجذب  ب���اح���رتام  ي��ح��ظ��ى 

احل�سود.
 فبالن�سبة للهند التقليدية، ُينظر 
باعتباره  الأ���س��رة  اإرث  حتّمل  اإىل 
وامل�سوؤولية  للم�سداقي��ة  �سمانة 

الأ�سرية.
   مل يك�سر راهول غاندي القاعدة، 
“ي�سحي  اأن��ه  انقطاع  با  مكررا 
ويف  “بواجبه”.  ويقوم  بنف�سه”، 
كل مرة يخو�ش فيها واحد من ال 
غاندي غمار ال�سيا�سة، ت�سري كل 
المور كما لو كان “منقذ” حزب 
املوؤمتر. المر الذي ما يرد عليه 

اأتباعه بالمتنان والمتثال. 
ال�سيا�سية  ال�����وراث�����ة  ت���دع���م     
وتغّذي فكرة اأن ال نهرو-غاندي 
ي��ح��ت��ك��رون ح���زب امل���وؤمت���ر، ولكن 
امل�ستمدة  اأي��دي��ول��وج��ي��ت��ه،  اأي�����س��ا 

وي����رى ب��ع�����ش امل��راق��ب��ني يف ذلك 
ال�سيا�سي.  ل��ن�����س��ج��ه  ت���رج���م���ة 
“يف   ... روؤيته  �سبق  وكاأنه  �سعور 
ك��ل ان��ت��خ��اب��ات، يتم الإع����ان عن 
يقول  جديد”،  غ���ان���دي  راه�����ول 

جيل فرينييه. 
وهكذا منذ ثاثة ع�سر عاما، ما 
انفك يقال ان غاندي البن جاهز 
اإليه على  اأخ��ريا. ول ي��زال ينظر 
اأنه ال�ساب راهول غاندي، يف حني 

اأنه بلغ 47 ربيعا.
  هل لن يكون قادرا على الوقوف 
يف مواجهة القوميني الهندو�ش؟ 
ي��ق��ول ال��ك��ات��ب ال�����س��ح��ف��ي برمي 
راهول  الأ���س��ب��وع  ه��ذا  ج��ا  �سانكار 
غاندي هو اأف�سل حليف لناريندرا 
مودي. �سحيح اأنه مل ُيخترب بعد 

ومل يثبت قدرته.
اأت���ب���اع���������������ه، هو  ن���ظ���ر   ول���ك���ن يف 
الوطنية،  للوحدة  الوحيد  الأمل 
اليمني  ت��ي��������������������ار  ���س��د  واحل�����س��ن 
ال������ق������وي وال�����ي�����م�����ني امل����ت����ط����رف 

الهندو�سي.
يتحقق  انتخابيا  ال��ف��وز  و”لكن   
تنظيم  ب��ف�����س��ل  ال��ه��ن��د  اأي�����س��ا يف 
القادرين  النا�سطني  م��ن  �سخم 

على تعبئة الناخبني:
 اإن��ه��ا ق��وة ح��زب ب��ه��ارات��ي��ا جاناتا 
وال���ت���ي ي��ف��ت��ق�����������������ر ال��ي��ه�����������������ا حزب 
ج��ي��ل فرينييه،  ي��و���س��ح  امل���وؤمت���ر، 
ايديولوجية  معركة  لي�ست  انها 
رحاه������ا  ت�����������������دور  ال���ت���ي  ت���ل���ك 
التغيري  ال��ي��������������������������وم..  ال��ه��ن�����������د  يف 
احلقيقي هو يف ممار�سة ال�سلطة، 
م�ساألة  يف  للناخبني،  وبالن�سبة 
وال�سرخ  الجتماع���ي  ال��ت��ف��������اوت 

القت�سادي. »
باإمكان راه��ول غاندي     مل يعد 
ام��ام��ه �سوى  ال��رتاج��ع. ومل يبق 
يريد  كان  اإذا  �سهرا  ع�سر  ثمانية 
امل���وؤمت���ر فر�سة  ت��ك��ون حل���زب  ان 
حقيقية يف النتخابات الت�سريعية 

عن ل�ب�اناملقبلة.

املتعددة  والقيم  ال�سرتاكية  من 
الطوائف. يحتاج غاندي واملوؤمتر 
اإىل بع�سهما البع�ش، يقول جيل 
ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  فرينييه، 
املوؤمتر،  وح��زب  اأ���س��وك��ا،  بجامعة 
التنظيمي  ب���ن���اءه  ي��ت�����س��م  ال�����ذي 
مبركزية �سديدة، عاجز من دون 

وجود غاندي على راأ�سه.
   حم����رج م���ن ام���ت���ي���ازات���ه، وجد 
حتمل  يف  �سعوبة  غاندي  راه��ول 
�سعوده الذهبي، وكثريا ما قارن 
ان�سحب  وق���د  ب�����ال�����س��م.  ال�����س��ل��ط��ة 
القادة ال�سباب الآخرين للموؤمتر 
وحتى  اأم��ام��ه،  امل��ج��ال  ليف�سحوا 
الواجهة  اىل  ي�����س��ع��دون  ال���ذي���ن 
كونهم  من  ح�سورهم  ي�ستمدون 

يف خدمته.

 وقد ف�سلت العديد من النتخابات 
الإقليمية التي دعمها.

 واليوم، مل يعد املوؤمتر رئي�سا ال 
 29 اأ�سل  من  هامتني  لوليتني 
لغد  ومنتظرة  ال��ب��اد.  يف  ولي���ة 
انتخابات  نتائج  �ستكون  الثنني، 
ن����ارن����درا  يف غ������وج������ارات م���ع���ق���ل 
م�سداقيته  ع��ل��ى  م��وؤ���س��را  م���ودي 
بانها  ح��م��ل��ت��ه  و����س���ف���ت  ان  ب���ع���د 

“ديناميكية«.

الأمل ال�حيد يف التناوب
   فمنذ اأ�سهر، كان راهول غاندي 
قوية  بخطب  �سورته،  بناء  يعيد 
نارندرا  ���س��د  ف��ظ��ي��ع��ة  وه��ج��م��ات 

مودي.
 �سار يتبنى مواقف اأكر و�سوحا، 

“خدمة  يف  ي���ك���ون  ب�����ان  وت���ع���ه���د 
الرجل العادي”.

 وُيعرتف له ببذل جهود حقيقية 
كان  ال��ت��ي  العميقة،  الهند  لفهم 
يجهلها بحكم عي�سه يف اخلارج اأو 

حتت رقابة وحرا�سة م�سددة.

»ان�ضحابه اأف�ضل«
ام��ا يف م��ا تبقى، فهو يتعر يف    
الإقناع ب�سخ�سيته. “رجل يفتقر 
بداياته  يف  ق�����ال  لل�سابة”، 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ون الأم���ري���ك���ان يف 
ويكيليك�ش..  ح�سب  مرا�ساتهم، 
الوريث  خ�سع  وع�سبي  خ��ج��ول 
ال�����و������س�����ي�����م ط������وي������ا حل����م����ات 
النخب  من  و�سخرية  ا�ستنقا�ش 
احل�������س���ري���ة لف����ت����ق����اره ل����روؤي����ة، 

 غري ان راه��ول غاندي ذهب اىل 
ال�سيا�سة مرتاجعا، مقدما �سورة 
ال��وري��ث امل����رتدد. وق��د اأع��ل��ن هذا 
الع�����زب اأن����ه ل���ن ي���ت���زوج ح��ت��ى ل 
 ... ج��دي��دة  �سالّية  ذري��ة  ينجب 
تعيينه  الإرث:  رف�ش  دون  ولكن 
املوؤمتر  ح����زب  ل��رئ��ا���س��ة  م���وؤخ���را 
ات���خ���ذ م��ظ��ه��ر ال��ت��ت��وي��ج، مب���ا ان 
 89 الآخ��ري��ن  املر�سحني  جميع 

�سوتوا ل�ساحله.
   منذ انطاقه، ح��اول البتكار، 
الثقافة  م��ع  ال��ق��ط��ع  اإىل  و���س��ع��ى 
الدينا�سور  لهذا  البريوقراطية 
املوؤمتر.  ح��زب  هو  ال��ذي  العجوز 
جيو�سه  تلقبه  ال���ذي  اراد،  ف��ق��د 
�سباب  ت�����س��ك��ي��ل  اع��������ادة  “رغ”، 
القرى،  ج��م��ي��ع  وج�����اب  احل������زب، 

ف�����رين�����ي�����ي�����ه، خ�����������ارج ال������ف������رتات 
ن�سعر  ل  ال��ن�����س��ط��ة،  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
اأنه يج�سد �سخ�سية �سيا�سية ذات 

موا�سفات خ�سو�سية«. 
   منذ عام 2013، ُحّدد م�سريه 
رئي�ش  ن��ائ��ب  من�سب  خ���ال  م��ن 
والدته  ب��ج��ان��ب  امل����وؤمت����ر،  ح����زب 
 .1998 ع�����ام  م���ن���ذ  ال���رئ���ي�������س���ة 
وتزامن تعيينه مع تراجع حزبه، 
يف هند م�ستاءة من ق�سايا الف�ساد 

التي هّزت حزب املوؤمتر اي�سا. 
   �سارك راه��ول غاندي يف حملة 
النتخابات  خ�����ال  م��ت��وا���س��ع��ة 
والتي   ،2014 لعام  الت�سريعية 
�سهدت النت�سار املبهر للقوميني 
الوزراء  رئي�ش  بزعامة  الهندو�ش 

نارندرا مودي.

ال�سيئة.  ال��ق��ي��ادي��ة  وخل�سائ�سه 
الن�سحاب  غاندي  راه��ول  “على 
اأ�سرة..  وت��ك��وي��ن  ال�����س��ي��ا���س��ة  م���ن 
وللهند  ل��ه  م��ف��ي��دا  ذل���ك  �سيكون 
و�ساخرا  ���س��راح��ة  ق���ال  اأي�سا”، 

املوؤرخ راما�ساندرا غوها.
   وم��ع ذل��ك ف��ان راه���ول غاندي 
متاما.  وح����دي����ث  م��ن��ف��ت��ح  رج�����ل 
�سذاجته،  اإىل  م��ن��ت��ق��دوه  وي�����س��ري 
بنزاهته  امل��ع��ج��ب��ون  ي�سيد  بينما 

وم�سداقيته.
طبيعي  ب�سكل  لطيفا  ك��ان  ولئن   
رجل  ف��ان��ه  اخل��ا���ش،  يف حميطه 
فر�ش  من  اأك��ر  ال�ستماع  يجيد 

قراره. 
والحاطة  تعريفه  ال�سعب  “من 
جيل  ي�����ع�����رتف  ب�������س���خ�������س���ي���ت���ه، 

ا�ضتلم قيادة حزب امل�ؤمتر:

هل �ستتوج الهند غاندي الأخري.. ملكا...؟
حتت ا�ضم م�ضتعار در�ض يف جامعة هارفارد وكامربيدج، ثم عمل يف لندن كم�ضت�ضار 

راهول غاندي رئي�سا حلزب املوؤمتر �سونيا غاندي الم تتخلى عن موقعها يف املوؤمتر لبنها

�سعبية كبرية يف ريف الهند�سباب املوؤمتر يرى فيه المل

جدته انديرا غاندي

م�سري املوؤمتر ارتبط 
ب�سالة غاندي

خ�ض�مه: على راه�ل الن�ضحاب من ال�ضيا�ضة 
وتك�ين اأ�ضرة �ضيك�ن ذلك مفيدا له وللهند اأي�ضا

ي�ستفيد ال�سيا�سي النا�سئ من تاأثري ظاهرة 
غاندي التي تلهب الهنود وتذكي حما�سهم

املوؤمتر الذي يت�سم بناءه التنظيمي مبركزية 
�سديدة عاجز من دون وجود غاندي على راأ�سه

•• الفجر - خرية ال�صيباين

�ضاللة  وريــث  وه�  غاندي،  راهــ�ل  �ضيق�د     
نهرو-غاندي، حزب امل�ؤمتر. فهل با�ضتطاعته 
اأن يج�ضد التجديد �ضد نارندرا م�دي؟ يف ما 

يلي هذا الب�رتريه.

   47 عاما، ت�ضلم راه�ل غاندي اأم�ض ال�ضبت، 
ال��ضط  ي�ضار  حــزب  املــ�ؤمتــر،  حــزب  مقاليد 
ي�ضكل  والـــذي   ،1885 عــام  تاأ�ض�ض  الــذي 

تاريخه تاريخ الهند احلديثة.
 كرجل ثان بارز، خلف �ض�نيا غاندي، والدته 
من اأ�ضل اإيطايل. ويج�ضد حفيد ج�اهر لل 

ال�ضيا�ضية  ال�ضاللة  من  الأخري  اجليل  نهرو، 
ال�قت  يف  ــارة،  ــق ال �ضبه  يف  نــفــ�ذا  ـــرث  الأك
انح�ضار  من  الأخــرية  هذه  فيه  تعاين  الــذي 
ولكن  النتخابية.  ال�ضعبية  يف  م�ضب�ق  غري 
بالن�ضبة اإىل راه�ل غاندي، فان تاريخه قد 

ُكتب م�ضبقا.

يف كل مرة يخ��ض فيها واحد من ال غاندي غمار ال�ضيا�ضة، ت�ضري كل الأم�ر كما ل� كان منقذ حزب امل�ؤمتر
 اهدته عائلته، التي ينظر اإليها على اأنها »كينيدي« الهن�د، م�ضتقبال خارج املاأل�ف ولكن اأي�ضا ماآ�ضي رهيبة
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اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 23823
با�س������م : ليدينغ ايتاليان جولز ا�ش. ار. ال

وعنوان����ه : : فيا ترينتو منرب.7، 15048 فالينزا )ايه ال( - ايطاليا .
وامل�سجلة حتت رقم : )20689(    بتاريخ : 1997/10/07  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/10/07  اإيل 2027/10/07.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ش عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:         

                                           
املودعة حتت رقم : 272882                 بتاريخ : 2017/05/08 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: غرازيانو مازا.

وعنوانه: لونغوماري غرام�سي، 19، 63822 بورتو �سان جيورجيو )اف ام(- اإيطاليا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأخرى،  ال��واردة يف فئات  املواد غري  املقلدة واملنتجات امل�سنوعة من هذه  اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة 
اأو املدبوغة، ال�سناديق واحلقائب ال�سفرية ، املظات وال�سما�سي والع�سي، ال�سياط  جلود احليوانات اخلام 

واأطقم احليوانات وال�سروج. 
الواق�عة بالفئة: 18

و�سف العامة: تتكون العامة من ن�سف دائرة �سغرية باللون الأ�سود فوقها ر�سمة كبرية على �سكل قو�ش 
�سائك باللون الأ�سود و توجد ر�سمتني على �سكل اأ�سرطة باللون الأ�سود والرمادي.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:        

                
املودعة حتت رقم : 273157                 بتاريخ : 2017/05/13 م

تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/11/14 م
با�س��م: اإ�ش زيد دي جي اآي تيكنولوجي كو.، ليمتد.

وعنوانه: 6/ اإف، هكو�ست اإ�ش زيد اآي اإي اآر بيلدينغ، منرب. 9  يويك�سينغ فور�ست روود، �ساوث دي�سرتيكت، 
هاي- تيك بارك، 518057 �سينزهني، غوانغدونغ بروفين�ش، جمهورية ال�سني ال�سعبية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�سائل؛  الكري�ستال  �سا�سات  العر�ش؛   �سا�سات  ارت��داوؤه��ا؛   ميكن  �سا�سات  وبالتحديد  الفيديو  نقل  اأجهزة 

�سا�سات اإل اإي دي؛  ال�سا�سات التي تعمل باللم�ش؛  مر�سحات �سا�سة الكمبيوتر.
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العامة: تتكون العامة من الكلمة  CRYSTALSKY التي منطوقها العربي هو كري�ستال�سكي  
كتبت بحروف لتينية كبرية باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:               

                                     
املودعة حتت رقم : 273607                 بتاريخ : 2017/05/20 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: ت�ساينا تيان�سني اإجنينريينغ كوربوراي�سن.

وعنوانه: منرب 1، جينغجني رود، بيي�سني دي�سرتكت، تياجنني، ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الإ�سراف على اإن�ساء املباين؛  الإ�سراف على هيكلة املباين؛ معلومات حول البناء؛  معلومات حول الإ�ساح؛ 
الإنذار  اأجرا�ش  اإ�ساح  و  ال�سداأ؛ تركيب  التجهيز للوقاية من  املعادن؛   ا�ستخراج  الأعمال؛   مراقبة �سري 

�سد ال�سطو.
الواق�عة بالفئة: 37

و�سف العامة: العامة عبارة عن الأحرف الاتينية TCC منطوقها العربي تي �سي �سي كتبت ب�سكل 
اأعلى ميني  و توجد  الأحمر،  و  الأزرق  باللونني  ب�سكل مميز  �سي   C كبري باللون الأزرق مع كتابة احلرفني

العامة ر�سمة على �سكل جنمة رباعية باللون الأحمر.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:                                                    

املودعة حتت رقم : 272951                 بتاريخ : 2017/05/09 م
تاريخ اإيداع الأولوية: // م

با�س��م: اإ�ش زيد دي جي اآي تيكنولوجي كو.، ليمتد.
وعنوانه: 6/ اإف، هكو�ست اإ�ش زيد اآي اإي اآر بيلدينغ، منرب. 9  يويك�سينغ فور�ست روود، �ساوث 
ال�سني  جمهورية  بروفين�ش،  غوانغدونغ  �سينزهني،   518057 ب��ارك،  تيك  ه��اي-  دي�سرتيكت، 

ال�سعبية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

للطائرات  بعد  عن  التحكم  اأجهزة  طيار؛  ب��دون  الطائرات  يف  وال�ستخدام  للرتكيب  كامريات 
بدون طيار؛  اأدوات املاحة للطائرات بدون طيار.

