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الإمارات تدعم تر�شيح 
ملن�شب  م�شر  مر�شحة 
اليون�شكو ع��ام  مدير 

•• اأبوظبي-وام:

اخلارجية  وزارة  اأك�����دت 
ال������دويل دعم  وال���ت���ع���اون 
ح��ك��وم��ة دول����ة الإم������ارات 
تر�شيح  املتحدة  العربية 
خطاب  م�شرية  ال�شفرية 
مر�شحة جمهورية م�شر 
املدير  مل��ن�����ش��ب  ال��ع��رب��ي��ة 
الأمم  مل���ن���ظ���م���ة  ال������ع������ام 
والعلوم  للرتبية  املتحدة 
اليون�شكو..  وال���ث���ق���اف���ة 
اخلربات  اأن  اإىل  منوهة 
والقدرات التي تتمتع بها 
توؤهلها  خطاب  ال�شفرية 

لهذا املن�شب.
اإىل  ال������������وزارة  ول���ف���ت���ت   
الأخوية  ال��ع��اق��ات  عمق 
البلدين  ب��ن  التاريخية 
اإىل  منوهة  ال�شقيقن.. 
م���ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه م�����ش��ر من 
وموؤثرة  ب���ارزة  اإ���ش��ه��ام��ات 
الإن�شانية  احل�����ش��ارة  يف 
ومكانتها ودورها الريادي 
باحلركة  ال���ن���ه���و����ض  يف 

العلمية والثقافية.
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وزراء خارجية الدول الأربع خال موؤمترهم ال�شحفي يف املنامة  )وام(

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
العر�س بعيد  املغرب  ملك  يهنئون 

•• ابوظبي-وام:

ال�شيخ خليفة  ال�شمو  بعث �شاحب 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اإىل  ت��ه��ن��ئ��ة  ب���رق���ي���ة  اهلل  ح���ف���ظ���ه 
����ش���اح���ب اجل����ال����ة امل���ل���ك حممد 
ال�شاد�ض ملك اململكة املغربية وذلك 

مبنا�شبة ذكرى عيد العر�ض.
ك��م��ا ب��ع��ث ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
نائب   � مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ���ي�������ض جمل�ض  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������ض 
ال�����������وزراء ح����اك����م دب������ي رع�������اه اهلل 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  و�شاحب 
ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
مماثلتن  تهنئة  برقيتي  امل�شلحة 
امللك حممد  اىل �شاحب اجلالة 

ال�شاد�ض. 

»تنفيذية اأبوظبي« تعتمد عددا من امل�شاريع 
درهم مليون   750 تتجاوز  بقيمة  التنموية 

•• اأبوظبي-وام: 

التابعة  التنفيذية  اللجنة  اع��ت��م��دت 
اأبوظبي  لإمارة  التنفيذي  للمجل�ض 
خال اجتماعها برئا�شة معايل جا�شم 
من  ع���ددا  ال��زع��اب��ي،  بوعتابة  حممد 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  التنموية  امل�شاريع 

بتكلفة تتجاوز 750 مليون درهم.
)التفا�شيل �ض6(

التقى ويل عهد اأبوظبي..نائب رئي�س الدولة يزور اأدنوك ويطلع على ا�سرتاتيجيتها امل�ستقبلية

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يوؤكدان اأهمية تنويع القت�شاد 

يف بيان م�سرتك عقب اجتماع وزراء خارجية الإمارات وال�سعودية والبحرين وم�سر يف املنامة

الدول الأربع توؤكد ا�شتعدادها للحوار مع قطر �شريطة تنفيذها املطالب ال� 13
عبداهلل بن زايد: حري�سون على املواطن القطري يف كل اخلطوات التي نتخذها 

•• املنامة-وام:

دول����ة  خ���ارج���ي���ة  وزراء  اأ������ش�����در 
العربية  وامل���م���ل���ك���ة  الإم������������ارات 
البحرين  ومم��ل��ك��ة  ال�����ش��ع��ودي��ة 
بياناً  العربية  م�شر  وجمهورية 
الذي  اجتماعهم  عقب  م�شرتكاً 
عقد ام�ض يف املنامة .. فيما يلي 

ن�شه..
ك���ل من  خ��ارج��ي��ة  وزراء  اج��ت��م��ع 
ال�شعودية  ال���ع���رب���ي���ة  امل���م���ل���ك���ة 
العربية  م�������ش���ر  وج����م����ه����وري����ة 
ومم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن والإم��������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف امل��ن��ام��ة يوم 
اإط����ار  يف   2017 ي��ول��ي��و   30
الت�شاور امل�شتمر حول اأزمة قطر 
اإيقاف دعمها ومتويلها  و�شرورة 
الآمن  امل��اذ  وتهيئتها  ل��اإره��اب 
دولهم  لدى  ق�شائياً  للمطلوبن 
الإره��اب ومتويله  واملتورطن يف 
الكراهية  خل����ط����اب  ون�������ش���ره���ا 

ب���وت���ن ي�����ش��ت��ع��ر���س ق��وة 
الرو�شية  البحرية  ���ش��اح 

•• �سان بطر�سبورغ-اأ ف ب:

اأ�شرف الرئي�ض الرو�شي فادميري 
اأم�����ض الأح���د على عر�ض  ب��وت��ن 
الرو�شي  البحرية  ل�شاح  �شخم 
الكرملن حجم  الذي ي�شتعر�ض 
البلطيق  بحر  م��ن  املمتد  ن��ف��وذه 
اإىل �شواطئ �شوريا. و�شاركت نحو 
يف  وغوا�شة  حربية  �شفينة   50
امتداد  الذي جرى على  العر�ض 
على  فنلندا  خليج  ويف  نيفا  نهر 
���ش��اح��ل ���ش��ان ب��ط��ر���ش��ب��ورغ، ثاين 
املدن الرو�شية، بعدما اأمر بوتن 
ا�شتعرا�ض  اأول  باإجراء  البحرية 

لها بهذا النطاق الوا�شع.
وقال بوتن للجنود بعد اطاعه 
باملعدات  تتعلق  اح�شائيات  على 
كثرية  ج��ه��ودا  ن��ب��ذل  الع�شكرية 
تطوير وحتديث  اأج��ل  اليوم من 

البحرية.
تعد  مل  ال��ب��ح��ري��ة  اأن  واأ�����ش����اف 
مهامها  م������ع  ف����ق����ط  ت���ت���ع���ام���ل 
ت�شتجيب  ب��ات��ت  ب���ل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ب���ج���دارة ل��ل��ت��ح��دي��ات اجل���دي���دة، 
احلرب  يف  وا�شع  ب�شكل  وت�شارك 

على الإرهاب والقر�شنة.

والتحري�ض وتدخاتها يف �شوؤون 
املنطقة.

المتنان  ع����ن  ال���������وزراء  اأع�������رب 
والتقدير لتف�شل ح�شرة �شاحب 

اجلالة امللك حمد بن عي�شى اآل 
البحرين  مم��ل��ك��ة  م��ل��ك  خ��ل��ي��ف��ة 
والط����اع  با�شتقبالهم  امل��ف��دى 
احلكيمة  ج���ال���ت���ه  روؤي�������ة  ع���ل���ى 

العربية  امل���������ش����ال����ح  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
الت�شامن  وا���ش��ت��م��رار  امل�����ش��رتك��ة 
ال��وث��ي��ق ب��ن ال���دول الأرب����ع فيما 
ي��ت�����ش��ل ب��ك��اف��ة ال��ت��ح��دي��ات التي 

التحالف يق�سف مواقع امليلي�سيات يف عمران و�سعدة واجلوف

جبهتا تعز الغربية واجلنوبية ت�شهدان معارك عنيفة وتقدمًا للجي�س
•• عوا�سم-وكاالت:

���ش��نَّ ط���ريان ال��ت��ح��ال��ف غ����ارات ع��ل��ى خم���ازن اأ�شلحة 
يف  ���ش��ال��ح  وامل��خ��ل��وع  احل���وث���ي  مليلي�شيات  وجت��م��ع��ات 
باليمن،  ع��م��ران  مبحافظة  �شفيان  ح��رف  م��دي��ري��ة 
ا�شتهدفت  اأخ���رى،  غ���ارات جوية  م��ع  التزامن  وذل��ك 

مواقع امليلي�شيات يف اجلوف و �شعدة.
ويف تعز، �شهدت اجلبهتان الغربية واجلنوبية، معارك 
اليمني  ال��وط��ن��ي  اجلي�ض  اإث��ره��ا  على  حقق  عنيفة، 
ال�شيطرة  امليلي�شيات  مل��ح��اولت  ت�شديه  بعد  تقدماً، 
من  بدعم  ال�شرعية  ال��ق��وات  ومت�شي  مواقعه.  على 
الرمح  با�شم  املعروفة  ا�شتكمال عمليتها  التحالف يف 
الذهبي يف ال�شاحل الغربي لليمن، وذلك بعد اإحكام 
ال�شيطرة على مع�شكر خالد بن الوليد يف تعز، عرب 

باجتاه  فرت  التي  امليلي�شيات  فلول  وماحقة  تعقب 
منطقة الربح جنوب �شرقي املع�شكر.

يف  املا�شية  ال�شاعات  خ��ال  عنيفة  مواجهات  ودارت 
مثلث مفرق املخا، حيث ت�شعى القوات ال�شرعية اإىل 
اإحكام ال�شيطرة عليه وقطع الإمدادات على ما تبقى 
من امليلي�شيات يف املرتفقعات اجلنوبية ملديرية موزة 
والوازعية، ملا ت�شكل من تهديد على القوات ال�شرعية 

املنت�شرة يف املناطق ال�شاحلية.
من جهته، �شن طريان التحالف غارات على جتمعات 
للميلي�شيات قرب مفرق املخا ت�شببت بخ�شائر ب�شرية 

ومادية يف �شفوف النقابين.
ويف حمافظة �شعدة، �شنت طائرات التحالف اأكرث من 
16 غارة ا�شتهدفت جتمعات للميلي�شيات يف مديريتي 

�شذا والظاهر قبالة منطقة جازان ال�شعودية.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

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

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات
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•• دبي-وام:

رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
اأخاه  ام�ض  رع��اه اهلل، ظهر  دب��ي،  ال���وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  ال��دول��ة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، وذلك يف �شركة برتول اأبوظبي الوطنية 
الإمارات  باأبناء  والفخر  العتزاز  اللقاء  خال  �شموهما  واأك��د  اأدن��وك. 
والقيادة والبتكار  والتميز  الريادة  الذين يعتمدون مفاهيم  املخل�شن 

لتعزيز املكانة التناف�شية لدولة الإمارات عاملياً.
و�شدد �شموهما على اأهمية ا�شتمرار العمل على تنويع القت�شاد ا�شتنادا 
اإىل نقاط القوة واخلربة التي متتلكها دولة الإمارات، خا�شة يف القطاعات 
الأ�شا�شية كالطاقة، واعتماد منهجيات التفكري التي ت�شت�شرف امل�شتقبل 
وت�شتعد له مبا ي�شمن النمو والزدهار وتر�شيخ مكانة الإمارات �شمن 
والأمان  الأم��ن  لأبنائها  ت�شمن  والتي  عاملياً  املتقدمة  ال��دول  م�شاف 

وال�شتقرار والعي�ض ب�شعادة واطمئنان.
اآل مكتوم، قد قام بجولة  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  وكان �شاحب 
ال�شيخ  �شمو  يرافقه  اأدن��وك  ل�شركة  الرئي�شي  املبني  مرافق  يف  تفقدية 
ال�شيخ  و�شمو  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم 
اأبوظبي  التنفيذي لإم��ارة  اآل نهيان نائب رئي�ض املجل�ض  هزاع بن زايد 
والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�شت�شار الأمن 
جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الوطني 
مكتوم  اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  و�شمو  الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  ال��وزراء 
الإمارات  ط��ريان  ملجموعة  الأعلى  الرئي�ض  للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�ض 
ومعايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة الرئي�ض التنفيذي 

ل�شركة برتول اأبوظبي الوطنية اأدنوك وجمموعة �شركاتها.
)التفا�شيل �ض2(

ج��ورج��ي��ا ت��ب��داأ م��ن��اورات 
اأمريكا ب��ق��ي��ادة  ع�شكرية 

•• تفلي�س-رويرتز:

ب����داأ اجل��ي�����ض يف ج��ورج��ي��ا ام�ض 
الأح������د م����ن����اورات ع�����ش��ك��ري��ة مع 
اأخرى  ودول  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
قبل  وذل����ك  لأ���ش��ب��وع��ن  ت�شتمر 
الرئي�ض  ن���ائ���ب  زي������ارة  م���ن  ي����وم 
الأمريكي مايك بن�ض للجمهورية 

ال�شوفيتية ال�شابقة.
جندي   2800 ن��ح��و  وي�������ش���ارك 
وبريطانيا  املتحدة  الوليات  من 
واأمل�����ان�����ي�����ا وت����رك����ي����ا واأوك�����ران�����ي�����ا 
و�شلوفينيا واأرمينيا وجورجيا يف 

املناورات.
)التفا�شيل �ض11(

اأ�شرتاليا حتبط موؤامرة اإرهابية لإ�شقاط طائرة 
•• �سيدين-اأ ف ب:

اإرهابية  م��وؤام��رة  اأحبطت  اأنها  الأح��د  اأم�ض  ال�شرتالية  ال�شلطات  اأعلنت 
ي�شتبه باأنها من تدبري اإرهابين كانت تهدف اإىل اإ�شقاط طائرة با�شتخدام 
يف  مداهمات  يف  اأ�شخا�ض  اأربعة  اعتقال  اإىل  م�شرية  ال�شنع،  يدوية  قنبلة 

اأنحاء �شيدين.
وقال رئي�ض الوزراء الأ�شرتايل مالكومل تورنبول اإن اخلطة بدت مدرو�شة 
تعزيز  مت  فيما  واح����د،  �شخ�ض  ل��ه��ا  خ��ط��ط  عملية  ولي�شت  وا���ش��ع  ب�شكل 
الجراءات الأمنية يف املطارات املحلية والدولية الرئي�شية يف اأنحاء الباد. 
وقال تورنبول لل�شحافين اأ�شتطيع اإباغكم اأّنه جرت الليلة قبل املا�شية 
عملّية كبرية ملكافحة الإرهاب من اأجل اإحباط موؤامرة اإرهابّية كانت تهدف 
،م�شّدًدا  جًدا  حقيقي  الإرهابي  التهديد  "اإّن  اأ�شاف  طائرة".  اإ�شقاط  اإىل 
على اأّن اجلهود التي ُبذلت خال الليل كانت فعالة جًدا، لكن هناك املزيد 
من العمل الواجب اإمتامه. ومل يحدد امل�شوؤولون ما اذا كان املخطط الذي 
اأعلن عنه ي�شتهدف رحلة داخلية اأو دولية، ولكن �شحيفة دايلي تليغراف 

ذكرت اأنه كان �شي�شتهدف رحلة داخلية.

بدء �سريان الهدنة يف جرود عر�سال
تبادل جثامن مقاتلن من ملي�شيات حزب اهلل والن�شرة

•• بريوت-اأ ف ب:

�شابقا(  ال�شام )الن�شرة  اللبناين وجبهة فتح  بداأت ملي�شيات حزب اهلل 
اللبنانية  ال�شورية  احل��دود  على  النار  اط��اق  وق��ف  اتفاق  تنفيذ  اأم�ض 
مع تبادل جثامن مقاتلن من الطرفن. وانهى التفاق الذي اعلنت 
التي  الع�شكرية  العملية  يوليو  27 متوز  يف  العام  الم��ن  عنه مديرية 
بداها حزب اهلل اللبناين �شد "جبهة فتح ال�شام" يف جرود بلدة عر�شال 
احلدودية مع �شوريا. وافاد العام احلربي التابع حلزب اهلل عن بدء 
تنفيذ املرحلة الأوىل من �شفقة التبادل بن حزب اهلل وجبهة الن�شرة 
للحزب  التابع  العامي  املركز  واو�شح  اللبناين.  العام  الأم��ن  برعاية 
العام  لاأمن  لت�شليمها  ت�شعة  وعددها  الن�شرة  قتلى  يتم جتميع جثث 
 5 وعددهم  اهلل  حل��زب  �شهداء  رف��ات  ت�شليم  �شيتم  املقابل  يف  اللبناين، 
ق�شوا يف معارك اجلرود. ومن املتوقع نقل جثامن املقاتلن ال�شورين 

اىل حمافظة ادلب الواقعة �شمال غرب �شوريا.

ع����راق����ي ي��ط��ل��ق ال���ن���ار 
اأملانيا ج��ن��وب  ليلي  مبلهى 

•• برلني-وكاالت:

فتح عراقي م�شلح النار داخل ملهى 
ليلي جنوب اأملانيا، ح�شب ال�شرطة 
الأملانية. واأ�شفر الهجوم عن مقتل 
�شخ�شن، اأحدهما املهاجم، واإ�شابة 
وقال  باإ�شابات خطرية.  اآخ��ر  عدد 
متحدث با�شم ال�شرطة اإن املهاجم 
ل���ي�������ض لج�����ئ�����ا، وم������ع������روف ل���دى 
يف  املتحدث  وا�شتبعد  ال�شلطات.  
املرحلة احلالية وجود �شبهة اإرهاب 
ال�شرطة  واأط��ل��ق��ت  احل����ادث.  وراء 
اأدى  النار على امل�شلح بعد ذلك ما 
اإ���ش��اب��ت��ه، لكنه ت��ويف لح��ق��ا يف  اإىل 

امل�شت�شفى. 
اإىل  الفرار  امللهى من  زوار  ومتكن 
لرواية  وفقا  الخ��ت��ب��اء،  اأو  اخل���ارج 

ال�شرطة.
وذكر �شهود عيان ملحطة ا�ض دبليو 
حار�ض  اأن  املحلية  التلفزيونية  اآر 
ع���ق���ار ت��ع��ر���ض لإط������اق ن����ار على 
اإيقاف  يحاول  ك��ان  بينما  يبدو  ما 
امل�����ش��ل��ح.  واأ���ش��ي��ب ���ش��اب��ط �شرطة 
اأي�����ش��ا يف ت��ب��ادل اإط����اق ال��ن��ار مع 

امل�شلح. 

قتلى بكمن �شد القوات الإفريقية يف ال�شومال
•• مقدي�سو-رويرتز:

قال �شابط ع�شكري كبري اإن ا�شتباكا وقع اأم�ض الأحد بن مقاتلي حركة 
لاحتاد  التابعة  ال�شام  حفظ  بعثة  م��ن  وق���وات  ال�شومالية  ال�شباب 

الأفريقي وقالت حركة ال�شباب اإنها قتلت 39 جنديا.
بعد  على  ال�شفلى  �شبيلي  مبنطقة  ب��ولم��ري��ر  ح��ي  يف  ال�شتباك  ووق���ع 
نحو 140 كيلومرتا جنوب غربي مقدي�شو. وقال العقيد ح�شن حممد 
لرويرتز اإن مقاتلي حركة ال�شباب ن�شبوا كمينا لقافلة تقل جنودا من 
بعثة الحتاد الأفريقي يف ال�شومال )اأمي�شوم(. وقال لرويرتز اإن الكمن 
حتول اإىل معركة �شر�شة بن ال�شباب وقوات اأمي�شوم م�شيفا اأن القتال 
ما زال م�شتمرا ولكن مل يت�شح بعد عدد القتلى واجلرحى. وقال عبد 
العزيز اأبو م�شعب املتحدث با�شم العمليات الع�شكرية حلركة ال�شباب اإن 

املقاتلن لديهم 39 جثة جلنود الحتاد الأفريقي بينها جثة قائدهم.

رجال النقاذ يخلون جثمان احد �شحايا النفجار  )رويرتز(

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يف حوار ودي خال لقائهما يف اأدنوك      )وام(
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اأخبـار الإمـارات
»تنظيم الت�شالت« تت�شدى ل� 289 هجمة الكرتونية خال الربع الأول من 2017

•• اأبوظبي-وام:

هيئة  يف  الآيل  احلا�شب  ل��ط��وارئ  لاإ�شتجابة  الوطني  الفريق  جنح 
الكرتونية خال  289 هجمة  لنحو  الت�شدي  الت�شالت يف  تنظيم 
التي  اجلهود  م��دى  تعك�ض  خطوة  يف   2017 العام  من  الأول  الربع 
يبذلها الفريق يف معاجلة اأي حماولت اخرتاق للمواقع اللكرتونية 

اأو تعطيلها عن العمل .
وت�شكل الهجمات التي ت�شدى لها الفريق الوطني منذ يناير وحتى 
اللكرتونية  الهجمات  اجمايل  من   27.4% املا�شي  مار�ض  نهاية 
2016 وال���ت���ي و���ش��ل عددها  ال��ت��ي ج���رى م��ع��اجل��ت��ه��ا خ���ال ال���ع���ام 

1054 هجمة.
الإت�شالت  تنظيم  هيئة  ع��ن  ال�����ش��ادرة  الح�����ش��اءات  لأح���دث  ووف��ق��ا 

�شبه  واأخ��رى  حكومية  مواقع  ا�شتهدفت  الإلكرتونية  الهجمات  ف��اإن 
حكومية بالإ�شافة اىل مواقع تابعة للقطاع اخلا�ض ومنها عدد من 

البنوك املحلية.
الأكرب  الن��������شاط  اجل��������اري  ال������عام  م��ن  الأول  ال���������شهر  و�ش�����هد 
منها  هجمة   136 اىل  ع��دده��ا  و���ش��ل  حيث  الإل��ك��رتون��ي��ة  للهجمات 
الكرتونية حكومية و3 هجمات مواقع تابعة  مواقع  ا�شتهدف   133

للقطاع اخلا�شة .
 86 114 هجمة منها  الهجمات  ع��دد  بلغ  �شهر فرباير فقد  اأم��ا يف 
كانت موجهة ملواقع تابعة للقطاع اخلا�ض و23 ملواقع حكومية بينما 
الهجمات اىل  انخفا�شا من حيث عدد  ال��ذي تاه  �شهر مار�ض  �شهد 

حكومية . مواقع  و18  خا�شة  مواقع  �شد   21 منها  هجمة   39
مواقع  ت�شويه  الوطني  الفريق  بح�شب  الهجمات  ه��ذه  وا�شتهدفت 

و�شرقة  والإح��ت��ي��ال  اخل���داع  اأو  اخل��دم��ة  ع��ن  تعطيلها  اأو  الكرتونية 
الوثائق .

وحتر�ض الهيئة با�شتمرار على مطالبة جميع اجلهات املعنية �شرورة 
اإىل  فيها  املطلوبة  املعلومات  اأمن  �شيا�شة  اتباع  من  با�شتمرار  التاأكد 
لبياناتها  احتياطية  ن�شخ  عمل  على  امل�شتطاع  ق��در  احل��ر���ض  جانب 
وحفظها على اأجهزة اأخرى لي�شت مت�شلة بالإنرتنت كما تعمل على 

تقدمي الن�شائح حول اأف�شل املمار�شات املتعلقة باأمن املعلومات.
واخلا�شة  احلومية  املوؤ�ش�شات  جميع  ل��دى  ال��وع��ي  زي���ادة  �شبيل  ويف 
للتعريف  وال���ن���دوات  امل��ح��ا���ش��رات  م��ن  ال��ع��دي��د  بتنظيم  الهيئة  ت��ق��وم 
املعلومات  باأمن  املتعلقة  ال�شاليب  ب��اأح��دث  املتعلقة  املوا�شيع  بكافة 
ملواقعها  ت�شويه  او  تعطيل  او  اخ���رتاق  حم���اولت  اي  مواجهة  و�شبل 

اللكرتونية .

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س فانواتو بيوم ا�شتقال باده

•• ابوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان � رئي�ض الدولة » حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�ض با�شتور اوبيد مو�ش�ض تالي�ض � رئي�ض 
، وذلك مبنا�شبة ذكرى يوم ا�شتقال باده . كما بعث  جمهورية فانواتو 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
برقيتي  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 

تهنئة مماثلتن اىل فخامة الرئي�ض با�شتور اوبيد مو�ش�ض تالي�ض. 

التقى ويل عهد اأبوظبي..نائب رئي�س الدولة يزور اأدنوك ويطلع على ا�سرتاتيجيتها امل�ستقبلية

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يوؤكدان اأهمية ا�شتمرار العمل على تنويع القت�شاد 
�سموهما يوؤكدان العتزاز والفخر باأبناء الإمارات املخل�سني الذين يعتمدون مفاهيم الريادة والتميز والقيادة والبتكار

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ال���ت���ق���ى 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ���ي�������ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ���ي�������ض 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، ظهر 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخ��اه  ام�ض 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
�شركة  يف  وذل��ك  امل�شلحة،  للقوات 
اأدنوك.  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول 
اللقاء  خ�����ال  ���ش��م��وه��م��ا  واأك��������د 
الإمارات  باأبناء  والفخر  الع��ت��زاز 
يعتمدون  ال�����ذي�����ن  امل���خ���ل�������ش���ن 
والقيادة  والتميز  الريادة  مفاهيم 
والبتكار لتعزيز املكانة التناف�شية 

لدولة الإمارات عاملياً.
و�شدد �شموهما على اأهمية ا�شتمرار 
العمل على تنويع القت�شاد ا�شتنادا 
التي  واخل�����ربة  ال���ق���وة  ن��ق��اط  اإىل 
خا�شة  الإم�������ارات،  دول����ة  متتلكها 
كالطاقة،  الأ�شا�شية  القطاعات  يف 
التي  التفكري  منهجيات  واعتماد 

وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، قد قام بجولة 
تفقدية يف مرافق املبني الرئي�شي 
ل�شركة اأدنوك يرافقه �شمو ال�شيخ 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
ن���ائ���ب ح���اك���م دب����ي و�شمو  م��ك��ت��وم 

ت�شت�شرف امل�شتقبل وت�شتعد له مبا 
وتر�شيخ  والزده���ار  النمو  ي�شمن 
���ش��م��ن م�شاف  الإم�������ارات  م��ك��ان��ة 
الدول املتقدمة عاملياً والتي ت�شمن 
لأبنائها الأمن والأمان وال�شتقرار 

والعي�ض ب�شعادة واطمئنان.

نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ه����زاع  ال�����ش��ي��خ 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب 
اأب��وظ��ب��ي وال��ف��ري��ق �شمو  لإم������ارة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�����ش��ي��خ 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�ض جمل�ض 
طحنون  ال�شيخ  و�شمو  ال��داخ��ل��ي��ة 

الأمن  نهيان م�شت�شار  اآل  زايد  بن 
من�شور  ال�����ش��ي��خ  و���ش��م��و  ال��وط��ن��ي 
رئي�ض  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
جم��ل�����ض ال����������وزراء وزي������ر ����ش���وؤون 
بن  اأح��م��د  ال�شيخ  و�شمو  الرئا�شة 
دبي  هيئة  رئي�ض  مكتوم  اآل  �شعيد 
للطريان الرئي�ض الأعلى ملجموعة 
الإم��ارات ومعايل الدكتور  طريان 
���ش��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر وزير 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  دول���ة 
اأدنوك  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول 

وجمموعة �شركاتها .
ا�شرتاتيجية  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  واط��ل��ع 
امل�شتقبل  ل���ش��ت�����ش��راف  ال�����ش��رك��ة 
خال  م��ن  ال��ذك��ي  النمو  وحتقيق 
ال�شتثمار  ت�شمل  اأ�شا�شية  رك��ائ��ز 
الرتقاء  على  والعمل  الإن�شان،  يف 
وتعزيز  ال���ك���ف���اءة  ورف�����ع  ب��������الأداء 

القيمة والعائد القت�شادي.
رئي�ض  نائب  ال�شمو  �شاحب  واأك��د 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
اأن دول�����ة الإم�������ارات  دب�����ي،  ح���اك���م 
بقيادة  ما�شية  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الدولة،  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د 
حفظه اهلل، يف ا�شت�شراف امل�شتقبل 
واإر�شاء  ومتكينه  الإن�����ش��ان  وب��ن��اء 
ركائز �شلبة لقت�شاٍد قوي ي�شمن 
النمو والزدهار وم�شاهمة الدولة 
احل�شارة  بناء  يف  واإيجابية  بقوة 

الإن�شانية.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأ�����ش����ار 
اآل م��ك��ت��وم اإىل  ب���ن را����ش���د  حم��م��د 
والوا�شح  ال�شليم  التخطيط  اأن 
وخمل�شة  دوؤوب�������ة  ج���ه���ود  ظ���ل  يف 
الطيبة،  النتائج  يحقق  م��ا  دائ��م��اً 
واأعرب عن �شعادته بوجود الطاقة 
الإيجابية ال�شابة يف اأدنوك وباتباع 
امل�شتقبلي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م��ن��ه��ج��ي��ة 
بعيد املدى، وو�شع اأهداف طموحة 
لتنفيذها، واأكد احلاجة اإىل املزيد 
الفكر يف  من ه��ذه الطاقات وه��ذا 
امل��وؤ���ش�����ش��ات وم��واق��ع العمل.  ك��اف��ة 
وكان �شموه وال�شيوخ قد اطلعوا يف 
اأدنوك  روؤي��ة  ال��زي��ارة على  م�شتهل 
الأ�شا�شية  امل��ح��رك��ات  اأح���د  ك��ون��ه��ا 
والتطور  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ج��ل��ة  ل���دف���ع 
والزده�����ار يف دول���ة الإم�����ارات من 
للكوادر  الأم��ث��ل  ال�شتثمار  خ��ال 
الب�شرية والرثوات الطبيعية، كما 
ر�شالة  على  وال�شيوخ  �شموه  اطلع 
ع��ل��ى اعتماد  ت��رك��ز  ال��ت��ي  اأدن������وك 
ثقافة الأداء املتميز ودعم البتكار 
الب�شرية  امل�����وارد  يف  وال���ش��ت��ث��م��ار 
لتعزيز قيمة املوارد الطبيعة وتلبية 

والإنتاج،  والتطوير  ال�شتك�شاف 
الغاز  اإم���دادات  من  املزيد  وتوفري 
وم�شتدام،  اق��ت�����ش��ادي  ن��ح��و  ع��ل��ى 
التكرير  جم��ال  يف  النمو  وت��ع��زي��ز 
وامل�شتقات،  وال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات 
خال  م��ن  املنتجات  قيمة  وزي���ادة 
ال�شوق،  اجتاهات  ومواكبة  املرونة 
طريقة  ع��ن  اإ�شافية  قيمة  وخلق 
امل��ال. وتناول  راأ���ض  حت�شن هيكلة 
ال��ع��ر���ض اأه����م م���ا ح��ق��ق��ت��ه اأدن����وك 
خ��ال ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، مب��ا يف ذلك 
املحافظة على معدلت اإنتاج قوية 
وال�شتفادة  التكاليف،  خف�ض  مع 
وتكامل  وت���وح���ي���د  ت�����ش��اف��ر  م����ن 
العمليات واجلهود، واإبرام �شراكات 
ج�����دي�����دة جل������ذب ال����ش���ت���ث���م���ارات 
اإ�شافية،  اخلارجية وحتقيق قيمة 
املتطورة،  التكنولوجيا  وتوظيف 
املنجزات  م��ن  ال��ع��دي��د  ج��ان��ب  اإىل 
نبذة  ال��ع��ر���ض  وت�شمن  الأخ����رى. 
عن برامج اأدنوك لتطوير الكوادر 
متكن  على  تركز  والتي  الب�شرية 
البتكار  م��ه��ارات  وتعزيز  ال�شباب 
الأطر  خ���ارج  الإب��داع��ي  والتفكري 
برنامج  ت�شمل  وال��ت��ي  التقليدية 
ال����ق����ي����ادات امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة لأدن������وك 
امل�����راأة يف قطاع  وب��رن��ام��ج مت��ك��ن 

النفط والغاز والعديد غريها.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ووا����ش���ل 
اآل مكتوم جولته  حممد بن را�شد 
املناطق  ع��ل��ى خم��ت��ل��ف  ب���الط���اع 
طابق  يف  الج���ت���م���اع���ات  وق����اع����ات 
اأدن��وك / ++ / حيث ا�شتمع �شموه 
وال�شيوخ يف منطقة »من�شة احلفر« 
نقا�ض حول  اإىل جانٍب من جل�شة 
امل�شتقبلية،  اأدنوك  قيادات  برنامج 
حيث  الختيار  ومعايري  وم��راح��ل 
���ش��ي��ت��م اخ��ت��ي��ار اأرب���ع���ن ع�����ش��واً يف 
ال���ب���داي���ة، ث���م ي��ت��م اخ��ت��ي��ار �شبعة 

اأع�شاء ملجل�ض القيادات.
احلفر  من�شة  منطقة  يف  وي��وج��د 
يحاكي  بت�شميم  م�شغر  م�����ش��رح 
من�شات حفر اآبار النفط البحرية 
ل���رب���ط امل��وظ��ف��ن يف امل��ك��ات��ب مع 
امليداين، وهو عبارة  العمل  اأج��واء 
ع���ن م�����ش��رح ���ش��غ��ري ل��ع��ق��د ور����ض 
الذهني  الع�شف  وجل�شات  العمل 

وتوليد الأفكار.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتمع  ثم 
اآل م��ك��ت��وم اإىل  ب���ن را����ش���د  حم��م��د 
ملراقبة  الذكية  املن�شة  ح��ول  �شرح 
الأزم����ات  اإدارة  وم��رك��ز  العمليات 
والطوارئ التي يجري العمل على 
املوا�شفات  اأح����دث  وف���ق  اإن�����ش��ائ��ه��ا 
من  الأوىل  ل��ت��ك��ون  التكنولوجية 

وامل�شتقبلية  احلالية  الحتياجات 
من الطاقة. واأثنى �شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
على مبادرات اأدنوك لتو�شيع نطاق 
ال�����ش��راك��ات ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وخلق 
جديدة  م�شرتكة  ا�شتثمار  فر�ض 
وتعزيز  اإ���ش��اف��ي��ة  ق��ي��م��ة  لتحقيق 
القطاعات  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي  ال��ن��م��و 
الواعدة، وحث �شموه على �شرورة 
ال�شتمرار يف الرتقاء بالأداء ورفع 
وا�شتمع  القيمة.  وتعزيز  الكفاءة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم وال�شيوخ اإىل �شرح 
الرئي�ض  املقر  يف  العمل  �شري  ع��ن 
ل��ل�����ش��رك��ة ب������داأ مب���رك���ز الأع����م����ال 
وال���غ���اي���ة م���ن اإن�������ش���ائ���ه واأه����داف����ه 
ال���ك���ف���اءة  ت���ع���زي���ز  اإىل  ال����رام����ي����ة 
من  املثلى  وال���ش��ت��ف��ادة  والفعالية 
الوقت من خال عقد الجتماعات 
وور������ض ال��ع��م��ل يف ب��ي��ئ��ة ت��وف��ر كل 
الت�شهيات التي من �شاأنها تي�شري 
�شري الأعمال. وخال وجودهم يف 
مركز الأعمال، جرى حوار عن بعد 
املرئي  الت�شال  تقنية  با�شتخدام 
مهند�شي  من  فريق  مع  بالفيديو 
يعملون  الذين  اأدنوك  ومهند�شات 
يف ثاثة مواقع هي حقل الرميثة، 
وب��وح�����ش��ا، وج���زي���رة دا������ض، حيث 
ا�شتمع اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اإىل 
وقدموا  العمل،  طبيعة  ع��ن  �شرح 
وحثوهم  والت�شجيع  ال��ث��ن��اء  ل��ه��م 

على اجلد والن�شاط.
اإىل  زي���ارة  على  اجل��ول��ة  وا�شتملت 
ا�شتمع  حيث   /++/ اأدن����وك  ط��اب��ق 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
اإىل  وال�شيوخ  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
امل��وظ��ف��ن ع���ن املغزى  ����ش���رح م���ن 
 /+/ اجل��م��ع  اإ���ش��ارة  ا�شتخدام  م��ن 
ترمز  ح��ي��ث  ال���ط���اب���ق  م�����ش��م��ى  يف 
اأعمال  لكافة  القيمة  اإ���ش��اف��ة  اإىل 
والتفكري  ال�������ش���رك���ة  واأن���������ش����ط����ة 
النطاق  خ���ارج  مبتكرة  ب��اأ���ش��ال��ي��ب 
الطابق  ه���ذا  وي�����ش��م  ال��ت��ق��ل��ي��دي، 
ت�شميمها  مت  م��ت��ن��وع��ة  م�����ش��اح��ات 
ل��ت��ح��ف��ي��ز امل��وظ��ف��ن وح��ث��ه��م على 
البتكار وتبادل الأفكار وتعزيز روح 
اجلماعي،  العمل  وثقافة  الفريق 
كما ي�شم غرف اجتماعات متعددة 
الأغرا�ض، ولكل واحدة منها ا�شم 
ت�شاميمها  وجتمع  وغاية،  وق�شة 

بن املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل.
����ش���م���وه وال�������ش���ي���وخ على  واط����ل����ع 
الأ�شا�شية  امل���ح���اور  ح����ول  ع��ر���ض 
ل�شرتاتيجية اأدنوك واأهدافها التي 
عمليات  م��ن  القيمة  زي���ادة  ت�شمل 