الواق�عة بالفئة: 09
العربي هو   �سبارك   التي منطوقها   SPARK الكلمة   و�سف العامة: تتكون العامة من 

كتبت بحروف لتينية كبرية باللون الأ�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:          

                                          
املودعة حتت رقم : 272953                 بتاريخ : 2017/05/09 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: اإ�ش زيد دي جي اآي تيكنولوجي كو.، ليمتد.

وعنوانه: 6/ اإف، هكو�ست اإ�ش زيد اآي اإي اآر بيلدينغ، منرب. 9  يويك�سينغ فور�ست روود، �ساوث 
ال�سني  جمهورية  بروفين�ش،  غوانغدونغ  �سينزهني،   518057 ب��ارك،  تيك  ه��اي-  دي�سرتيكت، 

ال�سعبية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

طائرات مدنية بدون طيار؛ كامريات الطائرات بدون طيار.
الواق�عة بالفئة: 12

العربي هو   �سبارك   التي منطوقها   SPARK الكلمة   و�سف العامة: تتكون العامة من 
كتبت بحروف لتينية كبرية باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:                        

املودعة حتت رقم : 273610                 بتاريخ : 2017/05/20 م
تاريخ اإيداع الأولوية: 2017/01/23 م

با�س��م: دي اأوريجينال بيفريدج ا�ش دي ان. بي ات�ش دي.
وعنوانه: وي�سما بي�ساكا اأنتاه، منرب 6، جالن 13/6، 46200 بيتالينغ جايا، �سيانغور، ماليزيا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�سروبات مت�ساوية التوتر؛ م�سروبات اأ�سا�سها الفواكه؛ م�سروبات غري كحولية؛ مياه معدنية )م�سروبات(؛ 
م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل؛ م�سروبات غري كحولية بنكهة ال�ساي؛ م�سروبات غري كحولية بنكهة 

القهوة.
الواق�عة بالفئة: 32

بحروف لتينية  كتبت  هانيبي  العربي  honeyB منطوقها  الكلمة  عبارة عن  العامة  العامة:  و�سف 
نحلة. ر�سمة  �سكل  على  او   O احلرف  و  كبري  ب�سكل  بي   B ب�سكل �سغري باللون الأ�سود مع كتابة احلرف

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:            

            
املودعة حتت رقم : 273780                 بتاريخ : 2017/05/23 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: دونغوان اأوك�سيم اإند�سرتيال كو.، ليمتد.

وعنوانه: 2اف، بيلدينغ ايه، منرب. 6، كينغفينغ رود، كييوان�سينغ، تانغك�سيا تاون، دونغوان �سيتي، غوانغدونغ، 
ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املادية  املكونات  الذكية؛  للهواتف  علب  الذكية؛  للهواتف  اأغطية  الذكية؛  للهواتف  واقية م�سممة  اأ�سرطة 
اأجهزة ملحقة  ت�سغيل احلا�سوب، م�سجلة؛  اأجهزة احلا�سب؛ برامج م�سجلة للحا�سوب )برامج(؛ برامج  يف 
ال�سوت؛  ملكربات  خزائن  ال�سوت؛  مكربات  راأ����ش؛  �سماعات  )م�سجلة(؛  احلا�سوب  برجميات  باحلا�سوب؛ 

�سواحن للبطاريات الكهربية؛ مركمات  كهربية.
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العامة: العامة عبارة عن الكلمة OKSEEM منطوقها العربي اأوك�سيم كتبت بحروف لتينية 
ب�سكل كبري و مميز باللون الرمادي.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:      

                  
املودعة حتت رقم : 274134                 بتاريخ : 2017/05/30 م

تاريخ اإيداع الأولوية: 2017/03/09 م
با�س��م: راند�ستاد هولدينغ  ان. يف.

وعنوانه: دميرمري 25، 1112 تي �سي ، دمين، هولندا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

تعيني املوظفني؛ البحث و اختيار املوظفني؛ توظيف املوظفني؛ التن�سيب اخلارجى؛ ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون 
املوظفني؛ امل�سورة يف جمال �سوؤون املوظفني؛ خدمات ادارية، بالأخ�ش ادارة الراتب و املوظفني؛ التوجيه 
النف�سية؛  الخ��ت��ب��ارات  طريق  عن  املوظفني  اختيار  املوظفني؛  ���س��وؤون  بخ�سو�ش  امل�سورة  تقدمي  و  املهني 
اإدارة امل�ساريع التجارية؛  التن�سيب اخلارجي للموظفني، الر�ساد املهني؛ خدمات موؤقتة لادارة التجارية؛ 
اإدارة  املوظفني؛  تعيني  بعملية  يتعلق  فيما  اخلدمات  الأع��م��ال؛  اإقت�ساد  و  اإدارة  مو�سوع  ح��ول  ا�ست�سارات 
التوظيف؛ خدمات ال�ستعانة مب�سادر خارجية لإدارة  التن�سيب اخلارجي و  الرواتب و اخلدمات؛ خدمات 

راأ�ش املال الب�سري؛ كل اخلدمات �سالفة الذكر مبا عرب و�سائل الت�سال، مبا يف ذلك النرتنيت.
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العامة: العامة عبارة عن الكلمات HUMAN FORWARD منطوقها العربي هيومن 
فوروارد كتبت بحروف لتينية ب�سكل كبري باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:      

                  
املودعة حتت رقم : 274136                 بتاريخ : 2017/05/30 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: راند�ستاد هولدينغ  ان. يف.

وعنوانه: دميرمري 25، 1112 تي �سي ، دمين، هولندا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

تعيني املوظفني؛ البحث و اختيار املوظفني؛ توظيف املوظفني؛ التن�سيب اخلارجى؛ ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون 
املوظفني؛ امل�سورة يف جمال �سوؤون املوظفني؛ خدمات ادارية، بالأخ�ش ادارة الراتب و املوظفني؛ التوجيه 
النف�سية؛  الخ��ت��ب��ارات  طريق  عن  املوظفني  اختيار  املوظفني؛  ���س��وؤون  بخ�سو�ش  امل�سورة  تقدمي  و  املهني 
اإدارة امل�ساريع التجارية؛  التن�سيب اخلارجي للموظفني، الر�ساد املهني؛ خدمات موؤقتة لادارة التجارية؛ 
اإدارة  املوظفني؛  تعيني  بعملية  يتعلق  فيما  اخلدمات  الأع��م��ال؛  اإقت�ساد  و  اإدارة  مو�سوع  ح��ول  ا�ست�سارات 
التوظيف؛ خدمات ال�ستعانة مب�سادر خارجية لإدارة  التن�سيب اخلارجي و  الرواتب و اخلدمات؛ خدمات 

راأ�ش املال الب�سري؛ كل اخلدمات �سالفة الذكر مبا عرب و�سائل الت�سال، مبا يف ذلك النرتنيت.
الواق�عة بالفئة: 35

 rr RANDSTAD HUMAN FORWARD و�سف العامة: العامة عبارة عن الكلمات
منطوقها العربي ار ار راند�ستاد هيومن فوروارد كتبت بحروف لتينية ب�سكل كبري باللون الأ�سود مع كتابة 

احلرفني الأولني r ار ب�سكل �سغري و مميز و ب�سكل متعاك�ش.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:    

                                                
املودعة حتت رقم : 272885                 بتاريخ : 2017/05/08 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: غرازيانو مازا.

وعنوانه: لونغوماري غرام�سي، 19، 63822 بورتو �سان جيورجيو )اف ام(- اإيطاليا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املاب�ش ولبا�ش القدم واأغطية الراأ�ش.
الواق�عة بالفئة: 25

و�سف العامة: تتكون العامة من ن�سف دائرة �سغرية باللون الأ�سود فوقها ر�سمة كبرية على 
�سكل قو�ش �سائك باللون الأ�سود و توجد ر�سمتني على �سكل اأ�سرطة باللون الأ�سود والرمادي.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:               

                                     
املودعة حتت رقم : 272886                 بتاريخ : 2017/05/08 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: غرازيانو مازا.

وعنوانه: لونغوماري غرام�سي، 19، 63822 بورتو �سان جيورجيو )اف ام(- اإيطاليا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الدعاية والإعان واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العامة: تتكون العامة من ن�سف دائرة �سغرية باللون الأ�سود فوقها ر�سمة كبرية على 
�سكل قو�ش �سائك باللون الأ�سود و توجد ر�سمتني على �سكل اأ�سرطة باللون الأ�سود والرمادي.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:   

                                                 
املودعة حتت رقم : 272954                 بتاريخ : 2017/05/09 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: اإ�ش زيد دي جي اآي تيكنولوجي كو.، ليمتد.

وعنوانه: 6/ اإف، هكو�ست اإ�ش زيد اآي اإي اآر بيلدينغ، منرب. 9  يويك�سينغ فور�ست روود، �ساوث 
ال�سني  جمهورية  بروفين�ش،  غوانغدونغ  �سينزهني،   518057 ب��ارك،  تيك  ه��اي-  دي�سرتيكت، 

ال�سعبية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

لعبة الطائرات  بدون طيار املتحكم فيها عن بعد.
الواق�عة بالفئة: 28

العربي هو   �سبارك   التي منطوقها   SPARK الكلمة   و�سف العامة: تتكون العامة من 
كتبت بحروف لتينية كبرية باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:     

                                               
املودعة حتت رقم : 273156                 بتاريخ : 2017/05/13 م

تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/11/14 م
با�س��م: اإ�ش زيد دي جي اآي تيكنولوجي كو.، ليمتد.

وعنوانه: 6/ اإف، هكو�ست اإ�ش زيد اآي اإي اآر بيلدينغ، منرب. 9  يويك�سينغ فور�ست روود، �ساوث دي�سرتيكت، 
هاي- تيك بارك، 518057 �سينزهني، غوانغدونغ بروفين�ش، جمهورية ال�سني ال�سعبية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اآلت  ب��ال��وزن؛  بطاريات كهربية؛  حا�سنات   الأج��ه��زة اخلا�سة  األ��ي��ني؛  الرت��ف��اع؛  طيارين  اأج��ه��زة قيا�ش 
الت�سوير؛  اآلت الت�سوير ؛ حماور الت�سال؛  اأجهزة تخزين البيانات؛  اأجهزة ال�ست�سعار عن بعد؛  اأجهزة 
اإ�ش؛   بي  املاحة اجلي  الطائرات؛  جهاز  التحكم يف  اأجهزة  املواقع؛  للماحة وحتديد  اإلكرتونية  واأدوات  

اأجهزة التحكم عن بعد.
الواق�عة بالفئة: 09

كتبت  �سيني�سد   هو  العربي  منطوقها  التي   CINESSD الكلمة   من  العامة  تتكون  العامة:  و�سف 
بحروف لتينية كبرية باللون الأ�سود والأبي�ش.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:     

                   
املودعة حتت رقم : 273922                 بتاريخ : 2017/05/25 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: اإ�ش.اأمدين اأند كومباين.

وعنوانه: بلوت منرب. 96-اإي �سيكتور 31- دي، بي اأند تي �سو�سايتي،  كرات�سي ، باك�ستان.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مواد عطرية و  زيوت عطرية  و زي��وت  البخور و خا�ساتها و م�ستح�سرات جتميل و  لو�سيون لل�سعر و  
اأنواع ال�سامبو و  منعم ال�سعر و منتوجات و م�ستح�سرات اأخرى للعناية و تنظيف ال�سعر و �سابون و معجون 
ال�سنان و م�ستح�سرات و منتوجات للتنظيف و العناية و جتميل الب�سرة و الكرميات التجميلية و  كرميات 
تفتيح الب�سرة و كرميات الوجه و الكرميات الباردة و  لو�سيون مزيل لل�سعر و  منتوجات �سبغ فروة و راأ�ش 
ال�سعر و منتوجات لت�سفيف ال�سعر  و تلوين ال�سعر و  اإزالة الألوان و م�ستح�سرات �سباغة و تلوين ال�سعر ؛ 

كرمي و لو�سيون اجل�سم؛  اأقنعة جتميلية  من �سمنها الكاجال و ال�سورما الواردة يف الفئة 3.
الواق�عة بالفئة: 03

التي منطوقها    Live healthy life with SAC الكلمات   العامة من  تتكون  العامة:  و�سف 
العربي هو  ليف هيلثي ليف ويذ �ساك. كتبت بحروف لتينية فقط باللون ال�سود و فوقها ر�سمة  على �سكل 
ورقتي �سجرة متطابقتني و عليها ر�سمة على �سكل م�ستطيل مكتوب عليها احلروف SAC. كتبت العامة 

ككل باللون الأزرق والأبي�ش والأ�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:          

              
املودعة حتت رقم : 273925                 بتاريخ : 2017/05/25 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: �سينزهني ميتيون تيك كو.، ليمتد.

باو‘ان  �سرتيت،  ك�سيك�سيانغ  هوانغتيان،  ب��ارك،  اإندا�سرتيال  يانغبيي  فايز،  اوف ثريد  3اف/2اإي��ه  وعنوانه: 
دي�سرتيكت، �سينزهني، ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
للهواتف  اأغطية  احلا�سوب؛  مفاتيح  األ��واح  باحلا�سوب؛  ملحقة  اأجهزة  البيانات(؛  ملعاجلة  )اأجهزة  قارنات 
الذكية؛ علب للهواتف الذكية؛ �سماعات راأ�ش؛ نظارات؛ �سواحن للبطاريات الكهربية؛ طقم اأغلفة للهاتف؛ 

ع�سي اآلة الت�سوير لل�سور ال�سخ�سية (اأحادية حتمل بيد واحدة).
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العامة: تتكون العامة من الكلمة MEETION التي منطوقها العربي ميتيون كتبت بحروف 
لتينية فقط ب�سكل كبري مميز وحديث باللون الأ�سود، ويوجد فوقها ر�سمة مميزة على �سكل مربع ثاثي 

الأبعاد باللون الأ�سود بينما يكون يف نف�ش الوقت �سكا ي�سبه احلرف الاتيني M اإم.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:        

                                            
املودعة حتت رقم : 273608                 بتاريخ : 2017/05/20 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: ت�ساينا تيان�سني اإجنينريينغ كوربوراي�سن.

وعنوانه: منرب 1، جينغجني رود، بيي�سني دي�سرتكت، تياجنني، ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الر�سم  البيئية؛  احلماية  جمال  يف  الأبحاث  امل��دن؛   تخطيط  الهند�سة؛   للم�سروعات؛   التقنية  الدرا�سة 
الهند�سي؛ التحاليل املتعلقة باإ�ستغال حقول النفط؛ البحث الكيميائي؛  تطوير م�ساريع البناء؛  اخلدمات 

املعمارية.
الواق�عة بالفئة: 42

و�سف العامة: العامة عبارة عن الأحرف الاتينية TCC منطوقها العربي تي �سي �سي كتبت ب�سكل 
كبري باللون الأزرق مع كتابة احلرفني C �سي ب�سكل مميز باللونني الأزرق و الأحمر، و توجد اأعلى ميني 

العامة ر�سمة على �سكل جنمة رباعية باللون الأحمر.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:     

                   
املودعة حتت رقم : 273609                 بتاريخ : 2017/05/20 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: جيانغك�سي اأور�سون نيو اإنريجي كو.، ليمتد.