اإت����اح����ة املجال  ن��وع��ه��ا م���ن ح��ي��ث 
يف  الت�شغيلية  ال��ع��م��ل��ي��ات  مل��ت��اب��ع��ة 
ك���اف���ة ج����وان����ب ال���ع���م���ل مب����ا فيها 
والتطوير  والإن���ت���اج  ال�شتك�شاف 
الغاز  وم�شاريع  والتوزيع  والنقل 
وال���ت���ك���ري���ر وال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات 
املن�شة  ه���ذه  وت�شهم  وامل�����ش��ت��ق��ات. 
يف حت��ف��ي��ز ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي يف 
التن�شيق  وتعزيز  اأدن��وك  جمموعة 
الإنتاج مبتطلبات  وربط تخطيط 
ال�شوق لتحقيق اأف�شل عائد مايل 
�شموه على  واقت�شادي.     واطلع 
تاريخ  وه�����و   1958 ع�����ام  ق���اع���ة 
للتنقيب  حفر  عملية  اأول  ب��داي��ة 
ال�شيف  اأم  منطقة  يف  النفط  ع��ن 
الأثاث  ويعك�ض  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف 
امل�����ش��ت��خ��دم يف ت��ل��ك ال��غ��رف��ة منط 
احل��ي��اة ال���ذي ك���ان ���ش��ائ��داً يف تلك 
ارتباط  اإىل  ت��رم��ز  وه���ي  ال��ف��رتة، 
املحلي  باملجتمع  ال��وث��ي��ق  اأدن�����وك 
املجتمعية  بامل�شوؤولية  والتزامها 
ال�شاطئ  غ���رف���ة  اأم������ا  ل��ل�����ش��رك��ة. 
احلياة  من  م�شتوحى  فت�شميمها 
ت�شكل  ك����ان����ت  ال����ت����ي  ال����ب����ح����ري����ة 
دولة  يف  الأ�شا�شي  ال��دخ��ل  م�شدر 
النفط،  ا���ش��ت��خ��راج  قبل  الإم�����ارات 
الرتباط  باأهمية  للتذكري  وذل��ك 
الغني  والإرث  وال��ت��اري��خ  ب��اجل��ذور 
للوطن وتاأكيداً على اأهمية ثقافة 
العمل.  وتوقف  ال�شعادة يف موقع 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اجلولة  خ����ال  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 
عند »غ��رف��ة ال��ق��رار« ال��ت��ي حتوي 
واأق��دم طاولة اجتماعات  اأول  على 
وال��ت��ي �شهدت  اأدن������وك،  ���ش��رك��ة  يف 
اتخاذ قرارات مهمة لقطاع النفط 
وال��غ��از يف ال��دول��ة .. وال��ه��دف من 
اإلهام من يجتمع  الغرفة هو  هذه 
فيها بغر�ض اتخاذ قرارات مهمة، 
اأدنوك  وكذلك التاأكيد على تاريخ 
املهمة  بالأحداث  العريق واحلافل 
عام  منذ  وال��غ��از  النفط  ق��ط��اع  يف 
1971 حتى اليوم. واطلع �شاحب 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
الغولف  م��ل��ع��ب  غ��رف��ة  م��ك��ت��وم يف 
نقا�ض  ج��ل�����ش��ة  م����ن  ج���ان���ب  ع���ل���ى 
جلنة متكن املراأة يف قطاع النفط 
وال����غ����از.  وخ�����ال ال����زي����ارة و�شع 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأحد  على  توقيعه  مكتوم  اآل  را�شد 
الأعمدة الأ�شا�شية يف طابق اأدنوك 
للموظفن،  حافزاً  ليبقى   /  ++  /
ك��م��ا اط��ل��ع ع��ل��ى ط��اب��ق اخلدمات 
فعالية  لتعزيز  ت�شميمه  ال��ذي مت 
ا�شتثمار وقت املوظفن والهتمام 
ب����راح����ت����ه����م م�����ن خ�������ال ت����اأم����ن 
املهمة  اخل���دم���ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
كامل�شارف، والتاأمن، والت�شالت، 
وال�شياحة،  ال�������ش���ف���ر  و�����ش����رك����ات 
واملطاعم  ال�������ش���ح���ي،  وال����ت����اأم����ن 
ال�شعادة  ل�شمان  وذل���ك  وامل��ت��اج��ر 

والراحة للموظفن.
ال�شور  التقطت  الزيارة  ختام  ويف 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  التذكارية 
مكتوم،  اآل  را������ش�����د  ب�����ن  حم���م���د 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان مع براعم امل�شتقبل 
من اأبناء وبنات موظفي وموظفات 
اأدنوك، وكذلك مع عدد من كوادر 
ال�شركات  خم��ت��ل��ف  م����ن  اأدن��������وك 

التابعة للمجموعة.

وذلك وفقا لل�شروط التالية:
1- لاطاع وامل�شاركة يف املناق�شة اللكرتونية جمانا يرجى التف�شل بزيارة املوقع اللكرتوين للدائرة:

https://municipalgateway.abudhabi.ae/ar/AM/Pages/Home.aspx

2- لاطاع على املناق�شة يرجى التف�شل بزيارة و�شائل التوا�شل الجتماعي للدائرة:
)Facebook  : alaincitymunicipality(،  )Instagram  :  alalinmun(، )Twitter  : @alainmun(

كافة  مت�شمنة   ، املناق�شة  وثائق  يف  امل��درج��ة  ال�شروط  ح�شب  النظام  يف  الكرتونيا  العطاءات  جميع  تقدم   -3
امل�شتندات املطلوبة واملعتمدة للمناق�شة )يجب ف�شل العر�شن الفني واملايل(.

4- يبقى العطاء �شاري املفعول ول يجوز الرجوع عنه وقت تقدميه وملدة 150 يوما.
5- على جميع ال�شركات الغري م�شجلة يف �شجل املوردين الت�شجيل عرب املوقع اللكرتوين للبلدية قبل امل�شاركة 

يف املناق�شة.
6- تخ�شع هذه املناق�شة لقانون املناق�شات واملزايدات وامل�شتودعات رقم 6 لعام 2008.

7- على مندوبي ال�شركات الراغبة يف ح�شور جلنة فتح املظاريف )الفتح املايل فقط( التقيد بال�شروط املذكورة 
يف وثائق الطرح.

8- يعترب هذا العان جزءا مكما مل�شتندات املناق�شة.
9- لا�شتف�شار يرجى الت�شال على الرقام التالية:037127221 - 037127271

مدير عام بلدية مدينة العني

مل�سروع جتديد رخ�س برامج انرتجراف
رقم املناق�سة

رقم املناق�سة اللكرتونية
اآخر موعد لتقدمي العرو�س

موعد فتح املظاريف

2017/44

700009
يف متام ال�ساعة الثالثة من م�ساء يوم الأحد املوافق:2017/8/20

يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر ظهرا من يوم الثنني املوافق:2017/8/21

نظام بلدي ذو كفاءة عاملية يحقق التنمية امل�ستدامة املن�سودة ويعزز معايري جودة احلياة يف اإمارة اأبوظبي

تدعو دائرة ال�سوؤون البلدية والنقل - بلدية مدينة العني 

ال�سركات واملوؤ�س�سات العاملة بدولة الإمارات واملتخ�س�سة 

يف جمال تقنية املعلومات لتقدمي عرو�سهم:
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ض     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�ض         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

العني
�شيدلية العن                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شام اجلديدة       7543887

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

بدبي املجتمع  تنمية  هيئة  لدى  امل�شجلن  املتطوعن  ارتفاع  % ن�شبة   300
•• دبي-وام: 

للتطوع  دب��ي  برنامج  يف  امل�شجلن  اجل��دد  املتطوعن  ع��دد  ارتفع 
التابع لهيئة تنمية املجتمع خال الن�شف الأول من العام اجلاري 

بن�شبة 300 يف املئة مقارنة بنف�ض الفرتة من العام ال�شابق.
اإىل  اأع���داد املتطوعن  ال��اف��ت يف  واأرج��ع��ت الهيئة ه��ذا الرت��ف��اع 
تنظمها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وع«  اإىل  »ط��ري��ق��ك��م  امل��ك��ث��ف��ة  ال��ت��وع��ي��ة  حملة 
للتطوع  دبي  بتطبيق  للتعريف  اجل��اري  العام  مطلع  منذ  الهيئة 
املرتبطة  املجتمعية  التطوع واخلدمة  بن�شخته احلديثة و�شيا�شة 
را�شد  ال�شيخ حمدان بن حممد بن  التي اعتمدها �شمو  بالتعليم 
اآل مكتوم ويل ع������هد دبي يف وقت �شابق من العام اجلاري ف�شا 
اإىل  املجتمع  الذي لفت نظر كافة فئات  عن م�شاهمة عام اخلري 

اأهمية التطوع .
يعد  ال��ذي  للتطوع  دب��ي  تطبيق  امل�شجلة يف  ع��دد اجلهات  وارتفع 
اأول من�شة من نوعها يف الدولة بن�شبة 54 يف املائة خال الأ�شهر 
ال�شتة الأوىل من العام اجلاري مقارنة مع نف�ض الفرتة من العام 
عدد  زي��ادة  يف  جديدة  تطوعية  جهات  ان�شمام  و�شاهم   2016
الفر�ض التطوعية بن�شبة 45 يف املائة بن الن�شف الأول من العام 
2016 والن�شف الأول من العام اجلاري وهو ما حقق ن�شبة وفر 

مالية تقدر بخم�شة ماين و 945 الفا و784 درهما.
تنمية  هيئة  عام  مدير  جلفار  الكرمي  عبد  اأحمد  �شعادة  واأو�شح 
املجتمع اأن الهيئة كثفت مع دخول عام اخلري من �شعيها ل�شتقطاب 
املتطوعن من الأفراد والفرق مرتكزة اإىل ارتفاع الوعي املجتمعي 

باأهمية التطوع كاأحد حمركات التنمية املجتمعية .

يف بيان م�سرتك عقب اجتماع وزراء خارجية الإمارات وال�سعودية والبحرين وم�سر يف املنامة

الدول الربع توؤكد ا�شتعدادها للحوار مع قطر �شريطة تنفيذها املطالب ال� 13 
الإجراءات التي مت اتخاذها جتاه قطر تعد من اأعمال ال�سيادة وتتوافق مع القانون الدويل

ا�ستنكار قيام ال�سلطات القطرية املتعمد بعرقلة اأداء منا�سك احلج للمواطنني القطريني ال�سقاء 

اأكد اأن امل�سوؤولية الأ�سا�سية يف الأزمة هي م�سوؤولية الدولة القطرية 

عبداهلل بن زايد: حري�شون على املواطن القطري يف كل اخلطوات التي نتخذها 
اجلبري: قطر تتحدث عن كل �سيء اإل عن وقف دعم الإرهاب ومتويله 

خالد اآل خليفة: لكي ينجح احلوار يجب اأن يكون على اأ�س�س قوية وثابتة وغري قابلة للرتاجع
�سامح �سكري: ل تفاو�س حول املطالب الـ 13 اأو املبادئ ال�ستة التي مت اإ�سدارها يف اإعالن القاهرة

•• املنامة-وام:

اأ�شدر وزراء خارجية دولة الإمارات 
ال�شعودية  ال���ع���رب���ي���ة  وامل���م���ل���ك���ة 
وجمهورية  ال��ب��ح��ري��ن  ومم��ل��ك��ة 
م�شر العربية بياناً م�شرتكاً عقب 
اج��ت��م��اع��ه��م ال����ذي ع��ق��د ام�����ض يف 

املنامة .. فيما يلي ن�شه..
من  ك���ل  خ���ارج���ي���ة  وزراء  اج��ت��م��ع 
امل���م���ل���ك���ة ال����ع����رب����ي����ة ال�������ش���ع���ودي���ة 
وجمهورية م�شر العربية ومملكة 
العربية  والإم�����������ارات  ال���ب���ح���ري���ن 
يوليو   30 ي��وم  املنامة  يف  املتحدة 
امل�شتمر  الت�شاور  اإطار  يف   2017
اإيقاف  اأزم���ة قطر و���ش��رورة  ح��ول 
دع����م����ه����ا ومت����وي����ل����ه����ا ل������اإره������اب 
للمطلوبن  الآمن  املاذ  وتهيئتها 
ق�شائياً لدى دولهم واملتورطن يف 
الإرهاب ومتويله ون�شرها خلطاب 
وتدخاتها  والتحري�ض  الكراهية 

يف �شوؤون املنطقة.
اأع��������رب ال�����������وزراء ع����ن الم���ت���ن���ان 
لتف�شل ح�شرة �شاحب  والتقدير 
ب���ن عي�شى  امل��ل��ك ح��م��د  اجل���ال���ة 
البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل 
امل���ف���دى ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه��م والط�����اع 
احلكيمة  ج���ال���ت���ه  روؤي��������ة  ع���ل���ى 
لتحقيق امل�شالح العربية امل�شرتكة 
بن  الوثيق  الت�شامن  وا�شتمرار 

•• املنامة-وام:

زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  اأكد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل حر�ض الدول الربع على 
املواطن القطري يف كل اخلطوات 

التي تتخذها يف اأزمة قطر.
حري�شون  اأن����ن����ا  ����ش���م���وه:  وق������ال 
التي  للخطوات  ت��ك��ون  ل  اأن  على 
ت��ت��خ��ذه��ا ال����دول الأرب�����ع يف اأزم���ة 
ك����ب����رية على  ان���ع���ك���ا����ش���ات  ق���ط���ر 
انطاقا  وذل��ك  القطري  املواطن 
من مبادئ اأ�شا�شية نلتزم بها عند 

اتخاذ هذه اخلطوات.
امل�شوؤولية  اأن  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  و���ش��دد 
اأزم�������ة ق���ط���ر هي  الأ����ش���ا����ش���ي���ة يف 
التي  القطرية  ال��دول��ة  م�شوؤولية 
حميطها  يف  ت��ع��م��ل  اأن  ت�شتطيع 

العربي ب�شهولة وي�شر.
وقال �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
�شحفي  م��وؤمت��ر  خ��ال  نهيان  اآل 
املنامة  يف  ام�������ض  ع��ق��د  م�����ش��رتك 
م���ع م���ع���ايل ع�����ادل اجل���ب���ري وزي���ر 
خارجية اململكة العربية ال�شعودية 
ومعايل ال�شيخ خالد بن اأحمد بن 
اخلارجية  وزير  اآل خليفة  حممد 
�شكري  �شامح  ومعايل  البحريني 
وزي����ر خ��ارج��ي��ة ج��م��ه��وري��ة م�شر 
العربية.. اإنه على القيادة يف قطر 
اأن تختار النهج الذي تريده لقطر 

ول�شعب قطر.
التي  اخل���ط���وات  اإن  ���ش��م��وه  واأك����د 
اأ�شا�شية  م��ب��ادئ  جت�شد  بها  ن��ق��وم 
القانون  باأحكام  الل��ت��زام  وتعك�ض 
اإجماع  ه��ن��اك  ي��ك��ون  واأن  ال����دويل 
اتخاذها  على  الأرب����ع  ال���دول  ب��ن 
اأي  يف   - الإم���ك���ان  ق���در  نقلل  واأن 
خطوة نتخذها – من النعكا�شات 

على املواطن القطري ال�شقيق.
 2013 اأنه يف عامي  وقال �شموه 
و2014 حت��اورت قطر مع دولنا 
تنفذها  اتفاقات ومل  على  ووقعت 
الذي  ال�����ش��وؤال  ���ش��م��وه  م�شيفا   ..

املبادئ  الأرب����ع على  ال���دول  اأك���دت 
عنها  الإع�������ان  ال���ت���ي مت  ال�����ش��ت��ة 
يف اج��ت��م��اع ال��ق��اه��رة وال��ت��ي متثل 
ال����دويل ح��ي��ال مكافحة  الإج���م���اع 
ومتويله  وال����ت����ط����رف  الإره�����������اب 
ال�شوؤون  يف  ال���ت���دخ���ات  ورف�������ض 
تتنافى  ال���ت���ي  الأخ���������رى  ال�������دول 
واأهمية  ال���دول���ي���ة  ال���ق���وان���ن  م���ع 
 2013 الريا�شي  اتفاقي  تطبيق 
تنفذهما  مل  وال���ذي���ن  و2014 

قطر.
اأك����دت ال����دول الأرب����ع ع��ل��ى اأهمية 

ال�����دول الأرب������ع قيام  وا���ش��ت��ن��ك��رت 
ال�شلطات القطرية املتعمد بعرقلة 
للمواطنن  احل����ج  م��ن��ا���ش��ك  اأداء 
القطرين ال�شقاء وا�شادت يف هذا 
ال�شدد بالت�شهيات املتوا�شلة التي 
احلرمن  خ���ادم  ح��ك��وم��ة  تقدمها 
بيت  حجاج  ل�شتقبال  ال�شريفن 

اهلل احلرام.
اتفق الوزراء على ا�شتمرار الت�شاور 
والتن�شيق فيما بينهم مبا يف ذلك 

ب�شاأن اجتماعاتهم القادمة.
وكان �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 

بكافة  يت�شل  فيما  الأرب���ع  ال���دول 
التحديات التي تواجهها.

التطورات  اآخ��ر  ال��وزراء  ا�شتعر�ض 
والت���������ش����الت  ق���ط���ر  اأزم��������ة  اإزاء 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  اأج����روه����ا  ال��ت��ي 
الإقليمي وال��دويل يف هذا ال�شدد 
التن�شيق  ا���ش��ت��م��رار  م���وؤك���دي���ن   ..
من  يعزز  مبا  بينهم  فيما  الوثيق 
الت�شامن بن الدول الأربع ودعم 
والق�شاء  العربي  القومي  الأم���ن 
ال�شلم  على  حفاظاً  الإره���اب  على 

والأمن الإقليمي والدويل.

وت��ن��ف��ي��ذ امل��ط��ال��ب ال��ث��اث��ة ع�شر 
ال�شلم  ت�����ش��م��ن  ال����ت����ي  ال����ع����ادل����ة 

وال�شتقرار يف املنطقة والعامل.
اأكدت الدول الأربع على اأن جميع 
الإج��راءات التي مت اتخاذها جتاه 
ال�شيادة  اأع����م����ال  م���ن  ت��ع��د  ق��ط��ر 

وتتوافق مع القانون الدويل.
ال���دور الذي  ال���دول الأرب���ع  ثمنت 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  ب���ه ���ش��اح��ب  ي��ق��وم 
ال�شباح  اجل���اب���ر  الأح���م���د  ���ش��ب��اح 
ال�شقيقة حلل  الكويت  اأم��ري دول��ة 

اأزمة قطر يف اإطارها العربي.

الثاثة  للمطالب  قطر  ا�شتجابة 
ع�����ش��ر ال���ت���ي ت��ق��دم��ت ب��ه��ا ال����دول 
الأرب�����ع وال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا تعزيز 
م��واج��ه��ة الإره����اب وال��ت��ط��رف مبا 

يحقق اأمن املنطقة والعامل.
ا�شتعدادها  الأرب�����ع  ال����دول  اأب����دت 
للحوار مع قطر �شريطة اأن تعلن 
يف  والعملية  ال�شادقة  رغبتها  عن 
لاإرهاب  ومتويلها  دعمها  وق��ف 
الكراهية  خطاب  ون�شر  والتطرف 
بعدم  والل������ت������زام  وال���ت���ح���ري�������ض 
الأخرى  ال��دول  �شوؤون  التدخل يف 

اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
اأعمال  ال��دويل قد �شارك اليوم يف 
الجتماع امل�شرتك لوزراء خارجية 
ال�������دول الأرب��������ع وال�������ذي ع���ق���د يف 

العا�شمة البحرينية املنامة.
بن  ع��ادل  الج��ت��م��اع معايل  ح�شر 
اخلارجية  وزي�����ر  اجل���ب���ري  اأح���م���د 
�شكري  �شامح  وم��ع��ايل  ال�����ش��ع��ودي 
ومعايل  امل�شري  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر 
ال�������ش���ي���خ خ����ال����د ب�����ن اأح�����م�����د بن 
اخلارجية  وزي��ر  خليفة  اآل  حممد 

البحريني.

وال��ت��ط��رف وع��ن��دم��ا ي��ك��ون هناك 
كراهية..  خ���ط���اب  اأو  حت��ري�����ض 
اإدان�������ات وموقف  ه���ن���اك  م�����ش��ي��ف��ا 
بهذه  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  وا����ش���ح  دويل 
الأع��م��ال ���ش��واء يف ق����رارات اأممية 
اأو منظمة  دولية  م��وؤمت��رات  اأو يف 
اجلامعة  اأو  الإ���ش��ام��ي  ال��ت��ع��اون 

العربية.
اإي�����ران مع  ب��ت��ق��ارب  يتعلق  وف��ي��م��ا 
دول���ة  اأي  اإن  اجل���ب���ري  ق����ال  ق��ط��ر 
تتعامل مع اإيران �شتكون النتيجة 
�شبب  ف��الإي��ران��ي��ون  عليها  �شلبية 
والدمار  والف�شاد  والقتل  اخل��راب 
فا يوجد دولة تعاملت مع اإيران 

وحققت اخلري.
اإذا ك��ان الأ���ش��ق��اء يف  وق��ال معاليه 
اأن هناك م�شلحة  يعتقدون  قطر 
لهم بتقاربهم مع اإيران فهم بذلك 
ل يقيمون الأمور بال�شكل املطلوب 
.. م�شيفا تتحمل قطر م�شوؤولية 
تعاملها مع اإيران ولكننا ل نعتقد 
اأن ال�شعب القطري ال�شقيق يقبل 

اأن يكون لإيران اأي دور يف قطر«.
يوجد  ل  اأن������ه  م��ع��ال��ي��ه  واأو������ش�����ح 
ت��ف��او���ض ح��ول امل��ط��ال��ب ال��� 13اأو 
اإ�شدارها  مت  التي  ال�شتة  امل��ب��ادئ 

ال���ش��ق��اء م��ن قطر م��رح��ب فيهم 
اأي  م���ث���ل  احل�����ج  م���ن���ا����ش���ك  لأداء 

�شخ�ض من اأي مكان بالعامل.
ال�شيخ  م���ع���ايل  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
خ���ال���د ب���ن اأح���م���د ب���ن حم��م��د اآل 
 « البحرين  خارجية  وزي��ر  خليفة 
ذكرنا  كما  للحوار  م�شتعدون  اأننا 
ام�������ض ولكن  ال�������ش���ادر  ال��ب��ي��ان  يف 
وتقبل  ق��ط��ر  ت��ل��ت��زم  اأن  ب�����ش��رط 
موؤكدا   .. ع�شر  الثاثة  املطالب 
اأنه ل يوجد ا�شقاط لأي من هذه 

املطالب.
ن��ق��ول للعامل   « واأ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه 
ال��������ذي ي����دع����ون����ا ل����ل����ح����وار اأن����ن����ا 
م�����ش��ت��ع��دون ل���ل���ح���وار ول���ك���ن لكي 
اأن يكون  ينجح هذا احل��وار يجب 
ع��ل��ى اأ���ش�����ض ق��وي��ة وث��اب��ت��ه وغري 

قابلة للرتاجع«.
وح����ول جت��م��ي��د ع�����ش��وي��ة ق��ط��ر يف 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����ض  دول 
اأن  على  حري�شون   « معاليه  ق��ال 
ت��ظ��ل ك��ل دول���ة م��ن ال����دول ال�شت 
وف��اع��ا يف جمل�ض  ك��ام��ا  ع�شوا 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي واأي�����ش��ا نحن 
اأي  ت��ق��وم  ل  اأن  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ون 
ب��ال��ت��دخ��ل يف ���ش��وؤون الدول  دول���ة 

قبل  لنف�شها  قطر  ت�شاأله  اأن  لبد 
هل  ه��و  جديد  تعهد  يف  تدخل  اأن 
ه��ي ق����ادرة وم�����ش��ت��ع��دة وراغ���ب���ة يف 
اللتزام بتعهد اأخر؟.. اأو �شت�شتمر 
بتوقيع  ال�����ش��اب��ق  ن��ه��ج��ه��ا  ب��ن��ف�����ض 

التعهدات ونق�شها.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��ع��ايل ع���ادل بن 
اخلارجية  وزي����ر  اجل��ب��ري  اأح���م���د 
مت  التي  الإج����راءات  اإن  ال�شعودي 
�شيادية  ق��ط��ر  اأزم�����ة  يف  ات��خ��اذه��ا 
التي  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ب�شبب  وج����اءت 
القطرية فيما  متار�شها احلكومة 
الإره������اب ومتويله  ب��دع��م  ي��ت��ع��ل��ق 
متورطن  ا���ش��خ��ا���ض  وا�شت�شافة 
ن�شر  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ب����الإره����اب 
الكراهية والتحري�ض والتدخل يف 

�شوؤون الدول الأخرى.
ات���ف���اق���ن مت  اأن ه���ن���اك  واأ�����ش����اف 
عامي  ال����ري����ا�����ض  يف  اب���رام���ه���م���ا 
بهما  تلتزم  مل  و2014   2013
�شيا�شتها  يف  وا����ش���ت���م���رت  ق���ط���ر 
دول  جت���اه  وال��ع��دوان��ي��ة  ال�شلبية 
نتخذ  اأن  علينا  وفر�شت  املنطقة 

هذه الإجراءات مل�شلحة قطر.
نتاأثر  جميعا  اأن��ن��ا  معاليه  وق���ال 
���ش��ل��ب��ا ع���ن���دم���ا ي����ق����وى الإره��������اب 

يف �شوؤون ال��دول الأخ���رى.. فهذه 
الأم��ور التي يجب الرتكيز عليها 
وهذه الأمور الذي نحن م�شتعدون 
عند  ال��ق��ط��ري��ن  م���ع  جن��ل�����ض  اأن 

اللتزام بها.
اأن احل���وار ل  و���ش��دد اجلبري على 
يعني ان هناك تنازل فالأمور التي 
ووقف  والتطرف  بالإرهاب  تتعلق 

متويله ل تقبل التنازلت.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ادع���اء ق��ط��ر منع 
م��واط��ن��ي��ه��ا م���ن احل���ج ه���ذا العام 
اخلارجية  وزي�����ر  م���ع���ايل  اأك�����د   ..
وا�شح  اململكة  تاريخ  اأن  ال�شعودي 
فيما يتعلق بت�شهيل قدوم اأي زائر 
اإىل بيت اهلل احلرام �شواء للعمرة 
جهودا  ت��ب��ذل  وامل��م��ل��ك��ة  احل���ج  اأو 
كبرية يف هذا ال�شدد ول تقبل اأن 
يكون هناك ت�شيي�ض ملو�شوع احلج 
وواجبات  مقد�شة  م�شاعر  لأن��ه��ا 

على كل م�شلم«.
كل  ق��دوم  ت�شجع  اململكة  اأن  واأك��د 
العامل  يف  م���ك���ان  اأي  م���ن  م�����ش��ل��م 
ل��زي��ارة بيت اهلل احل���رام ونرف�ض 
ما تقوم به قطر ملحاولة ت�شيي�ض 
هذا الأمر ونعترب ذلك ل يحرتم 
اأن  م���وؤك���دا   .. احل���ج ول احل��ج��اج 

اأنه ل  اإع��ان القاهرة.. موؤكدا  يف 
تفاو�ض ح��ول دع��م الإره���اب فاإما 
اأن يكون هناك دعم لاإرهاب اأو ل 
يوجد فا ن�شتطيع اأن نقول على 
اأنه ميكن تقليل دعم  املثال  �شبيل 

الإرهاب فهذا غري مقبول.
اأننا  لنا  بالن�شبة  املنطق  اأن  واأك��د 
م�����ش��ت��ع��دون ل��ل��ت��ف��او���ض م���ع قطر 
حول تطبيق املبادئ اإذا كانت قطر 
هو  الظاهر  ولكن  وملتزمة  ج��ادة 

عدم التزام قطر.
الأخ���وة يف قطر  اإن  وق��ال معاليه 
ال�شعب  م��ع��ان��اة  ح���ول  ي��ت��ح��دث��ون 
�شحيح  غ�����ري  وه��������ذا  ال����ق����ط����ري 
ع���ن احل�شار  اأي�����ش��ا  وي��ت��ح��دث��ون 
فاملوانئ  ح�شار  ي��وج��د  ل  اأن���ه  اإل 
مفتوحة  ال���ق���ط���ري���ة  وامل�����ط�����ارات 
لكننا  م��ف��ت��وح��ة  ق���ط���ر  واأج���������واء 
ال�شماح  ب����ع����دم  ق��������رارا  ات���خ���ذن���ا 
حدودنا  اأو  اأج���وائ���ن���ا  ب��ا���ش��ت��خ��دام 

وهذا من حقنا ال�شيادي.
ال�شعودي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  واأك���د 
اإل  اأن قطر تتحدث عن كل �شيء 
عن كفها عن دعم الإرهاب ووقف 
وا�شت�شافة  والتحري�ض  متويله 
والتدخل  امل��ط��ل��وب��ن  الأ���ش��خ��ا���ض 

امل�شاألة  اأن  م�شيفا   ..« التاآمر  اأو 
الإجرائية املتعلقة بتعليق ع�شوية 
التعاون  جم��ل�����ض  ت��خ�����ض  ق���ط���ر 
اخلليجي ول يتم بحثها خارج هذا 
الع�شكري  التعاون  الإط��ار. وحول 
العربية  م�����ش��ر  ج��م��ه��وري��ة  ب���ن 
اإن  معاليه  قال  البحرين  ومملكة 
عقود  منذ  م�شتمر  ال��ت��ع��اون  ه��ذا 
ودائ��م��ا ه��ن��اك مت��ري��ن��ات ع�شكرية 

م�شرتكة بن البلدين.
�شامح  م���ع���ايل  اأك������د  م����ن ج���ان���ب���ه 
���ش��ك��ري وزي���ر اخل��ارج��ي��ة امل�شري 
اأن العاقات بن جمهورية م�شر 
العربية ومملكة البحرين عاقات 
املجالت  خمتلف  وتتناول  عميقة 
ال�شعبن..  خ��دم��ة  يف  ي�شهم  مب��ا 
الع�شكري  التعاون  ان  اإىل  م�شريا 
ال����دوام وي�شهم يف  ع��ل��ى  م��ت��واج��د 
العربي  ال��ق��وم��ي  الأم������ن  ت��ع��زي��ز 

واأمن البحرين وم�شر.
واأكد اأن احلوار مع قطر ي�شرتط 
�شرورة اللتزام باملطالب الثاثة 
�شدرت  التي  ال�شت  واملبادئ  ع�شر 
يف ال��ق��اه��رة وب��ال��ت��ايل ف��ا يوجد 
ت��ف��او���ض يف ه��ذه الأم����ور اأو بحث 

حتقيق بع�شها فقط.

حاكم ال�شارقة يهنئ ملك 
املغرب بعيد العر�س

•• ال�سارقة -وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
امللك  اجلالة  �شاحب  اإىل  تهنئة  برقية  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض 
حممد ال�شاد�ض ملك اململكة املغربية ال�شقيقة مبنا�شبة ذكرى عيد العر�ض. 
ال�شارقة،  حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما 
و�شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل العهد نائب حاكم 
ال�شارقة،  حاكم  نائب  القا�شمي  �شامل  بن  عبداهلل  ال�شيخ  و�شمو  ال�شارقة، 

برقيات تهنئة مماثلة اإىل �شاحب اجلالة امللك حممد ال�شاد�ض.

حاكم اأم القيوين يهنئ ملك 
املغرب بعيد العر�س

•• اأم القيوين-وام: 

ع�شو  املعا  را�ش�������د  ب��������ن  �ش�������عود  ال�������شيخ  ال�ش������مو  �ش�������احب  بع������ث 
اجلالة  �شاحب  اىل  تهنئة  برقية  القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض 
امللك حممد ال�شاد�ض ملك اململكة املغربية ال�شقيقة مبنا�شبة ذكرى عيد 

العر�ض .
كما بعث �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعا ويل عهد اأم القيوين 

بربقية تهنئة مماثلة اىل �شاحب اجلالة امللك حممد ال�شاد�ض.
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اأخبـار الإمـارات
وزارة ال�شحة تنجز املرحلة التجريبية خلدمة “مربوك ماياك” يف م�شت�شفى القا�شمي بال�شارقة

•• ال�سارقة-وام: 

التجريبية  املرحلة  جن��اح  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
اخلا�شة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ماياك”  “مربوك  خل��دم��ة 
باإجناز معامات كافة الوثائق الر�شمية للمواليد اجلدد ملواطني دولة 
القا�شمي  ال��وزارة يف م�شت�شفى  اأطلقتها  والتي  فائقة  ب�شرعة  الم��ارات 
الإمارات  حلكومة  ال�شرتاتيجي  التوجه  مع  توافقا  ال�شارقة  ب��اإم��ارة 
برفع معدلت الر�شا وال�شعادة للمتعاملن من خال تطوير اخلدمات 
اآلية عمل  ال��دول��ة �شمن  ال��دوائ��ر احلكومية يف  لهم يف جميع  املقدمة 
امل�شرعات احلكومية لت�شريع حتقيق الأجندة الوطنية لروؤية الإمارات 
2021. وتهدف خدمة “مربوك ماياك” اإىل تقلي�ض رحلة املتعاملن 
اأثناء اإجناز املعامات اخلا�شة باملواليد اجلديد ملواطني الدولة من �شبع 

زيارات اإىل عدة جهات حكومية خمتلفة اإىل زيارة واحدة فقط اإ�شافة 
اإىل تخفي�ض التكلفة املادية للوثائق و�شرعة اإجناز املعاملة بالتعاون مع 

ال�شركاء الرئي�شين من اجلهات الر�شمية يف احلكومة الحتادية.
واأكد الدكتور ح�شن عبدالرحمن الرند الوكيل امل�شاعد لقطاع املراكز 
والعيادات ال�شحية يف الوزارة اأن خدمة “مربوك ماياك” تاأتي يف اإطار 
اجلهود احلثيثة التي تبذلها الوزارة يف �شبيل تقدمي كل ما من �شاأنه دفع 
عملية التح�شن والتطوير امل�شتمر جلودة اخلدمات املقدمة للمتعاملن 
التي حتول  العقبات  لإزال��ة جميع  الازمة  والو�شائل  الطرق  وحتديد 
دون حتقيق �شعادتهم ان�شجاما مع توجيهات القيادة الر�شيدة لتحقيق 
�شعادة ور�شا املتعاملن وتقليل مدة اإجناز معاماتهم و مواءمة التطور 

ال�شريع للخدمات الذكية وتعزيزها يف دولة الإمارات.
واأ�شار الرند اإىل اأن التعاون املثمر بن وزارة ال�شحة و�شركائها اأف�شى 

اإىل جناح املرحلة التجريبية من اخلدمة والتي لقت تفاعا كبرياً من 
قبل املتعاملن . منوهاً اإىل اأن ال��وزارة م�شتمرة يف بذل اأق�شى اجلهود 
اخلدمات  ج���ودة  رف���ع  ت�شاهم يف  ج��دي��دة  ع��م��ل  اآل��ي��ات  لتطوير  ج��ه��ود 
لتحقيق اأعلى م�شتويات الر�شا وال�شعادة للمتعاملن توافقا مع التوجه 
من  وانطاقاً  املتعاملن  �شعادة  معدلت  برفع  للدولة  ال�شرتاتيجي 
اإمياننا الرا�شخ باأن التميز يبداأ بالدرجة الأوىل من املتعامل واأن غاية 

اأي مبادرة تقوم بها الوزارة هو الو�شول اإىل �شعادة متعامليها.
الوقائي  ال��ط��ب  اإدارة  م��دي��ر  ال�����ش��وي��دي  اأم���ل حميد  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
العبء  تقليل  يف  �شاهمت  ماياك”  “مبارك  خدمة  ان  القيوين  اأم  يف 
وثائق  ل�شتخراج  الزمنية  امل��دة  تخفي�ض  خ��ال  م��ن  املتعاملن  على 
املواليد اجلدد من �شبع زيارات اإىل عدة جهات حكومية اإىل زيارة واحدة 
لكافة  املتعامل  ا�شتام  ج��ان��ب  اىل  عليهم  امل��ادي��ة  التكاليف  وتقلي�ض 

الأوراق الر�شمية يف مكان واحد مثل �شهادة املياد وجواز ال�شفر وبطاقة 
والتعب  الوقت  توفري  يف  ي�شاهم  ال��ذي  الأم��ر  القيد  وخا�شة  الهوية 
على املتعاملن وي�شهل عليهم عناء التوجه اإىل اأكرث من جهة حكومية 
ل�شتخراج هذه الوثائق. واأو�شحت الوزارة اآلية عمل اخلدمة اجلديدة 
عن طريق اإدخال بيانات الأ�شرة من خال الوثائق املقدمة عند ت�شجيل 
الأم يف امل�شت�شفى ومن ثم يتم التاأكد من �شحة البيانات عن طريق وزارة 
الداخلية وبعد ذلك يتم اإر�شال ر�شالة ن�شية حتوي رابطاً اإلكرتونًيا اإىل 
املتعامل  يقوم  ثم  وم��ن  اإلكرتونياً  الطلب  ا�شتكمال  اأج��ل  من  املتعامل 
املتعامل  مع  التوا�شل  يتم  ثم  و�شهلة  ب�شيطة  بخطوات  الطلب  بتعبئة 
و  املياد  �شهادة  والتي تت�شمن  باملولود  املتعلقة  الوثائق  كافة  ل�شتام 
اإىل  املولود  اإ�شافة  جانب  اىل  الإماراتية  الهوية  وبطاقة  ال�شفر  ج��واز 

خا�شة القيد العائلي من مقر اإدارة اجلن�شية والإقامة.

الدولة ملتزمة باإجراءات حماية العمال من حرارة الطق�س 

املطالبة بتكثيف حمات التفتي�س ل�شبط ال�شركات غري امللتزمة 
•• حتقيق – الفجر 

م�����رة ب���ع���د اأخ��������رى ت����وؤك����د دول����ة 
الم�����ارات ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى تطبيق 
حقوق الن�شان ب�شورة جادة ومن 
غري تلكوؤ خا�شة املتعلقة بالعمالة 
القوانن  اأ���ش��درت  فقد  ال��واف��دة 
اأمنهم  ت�شمن  التي  والإج����راءات 

و�شامتهم وحقوقهم كاملة  .
ال�����ش��ي��ف حيث  ف��م��ث��ا يف ف�����ش��ل 
ت��رت��ف��ع  درج����ات ح����رارة الطق�ض 
الأ�شخا�ض  جتعل  لهبة  ب�شورة 
ي��وؤدون مهنا غري حممية  الذين 
تلطفها  اأو  ال�شم�ض  م��ن  ب��غ��ط��اء 
التكييف عر�شة لاإ�شابة  اأجهزة 
عواقب  ذات  ���ش��ح��ي��ة  ب���اأخ���ط���ار 
الن��ه��اك احلراري  وخ��ي��م��ة  مثل 
ال�شحايا وغري  ال�شوكية  واحلمى 
اخلود  عبيد  ملحمد  ووفقا   . ذلك 
ي��ح��دث الن م��ن اهتمام  ف��ان م��ا 
يج�شد  امل�������ش���ت���وي���ات  اأع����ل����ى  ع���ل���ى 
ب��و���ش��وح نهج ال��دول��ة ال��را���ش��خ يف 
واملتمثل  الن�����ش��ان  جم���ال ح��ق��وق 
يف جعل �شامة العمال على �شلم 
الأول�����وي�����ات وك���دل���ي���ل ع��ل��ى ذلك 
تنفيذها اعتبارا من عام  2005 

اأمرا�س ال�سيف :
بح�شب الدكتور حممد �شعيد فان 
باأمرا�ض  ينفرد  ال�شيف  مو�شم 
ال�شيف  ف�شل  يف  تنت�شر  خا�شة 
اأم���را����ض خ��ا���ش��ة وه���ي ذات �شلة 
وطرق  النا�ض  وت�شرفات  بعادات 
حياتهم، ونتيجة لرتفاع احلرارة 
ي�شطر النا�ض اإىل اتخاذ اجراءات 
مثل  الطق�ض  ح���رارة  عنهم  ت���دراأ 
ارتداء املاب�ض اخلفيفة والذهاب 
�شرب  والكثار من  ال�شواطئ  اإىل 
انتقال  اأن  البارد م�شريا اىل  امل��اء 
الن�������ش���ان م����ن اجل�����و احل������ار اىل 
الأمرا�ض  ب��ع�����ض  ي��ج��ل��ب  ال���ب���ارد 
التنف�شية  الأم���را����ض  وب��خ��ا���ش��ة 
والأمرا�ض اجللدية الناجمة عن 
ال�شم�ض  اأ�شعة  اإىل  الفرد  تعر�ض 
والتي توؤدي غالبا اإىل حروق من 
الدرجة الثانية والفطريات التي 

تنتقل مع العرق .