وعنوانه: نورث اإريا اأوف �سانغيو اإند�سرتيال زون، هوانغبو تاون، �سانغيو كاونتي، ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

�سناديق  للمركبات؛  كهربية  م��رك��م��ات   ال��ب��ط��اري��ات؛  اأوع��ي��ة  امل��رك��ب��ات؛  يف  لا�ستخدام  كهربية  ب��ط��اري��ات 
كهربية؛  بطاريات  جلفانية؛  خايا  الأن��ود؛  بطاريات  اأن���ودات؛  الإن���ارة؛  يف  ت�ستخدم  بطاريات  البطاريات؛ 
البطاريات؛  �سواحن  �سوئية؛  كهربية  خايا  )مهابط(؛  ك��اث��ودات  �سم�سية؛  بطاريات  كهربية؛  مركمات 
معاجلات  ال�سحن؛  لإع��ادة  قابلة  بطاريات  الطاقة؛  لإنتاج  �سم�سية  األ��واح  للتاآكل؛  م�سادة  كاثودية  اأجهزة 
بيانات دقيقة؛ البطاقات الذكية )بطاقات الدوائر املدجمة(؛ برجميات احلا�سوب )م�سجلة(؛ اأجهزة فح�ش 
)كهرباء(؛  حمولت  وكابات(؛  )اأ�ساك  الكهربائي  للتيار  الرئي�سية  للم�سادر  مواد  املركبات؛  يف  ال�سرعة 

جمّمعات كهربيَّة.        
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العامة: العامة عبارة عن الكلمة OURSUN منطوقها العربي اأور�سون كتبت بحروف لتينية 
فقط ب�سكل كبري باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

من�ذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : م. متور المارات
EMIRATES DATES طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : متور المارات

املودعة بالرقم  : 280082     بتاريخ : 2017/9/26
باإ�سم :م. متور المارات

sec@emiratesdates.com :وعنوانه :ابوظبي ابوظبي �سندوق الربيد ابوظبي امييل
�ض�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :29 متور حم�سوه باللوز- متور- متور حم�سوه باجلوز.
. EMIRATES DATES و�سف العامة: العامة عبارة عن متور المارات يدنوها

عن  مبعزل   )EMIRATES )الم���ارات  كلمة  ا�ستخدام  عند  ح�سري  بحق  املطالبة  الإ���س��رتاط��ات:ع��دم 
كلمة  لعتبارها   )DATES )مت��ور  وكلمة  جغرافية  منطقة  ا�سم  الخرىلعتبارها  وبالو�ساع  العامة 

�سائعة ال�ستخدام يف الفئة حيث �ستكون حماية العامة مبجملها.
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200

من�ذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : م�سنع متور المارات

EMIRATES DATES FACTORY طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : م�سنع متور المارات
املودعة بالرقم  : 280080     بتاريخ : 2017/9/26

باإ�سم :م�سنع متور المارات
sec@emiratesdates.com :وعنوانه :ابوظبي ابوظبي �سندوق الربيد 79333 امييل

�ض�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :29 متور حم�سوه باللوز متور حم�سوه باجلوز متر مطحون 
معجون دب�ش التمر.

 EMIRATES و�سف العامة: العامة عبارة عن م�سنع متور الم��ارات يدنوها بني خطني متوازيني 
. DATES FACTORY

عن  مبعزل   )EMIRATES )الم���ارات  كلمة  ا�ستخدام  عند  ح�سري  بحق  املطالبة  الإ���س��رتاط��ات:ع��دم 
كلمة  لعتبارها   )DATES )مت��ور  وكلمة  جغرافية  منطقة  ا�سم  الخرىلعتبارها  وبالو�ساع  العامة 

�سائعة ال�ستخدام يف الفئة حيث �ستكون حماية العامة مبجملها.
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  دي�سمرب 2017 العدد 12200
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الفجر الريا�ضي

التابع   20 �سنا�ش  ال��ق��ارب  ط��اق��م  ت��وج 
ال��ري��ا���س��ي��ة يف �سلطة  ال�����س��وؤون  ل�����وزارة 
ع��م��ان وب��ق��ي��ادة ال��ن��وخ��ذة م��اج��د عامر 
اآل  ك��ا���ش  ���س��وط  ب��ط��ًا ل�سباق  امل��ع��م��ري 
م��ك��ت��وم اأغ���ل���ى ب���ط���ولت م��و���س��م ق���وارب 
ال��ت��ج��دي��ف امل��ح��ل��ي��ة 30 ق��دم��ا وال���ذي 
للريا�سات  ال�����دويل  دب���ي  ن����ادي  ن��ظ��م��ه 
يوم  ج��م��ريا  نخلة  ج��زي��رة  يف  البحرية 

اأول من اأم�ش اجلمعة.
على  ف���ردا   300 اإىل  ي�سل  م��ا  وج�سد 
قاعدة  يف  ا���س��ط��ف��ت  ق���ارب���ا   25 م���ن 
النطاق يف عمق جزيرة نخلة جمريا 
مبحاذاة هالها الغربي ج�سدوا ملحمة 
حتمل عبق املا�سي اجلميل و�سط ارقي 
الوجهات احل�سارية يف املنطقة واخلليج 
املراكز  ع��ل��ى  ت��ن��اف�����س��وا  ح��ي��ث  ال���ع���رب���ي 
يف  ال�سخمة  املالية   واجل��وائ��ز  الأوىل 
خط  نحو  ب�سواعدهم  واأب��ح��روا  ال�سباق 

النهاية مل�سافة ت�سل اإىل 3 كلم.
اهتمام  و�سط  ال�سباق  مناف�سات  وج��رت 
ال���دويل  دب���ي  ن����ادي  اإدارة  م���ن جم��ل�����ش 
للريا�سات البحرية وبح�سور علي نا�سر 
الإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ن��ائ��ب  باحلبالة 
جمل�ش  ع�سو  ح��ارب  اهلل  عبد  وحممد 
الإدارة املدير التنفيذي اإىل جانب هزمي 
و�سهد  ال�سباق.  م�سرف  القمزي  حممد 
مراحله  ط���وال  م��ث��ريا  تناف�ش  ال�سباق 
م��ن��ذ الن���ط���اق���ة وح����ى ال���و����س���ول اإىل 
برزت قدرات  النهاية حيث  بوابات خط 
يف  اللقب  حامل  ال��ق��ارب  طاقم  عنا�سر 
و�سيطرتهم    20 �سنا�ش  املا�سي  العام 
بها منت�سف  انفردوا  التي  املقدمة  على 
الطريق قبل اأن يو�سعوا الفارق ويغردوا  

منفردين بالقمة يف النهاية.
على  امل�ساركة  ال��ق��وارب  باقي  وتناف�ست 
املركز الثاين حيث و�سل اأكر من قارب 
يف وقت واحد ومتكن يف النهاية القارب 
مزاحم 70 ملالكه ال�سيخ �سقر بن �سعود 
النوخذة  وب��ق��ي��ادة  األ��ق��ا���س��م��ي  �سقر  ب��ن 
م���ن احتال  اح����م����دوه  اح���م���د حم��م��د 
لل�سباق  العام  الرتتيب  الثاين يف  املركز 
ملالكه   12 ادن����وك  ال���ق���ارب  ج���اء  بينما 
وبقيادة  احل��م��ادي  ع��ب��دال��ع��زي��ز  حم��م��د 

ابنه النوخذة عابد.
وح�سل القارب دبي 51 ملالكه النوخذة 
اح���م���د حم��م��د اإب���راه���ي���م امل���رع���ي على 
امل���رك���ز ال���راب���ع يف ال�����س��ب��اق ب��ي��ن��م��ا جاء 
58 ملالكه النوخذة عبد  القارب املغرية 
املركز  يف  احل��م��ادي  اهلل  عبد  ف�سل  اهلل 
اخلام�ش بينما متثلت املفاجاأة يف تراجع 
�سرطة  القارب  العام  الرتتيب  مت�سدر 
العامة ل�سرطة  التابع للقيادة   30 دبي 
اإ�سماعيل  حممد  النوخذة  وبقيادة  دبي 
املركز  على  وح�سوله  الفا�سي  م�سموم 

ال�ساد�ش.
ويف ب���اق���ي امل����راك����ز ج����اء ال����ق����ارب راأ�����ش 
15 بقيادة نا�سر ح�سن الكاأ�ش  اخليمة 
القارب  اح��ت��ل  بينما  ال�����س��اب��ع  امل��رك��ز  يف 
راأ�ش اخليمة 27 بقيادة النوخذة نا�سر 
فيما  ال��ث��ام��ن  امل��رك��ز  يف  ال��ك��اأ���ش  �سعيد 
احتل القارب الزعابي 8 ملالكه النوخذة 
�سيف حامد �سيف الزعابي املركز التا�سع 

11 بقيادة  وحل القارب وادي ال�سيجي 
يف  الزحمي  احمد  عبيد  �سامل  النوخذة 

املركز العا�سر.
و�سهد مقر نادي دبي الدويل للريا�سات 
احتفالية  ال�سياحي  امليناء  يف  البحرية 
قام  حيث  التتويج  مرا�سم  م��ع  متميزة 
علي نا�سر باحلبالة نائب رئي�ش جمل�ش 
اإدارة النادي يرافقه املقدم علي عبد اهلل 

الإنقاذ  ق�سم  رئي�ش  النقبي  الق�سيب 
دب��ي وه��زمي حممد  �سرطة  البحري يف 
بتتويج  ال�سباقات  اإدارة  مدير  القمزي 
اأ�سحاب املراكز اخلم�سة الأوىل يف �سباق 
اغ��ل��ي بطولت  اآل م��ك��ت��وم  ك��ا���ش  ���س��وط 
ال��ت��ج��دي��ف يف امل��و���س��م ال��ري��ا���س��ي وهي 
الثاين  ومزاحم  الأول  �سنا�ش  القوارب 
وادن����وك ال��ث��ال��ث ودب���ي ال��راب��ع واملغرية 

اخلام�ش.
اإ�ضادة

وح���ر����ش ع��ل��ي ن��ا���س��ر ب��احل��ب��ال��ة نائب 
الدويل  دب��ي  ن��ادي  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
للريا�سات البحرية على الإ�سادة بحجم 
والهتمام  احل��دث  يف  الكبرية  امل�ساركة 
واملاك  النواخذة  قبل  من  حم��دود  اإل 
ملكانتها  ال���ت���ظ���اه���رة  اإجن������اح  اج����ل  م���ن 

التاريخية كونها حتمل ا�سما عزيزا اإىل 
قلوب اجلميع اإ�سافة اإىل اأنها تعد اعرق 
ال�سباقات منذ عام 1998 واطفت اأول 

من اأم�ش اجلمعة ال�سمعة 21.
واأو�سح اأن نادي دبي الدويل للريا�سات 
تطوير  على  �سنويا  يحر�ش  البحرية 
ال��ك��ث��ري م��ن املظاهر  احل����دث واإ���س��اف��ة 
يف  ج�سدت  وال��ت��ي  اجلميلة  الحتفالية 

روح ال��ت��ع��اون واخل���ط���وات امل��ت��م��ي��زة يف 
النطاقة  ق���اع���دة  ب��اإ���س��اف��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
التحكيم  جلان  مهمة  من  �سهلت  والتي 
اأنف�سهم  امل�ساركني  املت�سابقني  واأي�����س��ا 
الأم��ر الذي جعل احلدث مي�سي بنحو 

مر�ش وجميل.
نادي  اإدارة  جمل�ش  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  وه��ن��اأ 
وزارة  البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دبي 

عمان  �سلطنة  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال�����س��وؤون 
ال�سباق  يف  والنت�سار  بالفوز  ال�سقيقة 
موؤكدا   20 �سنا�ش  ال��ق��ارب  طاقم  عرب 
مبا  تعزز  العماين  الفريق  م�ساركة  اأن 
���س��ك م��ن اأه����داف ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف 
توطيد اأوا�سر املحبة والإخاء بني اأبناء 

دول جمل�ش التعاون اخلليجي.
لأبناء  اخلام�ش  بالتتويج  كبرية  فرحة 

�سلطنة عمان
ارتفعت اأهازيج الن�سر والفرح من طاقم 
القارب �سنا�ش 20 وهم يختلفون �سويا 
بعد نهاية ال�سباق مبا�سرة وعند مرا�سم 
والكبري  الغايل  باللقب  بالفوز  التتويج 
الثانية  للمرة  الفوز  القارب  حيث حقق 
على التوايل وللمرة اخلام�سة منذ عام 

.2011
املعمري  ع��ب��داهلل عامر  ال��ن��وخ��ذة  وق��ال 
ال��ت��ف��وق لدي  ���س��ر  اأن  ال���ق���ارب  ن���وخ���ذة 
الأول  امل���ق���ام  ي���ع���ود يف  ال����ق����ارب  ط���اق���م 
على  واملحافظة  امل�ستمر  ال��ت��دري��ب  اإىل 
الطاقم  اأف��راد  اأن  اإىل  امل�ساركات م�سريا 
وزع�����وا ج��ه��ده��م ب���ذك���اء ط����وال مراحل 
ال�سباق منذ النطاقة وحتى الو�سول 

اإىل خط النهاية.
مزاحم يع�د ملن�ضة الكبار

النوخذة  حم���ي���ا  ع���ل���ى  ال���ف���رح���ة  ب�����دت 
قائد  اح��م��دوه  حممد  اح��م��د  املخ�سرم 
70 وذل��ك بعد العودة  ال��ق��ارب م��زاح��م 
من جديد اإىل من�سة التتويج من خال 
احتال املركز الثاين يف ال�سباق الكبري 
خلف القارب �سنا�ش بطل الن�سخة 21.

واعترب احمدوه اأن النتيجة التي حتققت 
الكبري  احل���د  اإىل  م��ر���س��ي��ة  ال�����س��ب��اق  يف 
من�سات  اإىل  ال��ع��ودة  م���ذاق  وان  خا�سة 
التتويج يعد اأمرا �سعبا يف وجود قوارب 

متلك حظوظا قويا يف املناف�سة.
ويحفظ التاريخ لطاقم القارب مزاحم 
اآل  ك��ا���ش  يف  الكبري  باللقب  ال��ف��وز   70
مكتوم لقوارب التجديف املحلية قبل 3 
اآل  اأع��وام عندما توج الطاقم بقل كا�ش 

مكتوم رقم 17.
النتائج 

 3- ،70 ، -2 مزاحم   20 �سنا�ش   1-
ادن��وك 12 ، -4 دب��ي 51 ، -5 املغرية 
راأ�ش   7- ،  30 دب��ي  �سرطة   6-  ،  58
اخليمة 15 ، -8 راأ�ش اخليمة 27 ، -9 
 11 ال�سيجي  وادي   10-  ،  8 الزعابي 
 ،  34 55 ، -12 ال��ربق  ، -11 جلفار 
-13 وادي حام 40 ، -14 راأ�ش اخليمة 
42 ، -15 وادي حام 99 ، -16 �سميح 
، -18 ثوبان   66 الذهب   17-  ،  29
 65 الذهب   21- ،  5 ، -20 دبي   10
، -22 الذهب 64 ، 23 -ال�سارقة 32 

، -24 عناد 14 ، -25 �سينار 41.

اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  اعتمد 
مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ش جمل�ش دبي الريا�سي، 
نتائج الن�سخة الثالثة من “نظام ت�سنيف الفعاليات 
-2016 ال��ري��ا���س��ي  ل��ل��م��و���س��م  ب��دب��ي  الريا�سية” 

اأطلقه  ال��ذي  و  العامل،  نوعه يف  من  الأول   2017
كمبادرة   2014 ال��ع��ام  يف  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي  جمل�ش 
البطولت  تنظيم  ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر  لتنظيم  رائ����دة 
، ح��ي��ث ُت�سنَّف  ال��ري��ا���س��ي��ة يف الإم�����ارة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
التنظيم،  النجوم ح�سب جودة  بعدد من  فعالية  كل 
وذلك وفق �ست فئات هي: الأثر البيئي، والرتويجي، 
والجتماعي، والريا�سي، والقت�سادي، و اإ�سافة اإىل 

الأثر التنظيمي.
واأثنى �سمو ويل عهد دبي على جهود فريق جمل�ش 
دب���ي ال��ري��ا���س��ي ال��ت��ي اأث���م���رت اب��ت��ك��ار وت��ط��ب��ي��ق هذا 
النجاح   “ �سموه:  وق��ال  عاملياً  امل�سبوق  غري  النظام 
الإمارات  اأبناء  ق��درة  يوؤكد  النظام  ال��ذي حققه هذا 
املجالت؛ فهو  اإجن��ازات فريدة يف �ستى  على تقدمي 
الريا�سي  دبي  اأطلقها جمل�ش  فكرة وطنية خال�سة 
ال��ري��ا���س��ي م��واك��ب��ا يف ذل��ك جميع  ال��ق��ط��اع  لتطوير 
ت�سهدها دولة  ال��ت��ي  وامل��ت��ن��وع��ة  ال��ك��ب��رية  ال��ت��ط��ورات 
منذ  املجل�ش  عمل  حيث  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
تاأ�سي�سه على الرتقاء مب�ستوى القطاع الريا�سي يف 
دبي، واإي�ساله اىل م�ستويات عاملية رفيعة من خال 
واإطاق  ال��ربام��ج  واب��ت��ك��ار  ناجحة  مم��ار���س��ات  تبّني 

املبادرات التي تدعم تلك الأهداف وتوؤكد حتقيقها«.    
ال��ري��ا���س��ي جزءاً  ال��ق��ط��اع  �سموه:” مي��ّث��ل  واأ����س���اف 
دائما  نعمل  و  واق��ت�����س��ادن��ا،  جمتمعنا  م��ن  اأ���س��ا���س��ي��اً 
التميز والبتكار هو يف مقدمة ركائز  اأن يكون  على 
���س��رياً على نهج  امل��ه��م، وذل��ك  العمل يف ه��ذا القطاع 
مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي، 
رعاه اهلل، باأن نكون الرقم 1، كما �سنوا�سل التقييم 
املجال،  ه��ذا  يف  املتميزين  وتقدير  للعمل،  امل�ستمر 
واخلا�ش  احلكومي  القطاعني  بني  التعاون  وتعزيز 
وحتفيزهما على  اأداء دورهما الوطني جتاه املجتمع 
وال��ري��ا���س��ي��ني ب�سكل خ��ا���ش، وت��وف��ري �سبل  ع��م��وم��اً 
النجاح لهم لتحقيق معدلت منو تتنا�سب مع النمو 

والتطور  الذي ت�سهده خمتلف قطاعات الدولة«.
الإي��ج��اب��ي لنظام  الأث���ر  ع��ن ثقته يف  واأع���رب �سموه 
دبي  يف  الريا�سية  الفعاليات  تعزيز  يف  الت�سنيف 
كماً ونوعاً وقال �سموه: “يوؤكد ارتفاع عدد منظمي 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���س��ي��ة امل��درج��ني يف ن��ظ��ام ت�سنيف 
جناح  الت�سنيف،  من  الثالثة  الن�سخة  يف  الفعاليات 
اأهدافه ويف مقدمتها حتفيز  النظام يف حتقيق  هذا 
بجودة  الرت��ق��اء  على  الريا�سية  الفعاليات  منظمي 

وفق  ال��ن��ج��اح  م�ستلزمات  جميع  وت��وف��ري  التنظيم، 
املعايري املو�سوعة بعناية«.

بدوره تقّدم �سعادة مطر الطاير، نائب رئي�ش جمل�ش 
ال�سيخ  �سمو  اإىل  وال��ع��رف��ان  بال�سكر  الريا�سي  دب��ي 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي 
الرعاية والدعم  الريا�سي، على  رئي�ش جمل�ش دبي 
ال��ري��ا���س��ي، وع��ل��ى توجيهات  ل��ل��ق��ط��اع  ال���احم���دود 
�سموه ال�سديدة التي ت�سكل منهاج عمل ملجل�ش دبي 
اإدارة وتطوير القطاع الريا�سي وجعل  الريا�سي يف 
ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال ممار�سة  امل����دن  دب���ي يف ����س���دارة 

الريا�سة وتنظيم الفعاليات الريا�سية املختلفة.
اإدارة  ملجل�ش  الأول  الجتماع  “منذ  الطاير:  وق��ال 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  ح���ّدد  ال��ري��ا���س��ي،  دب��ي  جمل�ش 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ش 
املجل�ش الأهداف الكبرية التي نعمل على حتقيقها، 
وقد بات ال�سري على نهج القيادة الر�سيدة يف ت�سجيع 
البتكار والإبداع يف العمل، و تنفيذ توجيهات �سموه 
وحتقيق  الأه�����داف،  تلك  لتحقيق  لنا  عمل  منهاج 
ق��ط��اع مهم وح��ي��وي ه��و قطاع  التميز والب��ت��ك��ار يف 
الريا�سة، مع الهتمام بتطوير القطاع للو�سول به 

اىل اأرقى امل�ستويات العاملية يف الإدارة و التنظيم.« 

مرموقة  مبكانة  اليوم  دبي  تتمتع  الطاير:  واأ�ساف 
ا���س��ت�����س��اف��ة وتنظيم  ال��ع��امل��ي��ة يف  امل�����دن  ن��خ��ب��ة  ب���ني 
والدولية  والقليمية  املحلية  الريا�سية  الفعاليات 
املختلفة؛ يف الوقت الذي زاد فيه عدد تلك الفعاليات 
غري  ���س��ن��وي��ا،  ف��ع��ال��ي��ة   400 م��ن  اأك����ر  اإىل  لي�سل 
الزيادة  على  نركز  ل  الريا�سي  دب��ي  جمل�ش  يف  اأننا 
اأي�سا  باجلودة  لارتقاء  ن�سعى  بل  وح�سب،  الكمّية 
جاء  وق��د  التميز،  على  املنظمني  وحتفيز  والبتكار 
الريا�سية  الفعاليات  ت�سنيف  لنظام  املجل�ش  ابتكار 
منظمي  وتقييم  لت�سنيف  و�سيلة  ليكون  واط��اق��ه 
الفعاليات وفق اآليات متعمدة ومعلنة، وليكون اأي�سا 
من�سة لتكرمي املتميزين منهم وتقديرهم، وحتفيز 

املنظمني الآخرين على اأن يحذو حذوهم.
ت�سنيف  فعاليات   4 منح  الثالثة  الن�سخة  و�سهدت 
العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  جولة  بطولة  وه��ي:  جن��وم   5
�ستاندارد  وم��اراث��ون  العاملي،  دب��ي  وك��اأ���ش  للجولف، 
للدراجات  ال�����دويل  دب����ي  وط�����واف  دب����ي،  ت�����س��ارت��رد 
على  احلا�سلة  الريا�سية  الفعاليات  اأم��ا  الهوائية.  
الت�سنيف، فهي: �سباق دبي  اأعلى الدرجات يف فئات 
دا�ش جلري التتابع يف فئة الأثر التنظيمي، وبطولة 
الأثر  فئة  يف  الرجبي  ل�سباعيات  الإم����ارات  ط��ريان 

القت�سادي، وملتقى الإبداع الريا�سي الثامن يف فئة 
 »MKFA الأثر الريا�سي، وبطولة “اإم كيه اإف اأيه
الدولية للمبارزة يف فئة الأثر الجتماعي، وموؤمتر 
الأثر  فئة  يف  ع�سر  احل���ادي  ال���دويل  الريا�سي  دب��ي 
للفرو�سية يف فئة  ال��دويل  دبي  الرتويجي، وموؤمتر 
قد  الفعاليات  ت�سنيف  ن��ظ��ام  وك���ان  البيئي.  الأث���ر 
�سهد منوا كبريا يف خمتلف جوانبه خال 3 �سنوات 
فقط، حيث بلغ عدد املنظمني امل�سجلني يف النظام يف 
الن�سخة الوىل 172 منظما، ثم ارتفع يف الن�سخة 

الثالثة واحلالية اإىل 418 منظما.
خمتلف  يف  ت�سنيفها  مت  التي  الفعاليات  ع��دد  وزاد 
ال��ف��ع��ال��ي��ات املحلية  ارت���ف���ع ع����دد  امل����ج����الت، ح��ي��ث 
 297 178 يف الن�سخة الوىل اىل  واملجتمعية من 
عدد  ارتفع  كما  للنظام،  الثالثة  الن�سخة  يف  فعالية 
الن�سخة  23 يف  امل��وؤمت��رات واملعار�ش واجل��وائ��ز من 

الثانية اإىل 43 يف الن�سخة الثالثة.
عدد  يف  من��وا  النظام  م��ن  الثالثة  الن�سخة  و�سهدت 
ارتفع عدد  الفعاليات حيث  واجلمهور يف  امل�ساركني 
امل�ساركني اىل 465 األف يف الن�سخة الثالثة بعد اأن 
اأعداد  وارتفعت  الوىل،  الن�سخة  يف  األفا   370 كان 
اجلمهور اإىل مليون و980 األف متفرج من خمتلف 

مليونا  ك��ان  اأن  بعد  الثالثة،  الن�سخة  يف  اجلن�سيات 
و260 األفا يف الن�سخة الوىل من النظام.

عنا�سر:  ع��دة  ح�سب  فعالية  ك��ل  ت�سنيف  وُي��ج��رى 
مدى  على  ع��اوة  وتكنولوجية،  ولوج�ستية،  مالية، 
م�ساركة املراأة يف الفعالية و توفري الفر�سة لأ�سحاب 
هذه  من  ولكل  الفعالية،  من  ج��زءاً  ليكونوا  الهمم 
العنا�سر نقاط تدخل يف احت�ساب النتيجة النهائية 
للت�سنيف، فيما يتم قيا�ش النمو القت�سادي للفعالية 
الأعمال،  ومن��و  ال�سياحة  بتطور  تتعلق  اأرق���ام  ع��رب 
ولكل منهما نقاط توؤثر يف النتيجة، وينطبق نف�ش 
الأمر على النمو الريا�سي الذي يت�سمن على تطور 
ُيقا�ش  فيما  امل�ساركني،  اأع��داد  وارت��ف��اع  الفني  الأداء 
خال  من  الجتماعي  امل�ستوى  على  الفعالية  منو 
دورها يف تعزيز الروابط بني خمتلف اأفراد املجتمع، 

ورفع ن�سبة �سعادتهم كم�ساركني ومتفرجني.
كل  بتقييم  اخلا�سة  املعلومات  على  احل�سول  ويتم 
����س���وؤاًل حول   81 الأج���وب���ة ع��ن  فعالية م��ن خ���ال 
م  ملُنظِّ موجهة  منها   54، التنظيم  جوانب  خمتلف 
النتيجة  من   66% اجابتها  وزن  وي�سكل  الفعالية 
وي�سكل  للجمهور  موجهني  ���س��وؤال  و13  النهائية، 
و14  النهائية،  النتيجة  م��ن   16% اجابتها  وزن 
دبي  جمل�ش  ي�سكله  ال��ذي  املخت�سني  لفريق  ���س��وؤال 
النتيجة  من   18% اجابتها  وزن  ويبلغ  الريا�سي 

النهائية.

ال�سريعة للزوارق  العامل  ببطولة  اأبوظبي  فريق  بتتويج  خليفة  بن  �سلطان  تيم” تهنئ  "الفيكتوري 

للمرة الثانية على الت�ايل واخلام�ضة يف تاريخ احلدث

)�سنا�س 20( بطل كا�س اآل مكتوم لقوارب التجديف 
)مزاحم 70 ( يخطف مركز ال��ضيف و) ادن�ك( يف املركز الثالث

الدكتور  ال�سيخ  �سمو  تيم  الفيكتوري  موؤ�س�سة  اإدارة  هناأ جمل�ش 
رئي�ش  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان 
للريا�سات  ال���دويل  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة 
اأبوظبي بطا للعامل يف مناف�سات  البحرية بفوز وتتويج فريق 
اأ�سدل  “ ال��ت��ي  “ فورمول1  ال�سريعة  ل��ل��زوارق  ال��ع��امل  بطولة 

ال�ستار على مناف�ساتها اأم�ش الول اجلمعة يف ال�سارقة.
البطولت  لأ�سبوع  املنظمة  العليا  للجنة  ال�سكر  املجل�ش  وجه  و 
العاملية يف ال�سارقة الذي تنظمه هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي 
بال�سارقة بالتعاون مع نادي ال�سارقة الدويل للريا�سات البحرية 
بالنجاح  م�سيدا  ب��الإم��ارة  واملوؤ�س�سات  الهيئات  جميع  من  بدعم 
اأيام  ث��اث��ة  ا�ستمر  ال���ذي  فورمول1  ���س��ب��اق  لفعاليات  ال��ك��ب��ري 

متتالية ومثل م�سك اخلتام جلولت املو�سم يف البطولة العاملية.
واأ�ساد املجل�ش مب�ساركة فريق املوؤ�س�سة يف البطولة العاملية التي 
يف  الأوىل  للمرة  الفريق  تاألق  خال  من  جديدا  جناحا  حققت 
بطلنا  وف��وز  اإ�ش”   4 “ اإف  ال�سريعة  ل��ل��زوارق  العاملية  اجلائزة 
باملركز   4 ف��ي��ك��ت��وري  زورق  ق��ائ��د  امل��ن�����س��وري  من�سور  ال�����س��اع��د 
نقطة   116 بر�سيد  العاملية  للبطولة  العام  الرتتيب  يف  الأول 
يف  اخلتامية  اجل��ول��ة   - ال�سارقة  ج��ائ��زة  مناف�سات  اأن��ه��ي  بعدما 
الذي  املن�سوري  من�سور  ال�ساعد  بطلنا  واأ�ساف  الثالث.  املركز 
خلزائن  ج��دي��دا  اجن���ازا  املوؤ�س�سة  �سفراء  اإىل  ف��رتة  قبل  ان�سم 
حيث  امل�ستقبل  لأب��ط��ال  توؤ�س�ش  جديدة  فئة  يف  تيم  الفيكتوري 
تعترب فئة اأف 4 اأ�ش البوابة التي تقود امل�ساركني يف عامل �سباقات 

ال��زوارق ال�سريعة اإىل الح��رتاف يف الفئات الأك��رب. وقال حريز 
الفيكتوري  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  حريز  بن  حممد  امل��ر 
تيم اإن من�سور املن�سوري الذي يعد احدث املت�سابقني املواطنني 
املن�سمني اإىل فر�سان موؤ�س�سة الفيكتوري تيم م�سروع بطل عاملي 
كبري موؤكدا اأنه ميتلك املوهبة التي توؤهله للم�ساركة م�ستقبا 
للزوارق  العامل  بينها مناف�سات بطولتي  الأكرب ومن  الفئات  يف 
ال�سريعة -فورمول1 وفورمول2. وهناأ حريز املر بطلنا ال�ساعد 
املن�سوري منوها اإىل اأنه اأبلى باء ح�سنا يف اجلولتني الأخريتني 
يف اأبوظبي وال�سارقة وجنح يف الو�سول اإىل هدفه بانتزاع �سدارة 
العاملي  اللقب  تيم  الفيكتوري  موؤ�س�سة  واإه���داء  العام  الرتتيب 

للجائزة العاملية متطلعا للمزيد م�ستقبا.

حمدان بن حممد يعتمد نتائج ت�سنيف الفعاليات الريا�سية بدبي

العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3427  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-علي �سبيل علي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
الدعوى  اأق��ام عليك  ����ش.ذ.م.م قد  الفنية  امل��دين لاعمال  �سركة �ساح 
مبلغ  ب��اداء  عليه  املدعى  وال��زام  �سيكات  با�سرتاداد  املطالبة  ومو�سوعها 
وقدره 26000 درهم والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت 
بالقاعة  �ش   8.30 ال�ساعة   2018/1/4 امل��واف��ق  اخلمي�ش  ي��وم  جل�سة  لها 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3924  جتاري جزئي

���ش.ذ.م.م 2- اني�ش ايبني فيتا تيتو  اىل املدعي عليهما / 1-ذا �سريكل ميديا 
البناء  م��واد  لتجارة  دا�ستيك  املدعي/  ان  القامة مبا  فيايل جمهويل حمل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  امل�سلم  علي  م�سعود  حمد  حممد  وميثله:  ����ش.ذ.م.م 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم مببلغ وقدره 3700 درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماه والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء 
املوافق 2017/12/26 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2347  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-ابراهيم م�سطفى جماهد احمد جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ م�سرف الهال �ش.م.ع - مكتب ادارة - فرع برج البحر قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )665.210.42( 
املعجل با  بالنفاذ  و�سمول احلكم  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
ال�ساعة 9.30 �ش  كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/12/25 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12200 بتاريخ 2017/12/17   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/610  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-انزهيليكا ياكوبوفا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة 
متويل م�ساهمة خا�سة وميثله:احمد مهري خمي�ش عبيد بن م�سحار قد اأقام عليك 
والزام  امل���وؤرخ���ة:2008/8/4  الج���ارة  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وقدره  مبلغ  ودف��ع  ال�سواغل  من  خاليه  مو�سوعها  ال��وح��ده  بت�سليم  عليها  املدعي 
)605.951( درهم كتعوي�ش والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
Ch1.B.8 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ش  املوافق 2017/12/24  جل�سة يوم الحد 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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م��وريني���و ي�سم���ح لالعب���ني ب����دلء بال��رحي����ل يف ال�ست����اء 
  اأكد الربتغايل جوزيه مورينيو مدرب نادي مان�س�سرت يونايتد 
مكانا  يحجزوا  مل  لاعبني  �سيتيح  انه  القدم،  لكرة  الإنكليزي 
النتقالت  ف���رتة  يف  ب��ال��رح��ي��ل  الأ���س��ا���س��ي��ة،  ت�سكيلته  يف  ل��ه��م 
يف  نف�سه  الأ�سلوب  اعتمد  امل��درب  وك��ان  املقبل.  ال�سهر  ال�ستوية 
املا�سي،  ال��ع��ام  يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون  ال�ستوية  الن��ت��ق��الت  ف��رتة 
�سنايدرلني  م��ورغ��ان  الفرن�سي  اأم��ث��ال  من  لعبني  رحيل  واأت���اح 
والهولندي ممفي�ش ديباي، بحثا عن وقت اأكر للعب يف ت�سكيلة 
توفري  اىل  مورينيو  خ��ط��وة  ت���وؤدي  ق��د  ال�سنة،  وه���ذه  اأ�سا�سية. 
خمرج لاعبني كالأرمني هريك خميتاريان واليطايل ماتيو 
دارميان ولوك �سو، وذلك بعد بقائهم لفرتات طويلة على مقاعد 

البدلء.

وربط مورينيو الذي يحتل فريقه حاليا املركز الثاين يف ترتيب 
املت�سدر  القدم، بفارق كبري عن  املمتاز لكرة  الدوري النكليزي 
مرحلة،   17 ب��ع��د  نقطة   11 يبلغ  �سيتي  مان�س�سرت  غ��رمي��ه 
ال�سماح لاعبني بالرحيل يف حال رغبوا بذلك، ويف حال توافر 
عر�ش منا�سب. وقال املدرب ردا على �سوؤال عما اذا كان م�ستعدا 
ال�سعر  ت��واف��ر  اذا  ذل���ك،  “اأعتقد  ك��ه��وؤلء،  لع��ب��ني  ع��ن  للتخلي 
املنا�سب هذه هي مقاربتي كمدرب، يف احلالت التي يطلب فيها 

النادي راأيي«.
اأ�ساف “اأعتقد ان لكل لعب �سعره اذا كان الاعب غري �سعيد، 
جيدا  نعتربه  ال���ذي  بال�سعر  مرفقا  للرحيل  بطلب  ت��ق��دم  اذا 
اإلينا، كما ح�سل املو�سم املا�سي مع ممفي�ش ومورغان،  بالن�سبة 

لن اأرف�ش اأبدا«. وتطرح يف الأ�سابيع املا�سية اأ�سئلة حول م�ستقبل 
خميتارين الذي ان�سم اىل يونايتد قادما من بورو�سيا دورمتوند 
الملاين يف متوز يوليو 2016. فبعد اأداء جيد يف الن�سف الثاين 
يف  اأ�سا�سيا  عن�سرا  �سيكون  الاعب  ان  ب��دا  املا�سي،  املو�سم  من 
ت�سكيلة مورينيو هذا املو�سم، اإل ان تراجع م�ستواه موؤخرا جعله 
مي�سي وقتا طويا على مقاعد البدلء. ومل ي�سارك خميتاريان 
ت�سل�سي  املمتاز  ال���دوري  لقب  حامل  �سد  امل��ب��اراة  منذ  كاأ�سا�سي 

مطلع نوفمرب.
ووجد �سو نف�سه يف و�سع م�سابه لفرتات طويلة، علما انه يقدم 
�سد  امل��ب��اراة  يف  كاأ�سا�سي  و���س��ارك  املا�سية،  الفرتة  يف  جيدا  اأداء 

بورمنوث الأربعاء �سمن املرحلة 17 )-1�سفر(.