 ال�سحة اأول: 
ب��ن �شراي   وت��وؤك��د م��ه��رة حممد 
املجتمعية   امل��ب��ادرات  ق�شم  رئي�ض 
الطبية  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض  مبنطقة 
ق��رار حظر  تطبيق  على  حر�شها 

ان���ه ي�����ش��رف ال��ع��م��ال ق��ب��ل �شاعة 
لتوقف  امل��ق��رر  امل��وع��د  م��ن  كاملة 
العمل وحتديدا يف ال�شاعة الثانية 
واأحيانا  ظ��ه��را  وال��ن�����ش��ف  ع�����ش��ر 
مرتفعة  احل�������رارة  درج�����ة  ت���ك���ون 
باأخطار  وت��ن��ذر  مزعجة   ب�شورة 
�شحية يطلب من العمال مغادرة 
موقع املال يف وقت مبكر. اأما نزار 
نظري  وجهة  م��ن  فيقول  ح�شن  
عدم  م�شكلة  ملواجهة  املطلوب  اأن 
امتثال اأرباب العمل لقرار التوقف 
وقت الظهرية الكثري من احل�شم 
واحل��زم وع��دم التاأجيل وه��ذا لن 
يتاأتى ال بدعم حمات تفتي�شية 
م���ب���اغ���ت���ة وم�������ش���م���وع���ة وم����وؤث����رة 

وفر�ض عقوبات رادعة .

الوقاية من ال�سم�س:
وم�����ن ج���ان���ب���ه ذك�����ر ج���م���ال علي 
التفتي�ض  ق�شم  رئي�ض  ال�شام�شي 
ن��ظ��را لأن  راأ�����ض اخل��ي��م��ة  مبكتب 
من  امل�شتفيدة  اجلهة  هم  العمال 
ب��ع��د ال�شاعة  ال��ع��م��ل  ق���رار ح��ظ��ر 
ال��ث��ان��ي��ة ع�����ش��ر وال��ن�����ش��ف ظهرا 
وال������ذي ب�����داأ ت��ط��ب��ي��ق��ه م��ن��ذ 15 
ف��ان��ه اىل  ي��وم��ا   90 ومل���دة  يوليو 

اأن  م�����ش��رية اىل  ال��ع��م��ال  ح���ق���وق 
ب�شكل  رك���زت  التثقيفية  احلملة 
التوجيه  ت���وف���ري  ع��ل��ى  اأ����ش���ا����ش���ي 
ال�شحيح واملنا�شب للعمال خا�شة 
املواقع  يف  يعملون  الذين  اأول��ئ��ك 
لأ�شعة  وي��ت��ع��ر���ش��ون  الن�����ش��ائ��ي��ة 
ودرجات  �شيفا  الاهبة  ال�شم�ض 
احلرارة والرطوبة العالية ب�شكل 
مبا�شر وهو ما يت�شبب يف حدوث 
حات �شربات ال�شم�ض يف �شفوف 

العمال . 

نتائج مهمة :
اأن  بالتاأكيد   : قائلة  وت�شتطرد 
احلملة يف هذه الأجواء ال�شاخنة 
اأتت نتائج مهمة من خال توفري 
ومريحة  م��ن��ا���ش��ب��ة  ع���م���ل  ب��ي��ئ��ة 
بالقوانن  والل�����ت�����زام  ل��ل��ع��ام��ل 
ال���ت���ي ت��ف��ر���ش��ه��ا ال����دول����ة واحل���د 
م���ن ا����ش���اب���ات ال��ع��م��ل والل���ت���زام 
وال�شرتاطات  الدولية  باملعايري 
حالت  ن�شبة  وت��ق��ل��ي��ل  ال�����ش��ح��ي��ة 
الن�����ه�����اك احل���������راري و����ش���رب���ات 
توعية  اىل  ا�����ش����اف����ة  ال�������ش���م�������ض 
ا�شعاف  كيفية  وتعليمهم  العمال 
حالت النهاك احل��راري يف حال 

اج������������راءات وق����ائ����ي����ة ت���ت���م���ث���ل يف 
باأعمال  القيام  على  حظر  فر�ض 
ب���دءا م��ن ال�����ش��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع�شر 
وال��ن�����ش��ف وح��ت��ى ال��ث��ال��ث��ة ظهرا 
التعر�ض  م���ن  ل��ل��ع��م��ال   ح��م��اي��ة 

لاإنهاك احلراري .
ال�شركات  ه���ل  ن�������ش���األ  وب����دورن����ا 

ملتزمة بتطبيق القرار ؟ 
بحثا عن اجابة لهذا ال�شوؤال كانت 
ال�شاعة  بعد  ميدانية  ج��ول��ة  لنا 
الثانية ع�شر والن�شف ظهرا على 
بع�ض �شركات املقاولت وم�شاريع 
ال�������ش���ي���ان���ة وه������و امل�����وع�����د ال�����ذي 
عن  فيه  العمال  توقف  يفرت�ض 
لرتفاع  نظرا  اأعمالهم   ممار�شة 
حرارة ال�شم�ض فخرجنا من تلك 
بع�ض  اأن  مفاده  بانطباع  اجلولة 
�شارما  التزاما  �شجلت  ال�شركات 
متثل يف �شرف العمال من مواقع 
وان  اأخ���رى  �شركات  بينما  العمل 
ب��دت غري  ق��د  ال��ع��دد  كانت قليلة 
مهتمة بتنفيذ القرار وهو ال�شيء 
الذي يتطلب متابعة دوؤوب��ة على 
تفتي�ض  واأذرع  التنفيذي  ال�شعيد 
ويقول   . ورادع���ة  ق��وي��ة  م�شتمرة 
م�شرف عمال ا�شمه بايزيد ح�شن 

العمل بعد الثانية ع�شر والن�شف 
ظهرا وتطلق لذلك حملة بعنوان 
تهدف  ال���ت���ي  اأول«  ال�������ش���ح���ة   «
التي  بال�شروط  العمال  لتوعية 
اأجل  من  تطبيقها  عليهم  ينبغي 

�شيف �شحي امن .
وا���ش��ت��ط��ر دت  ����ش���راي  ق��ائ��ل��ة : 
التي  الر�شالة  تو�شيل  يف  امعانا 
نق�شدها  فنحن نتحدث للعمال 
يفهمونها  ال��ت��ي  ال��ل��غ��ات  بجميع 
والأوردو  والجنليزية  كالعربية 
والأعياء  ال�����ش��م�����ض  ���ش��رب��ات  ع��ن 
جتنبها  وكيفية  ال�شعاف  وط��رق 
وع�������اوة ع���ل���ى ذل�����ك ن���ق���دم لهم 
والفواكه  والع�شائر  الباردة  املياه 
حرارة  مواجهة  على  مل�شاعدتهم 
واأو�شحت    . والرطوبة  الطق�ض 
مهرة �شراي اأن احلملة ال�شيفية 
امل���وج���ه���ة ل�����ش��ام��ة ال���ع���م���ال من 
ال�����ش��ي��ف ج����اءت يف اطار  ح�����رارة 
ومنطقة  ال�شحة  وزارة  ح��ر���ض 
راأ�ض اخليمة الطبية على حماية 
مواقع  يف  يعملون  الذين  العمال 
اأخطار حرارة  عمل مك�شوفة من 
الدولة  اه��ت��م��ام  ���ش��م��ن  ال��ط��ق�����ض 
حماية  ملف  يف  �شيا�شتها  وتعزيز 

ج��ان��ب ح��م��ات ال��ت��ف��ت��ي�����ض التي 
القرار  ت��ن��ف��ي��ذ  ل�����ش��م��ان  ت���ه���دف 
ت��ن��ظ��ي��م حمات  ع���ل���ى  ن���ح���ر����ض 
القطاعات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  توعية 

الأخرى املعنية ب�شامة العمال.
انه  ال�شام�شي مو�شحا  وا�شتطرد 
التي  امليدانية  املتابعة  خال  من 
تقوم بها فرق التفتي�ض فقد تاأكد 
بتنفيذ ما  ال�����ش��رك��ات  ال��ت��زام  ل��ن��ا 
جاء يف القرار الذي حدد �شاعات 
املك�شوفة من  الأماكن  احلظر يف 
حتى  ي�شتمر   12:30 ال�����ش��اع��ة 
حال  ويف  ظ��ه��را  الثالثة  ال�شاعة 
يتعن  ال��ع��م��ال  بت�شغيل  ال��ق��ي��ام  
للراحة  م��ظ��ل��ا  م���ك���ان���ا  ت���وف���ري 
�شريطة األ تتجاوز �شاعات العمل 
ال�شباحية  الفرتتن  يف  اليومية 
على  زاد  وما  �شاعات   8 وامل�شائية 
ذلك يعد عما ا�شافيا ي�شتوجب 
ا�شايف   اأج��ر  على  العامل  ح�شول 
الو�شائل  ت����وف����ري  ي��ن��ب��غ��ي  ك���م���ا 
الوقائية املنا�شبة حلماية العمال 
اأخطار ال�شابات والأمرا�ض  من 
و�شائر  احل��رائ��ق  واأخ��ط��ار  املهنية 
ت�شغيل  م���ن  امل��ح��ت��م��ل��ة  الأخ���ط���ار 

الآلت واأدوات العمل  .

احلملة  اأن  م��و���ش��ح��ة  ح���دوث���ه���ا 
�شبتمرب  ���ش��ه��ر  ���ش��ت��ت��وا���ش��ل ح��ت��ى 
القادم مت�شمنة فعاليات خمتلفة 
حول  العمال  توعية  على  تن�شب 
حم�����اور ال���وق���اي���ة م���ن الأخ���ط���ار 
القيا�شي  الرتفاع  جراء  املحتملة 
يف درج�������ات احل��������رارة وم���ع���دلت 
خال  ل�شيما  املرتفعة  الرطوبة 
فرتة ال�شيف والية الوقاية منها 
وطرق التعامل مع حالت النهاك 
احل������راري و����ش���رب���ات ال�����ش��م�����ض . 
املبادرات  ق�����ش��م  رئ��ي�����ض  وب��ح�����ش��ب 
املجتمعية  مبنطقة راأ�ض اخليمة 
التوعية  ب��رن��ام��ج  ف����اإن  ال��ط��ب��ي��ة 
ميدانية  زي��ارات  ي�شمل  ال�شيفي 
املختلفة  ال��ع��م��ل  مل��واق��ع  م��ب��ا���ش��رة 
ل���ش��ي��م��ا ال��ب��ن��اء والن�������ش���اءات اىل 
نقا�ض  ح���ل���ق���ات  ت��ن��ظ��ي��م  ج���ان���ب 
وتوزيع  ال���ع���م���ال  ب���ن  ج��م��اع��ي��ة 
واقية  وكابات  ومل�شقات  ن�شرات 
اجلن�شيات  ملختلف  ال�شم�ض  م��ن 
اىل جانب تقدمي الع�شائر واملياه 
مل�شاعدتهم  وال���ف���واك���ه  ال����ب����اردة 
والرطوبة  احل��رارة  مقاومة  على 
املرتفعة واجلفاف واحلفاظ على 

�شامة العمال .

نزار ح�سنيحممد عبيد بايزيد ح�سنمهرة حممد بن �سراي

جلنة الداخلية تناق�س مقرتحات تطوير الهيكل التنظيمي ل�شرطة عجمان

اخلدمات الجتماعية  بال�شارقة تطلق مع�شكر 
»ح�شاد التطوعي الثالث« يف 6 اغ�شط�س

•• عجمان-وام:

تراأ�ض �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل النعيمي 
وتطوير  درا�شة  اجتماع جلنة  �شرطة عجمان  عام  قائد 
لدرا�شة مقرتحات  الداخلية،  لوزارة  التنظيمي  الهيكل 
عجمان،  ل�شرطة  التنظيمي  الهيكل  تطوير  يف  القيادة 
ومدراء  العامون  وامل���دراء  ال��ع��ام،  القائد  نائب  بح�شور 
الإدارات ب�شرطة عجمان، واأع�شاء اللجنة وذلك �شمن 
اأهداف  لتحقيق  عجمان  ل�شرطة  العامة  القيادة  �شعي 
الجتماع  خ��ال  ومت  ال�شرتاتيجية.  الداخلية  وزارة 

طرح املحاور ومو�شوعات التطوير من خال ا�شتعرا�ض 
ال�شاحيات والتعديات على الهيكل التنظيمي للقيادة 
ا�شتيعاب  ليتم  ومناق�شتها،  ع��ج��م��ان  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
ال�شرتاتيجية  الأه���داف  يحقق  مب��ا  احلا�شل  التغيري 
ال���وزراء  جمل�ض  متطلبات  وتنفيذ  وال��ق��ي��ادة،  ل��ل��وزارة 
اأداء  وحكومة دولة الإم��ارات والتي ت�شهم يف رفع كفاءة 
ال���ري���ادة يف الأع���م���ال. ويف ختام  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ال��ق��ي��ادة 
الجتماع �شكر �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل 
النعيمي احل�شور واأع�شاء اللجنة على جهودهم احلثيثة 

والبناءة يف �شبيل دعم وتعزيز كفاءة العمل ال�شرطي.

•• ال�سارقة -وام:

اأعلنت دائرة اخلدمات الجتماعية عن اإطاق مع�شكر 
لأجل  “نتطوع  �شعار  حتت  الثالث”  التطوعي  “ح�شاد 
القادم  اأغ�شط�ض   17 6 واىل غاية  ال�شارقة” ابتداء من 
باإ�شراف مركز التطوع التابع للدائرة م�شتهدفا الطاب 
وذكرت  �شنة.   14-11 العمرية  الفئة  م��ن  وال��ط��ال��ب��ات 
مرمي الق�شري مدير اإدارة التثقيف الجتماعي اأن مع�شكر 
حل�شاد  فر�شة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  الثالث  التطوعي  ح�شاد 
���ش��اع��ات ال��ت��ط��وع م��ن خ���ال جم��م��وع��ة اأع���م���ال تطوعية 
الأبناء  ل��دى  الجتماعي  والتكافل  التطوع  قيمة  لغر�ض 
لفتًة اإىل اأن فر�شة احل�شاد حتت�شب ال�شاعات التطوعية 
مبعدل �شاعتن يومياً لاأطفال �شواء من البنن والبنات. 
واأ�شافت ان احل�شاد يهدف اإىل اإك�شاب وتزويد املتطوعن 
ومعرفتهم  مهاراتهم  لتعزيز  متنوعة  تعليمية  بخربات 
كما يركز على التعليم من خال الرتفيه وذلك لتحقيق 

النتائج املرجوة يف الربامج والور�ض املطروحة. 

ن�شاء راأ�س اخليمة تتعلمن �شناعة ال�شابون والعطور

�شرطة راأ�س اخليمة .. حتر�س على �شحة منت�شبيها 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

للتنمية  الإم������ارات  جمعية  ن��ظ��م��ت 
الإج��ت��م��اع��ي��ة ب��راأ���ض اخل��ي��م��ة ور�شة 
ال�شابون   ل�شنع  ب��ي��دي«  »ع��ن��اي��ت��ي 

بطرق اإعداد ال�شابون واإذابته واإعادة 
الزيوت  اإ���ش��ت��خ��دام  وكيفية  ت�شكيله 
تغليف  وط���رق  وم��زاي��اه��ا  العطرية 
ال�شابون. بداأت الدورة بعر�ض املواد 
ال�شابون  �شناعة  يف  ت�شتخدم  التي 

وال�����زي�����وت ال���ع���ط���ري���ة وال���ك���رمي���ات 
الدورة  ،نفذت  لل�شيدات  الطبيعية  
امل��درب��ة الإم��ارات��ي��ة اأ.ع��ائ�����ش��ة �شامل 

ال�شحي  وبح�شور 30  م�شاركة.
هدفت الور�شة على تعريف امل�شاركات 

جمالية  من  تزيد  التي  والإ�شافات 
املنتج من األوان ومواد عطرية.

وا���ش��ت��م��ل��ت ال��ور���ش��ة ت��ط��ب��ي��ق عملي 
امل�شاركات  خ��ال��ه  م���ن  ا���ش��ت��ط��اع��ت 
ت���ت���ب���ع اخل�����ط�����وات ال�������ش���ح���ي���ح���ة يف 

وا�شتمتعوا  ال�������ش���اب���ون  ����ش���ن���اع���ة 
التي  ل��اأ���ش��ك��ال  الأخ����رية  بالنتيجة 
و�شط  ب��اأن��ف�����ش��ه��م  ب�شناعتها  ق��ام��و 
بداخلهم  يحملونه  ال��ذي  احلما�ض 

لتجربتها يف املنزل .

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  نظمت 
الإع����ام  – اإدارة  اخل��ي��م��ة  راأ������ض 
ق�شم   – ال����ع����ام����ة  وال�����ع�����اق�����ات 
الريا�شية والجتماعية  الأن�شطة 
منت�شبي  جلميع  �شحيا  برناجما 
م����ع مركز  ب���ال���ت���ع���اون  ال�������ش���رط���ة 
الرابعة  لل�شنة  الطبي   VLCC
القيادة  من  حر�شا  ال��ت��وايل  على 
على تعزيز التعاون امل�شرتك بينها 
وبن املوؤ�ش�شات املختلفة للحفاظ 

على �شحة منت�شبيها .
ح��ي��ث ���ش��ارك امل��ق��دم م����روان عبد 
الإع�����ام  اإدارة  م���دي���ر  ج��ك��ة  اهلل 
وال��ع��دي��د من  العامة  وال��ع��اق��ات 
ال�شباط والأفراد واملدنين بقاعة 
املركز الإعامي يف مبنى القيادة 
تعزيز  بهدف  الطبي  الفح�ض  يف 

باإجراء  الطبي  الفريق  قام  حيث 
الأجهزة  باأحدث  فحو�شات طبية 
والوقوف  والطول  ال��وزن  لقيا�ض 
اجل�شم  ال���ده���ون يف  ن�����ش��ب��ة  ع��ل��ى 

ال�شحة العامة من خال تقدمي 
برامج طبية للبدء يف تغيري منط 
�شحية  حياة  اأ�شلوب  نحو  احلياة 

اآمنه وخالية من الأمرا�ض .

للك�شف  ال��ع�����ش��ل  ك��ت��ل��ة  وح���ج���م 
ع��ن م���دى ال�����ش��ام��ة واخل��ل��و من 
الأم������را�������ض م����ع حت���دي���د ال�����وزن 
امل��ث��ايل ل��ك��ل ف���رد ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 

ال���ك�������ش���ف ع�����ن ال�������ش���م���ن���ة واحل�����د 
م���ن خ��ط��ورت��ه��ا ال��ت��ي ت��ت��ف��اق��م يف 
امل�شتقبل من خال جمموعة من 
الأطباء املخت�شن من قبل مركز 
ال�شت�شارات  بتقدمي    VLCC
الأخطاء  بع�ض  وتو�شيح  الطبية 
البع�ض  ميار�شها  ال��ت��ي  ال�شائعة 
يوميا وتت�شبب يف ال�شمنة وارتفاع 
معدلت الوزن ب�شكل كبري وموؤثر 

على اجل�شم .
توزيع  على  ال��ربن��ام��ج  �شمل  كما 
التوعوية  الكتيبات  جمموعة من 
باأ�شلوب  ال��وزن  اإنقا�ض  طرق  عن 
باأي  ال���وق���وع  دون  وط��ب��ي  ع��ل��م��ي 
ت����اأث����ريات ج��ان��ب��ي��ة ح��ر���ش��ا على 
�شامة املنت�شبن ، وزيادة احلافز 
ال���ق���ي���ادة لبذل  ل����دى م��ن��ت�����ش��ب��ن 
مزيد من العطاء يف العمل الذي 
ي�شمن �شحة و�شامة اجلميع .  
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اأخبـار الإمـارات
ملك الأردن مينح �شفري الدولة و�شام ال�شتقال

•• عمان- وام: 

منح جالة امللك عبداهلل الثاين بن احل�شن ملك اململكة الأردنية 
الها�شمية ..�شعادة بال ربيع البدور �شفري الدولة يف عمان و�شام 
ال�شتقال من الدرجة الأوىل تقديرا جلهوده التي قام بها خال 
فرتة اأدائه ملهامه الدبلوما�شية ما اأ�شهم يف تعزيز وتطوير العاقات 

الإماراتية - الأردنية وتوثيقها .
وحمل جالة امللك عبداهلل الثاين - خال ا�شتقباله ام�ض �شعادة 
البدور مبنا�شبة انتهاء مهام عمله ك�شفري للدولة لدى الأردن - نقل 
خال�ض تقديره وحتياته الأخوية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
ال�شيخ  ال�شمو  الدولة »حفظه اهلل« و�شاحب  اآل نهيان رئي�ض  زايد 

حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .
التي جتمعه مع  العاقة  لعمق  تقديره  الأردن  واأك��د جالة ملك 
ال�شيوخ حكام الإم��ارات .. مثمناً يف الوقت  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانه 
ذاته مواقف الدولة الداعمة للعمل العربي امل�شرتك على امل�شتويات 

كافة مبا يخدم روابط العاقات بن الأ�شقاء.
جلالة  �شكره  عن  البدور  ب��ال  ال�شفري  �شعادة  اأع��رب  جانبه  من 
امللك وللحكومة الأردنية على ما لقيه من ح�شن تعاون وت�شهيات 
البلدين  ب��ن  امل���ج���الت  ال��ث��ن��ائ��ي��ة يف خمتلف  ال��ع��اق��ات  ل��ت��ط��وي��ر 

ال�شقيقن.

جائزة ال�شيخ حمدان الطبية متول 10 اأبحاث جديدة بتكلفة مليوين درهم
•• دبي-وام:

اعتمدت جائزة ال�شيخ حمدان بن 
الطبية  للعلوم  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
اأبحاث  لتمويل10  درهم  مليوين 
علمية جديدة يف جامعة الإمارات 
العربية املتحدة وجامعة ال�شارقة 
اأبوظبي وهيئة  وجامعة نيويورك 
ال�شحة بدبي لي�شل اأجمايل عدد 
البحوث التي مولتها اجلائزة منذ 
الأن  1999 وحتي  تاأ�شي�شها عام 

ايل 132 بحثا .
وتوجه �شعادة عبد اهلل بن �شوقات 
ال�شيخ  جل��ائ��زة  التنفيذي  امل��دي��ر 
بال�شكر  الطبية  للعلوم  ح��م��دان 
ال�شيخ  ل�شمو  والأم��ت��ن��ان  اجل��زي��ل 
مكتوم  اآل  را�����ش����د  ب����ن  ح����م����دان 
املالية  وزي������ر  دب�����ي  ح���اك���م  ن���ائ���ب 
راع����ي اجل���ائ���زة ع��ل��ي دع���م �شموه 
وال��ع��ل��م��اء ب�شفة  ل��ل��ع��ل��م  ال���دائ���م 

ق�شم  م��ن  ال��ب��واردي  �شعيد  علياء 
الطب  ب��ك��ل��ي��ة  الأم������را�������ض  ع���ل���م 
جامعة  يف  ال�����ش��ح��ي��ة  وال����ع����ل����وم 
الإمارات العربية املتحدة املوؤ�شرات 
احل���ي���وي���ة اجل���زي���ئ���ي���ة اجل����دي����دة 
لاأورام اخلبيثة يف اجلهاز البويل 
الن�شاء  واأم�����را������ض  وال��ت��ن��ا���ش��ل��ي 
وال��ت��ول��ي��د ل���دى ���ش��ك��ان الإم�����ارات 

العربية املتحدة.
للدكتورة  ال����راب����ع  ال���ب���ح���ث  ويف 
العلوم  كلية  م��ن  ر����ش���وان  ه��ادي��ة 
�شيتم  ال�شارقة  جامعة  ال�شحية 
فح�ض الفعالية الذاتية للر�شاعة 
الطبيعية وطريقة تغذية الر�شع، 
الفرتة  يف  ال��ع��ق��ل��ي��ة  وال�������ش���ح���ة 
يف  الن�شاء  ب��ن  ب��ال��ولدة  املحيطة 
الإمارات العربية املتحدة كدرا�شة 

اأترابية.
وال���ب���ح���ث اخل���ام�������ض امل����ق����دم من 
من  احل���اج  عبدالرحيم  ال��دك��ت��ور 

لفرز الأبحاث ومن ثم التقييم من 
قبل حمكمن دولين متخ�ش�شن 
املطروحة  الأب���ح���اث  جم����الت  يف 
م�شاريع   10 علي  الختيار  ليقع 
ت�شهم  اأن  متوقعا  متميزة  بحثية 
البحث  ثقافة  تعزيز  يف  نتائجهم 
والبحث  ع���ام���ة  ب�����ش��ف��ة  ال��ع��ل��م��ي 
ال���ط���ب���ي ب�����ش��ف��ة خ���ا����ش���ة وال�����ذي 
ت�����ش��ب��و ال��ي��ه دول����ة الم������ارات من 
والرتقاء  للتطور  �شعيها  خ��ال 
ب���ال���ق���ط���اع ال�����ش��ح��ي وال���ط���ب���ي يف 

املجتمع الماراتي.
البحثية  امل�شاريع  وتدور موا�شيع 
امل���خ���ت���ارة ح����ول درا����ش���ة ع����دد من 
الأمرا�ض التي يعاين منها الكثري 
باختاف  امل��ج��ت��م��ع  ����ش���رائ���ح  م���ن 
واجنا�شهم  واع��راق��ه��م  اأع��م��اره��م 
والتي ت�شكل اأعباء مالية ومعنوية 
ب�شفة  وامل��ج��ت��م��ع  امل���ر����ش���ى  ع��ل��ى 
ب�����ش��ف��ة عامة  وال�����دول�����ة  خ���ا����ش���ة 

ب�شفة  ال��ع��ل��م��ي  ول��ل��ب��ح��ث  ع���ام���ة 
خا�شة حيث ان هذا الدعم املثمر 
ي�شاهم يف تاأ�شي�ض البنية التحتية 
ال�شحي  ال���ق���ط���اع  يف  ل���اأب���ح���اث 
والعلوم الطبية يف دولة الإمارات.

الريادي  ب��ال��دور  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���اد 
الطبية  ح��م��دان  ال�����ش��ي��خ  جل��ائ��زة 
حملية  ج���ه���ة  اأول  ب���اإع���ت���ب���اره���ا 
الأب�����ح�����اث  ����ش���اه���م���ت يف مت����وي����ل 
الطبية علي امل�شتوي املحلي وكان 
ال���دور الأك���رب لبناء ك��ادر من  لها 
واملتميزين  امل��واط��ن��ن  ال��ب��اح��ث��ن 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
اللجنة  لأع�شاء  �شكره  معربا عن 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��ائ��زة علي 
الأبحاث  ف��رز  عملية  يف  جهودهم 
بحثية  مل��و���ش��وع��ات  واأخ���ت���ي���اره���م 

متميزة .
البحوث من  اختيار  ان��ه مت  يذكر 
حملين  حم��ك��م��ن  تقييم  خ���ال 

املعتمدة  البحوث  تنوعت  ولذلك 
البحث  ان  حيث  مو�شوعاتها  يف 
تليلي  العزيز  عبد  للدكتور  الأول 
احليوية  ال���ت���ق���ن���ي���ات  ق�������ش���م  م����ن 
ال�شارقة  جامعة  يف  العلوم  بكلية 
ي��ت��ن��اول حت��دي��د الأ���ش��ا���ض اجليني 
واجل���زي���ئ���ي ل���ف���ق���دان ال�����ش��م��ع يف 
ع��ائ��ل��ت��ن م��ت��اأث��رت��ن ب����الإم����ارات 

العربية املتحدة.
وال����ب����ح����ث ال�����ث�����اين امل�����ق�����دم من 
الدكتور ب�شائر حممد مو�شى من 
الأ�شا�شية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ق�شم 
ال�شارقة  جامعة  يف  ال��ط��ب  بكلية 
وت�����ت�����ن�����اول ال���ت���ح���ل���ي���ل ال�����وراث�����ي 
وال����رتان���������ش����ك����ري����ب����وم����ي ل���ف���رط 
املر�شى  ل�����دى  ال������دم  ���ش��ح��م��ي��ات 
الإماراتين امل�شابن بداء ال�شكري 
من النوع الأول با�شتخدام عينات 

اللعاب والدم.
الدكتورة  تتناول  الثالث  والبحث 

�شليمان  حممد  الدكتور�شليمان 
ق�����ش��م طب  م��ن  احل���م���ادي  عي�شى 
والعلوم  ال��ط��ب  ب��ك��ل��ي��ة  الأط���ف���ال 
ال�����ش��ح��ي��ة يف ج���ام���ع���ة الم�������ارات 
العربية املتحدة فى البحث ال�شابع 
ع����وام����ل ان���ت�������ش���ار وخ����ط����ر ف���رط 

احل�شا�شية بن املواطنن.
ويتناول البحث الثامن املقدم من 
دبي  اأحمد من مركز  دكتور بال 
بدبي  ال�شحة  هيئة  من  لل�شكري 
م�شتويات  على  املياتونن  تاأثري 
اجللوكوز يف مر�ض ال�شكري النوع 
�شواهد  ذات  مع�شاة  جت��رب��ة   :2

ع�شوائية.
يتناول  ال���ت���ا����ش���ع  ال���ب���ح���ث  ويف 
من  ح�شيب  نار�شي  الربوفي�شور 
الطب  بكلية  الأط��ف��ال  ط��ب  ق�شم 
جامعة  يف  ال�����ش��ح��ي��ة  وال����ع����ل����وم 
الأم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اآث���ار 
احل�����رم�����ان م����ن اجل����ل����وك����وز على 

ال��ع��ام��ة بكلية  ال�����ش��ح��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
ال����ط����ب وال����ع����ل����وم ال�������ش���ح���ي���ة يف 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  جامعة 
القلب  خماطر  توقعات  �شيدر�ض 
با�شتخدام  ال���دم���وي���ة  والأوع����ي����ة 
للموؤ�شرات  امل�����ش��رتك��ة  ال��ن��م��ذج��ة 
احليوية الطولية والوقت لبيانات 

الأحداث.
للدكتور  ال�������ش���اد����ض  ال��ب��ح��ث  ام����ا 
ع��������ادل ب���ه���ج���ت امل�������ش���ي���ل���ح���ي من 
الأ�شا�شية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ق�شم 
ال�شارقة  جامعة  يف  ال��ط��ب  بكلية 
العالية  ت��اأث��ري اجل��رع��ة  ف��ي��ت��ن��اول 
د  امل��م��ت��دة م��ن م��ك��م��ات فيتامن 
البطانية على  يف اخللل باخلايا 
املتحدة  العربية  الم����ارات  �شكان 
يعانون  ال��ذي��ن  العمر  متو�شطي 
ال��وزن ونق�ض فيتامن  من زي��ادة 
الوزن  زي��ادة  من  يعانون  الذين  د 
ف��ي��م��ا يدر�ض  د  ف��ي��ت��ام��ن  ون��ق�����ض 

التنف�ض اخللوي والطاقة احليوية 
يف اأن�شجة مخ الفئران.

والبحث العا�شر يتناول درا�شة عن 
الآل���ي���ات اجل��زي��ئ��ي��ة مل���وت اخلايا 
ال���ن���اج���م ع���ن ال�����ش��ان��غ��ي��ن��اري��ن يف 
وامل�شتقيم  ال����ق����ول����ون  ����ش���رط���ان 
ال��ب�����ش��ري وه���و يعترب م�����ش��ارا ايل 
امل�شادة  العاجات  اف�شل  تطوير 
الربوفي�شور  لل�شرطان مقدم من 
�شهام الدين كلداري بق�شم الأحياء 

يف جامعة نيويورك اأبوظبي.

خالل زيارتها ملجموعة من املوؤ�س�سات يف العا�سمة الربيطانية

»�شجايا فتيات ال�شارقة« تطلع على اأحدث املمار�شات يف جمال تنمية الفتيات
•• ال�سارقة-الفجر:

زار وفد من �شجايا فتيات ال�شارقة، التابعة ملوؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة القادة 
الربامج  على  لاطاع  م��وؤخ��راً،  لندن  الربيطانية  العا�شمة  واملبتكرين، 
املقدمة يف العديد من املوؤ�ش�شات الربيطانية، واأحدث املمار�شات التي  تعنى 
ب�شوؤون جمال تنمية الفتيات، اإىل جانب ال�شتفادة من خرباتهم يف العمل 

مع ثقافات خمتلفة.
واطلع الوفد الذي �شم كًا من ال�شيخة عائ�شة خالد القا�شمي، مدير �شجايا 
املوؤ�ش�شي،  الت�شال  ق�شم  رئي�ض  ح�ّشوين،  حممد  واأ�شماء  ال�شارقة،  فتيات 
ورمي خالد احلمادي، رئي�ض ق�شم الفعاليات، على اأحدث الربامج التدريبية 
الدويل،  ال�شباب  ال�شباب الربيطاين - �شوت  التي تنفذها كل من منظمة 

والأكادميية  الربيطاين،  ال�شباب  وجمل�ض  للفتيات،  املر�شدات  ومفو�شية 
امللكية للهند�شة، ومنظمة الثقة لريا�شة ال�شباب الدولية.

وحر�ض الوفد خال الزيارة على اإبراز اجلهود التي تبذلها قرينة �شاحب 
رئي�ض  القا�شمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو 
موؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة القادة واملبتكرين، يف �شبيل تعزيز قدرات الفتيات 
املتحدة  اململكة  جتربة  على  التعرف  اإىل  اإ�شافة  باإمكانياتهن،  والرت��ق��اء 
املوؤ�ش�شة  ت�شعى  التي  الأه���داف  حتقيق  يف  منها  لا�شتفادة  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
للو�شول اإليها، واملتمثلة يف بناء وتطوير قدرات الفتيات الإبداعية والفنية، 

ورفدها باأف�شل التجارب واأغنى اخلربات. 
وقالت ال�شيخة عائ�شة خالد القا�شمي، مدير �شجايا فتيات ال�شارقة: جاءت 
العاملية،  التجارب  خمتلف  على  ال��وق��وف  اإىل  �شعينا  اإط���ار  يف  ال��زي��ارة  ه��ذه 

لا�شتفادة  ال��ع��م��ل،  يف  م��ت��ع��ددة  ث��ق��اف��ات  متتلك  موؤ�ش�شات  م��ع  وال��ت��وا���ش��ل 
وحتويلها  الإب��داع��ي��ة،  الفتيات  ط��اق��ات  ا�شتثمار  يف  امل�شرتكة  خرباتنا  م��ن 
عمقاً  اأك��رث  ا�شرتاتيجية  عاقات  بناء  جانب  اإىل  وق��وة،  اإنتاج  م�شادر  اإىل 
وتطوراً تدعم اأهدافنا التي ن�شعى اإىل حتقيقها، وتعّرف املجتمعات الأخرى 
بالثقافة الإماراتية ومدى حر�شها على دعم الفتيات، وتنمية مواهبهن يف 
�شتى املجالت. وتعد �شجايا فتيات ال�شارقة موؤ�ش�شة رائدة يف تنمية مواهب 
الفتيات من عمر 13 اإىل 18 عاماً وذلك يف خمتلف الف�شاءات الإبداعية، 
ا�شتقلت عن  ث��م  الأط��ف��ال  م��راك��ز  ك���اإدارة �شمن   2004 ع��ام  تاأ�ش�شت  وق��د 
مراكز الأطفال يف عام 2012 بقرار اإداري من قرينة �شاحب ال�شمو حاكم 
ربع  موؤ�ش�شة  رئي�ض  القا�شمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة، 

قرن ل�شناعة القادة واملبتكرين.

مالية عجمان تدرب357 موظفا ماليا يف الن�شف الأول من العام اجلاري
•• عجمان ـ الفجر 

ب���اإجن���از اخل��ط��ة التدريبية  امل��ال��ي��ة يف ع��ج��م��ان  ق��ام��ت دائ����رة 
دورة   14 نظمت  حيث  بنجاح  م   2017 م��ن  الول  للن�شف 
الدارات  يف  العاملن  م��ن  موظفا   357 مب�شاركة  تدريبية 
اجلهات  جميع  م��ن  املالية  باحل�شابات  العاقة  وذات  املالية 
بالن�شاط  امل�شاركن  تعريف  بهدف  وذلك  بعجمان  احلكومية 
امل�شتخدمة  احل�شابية  واملعايري  واحل�شابات  احلكومي،  امل��ايل 
املوظفن  ت��اأه��ي��ل  ال�����دورات  �شملت  ك��م��ا  ع��ج��م��ان.  يف ح��ك��وم��ة 
با�شتخدام الأنظمة والتطبيقات املالية وكيفية اعداد التقارير 
ال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  ت��وج��ه��ات  ذل��ك �شمن  وي��اأت��ي  امل��ال��ي��ة، 

حكومة  م�شتوى  على  امل��ايل  الأداء  تعزيز  نحو  املالية  لدائرة 
عجمان.