دبي من�سور بن حممد يتوج فريق ني�سان ليف بطاًل لبولو ال�ساطئ دبي 2017  ن��ادي  رئي�ش  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ من�سور بن حممد  �سمو  توج 
الدويل للريا�سات البحرية، فريق ني�سان بكاأ�ش بطولة بولو ال�ساطئ دبي 
2017 التي تقام للعام الثالث على التوايل برعاية �سركة “ني�سان”، والتي 

انطلقت مناف�ساتها اأم�ش الول يف �سكاي دايف دبي.
النهائية على  املباراة  ف��وزه يف  بعد  البطولة  كاأ�ش  ني�سان ليف  ون��ال فريق 
فريق رويال بريلز بواقع 9-6، بينما حل فريق هيلز يف املركز الثالث اأثر 

فوزه على فريق اأرت مارين بنتيجة 1-5.
�سروره  ع��ن  الريا�سي،  دب��ي  ع��ام جمل�ش  اأم��ني  ح��ارب  �سعيد  �سعادة  وع��رب 
بالنجاح الذي حققته بطولة بولو ال�ساطئ التي تعد من البطولت املهمة 
واملميزة يف الأجندة الريا�سية ال�سنوية بدبي، م�سيفاً اأن هذه البطولة ولدت 
يف دبي، وانت�سرت يف العامل، كما اأ�سبحت اإ�سافة كبرية للتنوع الذي مييز 
اأجندتنا الريا�سية ال�سنوية، وملتقى لأبرز جنوم ريا�سة البولو وع�ساقها. 
واأكد �سعيد حارب على اأن جمل�ش دبي الريا�سي حري�ش على توفري اأ�سباب 
النجاح والتطور للفعاليات الريا�سية املختلفة، ودعم �سبل جناحها وتعزيز 

مكانة الدولة يف رعاية الريا�سة وتنظيم بطولتها املتنوعة.
وقد متيزت ن�سخة هذا العام من البطولة منذ انطاقتها الأوىل يف دبي 
عام 2004 مب�ساركة وا�سعة من لعبني حمليني ودوليني ينحدرون من 
دول مثل الأرجنتني واأملانيا واململكة املتحدة، اإ�سافة اإىل م�ساركة الأخويني 
طارق ورا�سد البواردي، اللذين ميثان الإمارات العربية املتحدة ويلعبان 

دوراً موؤثراً يف امل�سهد املحلي والدويل لريا�سة البولو.

ال��دول��ي��ة املفتوحة  ب��ط��ول��ة الإم������ارات  ت��دخ��ل 
رعاية  حتت  مبارياتها  تتوا�سل  التي  للبولو 
رئي�ش  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ف��اح  ال�سيخ  �سمو 
اخليل  ل�����س��ب��اق  غ��ن��ت��وت  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����ش 
والبولو وبدعم من جمل�ش اأبوظبي الريا�سي 
الوكيل  موتورز،  برميري  �سركة  من  ومقدمة 
اأبوظبي تدخل  ل�سيارات مازراتي يف  الر�سمي 
التاأهل للدور  اليوم الحد مرحلة  بعد ع�سر 
ق��ب��ل ال��ن��ه��ائ��ي ل��ل��ب��ط��ول��ة ال���ت���ي ت��خ��ت��ت��م يوم 
اأبو  يف  غنتوت  ن��ادي  مباعب  املقبل  اجلمعة 
ع�سر  الأوىل  مباراتها  ت�سهد  وال��ت��ي   ، ظبي 

فريقي  بني  يجمع  ال��ذي  اللقاء  الح��د  اليوم 
المارات وديزرت بامل والتي يدخلها كل فريق 
بطموح حتقيق الفوز الأول يف البطولة بعد ان 

ابتعدا من مرحلة التاأهل للدور الثاين.
والذي  اأه��م��ي��ة  اأك���ر  ال��ث��اين  ال��ل��ق��اء  و�سيكون 
يجمع ب��ني ف��ري��ق��ي ول��ف�����ش م��ه��رة ال��ث��ال��ث يف 
املت�سدر  اأب���و ظبي  ف��ري��ق  م��ع  ال��ع��ام  الرتتيب 
مباريات  ث���اث  يف  ت���ع���ادل  اأو  ه��زمي��ة  ب����دون 
فيما  ن��ق��اط،   6 ول��ه  اليهبوين  ف��ار���ش  بقيادة 
ديزرت  على  ف��وز  م��ن  نقطتني  ولف�ش  لفريق 
ب���امل وخ�����س��ارت��ه م���ن ف��ري��ق م���ازرات���ي وف���وزه 

فريق  لقاء  قبل  امله  يجدد  ال��ي��وم  م��ب��اراة  يف 
التمهيدي  ال��دور  مباريات  ختام  يف  الم���ارات 
لتلك البطولة مما يك�سب مباراة اليوم اأهمية 
تناف�سية بني الفريقني حيث يقود فريق مهرة 

طارق احلبتور.
�سهدت  قد  اجلمعة  الأول  اأم�ش  جولة  وكانت 
ال���ف���وز امل���ث���ري ال�����ذي ح��ق��ق��ه ف���ري���ق م���ازرات���ي 
4 نقاط على فريق ولف�ش  الو�سيف بر�سيد 
مهرة الثالث بر�سيد نقطتني بنتيجة 8-10 
اأهداف   4 وقد �سجل لفريق مازراتي لوكا�ش 
وهدفني لكل من عبداهلل بن د�سمال وفيليب 

.. فيما �سجل  وهدف واحد �سجله جريغريو 
وهدفا  اأه���داف   6 ديغو  مهرة  ولف�ش  لفريق 
املباريات  وادار  وت���وم���ا����ش  ج�����س��ت��و  م���ن  ل��ك��ل 
فاز  الثانية  امل��ب��اراة  ويف  ومار�سيلو..  رافائيل 
املت�سدر مع فريق  اأب��و ظبي  ف��از فريق  فريق 
المارات 6-2 مما اأهل فريق اأبو ظبي للدور 
التمهيدي  ال��دور  مباريات  ختام  قبل  الثاين 
وقد �سجل لفريق اأبو ظبي اليبهوين �سنتياغو 
بارتيكو  اأه��داف وهدفني لاعب   3 كرندا�ش 
وه��دف��ا ل��اع��ب اليبهوين ول��ف��ري��ق الم���ارات 

�سجل بابلو، اكونا.

اأر�ش امللعب و�سم لعبني بارزين  اأبعد من التطوير على 
جرمان  �سان  باري�ش  ن��ادي  يعمل  نيمار،  كالربازيلي 
ع��ل��ى ت��ن��وي��ع ح�����س��وره يف جم����الت ت��رف��ي��ه��ي��ة، يف 
اململوك  الفرن�سي  ال��ن��ادي  ي��اأم��ل  ا�سرتاتيجية 
قطريا، ان تتيح له ا�ستقطاب م�سجعني ومداخيل. 
املجالت  م��ن  بع�ش  الأل���ع���اب...  املو�سة،  املو�سيقى، 
التي يعمل نادي العا�سمة ومت�سدر ترتيب دوري كرة 
القدم املحلي، على تعزيز �سراكاته فيها. ويف حني كان 
اأق��ام يف ملعبه هذا النمط من  اأول من  ن��ادي ليون 
“ا�سكايب  با�سم  بالإنكليزية  تعرف  التي  الألعاب 
غامي” )تقوم على اأحجيات ومغامرات لتنفيذ 
�سيقوم  حم����دد(،  وق���ت  يف  م��ط��ل��وب��ة  مهمة 
النادي الباري�سي بالتو�سع يف جمريات 
الأل���ع���اب وم��ك��ان��ه��ا، ل�سيما  ه���ذه 
خو�ش  للم�ساركني  �سيتيح  وانه 
التحديات يف اأماكن من ملعبه 
على  مينع  م��ا  ع���ادة  ال�سهري 
دخ���ول���ه���ا. فمن  امل�����س��ج��ع��ني 
غرف تبديل املاب�ش اىل مق�سورة 
كبار ال�سخ�سيات، ومن نفق خروج الاعبني اىل اأر�ش 
امللعب، �سيفتح “بارك دي بران�ش” اأبوابه ل� “حمققني” 

ي�سعون خال 90 دقيقة للعثور على غر�ش �سائع عرب توجيه 
اأ���س��ئ��ل��ة لأك����ر م���ن 10 م���وؤدي���ن ك��وم��ي��دي��ني ي��ق��وم��ون ب�����اأدوار 
امل�سور  الأم���ن وحتى  ك��امل��درب وم�����س��وؤول  ال��ن��ادي،  م�سوؤولني يف 
باري�ش  داخ���ل  ج��ي  ا���ش  ب��ي  اإن�سايد  ن�ساط  و�سيكون  الر�سمي. 
�سان جرمان، الأحدث �سمن �سل�سلة من الن�ساطات الرتفيهية 
التي قام بها النادي يف الفرتة املا�سية، �سملت التعاون مع فرقة 
ليغ،  جا�ستي�ش  لفيلم  وال��رتوي��ج  املو�سيقية،  �ستونز”  “رولينغ 
وامل�ساركة يف اإطاق لعبة فيديو، اأو حتى عر�ش اأزياء م�سرتك 
ه��ذه اخل��ط��وات �سمن  وت��اأت��ي  التجارية.  العامات  اإح���دى  م��ع 
اأو  ب�سكل  ارتبطت  للنادي،  الت�سويقية  الن�ساطات  من  �سل�سلة 
ويقول مدير  والفنون وغريها.  والثقافة  الرتفيه  بعامل  باآخر 
فابيان  ج��رم��ان  �سان  يف  التجارية  العامة  وتطوير  الت�سويق 
األيغر لوكالة فران�ش بر�ش الفكرة هي ان نغطي كامل احلقول 
التي تثري اهتمام كل النا�ش، اأما يف ان ي�ساهم ذلك با�ستقطاب 
اأكرب ل�سريحة العائات التي ل تعرف باري�ش �سان جرمان، اإل 
انها قد ت�سبح لحقا من م�سجعي النادي. ي�سيف “عندما نريد 
ان ن�سبح عامة جتارية عاملية، علينا ان نو�سع نطاقنا والقيام 
بكل الأمور التي ل يقوم بها الآخرون الذين ل يتمتعون بفر�سة 
ان تكون باري�ش عامتهم التجارية، اأو برج اإيفل يف �سعارهم”، 
يف اإ����س���ارة اىل ���س��ع��ار ال���ن���ادي. وي���رى ب��ي��ار-ه��ري ل��ودن��ر، اأحد 
موؤ�س�سي تيم برايك التي تنظم ان�سايد بي ا�ش جي بالتعاون مع 

جرمان  �سان  ان  اإظهار  “يريدون  الأخ��ري  م�سوؤويل  ان  النادي، 
هذا  ان  ال  ترفيه«.  جمال  اأي�سا  هو  فقط.  ريا�سيا  ناديا  لي�ش 
الندفاع للنادي يف جمال الرتفيه، قد يدفع م�سجعيه، ل�سيما 
املتع�سبني منهم “الرتا�ش” اىل احلذر وحتى توجيه النتقادات، 
ل�سيما وانهم غالبا ما يكونوا راغبني يف احلفاظ على التقاليد 
املتجذرة لأندية كرة القدم الكربى. ويقول فرانك بون�ش، مدير 
الكندية  لفال  جلامعة  التابع  الريا�سة  لإدارة  ال��دويل  املر�سد 
الريا�سي،  الت�سويق والع��ان يف املجال  واملعني بدرا�سة �سوؤون 
لفران�ش بر�ش انه “لتحقيق هذا عدم اإثارة امتعا�ش امل�سجعني 
احلاليني، على النادي ال يتحول اىل الرتفيه ب�سكل كامل. هذا 
الذي  الباري�سي  ال��ن��ادي  ان  ال  حتقيقه«.  كثريا  ي�سعب  ت��وازن 
لا�ستثمارات  قطر  هيئة  اىل   2011 العام  منذ  ملكيته  تعود 
التجربة،  ه���ذه  غ��م��ار  ع��ل��ى خ��و���ش  ي��ب��دو م�سمما  ال��ري��ا���س��ي��ة، 
املجازفة.  وت�ستحق  مغرية  تبدو  املالية  عائداتها  وان  ل�سيما 
مليون   222 ه��و  قيا�سيا  مبلغا  ال�سيف  ه���ذا  ال��ن��ادي  واأن��ف��ق 
بعد  تبعها  ال�سباين، يف �سفقة  بر�سلونة  نيمار من  يورو ل�سم 
اأ�سابيع ان�سمام الفرن�سي كيليان مبابي من موناكو لقاء مبلغ 
الذي  جرمان  �سان  ان  بون�ش  ويقول  مليونا.   180 بنحو  قدر 
ملعبه، وجد  اىل  للجمهور  املفتوحة  الزيارات  اأع��وام  منذ  األغى 
طريقة جلعل بارك دي بران�ش يدر الأم��وال 365 يوما خال 
ال�سنة، بدل من الكتفاء بعائدات املباريات. ويو�سح بالنفاذ اىل 

قاعدة جماهريية جديدة مع الرتفيه، �سيقوم النادي بالبحث 
انه  األيغر من جهته  وي��رى  املداخيل.  اأمن��اط جديدة من  عن 

هذا  كبري  ب�سكل  ا�ستثمر  اخلليفي  رئي�ش  لدينا  يكون  عندما 
ال�سيف، علينا يف املقابل ان نحقق منوا يف مداخيلنا. بالنظر 
اىل بر�سلونة ال�سباين، ت�سكل زيارات امللعب قدر عدد زائري 
مليون( جزءا   1،7 م��ن  ب��اأك��ر   2015 ن��و يف  كامب  ملعب 

اأ�سا�سيا من اخلطة التجارية” للنادي الكاتالوين.
 50 بني  “ما  جذب  يف  الباري�سي  النادي  م�سوؤولو  وياأمل 
اىل 60 األف زائر” يف الفرتة الأوىل من الن�ساطات التي 
متتد نحو 60 يوما. ومع اأ�سعار تذاكر تراوح بني 22 
ان يوؤمن مداخيل تفوق  العدد  ي��ورو، ميكن لهذا  و27 
النادي  وواج���ه  نف�سها.  الأوىل  الأي����ام  يف  ي���ورو  مليون 

الحتاد  م��ن  حتقيقا  ال�سيف،  يف  الكبري  اإن��ف��اق��ه  بعد 
النادي خالف قواعد  ك��ان  اإذا  ما  للنظر يف  الأوروب���ي 
اللعب املايل النظيف التي ت�سع �سقفا حمددا للعجز 
�سان جرمان يف موقع  الأندية، ما ي�سع  يف ميزانية 

الباحث عن تعزيز اإيراداته لتغطية العجز. وردا على 
�سوؤال عما اذا كانت الن�ساطات الرتفيهية هي جزء من 
دعم خزينة النادي لتفادي خمالفة قواعد اللعب املايل، 
يقول األيغر “يف اأي حال، هذا الأمر ل ي�سري يف الجتاه 

املعاك�ش«.

بطولة الإمارات املفتوحة للبولو  تدخل مرحلة التاأهل للدور قبل النهائي  غوارديول يح�س ووكر على التفكري يف امللعب 
فريقه  مدافع  غ��واردي��ول  جو�سيب  ال�سباين  امل��درب  ح�ش 
ب�سكل  التفكري  على  ووكر  كايل  النكليزي  �سيتي  مان�س�سرت 
اأك���رب ع��ل��ى اأر�����ش امل��ل��ع��ب، وع���دم الع��ت��م��اد ف��ق��ط ع��ل��ى قوته 
 27 العمر  من  البالغ  النكليزي  الظهري  وان�سم  البدنية. 
عاما، اىل �سيتي يف متوز يوليو قادما من توتنهام هوت�سرب 

يف �سفقة قد ت�سل قيمتها مع احلوافز واملكافاآت اىل 
52 مليون جنيه ا�سرتليني )69 مليون دولر(، 

ما يجعل منه اأغلى مدافع كرة قدم. وقدم ووكر 
يحققها  التي  الافتة  امل�سرية  يف  اأ�سا�سيا  اأداء 
حاليا  ال��ن��ادي  يت�سدر  اذ  امل��و���س��م،  ه��ذا  �سيتي 
 49 بر�سيد  املمتاز  النكليزي  ال��دوري  ترتيب 

وتعادل  ف��وزا  م��ب��اراة )16   17 م��ن  نقطة 
واحد(. وقال غوارديول عن ووكر 

الأف�سل،  من  انه  اأعتقد  حاليا 
هو  بالطاقة.  يتمتع  بالطبع 

اأرغب  انني  اإل  قوي دفاعيا، 
حل  ع���ل���ى  م�������س���اع���دت���ه  يف 
امل�����س��اك��ل ل��ي�����ش ف��ق��ط من 
اجل�سدية،  ب��ن��ي��ت��ه  خ����ال 

لكن اأي�سا عرب التفكري.
تكون  “عندما  اأ�����س����اف 
ق����وي����ا ب����دن����ي����ا، حت�����ل كل 
الطريقة.  ب��ه��ذه  امل�ساكل 
عمر  اىل  ت�����س��ل  ع���ن���دم���ا 
معني - 28، 29، اأو 30 
عاما - حتتاج اىل التفكري 
اأك����ر اأح�����س��ه دائ���م���ا على 

ينبغي  والقيام مبا  التفكري 
ب��ع��د ذل����ك«. وك�����س��ف املدرب 

بر�سلونة  ل���ن���ادي���ي  ال�������س���اب���ق 
ميونيخ  وب�����اي�����رن  ال�����س����ب����اين 

اأك��ر اىل لعبيه  النتقادات  ان��ه يعمد اىل توجيه  المل��اين، 
بعد حتقيقهم الفوز، لأنهم يكونون يف مزاج اأف�سل لتقبل ما 
�سيقوله لهم. واأو�سح نحاول األ نفكر بطريقة تقليدية، اأي 
ان الفوز هو اأمر جيد ويكفي، وان اخل�سارة اأمر �سيء اعتقد 
ان ذلك خطاأ كبري. اأ�ساف ينبغي ان نتطور اأكر من خال 
احلديث عن الأمور ال�سيئة عندما نفوز، لأنه بعد ذلك، 
اأو  ل ينظر الاعبون اىل ما يقال على انه �سكوى 
اأ�سف عندما نخ�سر، يجب العمل اأكر على ثقتهم 
اللعبة،  من  جزء  ذلك  ان  لهم  والقول  باأنف�سهم، 
على  غ���واردي���ول  ورد  ب��اأف�����س��ل.  ال��ق��ي��ام  وميكنكم 
تلميحات من مدرب مان�س�سرت يونايتد الربتغايل 
جوزيه مورينيو، اعترب فيها ان �سيتي يرتكب 
ملنع  التكتيكية  الأخ��ط��اء  م��ن  العديد 
لع��ب��ي ال���ف���رق امل��ن��اف�����س��ة م���ن �سن 
ه���ج���م���ات م����رت����دة. واأت�������ت هذه 
الت�سريحات قبيل دربي مدينة 
مان�س�سرت بني الغرميني على 
ملعب يونايتد اأولد ترافورد 
الأح��������د امل����ا�����س����ي، وال������ذي 
خ�سره امل�سيف 1-2 واأتاح 
للمت�سدر بتو�سيع الفارق 
 11 اىل  ال���������س����دارة  يف 
غوارديول  وقال  نقطة. 
كهذه  بر�سالة  اأب��ع��ث  مل 
لع����ب����ي  اىل  م����ط����ل����ق����ا 
ميكنكم  م�سيفا  ف��ري��ق��ه، 
الاعبني  و����س���وؤال  ���س��وؤال��ه��م 
ال�سابقني الذين اأ�سرف عليهم 
لرت����ك����اب  اأدع�����وه�����م  ك���ن���ت  اذا 
الأخطاء على اأر�ش امللعب. ل 

اأقوم بذلك.

�س��ان جرمان يع��زز ح�س���وره “الرتفيه���ي” بحثا عن م�سجع������ني 

كونتي يحث املناف�سني على حتدي مان�س�سرت �سيتي 
اإنه يجب على  القدم  املمتاز لكرة  ال��دوري الإجنليزي  ت�سيل�سي حامل لقب  اأنطونيو كونتي مدرب  قال 

الأندية الكربى اإيجاد طريقة ملناف�سة وحتدي مان�س�سرت �سيتي املنفرد ب�سدارة امل�سابقة.
ويبدو �سيتي من ال�سعب اللحاق به حيث يت�سدر امل�سابقة بفارق 11 نقطة عن اأقرب ماحقيه وانت�سر 

يف 15 مباراة متتالية من بينها النت�سار على �ستة من اأول �سبعة اأندية يف الرتتيب حتى الآن.
وقال كونتي لل�سحفيني “علينا اأن نحاول الو�سول لاأ�سلوب ال�سحيح يف املناف�سة على اللقب وحتدي 
�سيتي. لي�ش فقط ت�سيل�سي لكن الأندية اخلم�سة الكربى. »مان�س�سرت �سيتي مل يكن مفاجاأة بالن�سبة يل. 

يف بداية املو�سم قال اجلميع اإن اللقب لن يخرج عن مان�س�سرت �سيتي ويونايتد.
»خال فرتة النتقالت جنح �سيتي يف التعاقد مع اأراد من لعبني. يجب اأن ننتبه ب�سدة لي�ش فقط يف 
اإجنلرتا لأن �سيتي �سنع ت�سكيلة قوية للتفوق على امل�ستوى الأوروبي اأي�سا«. وفاز ت�سيل�سي، الذي يتاأخر 
بفارق 14 نقطة عن �سيتي يف املركز الثالث، يف �سبع بني اآخر ت�سع مباريات خا�سها بالدوري لكن كونتي 

اعرتف باأن هذه امل�سرية تعني القليل يف حال ا�ستمرار تاألق فريق املدرب بيب جوارديول.
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جمتمع االمارات

جمموعة تامي للفنادق تنظم م�سابقة ملواهب املوظفني
ل�ستعرا�ش  ال�سنوية  م�سابقتها  موؤخراً  للفنادق  تامي  جمموعة  نظمت 
امل�سابقة  يف  اأوك  تامي  واأجنحة  فندق  موظفو  و�سارك  املوظفني،  مواهب 
حيث مت تقييم مواهبهم على اأ�سا�ش الأداء العام والتميز واملظهر وا�ستجابة 
ماتو�سينو�ش  األدوين  ن�سيب  من  الفوز  وكان  وال�سخ�سية.  اجلمهور 
على  باحل�سول  جنح  حيث  عاماً   37 العمر  من  البالغ  اجلن�سية  فيليبيني 
تقييم مميز من جلنة التحكيم بلغ 92.33 درجة تقديراً لأدائه املميز. وعلق 
الفائز بالقول: اأنا �سعيد للغاية بفوزي مب�سابقة املواهب يف جمموعة تامي 
للفنادق  واأنا غالباً ما اأغني خال القيام مبهامي اليومية وقررت امل�ساركة 
البداية لأن  �ساأفوز يف  اأنني  اأعتقد  الت�سلية ومل  اأجل  امل�سابقة من  يف هذه 

املت�سابقني الآخرين كانوا جيدين للغاية اأي�ساً.

الت�سوق  وجهة  �سيتي،  ف�ستيفال  دبي  ك�سفت 
عن  دبي،  يف  الرائدة  والطعام  والرتفيه 
ا�ستقبال  بفعاليات  واحلافل  املذهل  برناجمها 
العام اجلديد، والذي يت�سمن حفات مو�سيقية 
تخيل  عرو�ش  حتييها  مبهرة  وعرو�ساً  حية 
العاملية واخلا�سة ب�دبي ف�ستيفال �سيتي، ف�سًا 
�سماء  النارية تزين  اأربعة عرو�ش لاألعاب  عن 
العرو�ش  هذه  تنطلق  الأم�سية.  خال  املدينة 
�سيتي  ف�ستيفال  دبي  يف  املجانية  الرتفيهية 
ابتداًء من ال�ساعة ال�سابعة م�ساًء، لتزدان بعدها 
النارية  بالألعاب  باي  ف�ستيفال  منطقة  �سماء 
بدءاً  �ساعة  كل  راأ�ش  على  الأجواء  ت�سيء  التي 
من التا�سعة وحتى منت�سف الليل، ليعلن حينها 
لاألعاب  والأ�سخم  املذهل  النهائي  العر�ش 
اجلديد.  للعام  مميز  ا�ستقبال  عن  النارية 
ويحظى زّوار ف�ستيفال باي بق�ساء اأم�سية رائعة 
يحلو فيها ال�ستمتاع بهذه الفعاليات الرتفيهية 
الواجهة  مطاعم  يف  الطعام  اأطايب  وتناول 
املائية مبا فيها اإيتايل، و�سريينديبيتي 3 وت�سيز 
وجوز  الرتكية  والقرية  وناندوز  فاكتوري  كيك 
كراب �ساك و�سوغر فاكتوري والفنار وبيرب ميل 
وكاليفورنيا  وموتوما�سي،  رودهاو�ش،  وتك�سا�ش 
بيتزا كيت�سن، وبوكا دي بيبو، ومطعم املاأكولت 

اللبنانية الذي مت افتتاحه موؤخراً،�سم�سم.
�سيتي اجلميع لا�ستمتاع  وتدعو دبي ف�ستيفال 
الرائعة يف رحابه  ال�سنة  راأ�ش  باحتفالت  جماناً 
الراغبني مبتابعة كافة تفا�سيل  الزوار  ونن�سح 
مطعمهم  يف  امل�سبق  للحجز  امل�سارعة  الفعاليات 
�سمن  ف�سيحة  �سيارات  مواقف  تتوافر  املف�سل. 
باكراً  �سي�سلون  الذين  للزوار  املوقع، كما ميكن 
ال�ستفادة من عرو�ش الت�سوق الرائعة يف املركز 
التجاري، اأو ال�ستمتاع مبناظر الغروب اخلابة 
من العجلة الرتفيهية اجلديدة ف�ستيفال ويل. 

مطار اأبوظبي الدويل يحتفي باليوم الوطني البحريني ال� 46
احتفل مطار اأبوظبي الدويل باليوم الوطني ال�ساد�ش والربعني ململكة البحرين خال نهاية الأ�سبوع املا�سي حيث مت ا�ستقبال م�سافري الطائرة القادمة من اململكة اإىل اأبوظبي بر�سا�سات املياه التي 
تعد الأ�سلوب التقليدي يف الرتحاب يف عامل الطريان.  و رحب فريق العاملني يف املطار مب�سافري هذه الرحلة على اأنغام الن�سيد الوطني البحريني و الأغاين الوطنية يف جميع مباين امل�سافرين باملطار 

املو�سيقى ومتنى  و  الرق�ش  اأقيمت عرو�ش  كما 
احل�سور لقيادة مملكة البحرين و �سعبها 
العزيز دوام التقدم والزدهار ،  ومت تُزيني 
ال�سيد  وقال    . البحرين  باأعام  املطار 
التنفيذي  الرئي�ش  اخلوري  املجيد  عبد 
مطارات  ي�سر  اأبوظبي:  ملطارات  بالإنابة 
الوطني  باليوم  الحتفال  اأبوظبي 
هذه  تعرب  و   ، ال�سقيقة  البحرين  ململكة 
اأبوظبي  مطار  �سهدها  التي  الحتفالت 
العاقات  و  ال�سعبني  وحدة  عن  الدويل 
و  الإمارات  دولة  بني  الوطيدة  الخوية 
مما  بالطريان  املتعلقة  البحرين  مملكة 
عن  للتعبري  الأمثل  املكان  املطار  يجعل 

هذه العاقات الرا�سخة.

ق�سر الإمارات يح�سد جائزة املنتجع الرائد يف العامل
باأربعة  الإمارات  ق�سر  فاز 
“جوائز  من  مرموقة  جوائز 
ال�سفر العاملية 2017”   للعام 
وذلك   ، التوايل  على  الثالث 
يف  اأقيم  �سخم  حفٍل  خال 
“  بفيتنام.  “فو كوك  جزيرة 
قطاع  رواد  من  نخبة  وقام 
ال�سيافة بتتويج ق�سر المارات 
الرائد  املنتجع  جائزة  ومنحه 
الفاخرة.  للفنادق  العامل  يف 
على  المارات  ق�سر  حاز  كما 
عاملياً  الرائد  الفندق  جائزة 
اأف�سل  وجائزة  املوؤمترات  يف 
منتجع �سحي لفندق يف ال�سرق 
اأبوظبي.  وعرب هوجلر  الأو�سط واأف�سل منتجع �سحي لفندق يف مدينة 
“اإن  قائًا:  الفوز  بهذا  �سعادته  عن  الإمارات  لق�سر  العام  املدير  �سروث، 
فوزنا بهذه اجلوائز العاملية ، هو �سهادة على عمل فريق الفندق واملنتجع 
اأن الفوز لثاثة  ال�سحي ، اجلاد واحلري�ش دائماً على خدمة زواره. كما 
�سنوات على التوايل يعزز من مكانة الفندق واملنتجع الرائدة على م�ستوى 

ال�سرق الأو�سط والعامل”. 

بدء فعالّيات مهرجان ال�ستاء 
يف عامل فرياري اأبوظبي 

العام مع  ال�ستاء هذا  بف�سل  لاحتفال  اأبوظبي”  “عامل فرياري  ت�ستعّد 
اإطاق فعالّية مهرجان ال�ستاء يف الفرتة بني 15 دي�سمرب 2017 و6 يناير 
2018. وتقّدم املدينة الرتفيهية للزّوار فر�سة لا�ستمتاع بتجربة ل مثيل 
لها، واختبار اأجواء ال�ستاء ال�ساحرة على طريقة فرياري امل�سّوقة، فقط يف 
ال�ستاء جدوًل  الدورة اخلام�سة من مهرجان  جزيرة يا�ش. و�سوف ت�سمل 
حافًا من الفعاليات املختلفة، من �سمنها العر�ش الأول من نوعه للتزلج 
ويقوم  عاملياً.  املحرتفني  املتزجلني  من  جمموعة  قبل  من  اجلليد  على 
با�ستخدام  والرق�ش  “الأداجيو”،  رق�سة  ا�ستعرا�ش  بتقدمي  املتزجلون 
اإىل عرو�ش  اأكروباتية مذهلة، بالإ�سافة  وحركات  “هول هوب”،  احللقة 
منطقة  يف  ال�ستمتاع  للزّوار  وميكن  املنفرد.  والعزف  الورقية  الطائرات 
»بيورن«،  واملتحرك  اللطيف  القطبي  الدب  على  والتعّرف  بالثلج،  اللعب 
حيث يعود جمدداً اإىل عامل فرياري اأبوظبي هذا العام. كما �سين�سّم الزوار 
اإىل عامل الأقزام املده�ش، لتعّلم كيفية �سناعة الزينة الحتفالية، والبحث 
يف  امل�سّوقة  الأفعوانيات  اإىل  اإ�سافّة  الكثري  وغريها  اللذيذة،  احللوى  عن 

عامل فرياري اأبوظبي. 
ويف هذه املنا�سبة، قال مدير عام عامل فرياري اأبوظبي، جي�سي فارغا�ش: 
اإ�سافة  عرب  اللزّوار  جتربة  لإثراء  اأبوظبي  فرياري  عامل  يف  دائماً  ن�سعى 

املزيد من احلما�ش والت�سويق يف كّل فعالية نحتفل بها خال العام.

ماري كلري العربّية تتربع بعائدات 
فعالّيتها اخلريّية للجمعّية 

Make-A-Wish اخلريّية
العربّية  كلري  ماري  اأعلنت جمّلة   
فعالّية  بعائدات  ترّبعها  عن 
للجمعّية  اإىل   Shoes First
Make- الربحّية اخلريّية غري 
اأمنيات  تلّبي  التي   ،A-Wish
خطرية  اأمرا�ساً  يعانون  اأطفال 

تهّدد حياتهم. 
الأّول  يف  الفعالّية  هذه  واأُقيمت 
متجر  يف  اجلاري  دي�سمرب  من 
يف  مول  يا�ش  يف   Tryano
هواري،  األك�سندر  وقال  اأبوظبي. 
يف  امل�سارك  التنفيذي  الرئي�ش 
فعالّيتنا  وا�سلت  ميدياكوي�ست: 
Shoes First مهّمتها اخلريية 
توجيه  خال  من  العام  لهذا 
الدعوات للن�ساء من خمتلف اأنحاء 
للمجتمع،  اجلميل  لرّد  الإمارات 
الأحدث  املوديات  على  والّطاع 

من اأحذية املو�سم.

تكرمي الحتاد للطريان نظري 
التزامها جتاه �سحة امل�سافرين

�سحة  جتاه  التزامها  نظري  املا�سي  ال�سبوع  للطريان  الحتاد  تكرمي  مت 
امل�سافرين وبهذا تكون اأول �سركة طريان يف ال�سرق الأو�سط تقدم خيارات 
وجبات معتمدة من وقاية على من رحاتها. وقد اأ�سادت دائرة ال�سحة يف 
اأبوظبي بجهود الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة يف معر�ش 
املنطقة  يف  الدولية  الفعاليات  اأبرز  اأحد   ،2017 الأو�سط  ال�سرق  �سيال 

املتخ�س�سة يف قطاعات جتارة الأغذية وامل�سروبات وخدمات ال�سيافة.