اآل علي مدير ع��ام دائ��رة املالية يف  اأحمد  واأك��د �شعادة م��روان 
عجمان، اإن هذه الدورات جاءت ترجمًة لتوجيهات �شمو ال�شيخ 
املالية ب�شرورة التميز  اأحمد بن حميد النعيمي رئي�ض دائرة 
الناجح،  املوؤ�ش�شي  العمل  ن��واة  بو�شفه  وتاأهيله  املوظف  وبناء 
املهارات  تطوير  ب�����ش��رورة  املالية  دائ���رة  اإمي���ان  م��ن  ومنطلقا 
حكومة  يف  امل���ايل  ال��ق��ط��اع  يف  العاملن  ك��ف��اءة  ورف���ع  وتثقيف 
وملواكبة  ل��اإم��ارة  امل���ايل  الأداء  على  كبري  اأث���ر  ل��ه  مل��ا  عجمان 
معها  والتكيف  امل�شتقبلية  التحديات  وم��واج��ه��ة  التغيريات 

ب�شكل م�شتمر.
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ب�شرطة راأ�س اخليمة يف الن�شف الأول 2017

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

واخلدمات  للموارد  العامة  الإدارة  مدير  الطري  اأحمد  جمال  العميد  اأك��د 
ياأتي  الأمنية  ال�شرطية  الكوادر  تدريب  اأن  اخليمة،  راأ���ض  ب�شرطة  امل�شاندة 
الأمن  مل�شرية  راأ�ض اخليمة وتعزيزاً  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأولويات  �شمن 
اأن ال��دورات التدريبية التي يتم التخطيط  اإىل  والأم��ان يف الوطن، م�شرياً 
الأمني  العمل  جم��ال  يف  العاملية  التدريبية  املعايري  اأع��ل��ى  وف��ق  مبنية  لها 
وال�شرطي لتواكب التطورات احلديثة يف مكافحة اجلرمية، وحفظ الأمن، 
حيث يتم اعداد دورات تدريبية علمية حديثة معتمدة بهدف تنمية مهارات 
اخلربات  واإك�����ش��اب��ه��م  ق��درات��ه��م  وت��ط��وي��ر  اخل��ي��م��ة،  را����ض  ب�شرطة  العاملن 
العملي  بالتدريب  النظري  اجلانب  ودعم  التخ�ش�شية  ال�شرورية  واملعارف 

التي توؤهلهم للقيام باملهام والواجبات 
عالية  وفاعلية  بقدرات  اإليهم  املوكلة 
مب����ا ي�������ش���اه���م يف حت���ق���ي���ق الأه��������داف 
راأ�ض  ل�شرطة  العامة  الإ�شرتاتيجية 
اخل��ي��م��ة. واأو����ش���ح م��دي��ر ع���ام امل���وارد 
واخل���دم���ات امل�����ش��ان��دة ب�����ش��رط��ة راأ����ض 
اخليمة، اإن اإح�شائيات ق�شم التدريب 
تفيد  راأ���ض اخليمة  ب�شرطة  والتاأهيل 
الربامج  م��ن  امل�شتفيدين  ع���دد  ب����اأن 
خال  املعهد  نظمها  التي  التدريبية 
اجل����اري  ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف 
م�شتفيد،   2024 بلغ  قد   ، 2017م 
القيادات  خمتلف  م��ن  اخ��ت��ي��اره��م  مت 
والإدارات العامة على م�شتوى الدولة 
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وال�شرطية.  الأمنية  الخت�شا�شات  خمتلف  ت�شمل  واأهدافها،  م�شمونها  يف 
واأ�شاد العميد جمال الطري، بالدورات التدريبية التخ�ش�شية التي ينظمها 
معهد تدريب �شرطة راأ�ض اخليمة يف خمتلف املجالت، ف�شًا عن احلر�ض 
على اإعداد دورة العداد الأ�شا�شي للم�شتجدين من اجلن�شن )ذكور واإناث( 
بالإ�شافة اإىل دورة التاأهيل للرتب : م�شاعد، رقيب، وعريف، مو�شحاً انه مت 
اإىل خطط م�شتقبلية طموحة،  التدريبية وفقاً  ال��دورات  اع��داد جميع هذه 
لتطوير الدرا�شة والتدريب يف املعهد، حيث ياأتي ذلك انعكا�شاً لاحتياجات 
التدريبية مع مراعاة كافة امل�شتجدات على ال�شاحتن الأمنية والتدريبية، 
والتطبيقات  ال�شرطية  اجل��وان��ب  على  تركز  ج��دي��دة  مو�شوعات  واإ���ش��اف��ة 
العملية، من خال و�شع اآلية للتن�شيق تهدف للتخطيط والتطوير وتكثيف 
والأفراد  ال�شباط  لتنمية قدرات  وال�شرطية  الأمنية  التخ�ش�شية  ال��دورات 
ال�شرطي  العمل  يف  واملحتملة  املعا�شرة  التحديات  مواجهة  من  ومتكينهم 
ال����دورات وال��رتك��ي��ز على اجلوانب  وال��ت��ن��وي��ع وال��ت��ج��دي��د يف حم��ت��وى تلك 
التطبيقية والعملية يف مناهجها ا�شافة اىل عقد دورات موجهة اإىل القادة 
ومديري الدارات وتكثيف الزيارات امليدانية للتقريب بن املعلومات النظرية 

والواقع العملي وعقد دورات تخ�ش�شية لعنا�شر ال�شرطة الن�شائية.

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03944/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00801/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : اللم�شة الرجوانية للدعاية والعان 
جمهول حمل القامة 

حيث تقدم طالب التنفيذ : �شركة العبار للعقارات - ذ م م   
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�شي بالتي:

 ، للمدعية  خالية  وت�شليمها  امل��وؤج��رة  ال��ع��ن  ب��اخ��اء  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   -1
والزامها بت�شليم املدعية براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

2- الزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره 16190 درهم كقيمة ايجارية للفرتة 
من تاريخ 2016/4/19 حتى 2017/2/18 وما ي�شتجد من قيمة ايجارية اعتبارا 
من تاريخ 2017/2/19 حتى تاريخ الخاء الفعلي بواقع مبلغ وقدره 20400 

درهم كاأجرة �شنوية 
3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

ي��وم من  ع�شر  خ��ال خم�شة  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03990/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00520/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : مطعم الفروج الطازج  - جمهول حمل القامة   
التنفيذ : ماجد الفطيم لا�شتثمارات مردف - �ض ذ م م     حيث تقدم طالب 

ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�شي بالتي:
للمنفذ خالية من   وت�شليمها   امل��وؤج��رة  العن   باخاء  املنفذ �شده  ال��زام   -1

ال�شواغل
ت��وؤدي للمدعية مبلغ  ب��ان  ال��ط��ازج   ال��ف��روج  ال��زام املدعي عليها / مطعم   -2
 2017/3/16 وح��ت��ى   2015/3/15 م��ن  الي��ج��اري��ة  ال��ف��رتة  ع��ن  دره���م   59840

والزمتها مب�شاريف الدعوتن ال�شلية واملتقابلة  
3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خال خم�شة ع�شر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
يتم  �شوف  املبينة  املهلة  خال  التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  الن�شر  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/04309/2017 �سكني ل�سنة 2017 ايجارات   

املحكوم له طالب العان /  نا�شر لوتاه للعقارات  
املحكوم عليها املطلوب اعانهما /  مو�شوي بور للتجارة العامة - �ض ذ م م  

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/6/14    
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

من  خالية  وت�شليمها  الدعوى  حمل  العن  باخاء  عليها  املدعي  بالزام   : اأول 
ال�شواغل 

ب��دل اليجار  ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره 102.000 دره��م  ب��ان  الزامها   : ثانيا 
بدل  م��ن  ي�شتجد  وم��ا   2017/4/25 وح��ت��ى   2014/5/26 م��ن  للفرتة  امل�شتحق 

اليجار من تاريخ 2017/4/26 وحتى تاريخ الخاء التام 
ثالثا : الزامها بتقدمي �شهادة براءة ذمة عن خدمات الكهرباء واملاء

رابعا : الزامها باملنا�شب من ر�شوم وم�شاريف الدعوى
ليمكنه من  عليه  للمحكوم  الغيابي  باعان احلكم  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف 

املواعيد القانونية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/04304/2017 جتاري  ل�سنة 2017 ايجارات   

املحكوم له طالب العان /  نا�شر لوتاه للعقارات  
املحكوم عليها املطلوب اعانهما /  مو�شوي بور للتجارة العامة - �ض ذ م م  

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/6/13    
العن  ب��اخ��اء  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام   : اأول    : احل�شوري  مبثابة  اللجنة  حكمت 

املوؤجرة  وت�شليمها للمدعية خالية من ال�شواغل وال�شخا�ض 
بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ 22.632 درهم متاأخرات الجرة من 
2017/6/1 وحتى  اج��رة من  ي�شتجد من  ما  2016/10/1 وحتى 2017/5/31 مع 

تاريخ الخاء الفعلي بواقع مبلغ 33.957 درهم كاأجرة �شنوية 
بالزام املدعي عليها ان ت�شلم للمدعية براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتري 

امل�شتحقة على املاأجور - حتى تاريخ الخاء الفعلي 
- بالزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف

من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  ب��اع��ان  ال��زم  ق��د  القانون  ان  وحيث 
يف  عليه  الطعن  عدم  حالة  نهائي  لي�شبح  متهيدا  باحلكم  نعلنكم  لذلك  الطعن 

املواعيد القانونية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات

خليفة بن حممد يهنئ »اأم الإمارات« مبنا�شبة اأطاقها ا�شرتاتيجية الأمومة والطفولة ورعايتها »اأ�شحاب الهمم « واعتمادها يوم الطفل 
اأث����ن����ى ال�������ش���ي���خ خ��ل��ي��ف��ة ب����ن حممد 
الدعم  ع���ل���ى  ن���ه���ي���ان  ال  خ���ال���د  ب����ن 
اأم   - ت���ول���ي���ه  ال��������ذي  ال������احم������دود 
ال�شيخة  ال�شمو  �شاحبة  الم�����ارات 
الحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
العلى  ال��رئ��ي�����ض  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
رئي�شة  ال���ش��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
والطفولة  لاأمومة  الأعلى  املجل�ض 
- لأطفال الوطن والأ�شرة الإماراتية 
�شموها  وم��ه��ن��ئ��ا  وم���ب���ارك���ا  ج��م��ع��اء 
وح��ك��وم��ة و���ش��ع��ب الم������ارات اطاق 
الوطنية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ش��م��وه��ا 
تعزيز  وخطة  والطفولة   لاأمومة 
 « الهمم  اأ���ش��ح��اب   « الأط��ف��ال  حقوق 
واعتماد يوم 15 مار�ض يوما للطفل 

الإماراتي .
ال�شمو  �شاحب  بدعم   : �شموه  وق��ال 
نهيان  ال  زاي����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة 
اأول����ت  رئ��ي�����ض ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
بالطفولة  كبريا  اهتماما  الإم���ارات 
املتوارثة  ال��ق��ي��م  م���ن  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي 

واملتاأ�شلة يف املجتمع الإماراتي لي�ض 
فقط من منظور الهتمام به كعمل 
احلقوق  من  باعتباره  واإمن��ا  اإن�شاين 
ال�شريعة  يف  امل��ف��رو���ش��ة  وال��واج��ب��ات 
الإ�شامية ومن هذا املنطلق حر�شت 
بالطفل  اله���ت���م���ام  ع��ل��ى  الإم��������ارات 
وتذليل كافة ال�شعوبات التي حتول 
التي  ال�شليمة  التن�شئة  تن�شئته  دون 
توؤهله ليكون فردا �شاحلا وفاعا يف 
املجتمع من خال توفري الت�شريعات 

واخلدمات املنا�شبة.
46 عاماً من  واأ���ش��اف �شموه : عرب 
عمر م�شرية الحت��اد، حتقق للطفل 
الكثري من رعاية وحماية وم�شاركة 
 ، وخ���دم���ات تعليم و���ش��ح��ة م��ت��م��ي��زة 
الإم����ارات ميثل  الطفل يف  ك��ان  فقد 
وكان  م��ع��ا،  اآن  يف  وال��غ��اي��ة  ال���ه���دف 
دائماً حمل اهتمام القيادة ال�شيا�شية 
الدولة  رئي�ض  راأ�شها  الر�شيدة وعلى 
على  ���ش��م��وه  اهلل، مب��واف��ق��ة  ح��ف��ظ��ه 
م�شروع قانون �شامل حلقوق الطفل 

ال��ذي يعد مك�شباً  - قانون ودمي��ة - 
كبرياً ي�شاف للمكا�شب الكثرية التي 

يتمتع بها الطفل يف الإمارات.
بن  حممد  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  وق���ال 
اأ�شبحت  ل��ق��د   : ن��ه��ي��ان  ال  خ���ال���د 
جزءا  الطفل  ح��ق��وق  حماية  ق�شية 
اأ�شا�شيا �شمن �شياق اتفاقية “حقوق 
الطفل” التي اأقرتها الأمم املتحدة، 
الإم���ارات،  دول��ة  اإليها  ان�شمت  التي 
و�شع  املتحدة على  الأمم  كما عملت 
اآل����ي����ات ل��ت��ع��زي��ز ح���ق���وق ال���ط���ف���ل يف 

املجتمعات.
بن  حم��م��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  واأك����د 
خ��ال��د ال ن��ه��ي��ان اأن���ه ل��ق��د ك��ان��ت ول 
ت�����زال الإم��������ارات م��ن��ذ ن�����ش��اأت��ه��ا عام 
وتعاون  ل��ت��ع��اي�����ض  م���ث���اًل   1971
والأع��راق من  والثقافات  الأ�شخا�ض 
كافة بقاع الأر���ض. وحتر�ض الدولة 
حقوق  رع��اي��ة  على  موؤ�ش�شاتها  ع��رب 
التي  الدولية  املواثيق  وفق  الإن�شان 
التزمت بها وتاأ�شيا مببادئها وقيمها 

الأ�شيلة.  والإ����ش���ام���ي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
كافة  حقوق  اح��رتام  على  تعمل  كما 
اأو  متييز  دون  اأر�شها  على  الأط��ف��ال 
عرقهم  اأو  ه��وي��ت��ه��م  ب�شبب  ت��ف��ري��ق 
اأو دينهم. واأح��رزت الإم���ارات تقدماً 
كبرياً يف حماية حقوق الأطفال حيث 
اأف�شل  على  الأط��ف��ال  ك��اف��ة  يح�شل 
ال�شحية  والرعاية  التعليم  معايري 
وفوق  وال��رتف��ي��ه  الت�شلية  واأم���اك���ن 
ذلك ال�شتقرار الأ�شري والأمان عرب 
دعم عائاتهم واملجتمع من حولهم 
تاأ�شي�شها  الإم���ارات منذ  اأول��ت  كما   ،
اأهمية ق�شوى مل�شاألة تنمية القدرات 
تنمية  ع��ن  ف�شا  ل��دي��ه��ا  ال��ب�����ش��ري��ة 
املجتمعات املحلية مما اأدى اإىل ارتفاع 
يف  ملحوظ  ب�شكل  املعي�شة  م�شتوى 
مناف�شة  من  الدولة  ومتكنت  الباد 
امل���ت���ق���دم���ة يف م���وؤ����ش���رات  ال����ب����ل����دان 
ق�شرية  ف��رتة  يف  الب�شرية  التنمية 
التنمية  لتقرير  ووفقا  ال��زم��ن.  من 
الإم����ارات  احتلت   2011 الب�شرية 

امل��رك��ز 30 م��ن ب��ن 187 ب��ل��دا يف 
واملرتبة  ال��ب�����ش��ري��ة  التنمية  م��وؤ���ش��ر 
هذا  يف  العربية  ال���دول  ب��ن  الأوىل 
الإم��ارات حري�شة  واإن دول��ة  املوؤ�شر، 
وقد  ومقيميها،  مواطنيها  كل  على 
والهتمام  الرعاية  كل  للطفل  اأولت 
ي�شتحقها،  ال��ت��ي  احل��ق��وق  وم��ن��ح��ت��ه 
وكانت من اأوائل الدول التي ان�شمت 
 15 الطفل منذ  اتفاقية حقوق  اإىل 
دي�شمرب 1996 و�شدقت عليها، كما 
�شنت يف د�شتورها مادة تن�ض على اأن 
الطفولة  ب��رع��اي��ت��ه  املجتمع  ي�شمل 
ال�شابعة  امل���ادة  وتق�شي  والأم���وم���ة. 
ع�شرة من الد�شتور باإلزامية التعليم 
يف  وجمانيته  البتدائية  املرحلة  يف 
اأي�شا  الد�شتور  وكفل  املراحل  جميع 
ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة جل��م��ي��ع اأف�����راد 
�شباقة  الإم����ارات  كانت  كما  املجتمع 
الت�شريعات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإ���ش��دار  يف 
الطفل  حت���م���ي  ال����ت����ي  وال����ق����وان����ن 

وت�شمن حقوقه. 

وا�شار �شموه اأنه اأناط قانون الأحداث 
اجلانحن وقانون حقوق الأ�شخا�ض 
دور  وق����ان����ون   « ال���ه���م���م  ا����ش���ح���اب   «
احل�شانة وقانون الأطفال جمهويل 
الن�شب والذي ينظم اإن�شاء واإدارة دور 
رعاية الأطفال جمهويل الن�شب. ويف 
الوقت نف�شه ت�شمن قانون الأحوال 
احلقوق  م����ن  ال���ك���ث���ري  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
وح�شانة  الن�شب  اإثبات  يف  لاأطفال 
الطفل والإنفاق عليه. كما اأن قانون 
الأطفال  خ�ض  الجتماعي  ال�شمان 
كونهم  لهم  املادية  امل�شاعدة  بتوفري 
من  اأو  ن�����ش��ب  جم���ه���ويل  اأو  اأي���ت���ام���ا 
الأ�شخا�ض من » ا�شحاب الهمم » اأو 
كونهم اأفرادا يف اأ�شر ت�شتحق امل�شاعدة 
حيث ي�شتمر �شرف امل�شاعدة للطفل 
حتى بلوغه الثامنة ع�شرة من عمره 
م�شتمرا  دام  ما  له  �شرفها  وي�شتمر 
بن  خليفة  ال�شيخ  وق��ال  التعليم.  يف 
اإن  ن��ه��ي��ان  :  ال  خ���ال���د  ب���ن  حم��م��د 
�شيا�شة الدولة ب�شاأن الأطفال اأثمرت 

نتائج جعلتها يف م�شاف الدول الأوىل 
يف تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وقد 
اإج��راءات نحو دمج الأطفال  اتخذت 
دور احل�شانة  » يف  الهمم  ا�شحاب   «
يف خطوة رائدة حيث و�شعت معايري 
م��ائ��م��ة ل���ش��ت��ي��ع��اب ال��ط��ف��ل م���ن » 
احل�شانة  دار  يف   « ال��ه��م��م  ا���ش��ح��اب 
تت�شمن عددا من ال�شروط ال�شحية 
بالإ�شافة  والرتبوية  والجتماعية 
وتائم  وامل��راف��ق  البناء  �شروط  اإىل 

الأطفال » ا�شحاب الهمم » .
واخ��ت��ت��م ���ش��م��وه ت�����ش��ري��ح��ه ق��ائ��ا : 
ب�شاأن  الحت������ادي  امل���ر����ش���وم  وي��ع��ت��رب 
لاأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض  تاأ�شي�ض 
من  الإم���ارات  اأم  برئا�شة  والطفولة 
ال����دول����ة يف جمال  اإجن���������ازات  اأب�������رز 
رعاية الطفولة ويعد املجل�ض مبثابة 
بتنظيم كافة  املعنية  الوطنية  الآلية 
الأمومة  بق�شايا  املتعلقة  ال�����ش��وؤون 
الرتقاء  اإىل  يهدف  فهو  والطفولة 
واملتابعة  والعناية  الرعاية  مب�شتوى 

وتقدمي  والطفولة  الأمومة  ل�شوؤون 
املجالت  ج��م��ي��ع  يف  ل���ذل���ك  ال���دع���م 
والثقافية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وخ�����ش��و���ش��ا 
والنف�شية  والجتماعية  وال�شحية 
اأم���ن و�شامة  وال��رتب��وي��ة وحت��ق��ي��ق 
الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط 
التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية 
امل���ن�������ش���ودة م���ع ت�����ش��ج��ي��ع ال���درا����ش���ات 
ال�شاملة  الثقافات  ون�شر  والأب��ح��اث 

للطفولة والأمومة.