دبي ف�ستيفال �سيتي ت�سيء �سماء دبي يف حفل ا�ستقبال العام اجلديد باأربع عرو�س �ساحرة لالألعاب النارية 

ميناء العرب ي�ست�سيف فعالية »قرية املطاعم«

حديقة الإمارات للحيوانات ت�ستعد ملو�سم 
عطالت املدار�س بربامج ترفيهية وعائلية خا�سة 
ال�ستاء اخلا�سة مبنا�سبة بدء عطات  اأعلن منتجع وحديقة المارات للحيوانات عن اإطاق عرو�ش 
املدار�ش واقرتاب مو�سم الأعياد. وتت�سمن العرو�ش العديد من اجلوائز واملفاجاآت بالإ�سافة اىل تذكرة 
 7 اىل  دي�سمرب   16 من  ابتداًء  وذلك  كاملة  �سنة  ملدة  للحيوانات  المارات  حديقة  اىل  جمانية  دخول 
يناير 2018. وميكن للزوار الفوز بعرو�ش هذا املو�سم من خال ال�سرتاك بال�سحب عند �سراء البطاقة 
الرتفيهية اخلا�سة بفعاليات احلديقة والتي متنح حامليها الدخول اىل عر�ش الفيلة املده�ش، وعر�ش 
اأ�سود البحر الرائعة، وعر�ش الطيور املزينة، بالإ�سافة اىل األعاب املغامرات مثل حتدي الت�سلق وحتدي 
“الزو لين” والدخول اىل مدر�سة القيادة. ويقدم املنتجع للمرة الأوىل خ�سم ح�سري ي�سل اىل %10 
على جميع خيارات الغرف والإقامة طيلة مو�سم العطات، حيث يقدم املنتجع جتربة فريدة ل مثيل 
لها بني اأح�سان الطبيعة.  ويتميز املنتجع بغرفه احلديثة كما مينح ال�سيوف اإقامة ا�ستثنائية والتمتع 

مبرافقه املميزة مثل بركة ال�سباحة، وال�سالت، واطالته اخلا�سة على حديقة احليوانات.

م�ساريع  متكني  يف  امل�ساهمة  اإىل 
ال�سغرية  املواطن،  ال�سباب 

واملتو�سطة. 
حممد   وقال   : ال�ضباب  طم�ح 
�سلطان القا�سي الرئي�ش التنفيذي 
 ”: العقارية  اخليمة  راأ�ش  ل�سركة 

لنا  يكون  اأن  على  دوماً  نحر�ش 
لكل  وداعم  وحيوي  فاعل  ح�سور 
حيث  املواطن،  ال�سباب  م�ساريع 
اخلدمة  دور  تفعيل  اإىل  ن�سعى 
املجتمعية وي�سعدنا كثرياً اأن نكون 
تهتم  وطنية  ملوؤ�س�سات  �سركاء 

العمل  اإىل  الطامح  ال�ساب  بكادر 
جمالت  خمتلف  يف  وال�ستثمار 
خ�سو�ساً  ال�ستثمار  وقطاعات 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع 
لتنمية  �سقر  بن  �سعود  موؤ�س�سة 

م�ساريع ال�سباب.  

مرور  ومع  ع�سر،  ال�ساد�سة  عمر  من 
�سنوات من اجلهد والتمرين امل�ستمر، 
وبطل ملختلف  اأ�سبح مدرباً حمرتفاً 
انحاء  جميع  يف  الغولف  مباريات 
ي�سعدين  �ستيفن�سون:  وقال  العامل. 
يف  ا�سارك  لكي  اأبوظبي  ازور  ان 
حيث  الغولف  مبارايات  من  املزيد 
العا�سمة  يف  املوجودة  الأندية  ان 

املرافق  باأحدث  جمهزة  الماراتية 
ل  غولف  جتربة  الاعبني  ومتنح 
العاملي  الاعب  واأختار  لها.  مثيل 
بخدمة  ليحظى  الق�سر  باب  فندق 
ال�سيافة العربية الأ�سيلة، وعرب عن 
بفر�سة  حظيت  لقد  قائًا:  جتربته 
الق�سر  باب  فندق  يف  ممتعة  اإقامة 
كما  يل«،  بالن�سبة  وهوالف�سل 

وخدمات  مبرافق  اعجابه  عن  عرب 
اأقيم  الذي  اجلناح   « قائًا:  الفندق 
ق�سر  على  ويطل  حدا  رائع  فيه 
المارات والكورني�ش، كما ان الفندق 
الطعام  خيارات  من  الكثري  يوفر 
املرافق  اىل  بالإ�سافة  ال�ستثنائية، 
واملطاعم التي توفر كل ما احتاج اليه 

خال هذه الزيارة.

اأحدث  الق�سر  باب  فندق  ا�ست�ساف 
ظبي،  اأبو  يف  جنوم  اخلم�ش  فنادق 
»مارك  العاملي  الغولف  لعب 
يف  ي�سارك  �سوف  الذي  �ستيفن�سون« 
العا�سمة  يف  للغولف  ودية  مباراة 
�ستيفن�سون  العب  يعرف  ظبي.  اأبو 
بخربته الطويلة ومهارته العالية يف 
الغولف، حيث بداأ م�سريته الريا�سية 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

اخليمة  راأ�ش  �سركة  حتت�سن 
املطاعم  قرية  فعالية  العقارية 
بن  �سعود  موؤ�س�سة  تنظمها  التي 
ال�سباب،  م�ساريع  لتنمية  �سقر 
راأ�ش  غرفة  مبادرات  اإحدى 
اأع�ساء  ومب�ساركة  اخليمة، 
خال  امل�ساريع،  اأ�سحاب  املوؤ�س�سة 
دي�سمرب   23 اإىل   14 من  الفرتة 
العرب،  ميناء  م�سروع  يف  اجلاري، 
الأمثل  والتجاري  ال�سكني  املجمع 

واأحد اأهم الوجهات ال�سياحية.
العقارية  اخليمة  راأ�ش  وخ�س�ست 
املهرجان،  لهذا  منا�سبة  م�ساحة 
البحرية  مم�سى  منطقة  �سمن 
للزوار  واجلاذبة  احليوية 
الفعالية  و�ستتكون  وامل�ستثمرين، 
من معر�ش لأع�ساء موؤ�س�سة �سعود 
بن �سقر لتنمية م�ساريع ال�سباب، 
يف  املتخ�س�سة  امل�ساريع  اأ�سحاب 
جمال املطاعم واملاأكولت، وتهدف 

فندق باب الق�سر ي�ست�سيف لعب الغولف العاملي »مارك �ستيفن�سون« 



   

 
م�سافر يع�س الركاب

للهبوط  بلو للطريان،  ل�سركة جيت  تابعة  ا�سطرت طائرة ركاب 
بعد اإقاعها بوقت ق�سري، بعد اأن بداأ اأحد الركاب يف ع�ّش و�سرب 

الركاب الأخرين. 
اأث��ن��اء حتليق الطائرة ف��وق ولي��ة ي��وت��ا، عندما  وب���داأت الأح���داث 
فوجئ الركاب برجل يع�ش الركاب اجلال�سني اإىل جانبه، و�سرب 

اآخرين.
وبطلب من طاقم الطائرة، قام اأطباء �سادف وجودهم على من 
وتوجيه  مهاجمتهم  يف  يتوانى  مل  ال��ذي  الرجل  بفح�ش  الرحلة 

اللكمات والركات اإليهم. 
الركاب  اأح��د  تدخل  الرجل،  على  ال�سيطرة  فقد اجلميع  وعندما 
واأم�����س��ك ب��ذراع��ي ال��رج��ل م��ن اخل��ل��ف حتى و���س��ل اأف���راد الطاقم 
باأن  للطريان  بلو  �سركة جيت  با�سم  ناطق  وق��ال  وث��اق��ه.   و�سدوا 
اإىل  اأدراج��ه��ا  ع��ادت  بعدما  نيويورك  اإىل  رحلتها  اأكملت  الطائرة 
�سحيفة  وف��ق  ال�سرطة،  عليه  وقب�ست  اأجن��ل��و���ش،  ل��و���ش  مدينة 

مريور الربيطانية. 

طفلة تتزلج يف عيد ميالدها الأول
التقط زوجان من ولية اإيداهو الأمريكية مقطع فيديو لطفلتهما 
وهي متار�ش التزلج على الثلج لأول مرة يف حياتها قبل يومني من 

عيد ميادها الأول. 
موقع  على  م�����س��وراً  ت�سجيًا  رويل  وويتني  نيك  ال��زوج��ان  ن�سر 
يوتيوب الإلكرتوين يظهر طفلتهما كا�ش، التي مل يتجاوز عمرها 
الثلج  التزلج على  التزلج وتخو�ش جتربة  لوح  تعتلي  العام وهي 

للمرة الأوىل يف حياتها.
وقال الزوجان اإنهما ا�سرتيا لوح التزلج لطفتهما بعد عدة اأ�سابيع 

من ولدتها، واأنهما كانا مت�سوقني لروؤيتها وهي متار�ش التزلج. 
واأ�ساف الزوجان: "عندما بداأت كا�ش بامل�سي يف عمر ت�سعة اأ�سهر، 
قررنا اأن مننحها فر�سة ملمار�سة التزلج على الثلج. وبداأنا بتدريبها 

يف غرفة املعي�سة حتى اأ�سبح باإمكانها التوازن على اللوح".
من اجلدير بالذكر اأن الزوجني يخططان للقيام برحلة اإىل اأمريكا 
على  طفلتهما  �سيدربان  حيث  ال��ق��ادم،  فرباير  �سهر  يف  اجلنوبية 

ركوب الأمواج، بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين. 

منجم فحم م�ستعل منذ 100 عام 
اأكرب  من  واح���داً  ي�سم  ال��ذي  الفحم يف منجم جهاريا  يعد حقل 
اح��ت��ي��اط��ي��ات ال��ف��ح��م يف ال��ه��ن��د، وي��ق��ع يف م��ن��ط��ق��ة دن���ب���اد بولية 
جرخاند، اأحد اأكرب احلرائق يف العامل، واملنطقة م�ستعلة بالنريان 

منذ اأكر من 100 عام.
100 ميل  اأك��ر من  التي تغطي  التعدين يف حقول جهاريا،  ب��داأ 

مربع، يف اأواخر القرن التا�سع ع�سر، حتت احلكم الربيطاين.
واندلع اأول حريق يف 1916، ولكن بحلول 1980 جتاوز العدد 70 

حريقاً، ومل يكن بالإمكان احتواء اأي منها، ناهيك عن اإطفائها.
ومبا اأن احلرائق كانت يف كثري من الأحيان عميقة حتت الأر�ش، 
فقد تركت لا�ستعال على اأمل اأنها �سوف تخمد يف نهاية املطاف 
من تلقاء نف�سها، ومما يوؤ�سف له اأن عمليات التعدين اجلديدة يف 

عام 1973 ق�ست على هذا الأمل.
وبكلفة  ب�سرعة  الفحم  على  �ستح�سل  ال�سركة  اأن  الفكرة  وكانت 
لينتج  اجلمر،  تغذية  على  عمل  الأوك�سجني  تدفق  لكن  رخي�سة، 
عن ذلك حرائق �سخمة، و�سل ارتفاع بع�سها اإىل ارتفاع 60 قدم.  
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأملانيا تعيد لجئًا بعد ترحيله
اأفغاين يف ال�سيف  الهيئة الحتادية ل�سوؤون الهجرة والاجئني عن طريق اخلطاأ برتحيل لجئ  بعدما �سمحت 

املا�سي، ح�سل الاجئ املرحل على تاأ�سرية العودة اإىل الأرا�سي الأملانية. لكن مل يت�سح بعد متى �سيتوجه 
وح�سر  جم��ددا.  اأملانيا  اإىل  للعودة  تاأ�سرية  على  اإج��رائ��ي  خطاأ  ب�سبب  اأملانيا  من  ترحيله  مت  اأفغاين  لج��ئ  ح�سل 
الرجل، الذي يدعى ح�سمت اهلل، الأربعاء املا�سي 13 دي�سمرب كانون الأول 2017 موعده الثاين يف ق�سم التاأ�سريات 

بال�سفارة الأملانية يف العا�سمة الباك�ستانية اإ�سام اأباد.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن الرجل ا�سطر اإىل التوجه اإىل ال�سفارة الأملانية يف اإ�سام اآباد، ب�سبب اإغاق ال�سفارة الأملانية 
بالعا�سمة الأفغانية كابول، بعد تعر�سها لدمار كبري اإثر انفجار �سخم وقع هناك يف وقت �سابق من العام اجلاري. 

وقال ح�سمت اهلل "التاأ�سرية �سارية ملدة ثاثة اأ�سهر". ومل يت�سح بعد متى �سيتوجه الاجئ اإىل اأملانيا.
يذكر اأن الهيئة الحتادية ل�سوؤون الهجرة والاجئني �سمحت عن طريق اخلطاأ ال�سيف املا�سي برتحيل ح�سمت 
اهلل، رغم تقدميه طعنا عاجا على القرار ظل معلقا اأمام املحكمة الإدارية يف بلدة زيغمارينغن. وتعمل مثل هذه 
الطعون الطارئة على حماية مقدمها من الرتحيل، اإىل حني البت يف الق�سية. ويف رحلته الأ�سلية من اأفغان�ستان 

اإىل اأملانيا، مت ت�سجيل ح�سمت اهلل ر�سميا لأول مرة يف بلغاريا، نقطة دخوله اإىل الحتاد الأوروبي.
التعامل مع طلب  امل�سوؤولة عن  بالتايل هي  تعترب  بلغاريا  ف��اإن  الأوروب���ي،  بالحتاد  دبلن اخلا�سة  ووفقا لائحة 
اللجوء اخلا�ش به، اإل اأن ماركو�ش نيدوروك، حمامي الاجئ الأفغاين، قال اإنه "ب�سبب اأوجه ق�سور منهجية ل 

ميكن توقع اأن تكون اإجراءات اللجوء عادلة يف بلغاريا".
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زرافتان تقتحمان براأ�سيهما غرفة فندق 
يق�سد ع�ساق احلياة الربية الدول الأفريقية لا�ستمتاع بجمال حيوانات 
القارة ال�سمراء، ويف بع�ش الأحيان يفاجئون بت�سرفاتها امل�سحكة وامل�سلية. 
حيث ن�سرت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية، مقطع فيديو للحظة اقتحام 

زرافتان براأ�سيهما غرفة فندق يف كينيا ل�سرقة طعام اأحد النزلء.
بت�سرف  تفاجاأ  تيموف،  األيك�ش  الرو�سي  ال�سائح  اأن  ال�سحيفة،  واأو�سحت 
الزرافتني وقرر ت�سويرهما وهو يف طريقه لتناول وجبة الإفطار يف فندق 

جريايف مانور يف نريوبي.
التي تبلغ من  اأميليا،  ابنته  فعندما دخل تيموف غرفته يف الفندق، وجد 

العمر 7 �سنوات، وهي ت�ساهد بفرح حماولة الزرافتني �سرقة الإفطار.
وق���ال ت��ي��م��وف: ك���ان ح��ل��م اأم��ي��ل��ي��ا ه��و زي����ارة ج���ريايف م��ان��و ل��ل��ت��وا���س��ل مع 

احليوانات، كانت �سعيدة جًدا وقت الواقعة.

تعرف على الرجل �ساحب الذاكرة املثالية
ن�سرت �سحيفة الإندبندنت الربيطانية ق�سة �سخ�ش ميتلك ذاكرة خارقة، 
جوي  ي��دع��ى  و  املثالية”  ال��ذاك��رة  �ساحب  “الرجل  و���س��ف  عليه  مطلقة 

ديغراندي�ش.
اأن ت�ستطيع تذكر تفا�سيل يوم  وت�ساءلت ال�سحيفة: هل متنيت من قبل 
بذاكرتك؟  ���س��ورة  ا�ستح�سار  يف  �سعوبة  جت��د  لكنك  ما�سيك  م��ن  معني 
واملعرفة  ال��ذك��ري��ات  م��ن  م�ستمر  ت��دف��ق  يحكمها  حياته  جل���وي،  بالن�سبة 

املَو�َسعة.
وبح�سب ال�سحيفة، اكت�سف جوي لأول مرة وهو طفل اأنه يختلف عن �سائر 
املذهلة.  العقلية  وقدرته  املتطورة  ذاكرته  وال��داه  اأدرك  عندما  اأ�سدقائه 
اإىل هذا  وكبرية  بالغة  العقلية  قدرته  اأن  العتبار  ي�سع يف  ذل��ك مل  وم��ع 
لإبهار  ي�ستخدمها  ظريفة  خدعة  كمجرد  الأم��ر  مع  يتعامل  وك��ان  احل��د 

اأ�سدقائه.
و يف عام 2010 تغري كل �سيء، عندما �ساهد جوي الذي كان يبلغ 26 عاًما 
اآنذاك فقرة بالربنامج الأمريكي 60  دقيقة عن الأ�سخا�ش الذين يعانون 
من هايربثيمي�سيا اأو متازمة فرط ال�ستذكار )اإت�ش اإ�ش ايه اإم(. ولحظ 
جوي العديد من اأوجه الت�سابه بينه وبني اأولئك الأ�سخا�ش، ولذلك قرر 
التحقق اأكر من الأمر من خال الت�سال بطبيب حل �سيًفا يف برنامج 
وال�����س��ل��وك يف جامعة  الأع�����س��اب  ع��ل��م  ب��الأب��ح��اث يف  دق��ي��ق��ة ويخت�ش   60
اأكر  تلقى  الطبيب جيم�ش قد  وكان  كاليفورنيا ويدعى جيم�ش ماكجو. 
من 600 ر�سالة ومكاملة هاتفية بعد ا�ست�سافته يف برنامج 60 دقيقة من 
اأنهم م�سابون بامل�سكلة وكان جوي من بينهم.  الأ�سخا�ش الذين اعتقدوا 
وعلى الرغم من الكم الهائل من الأ�سخا�ش الذين ات�سلوا باخلبري اإل اأنه 
وفريقه حددوا حوايل 60 حالة م�سابني فعًا مبتازمة )اإت�ش اإ�ش ايه اإم( 

وكان جوي من �سمنهم بطبيعة احلال.

عيد ميالد ملكي 
للرئي�س الفرن�سي 
يحتفل الرئي�ش الفرن�سي اميانويل 
ماكرون يف نهاية الأ�سبوع اجلاري 
بعيد مياده الربعني بالقرب من 
امللك  ع��ا���ش  ح��ي��ث  ���س��ام��ب��ور  ق�سر 
رمزية  خ��ط��وة  يف  الأول،  فرن�سوا 
ال���دول���ة الذي  ح�����س��ا���س��ة ل��رئ��ي�����ش 

يو�سف باأنه "رئي�ش الأغنياء".
وقالت �سحيفة ل نوفيل ريبوبليك 
�سيبلغ  ال���ذي  م��اك��رون  ان  املحلية 
اخلمي�ش،  ال��ع��م��ر  م���ن  الرب����ع����ني 
احدى  يف  املنا�سبة  بهذه  �سيحتفل 
قاعات الق�سر الذي يعد من روائع 
الهند�سة املعمارية يف منطقة لوار. 
بتاأكيد  ال��رئ��ي�����ش  م��ك��ت��ب  واك��ت��ف��ت 
بريجيت  وزوج����ت����ه  ال��رئ��ي�����ش  ان 
ال�سبوع  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة  مي�����س��ي��ان 
ب�سفة خا�سة يف منطقة لوار-اي-
�سري املجاورة لق�سر �سامبور على 

نفقته اخلا�سة.
وذك����رت و���س��ائ��ل اإع����ام ع��دي��دة ان 
م���اك���رون ي��ق��ي��م يف ب��ي��ت ق����دمي يف 
الغابة ي�سمى ميزون دي ريفراكتري 
ويقع يف قلب الأرا�سي امللكية على 

بعد امتار عن الق�سر.
وه��ذا ال��ن��زل م�سنف ب��درج��ة اربع 
ا���س��ت��ئ��ج��اره لعطلة  جن���وم ومي��ك��ن 
 800 بني  ما  لقاء  ال�سبوع  نهاية 

والف يورو.
وق�������س���ر ����س���ام���ب���ور ال���ق���ري���ب جدا 
واملدرج على لئحة الرتاث العاملي 
للرتبية  امل��ت��ح��دة  المم  مل��ن��ظ��م��ة 
ويزوره  يون�سكو  والعلوم  والثقافة 
حواىل مليون �سخ�ش �سنويا. وقد 
�سيد قبل نحو خم�سة قرون بطلب 
امللك فرن�سوا الأول )1494- من 

.)1547

هذه هي هدايا امللكة 
اليزابيث ملوظفيها

ت�ستعد  املجيد،  امل��ي��اد  عيد  منا�سبة  يف 
ملوظفي  الهدايا  لتقدمي  اليزابيث  امللكة 
عددهم  يبلغ  والذي  باكينغهام،  ق�سرها 
نهاية  يف  وذل��ك  تقريباً،  موظفاً   1500

العام اجلاري 2018.
وبح�سب �سحيفة اندبندنت التي ا�سارت 
الذي  بالتقليد  ���س��ت��ل��ت��زم  امل��ل��ك��ة  ان  اىل 
اع��ت��م��ده ج��ّده��ا ج���ورج اخل��ام�����ش، حيث 
انها �ستقّدم حلوى البودينغ، كما �سينال 
كّل موّظف، بطاقة معايدة ودوق ادنربه، 
و اي�سا جمموعة من الق�سائم ال�سرائية 
ترتيبهم  بح�سب  وذلك  املوّظفني،  لكبار 

الوظيفي.
امللكة  ه���ي  ال���ي���زاب���ي���ت  امل��ل��ك��ة  ان  ي���ذك���ر 
الد�ستورية ل�ستة ع�سر دولة، كما ترتاأ�ش 

كني�سة انكلرتا .

اعرتاف طبيب نق�س ا�سمه على كبد مر�ساه  
اأق��ر ج��راح بريطاين بحفر  م��ن نوعها  ف��ري��دة  يف ق�سية 
الأحرف الأوىل من ا�سمه بجهاز ليزر على كبد مري�سني 
اأثناء اإجراء عملية لهما. كيف مت اكت�ساف ذلك؟ وما هي 
اعرتف  الطبيب؟  لهذا  املحكمة  وجههتها  التي  التهمة 
جراح بريطاين بالتوقيع بالأحرف الأوىل من ا�سمه على 
�سيمون  واأق��ر  الكبد.  زرع  عمليات  اأث��ن��اء  مر�ساه  اأع�ساء 
برامهال، البالغ من العمر 53 عاما اأمام املحكمة اجلنائية 
يف برمنغهام باأن عمله هذا غري اأخاقي واإجرامي ح�سب 
برامهال  وك��ان  الربيطانية.  الإع���ام  و�سائل  ذك��رت��ه  م��ا 
املري�ش  كبد  على  اإ�سمه  من  الأوىل  اأحرفه  بنق�ش  يقوم 
يف م�ست�سفى امللكة اإليزابيث مبدينة برمنغهام با�ستخدام 
جهاز "ليزر الأرغون" الذي ي�ستعمل بالأ�سا�ش يف اجلراحة 
"بيلد" الأمل��اين. ومت  ملنع النزيف، ح�سب ما ذك��ره موقع 
برامهال عند  �سيمون  ا�سم  الأوىل من  الأح��رف  اكت�ساف 
الكبد  على  ثانية  لعملية  اخل�سوع  اإىل  ا�سطر  مري�ش 
ق���ام ب��ه��ا اأح����د زم����اء ب��رام��ه��ال ال����ذي ف��وج��ئ بالأحرف 
املري�ش، كما جاء يف موقع "�ستوتغارته  كبد  "SB" على 
ناخري�سن" الأملاين. واأ�ساف املوقع اأن الزماء املرافقني 
اأثناء  �سيئا  ياحظوا  مل  واملمر�سات  برامهال  للطبيب 
برامهال،  للطبيب  اتهاما  العام  الدع��اء  ووج��ه  العملية. 
مر�ساه  اإ�سابة  يف  بالتعمد  الكبد،  زراع��ة  يف  املتخ�س�ش 
حتت التخدير. ومن املقرر اأن تنظر املحكمة اجلنائية يوم 
12 يناير كانون الثاين من العام املقبل يف ق�سية الطبيب 

برامهال الذي مت اإخاء �سبيله بكفالة.

يقطع الأ�سجار عرب اإطالق النار عليها
على  ن�سر  فيديو  اأظهر مقطع  للده�سة،  يف م�سهد مثري 
�سويدياً  رج��ًا  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  من  العديد 
وه���و ي�����س��ت��خ��دم ط��ري��ق��ة غ���ري ت��ق��ل��ي��دي��ة يف ق��ط��ع اإح���دى 
اأوتور�سمان  وظهر  عليها.   ال��ن��ار  اإط���اق  ع��رب  الأ���س��ج��ار 
وه���و يطلق ال��ن��ار م��ن ع��ل��ى ب��ع��د ع���دة اأم��ت��ار ع��ل��ى اجلزء 
الأ�سفل من جذع ال�سجرة، قبل اأن تنجح الطلقة الثالثة 
يف قطع اجلذع وت�سقط ال�سجرة على الأر�ش على الفور. 
موقع  على  الفيديو  مقطع  جون�سون  اإميانويل  و���س��ارك 
كبرياً  رواج���اً  الفيديو  لقي  حيث  الإل��ك��رتوين،  يوتيوب 
على مواقع التوا�سل الجتماعي وح�سل على عدد كبري 
من امل�ساهدات، بعد ن�سره بعدة اأيام. وياأتي املقطع امل�سلي 
بعد اأ�سهر من ت�سوير رجلني وهما ينتقمان من جارهما 
عرب قطع �سجرة يف حديقة منزله. وعو�ساً من اأن ت�سقط 
على اأر�ش احلديقة، هوت ال�سجرة على اأ�سقف اأحد املنازل 

املجاورة، وفق ما ورد يف �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

تعاقب قطتها برجمها باحلجارة
العديد من مواقع  ت�سجيل م�سور مروع تداولته  اأظهر 
من  بالنتقام  فتاتني  قيام  حلظة  الجتماعي،  التوا�سل 
اأثار  الذي  الأم��ر  قطة عرب تعذيبها ورجمها باحلجارة، 
�سخط وغ�سب الكثري من املتابعني.  وظهرت الفتاة وهي 
اأر�ش  على  بعنف  ترميها  اأن  قبل  بيدها  القطة  حتمل 
حديقة املنزل، بينما بداأت فتاة اأخرى ت�سور احلادث يف 
امل��وت، وفق مريور  امل�سكينة باحلجارة حتى  رجم القطة 

الربيطانية.  رجل يرتدي زي �ضانتا كل�ز ويلتقط �ض�را مع زوار مركز جتاري يف �ض�احي م�نتيفيدي�، اأوروغ�اي. )رويرتز(

يتدىل من الطابق 
حريق  من  لينجو   24
باأعجوبة،  امل����وت  م���ن  ���س��ي��ن��ي  جن���ا 
بعد ان��دلع حريق �سخم يف منزله، 
م��ا دف��ع��ه اإىل ال��ت��ديل م��ن ن��اف��ذة يف 
ال���ط���اب���ق 24 م���ن امل���ب���ن���ى، حم����اوًل 

دخول منزل يقع يف طابق اأ�سفل. 
ويف امل�ساهد امل�سورة بهاتف حممول، 
يظهر الرجل، وهو يتدىل على حافة 
منزله، وي��ح��اول  ك�سر زج��اج منزل 
يتدخل  اأن  قبل  الأدن���ى،  الطابق  يف 
رجال الإطفاء، ويفتحوا له النافذة، 
بح�سب  الأم���������ان،  ب����ر  اإىل  ل��ي�����س��ل 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

هاندا ارت�سيل 
تنف�سل عن حبيبها

فاجاأت  م��ت��وق��ع��ة،  غ���ري  خ���ط���وة  يف 
اأرت�سيل  ه���ان���دا  ال��رتك��ي��ة  امل��م��ث��ل��ة 
ج��م��ه��وره��ا ب��خ��رب ان��ف�����س��ال��ه��ا عن 
الرتكي  الأع�����م�����ال  رج�����ل  ح��ب��ي��ب��ه��ا 

دن�سري.
الرتكية  ب��و���س��ت��ا  �سحيفة  اأن  غ��ري 
اّك�������دت م����ن خاله  ن�������س���رت خ�����ربا 
عاطفية  ع���اق���ة  ع���ل���ى  ه����ان����دا  ان 
دالكلي�ش،  م����راد  امل��م��ث��ل  ب��زم��ي��ل��ه��ا 
����س���رق ق��ل��ب��ه��ا، ح��ي��ث تعي�ش  ال�����ذي 
الع�سق.  حلظات  اجمل  حاليا  معه 
اأن املمثلة الرتكية مل تبدي اأي  اإل 
ابدا  تعّلق  ومل  ذل���ك،  ب�����س��اأن  تعليق 
اأو  بالنفي  ���س��واء  اخل���رب،  ه��ذا  على 
�سّجة  �سّكل  ال���ذي  الأم���ر  التاكيد. 
ة  التمثيلي، خا�سّ الو�سط  كبرية يف 
بحبيبها  ج��ّدا  متعّلقة  كانت  وان��ه��ا 

اأّيهما اأكرث �سرًرا ال�سيجار اأم ال�سيجارة؟
مفادها  م����ا،  ن���وًع���ا  ���س��ائ��ع��ة  ف���ك���رة  ه���ن���اك  اأّن  ب����دو 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ك��م��ي��ة من  ال�����س��غ��ري  ال�����س��ي��ج��ار  اأّن 
النيكوتني اأقل من ال�سيجارة. والفرق بني ال�سيجار 
وال�سيجارة هو اأّن التبغ يف ال�سيجار ال�سغري يكون 
وقد  ال��ع��ادي.  ب��ال��ورق  ولي�ش  التبغ  ب���ورق  ملفوًفا 
الطب يف جامعة ولي��ة بني  كلية  باحثون من  اأراد 
النيكوتني  م�ستويات  مقارنة  املتحدة،  الوليات  يف 
يف  درا�ستهم  نتائج  ُن�سرت  وق��د  النوعني،  هذين  يف 
 Nicotine والتبغ"  النيكوتني  "اأبحاث  جم��ل��ة 

.and Tobacco Reserch
تدخني  عن  الناجت  النيكوتني  م�ستوى  معرفة  اإّن 
ال�سيجارة مقابل ذلك الناجت عن ال�سيجار ال�سغري، 
اأمر يف غاية الأهمية لأّن هذه املادة – النيكوتني- 
العلماء  الإدم�����ان. وق���ام  اإىل  امل��ي��ل  ال��ت��ي تخلق  ه��ي 
مب��ق��ارن��ة 8 اأن����واع م��ارك��ات م��ع��روف��ة م��ن ال�سيجار 
ال�����س��ج��ائ��ر �سائعة  ن���وع���ني م���ن  ال�����س��غ��ري، م��ق��اب��ل 
بجمع  النيكوتني  م�ستوى  قيا�ش  ومتَّ  ال�ستعمال. 
ا�ستخدام  الآل�����ة. ومتَّ  ت��دّخ��ن��ه  ال���ذي  امل��ن��ت��ج  دخ���ان 
يدّخن  التي  الطريقة  لتو�سيح  اأ�سلوبني خمتلفني 

الدولية  املنظمة  طريقة  با�ستخدام  ال��ن��ا���ش.  بها 
الدخان  م��ن  َنَف�ًسا  الآل���ة  اأخ���ذت   ،)ISO( للقيا�ش 
الطريقة  وبا�ستخدام  ثانية.   60 كل  ثانيتني  مل��دة 
الكندية املكثفة )Canada Intense CI(، اأخذت 
الآل����ة َن��َف�����ش ال��دخ��ان ذات���ه مل���دة ثانيتني ول��ك��ن كل 
بوا�سطة  مغلقة  التهوية  فتحات  وكانت  ثانية،   30
النيكوتني  ا�ستخراج  متَّ  ذلك  وبعد  ل�سق.  �سريط 

وحتليله من الطريقتني.
وج���د ال��ب��اح��ث��ون اأن���ه ب��ا���س��ت��خ��دام ط��ري��ق��ة املنظمة 
ال�سادر عن  النيكوتني  كان   ISO للقيا�ش  الدولية 
ال�سيجار ال�سغري حواىل 1.24 ملغ باملتو�سط لكل 
�سيجار، مقابل 0.87 ملغ يف ال�سيجارة. وبا�ستخدام 
ال��ط��ري��ق��ة ال��ك��ن��دي��ة، ك���ان ال��ن��ي��ك��وت��ني ال���ن���اجت من 
2.13 ميلغرام من  3.49 ميلغرام مقابل  ال�سيجار 
ال�سيجارة على التوايل. وقد تفاجاأ العلماء مب�ستوى 
النيكوتني العايل للغاية يف اإحدى ماركات ال�سيجار 
بالقرنفل، حيث  كان معّطًرا  النوع  ال�سغري. وهذا 
عن  ال��ن��اجت  الغثيان  معاجلة  على  رائحته  ت�ساعد 

ا من النيكوتني. امل�ستوى العايل جدًّ

بريين �سات تخ�سع لنظام 
غذائي لكت�ساب وزن

اأثارت القلق والت�ساوؤلت ب�سبب انخفا�ش وزنها ب�سكل ملحوظ، حيث و�سفتها  بعد ان 
ال�سحافة انها ت�ستمر بالذوبان كال�سمعة، قررت النجمة الرتكية  بريين �سات  اخل�سوع 

لنظام غذائي ي�ساعدها على ا�ستعادة وزنها ال�سابق واكت�ساب عدد من الكليوغرامات .
ا�سدقائها  من  وع��دد  دوغلو  كينان  الفنان  زوجها  ن�سيحة  بعد  جاء  �سات  بريين  ق��رار 

الذين قالوا لها انها فقدت الكثري من جاذبيتها ب�سبب انخفا�ش وزنها .
وكانت بريين قد فقدت خال فرتة ق�سرية اكر من ع�سرة كيلوغرامات حيث و�سل 

وزنها اىل47 كيلو غرام .
وكان جمهور بريين قام بن�سر �سورة قدمية لها قبل ان تفقد وزنها وبدت بغاية اجلمال 

وطالبوها بالعودة اىل وزنها ال�سابق.