•• ابوظبي-وام:

ك�����ش��ف��ت الح�������ش���ائ���ي���ة ال���������ش����ادرة عن 
بوزارة  املروري  للتن�شيق  العامة  الإدارة 
الداخلية عن انخفا�ض وفيات احلوادث 
خال  ال��دول��ة،  م�شتوى  على  امل��روري��ة 
ال�ن�شف الأول من العام اجلاري بن�شبة 
من  الفرتة  بنف�ض  مقارنة   ،%  18.4

العام املا�شي.
 ف���ق���د ب��ل��غ��ت ال����وف����ي����ات ال���ن���اجت���ة عن 
احلوادث املرورية 315 وفاة يف الن�شف 
 386 مقابل   ،2017 ع��ام  م��ن  الأول 
 2016 ع��ام  الفرتة من  وف��اة يف نف�ض 
و�شجلت ال�شابات الناجتة عن حوادث 
املرور اإنخفا�ض بن�شبة 12.5 % يف ال� 
الأوىل من هذا العام، مقارنة  �شهور   6
بلغ  اإذ  املا�شي  العام  من  الفرتة  بنف�ض 
مقابل  اإ�شابة   3015 الإ���ش��اب��ات  ع��دد 
اإ�شابة خال نف�ض الفرتة من   3447

عام 2016.
انخفا�ض  اإىل  الإح�����ش��ائ��ي��ة  واأ�����ش����ارت 
ع����دد احل������وادث امل����روري����ة ال���ت���ي وقعت 
الأول  ال�ن�شف  يف  الدولة  م�شتوى  على 
2133 حادثاً  اإىل  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن 
مرورياً، مقابل 2520   حادثاً مرورياً 

 ،2016 ع�����ام  م����ن  ال����ف����رتة  ن��ف�����ض  يف 
387 حادث  م�شجلة انخفا�شاً مبقدار 
وبن�شبة انخفا�ض بلغت 15.4 فى املائة 

يف الن�شف الأول من عام 2017.
الزعابي،  ح�شن  غ��ي��ث  العميد  واأرج����ع 
وزارة  يف  امل����روري  التن�شيق  ع��ام  م��دي��ر 
املرورية  احل��وادث  انخفا�ض  الداخلية، 
وال��وف��ي��ات والإ����ش���اب���ات ال��ن��اجت��ة عنها 
تطبقها  ال��ت��ي  الإج�����راءات  فاعلية  اإىل 
الوزارة، واجلهود التي تبذلها القيادات 
واإدارات  وم��دي��ري��ات  لل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
امل����رور وال����دوري����ات ب��ال��دول��ة م��ن اأجل 
الرتقاء بال�شامة املرورية، من خال 
لبلوغ  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأع���ل���ى م�����ش��ت��وي��ات ال�����ش��ام��ة امل���روري���ة 
الإ�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  ن��ط��اق  ���ش��م��ن 
اأم�����ن الطرق  ل�����ش��ب��ط  امل������رور  ل��ق��ط��اع 
واحل��د من احل���وادث امل��روري��ة، وتعزيز 
بال�شامة  املعنية  اجلهات  مع  ال�شراكة 
امل�شتهدف  وحتقيق  ب��ال��دول��ة  امل��روري��ة 
من املوؤ�شرات املرورية، واملوؤ�شر الوطني 
خلف�ض الوفيات اإىل 3 لكل 100 األف 

من ال�شكان بحلول 2021.
الإجراءات  وفعالية  جناعة  اإىل  واأ���ش��ار 
حتدي  ف���رتة  اث��ن��اء  تطبيقها  مت  ال��ت��ي 

احلوادث  عن  الناجتة  الوفيات  خف�ض 
امل�شرعات  ف��ري��ق  عمل  �شمن  امل��روري��ة 
الداخلية  وزارة  ب���ق���ي���ادة  احل��ك��وم��ي��ة 
وال������ذي ت����وىل م��ه��م��ة ات���ب���اع اإج�������راءات 
ومبادرات م�شتحدثة على خم�شة طرق 
بح�شب  الأخ��ط��ر  تعد  بالدولة  رئي�شية 
حيث  الر�شمية،  امل��روري��ة  الح�شائيات 
تخفي�ض  يف  ال���ش��ه��ام  الفريق  ا�شتطاع 
نتيجة  ملمو�ض  ب�شكل  احل����وادث  ع���دد 
درا���ش��ت��ه��ا وتطبيق  يتم  م��ب��ادرات  ات��ب��اع 

بع�شها ب�شكل دائم الن.
كما اأ�شار اإىل اأهمية تطبيق التعديات 
التنفيذية  ال���ائ���ح���ة  ع���ل���ى  الأخ��������رية 
ل���ق���ان���ون ال�������ش���ري وامل���������رور الحت�������ادي 
وال��ن��ق��اط امل��روري��ة ال��ت��ي ب���داأ تطبيقها 
يوليو  بداية  منذ  اعتباراً  فعلي  ب�شكل 
عنها  ال��ت��وع��ي��ة  لعبت  ح��ي��ث   ،2017
والإج���������راءات امل�����ش��اح��ب��ة ل��ذل��ك بلفت 
عوامل  اإىل  الطريق  م�شتخدمي  اأنظار 
القاتلة  ل��ل��ح��وادث  كم�شببات  رئي�شية 
تفاديها  ومي��ك��ن  دوري  ب�����ش��ك��ل  ت��ت��ك��رر 
وا�شرتاطات  التعليمات  باإتباع  ب�شهولة 
القوانن والتعليمات املرورية التي هي 
احلوادث  اإن  وق���ال  للجميع.  م��ع��روف��ة 
ينتج  وم��ا  اأ�شكالها،  مبختلف  امل��روري��ة 

وخمالفات  ووف��ي��ات،  اإ�شابات  من  عنها 
املرورية، هي حم�شلة طبيعية للحركة 
على  امل�شتخدمة  للمركبات  امل��ت��زاي��دة 
اأن احلوادث  اإىل  الطرق بالدولة، لفتاً 
وثيقاً  ارت����ب����اط����اً  ت���رت���ب���ط  امل������روري������ة 
العمراين  والم����ت����داد  ال�����ش��ك��ان  ب���ع���دد 
التنمية  متطلبات  اأه��م  كاأحد  بالدولة، 
بالإ�شافة  والجتماعية،  القت�شادية 
اإىل زيادة اأعداد ال�شخا�ض الراغبن يف 

احل�شول على رخ�ض القيادة.
واأو���ش��ح اأن جميع اأن��واع احل��وادث التي 
وقعت على م�شتوى الدولة خال ال� 6 
�شهور الأوىل من العام اجلاري �شجلت 
بنف�ض  م��ق��ارن��ة  م��ل��ح��وظ��اً،  ان��خ��ف��ا���ش��اً 

بلغت  ف��ق��د   ،2016 ع���ام  م���ن  ال���ف���رتة 
ال�شدم  ح����وادث  يف  الن��خ��ف��ا���ض  ن�شبة 
والت�شادم 15.9 باملائة يف تلك الفرتة، 
حيث بلغ عددها حوايل 1389 حادثاً، 
الفرتة  نف�ض  يف  ح��ادث   1651 مقابل 

من عام 2016.
�شجلت  ف���ق���د  ال���ت���ده���ور  ح�������وادث  اأم������ا 
 ،%  23.2 بن�شبة  ك���ب���رياً  ان��خ��ف��ا���ش��اً 
ح��ادث��اً، مقابل   209 ع��دده��ا  بلغ  حيث 
272  يف العام 2016، فيما انخف�شت 
 ،  %  11.8 بن�شبة  ال��ده�����ض  ح����وادث 
ح���ادث، مقابل   516 ع��دده��ا  بلغ  حيث 
585 يف نف�ض الفرتة من عام 2016، 
اجلهود  جن��اح  اإىل  انخفا�شها  وي��رج��ع 
�شجلت  بينما   ، وق��وع��ه��ا،  م��ن  احل���د  يف 
احل����وادث الأخ����رى ارت��ف��اع��اً مب��ق��دار 7 
حوادث يف ال� 6 �شهور الأوىل من العام 
19 حادثاً،  ع��دده��ا  بلغ  اجل���اري، حيث 
الفرتة  نف�ض  خ��ال  ح��ادث   12 مقابل 

من عام 2016.
املفاجئ  الإن���ح���راف  اأن  ال��زع��اب��ي  وذك���ر 
اإىل  امل��وؤدي��ة  الأ���ش��ب��اب  ي��اأت��ي يف مقدمة 
6 �شهور  وق��وع احل��وادث املرروية يف ال� 
ت�شبب  العام اجل��اري، حيث  الأوىل من 
عدم  ي��ل��ي��ه  ح��������وادث،   406 وق������وع  يف 

ت����رك م�����ش��اف��ة ك���اف���ة، ح��ي��ث ت�����ش��ب��ب يف 
318 ح��ادث، وياأتي عدم تقدير  وق��وع 
الثالثة،  املرتبة  يف  الطريق  م�شتعملي 
حيث ت�شبب يف وقوع 317 حادث، ، يلي 
ذل��ك الإه��م��ال وع���دم الن��ت��ب��اه وت�شبب 
دخول  وت�شبب  ح���ادث،   239 وق���وع  يف 
الطريق قبل التاأكد من خلوه يف وقوع 
144 حادث يف ما ت�شبب عدم اللتزام 
142 ح���ادث،  ال�����ش��ري يف وق����وع  ب��خ��ط 
فيما ت�شببت ال�شرعة الزائدة ، و جتاوز 
ال�شارة احلمراء و عدم اإعطاء الأولوية 
 465 اأخ��رى يف  واأ�شباب   ، امل�شاة  لعبور 

حادث.
ياأتي  امل��ف��اج��ئ  الن���ح���راف  اأن  واأو����ش���ح 
اإىل  امل��وؤدي��ة  الأ�شباب  مقدمة  يف  اأي�شاً  
وفاة  يف  ت�شبب  ح��ي��ث  ال��وف��ي��ات،  وق����وع 
تقدير  ع����دم  وت�����ش��ب��ب  ���ش��خ�����ش��ا،   63
 56 وف��اة  ت�شبب يف  الطريق  م�شتعملي 
الزائدة  ال�شرعة  ت�شببت  بينما  �شخ�ض، 
37 ���ش��خ�����ض، ون��ت��ج ع���ن عدم  يف وف����اة 
37 حالة  ت���رك م�����ش��اف��ة ك��اف��ي��ة وق����وع 
النتباه،  وع����دم  الإه���م���ال  ي��ل��ي��ه  وف�����اة، 
حيث ت�شبب يف وفاة 30 �شخ�ض، وعدم 
 18 وف��اة  اإىل  اأدى  ال�شري  بخط  التزام 
التاأكد  ق��ب��ل  ال�����ش��ارع  ودخ����ول  �شخ�ض، 

�شخ�ض،   13 وف��اة  ت�شبب يف  من خلوه 
واأدى ال�شري عك�ض الجتاه اإىل وفاة 12 
�شخ�ض،  وت�شببت  القيادة بدون رخ�شة 
يف وفاة 11 �شخ�ض وتويف 38 �شخ�شاً 

نتيجة لأ�شباب اأخرى.
امل����روري يف  التن�شيق  ع���ام  واأك����د م��دي��ر 
كافة  ت�شخري  اأهمية  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة 
و�شرائح  واملوؤ�ش�شات  ال��دوائ��ر  اإم��ك��ان��ات 
اإدارات  مع  وتعاونها  املختلفة،  املجتمع 
امل���رور وال��دوري��ات ب��ال��دول��ة، للحد من 
الب�شرية  واخل�����ش��ائ��ر  امل������رور  ح������وادث 

وامل���ادي���ة ال��ن��اج��م��ة ع��ن��ه��ا، لف��ت��اً اإىل اأن 
م�شوؤولية  املرور هي  مواجهة م�شكات 
م�شرتكة، ويتطلب حلها ت�شافر جهود 

جميع قطاعات املجتمع.
وم�شتخدمي  امل���رك���ب���ات  ق���ائ���دي  ودع����ا 
واأنظمة  بقواعد  اللتزام  اإىل  الطريق، 
اأنف�شهم  يجنبوا  حتى  وامل����رور،  ال�شري 
ال��ت��ع��ّر���ض للحوادث  وغ��ريه��م خم��اط��ر 
اإ�شابات  عنها من  ينجم  وم��ا  امل��روري��ة، 
وخ�شائر يف الأرواح واملمتلكات، واحلفاظ 

على �شامتهم و�شامة الآخرين.

••اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة مبكتبه 
وعلي  اآي���ت  حممد  �شعادة  ام�����ض  الرئا�شة  ق�شر  يف 

�شفري اململكة املغربية ال�شقيقة لدى الدولة.
الأخوية  العاقات  ا�شتعرا�ض  اللقاء  خ��ال  ج��رى 
والتعاون امل�شرتك القائم بن البلدين يف املجالت 
ال�شيا�شية والقت�شادية والتنموية وال�شبل الكفيلة 
ال�شعبن  تطلعات  يحقق  مب��ا  وتطويرها  بدعمها 

واملو�شوعات  الق�شايا  بحث  جرى  كما  ال�شقيقن. 
امل�����ش��ت��ج��دات على  امل�����ش��رتك واآخ�����ر  ذات اله��ت��م��ام 

ال�شاحتن الإقليمية والدولية.
القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد  معايل  اللقاء  ح�شر 
ومعايل  وامل�شتقبل  ال�����وزراء  جمل�ض  ���ش��وؤون  وزي���ر 
ح�شن بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم 
�شوؤون  وزارة  وكيل  العامري  �شعيد  را���ش��د  و�شعادة 
و�شعادة حممد  التن�شيق احلكومي  لقطاع  الرئا�شة 
اأبوظبي  ����ش���ن���دوق  ع����ام  م���دي���ر  ال�������ش���وي���دي  ���ش��ي��ف 

للتنمية.

من�شور بن زايد ي�شتقبل ال�شفري املغربي

انخفا�س الوفيات الناجتة عن احلوادث املرورية بن�شبة 18.4 % يف الن�شف الأول من العام اجلاري

•• دبي – الفجر:

دار  جمعية  اأطلقت  حياة(،  ت�شاوي  م��اء...  )قطرة  �شعار  حتت 
»احلر«  ومواجهة  املياه  لتوفري  اإن�شانية،  مبادرة  اأم�ض،  ال��رب، 
الدولة  ال�شيف احلايل، داخل  ال�شعب خال ف�شل  والطق�ض 
اإط��ار حملة اجلمعية  امل��ب��ادرة اجل��دي��دة يف  وخارجها، وت��ن��درج 
ال��ت��ي ت�شتمل ع��ل��ى م�����ش��روع��ن خريين  »ن�����ش��ائ��م الأ���ش��ح��ى«، 
اآخ���ري���ن، ه��م��ا ح��ف��ر الآب����ار و«ب�����ردوا ع��ل��ى اإخ���وان���ك���م«، اللذين 

من  والتخفيف  للمحتاجن  امل��ي��اه  توفري  اإىل  اأي�شا  يهدفان 
معاناتهم من ارتفاع درجات احلرارة �شيفا. 

التنفيذي لدار  واأ�شار عبد اهلل علي بن زايد الفا�شي، املدير 
تن�شب  ال�شيف اجل��اري  �شيا�شة اجلمعية خال  اأن  اإىل  ال��رب، 
على م�شاعدة املحتاجن يف مواجهة الطق�ض واحلر عرب حفر 
اأجهزة  توفري  مقابل  ال��دول��ة،  خ��ارج  النا�ض  حياة  حتفظ  اآب��ار 
تكييف وبرادات وثاجات لتخفف املعاناة عن كاهل املحتاجن 

وذوي الدخل املحدود داخل الإمارات.

مبادراتها  يف  تخطط،  اجلمعية  اأن  الفا�شي  اهلل  عبد  واأك���د 
اخلريية، حلفر اآبار يف دول عدة بقيمة مليون ون�شف املليون 
الدولة، بقيمة مليون  وب��رادات، داخل  دره��م، وتوزيع مكيفات 
تواكبها  ي��وم��ا،   15 ت�شتمر  امل��ب��ادرة  اأن  واأو���ش��ح  اأي�شا.  ون�شف 
حملة اإعامية مكثفة للتعريف بها، وحتفيز املح�شنن وكافة 
واملناخ  وط��اأة احلر  امل�شاهمة يف تخفيف  على  الدولة  قطاعات 
الدولة  داخ��ل  ال�شيف،  ف�شل  خ��ال  املحتاجن  ع��ن  القا�شي 

وخارجها.

لتوفري املياه للمحتاجني ومواجهة “احلر” �سيفا

بتكلفة ٣ ماين اإخوانكم«  على  و»بردوا  حياة(  ت�شاوي  ماء  )قطرة  الرب” تطلق  “دار 
حملة تهدف لتوفري املكيفات والثالجات للمحتاجني يف الدولة بقيمة مليون ون�سف وحفر الآبار خارجها بالقيمة ذاتها

•• اأبوظبي-وام: 

اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجل�ض التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي خال اجتماعها برئا�شة معايل جا�شم 
حممد بوعتابة الزعابي، عددا من امل�شاريع التنموية يف 

اإمارة اأبوظبي بتكلفة تتجاوز 750 مليون درهم.
تتما�شى  التي  املعتمدة  امل�شاريع  اأهمية  اللجنة  واأك��دت 
مع اأهداف خطة اأبوظبي الرامية اإىل موا�شلة العمل 
على اإقامة جمتمع واثق واآمن، وبناء اقت�شاد م�شتدام 

ومنفتح عاملياً وميتلك القدرة على املناف�شة.
تطوير  م�����ش��روع��ي  التنفيذية  اللجنة  اع��ت��م��دت  ف��ق��د 
العن  مدينة  يف  متفرقة  مبناطق  الداخلية  ال��ط��رق 
للمرحلتن 21 و23 بتكلفة نحو 220 مليون درهم 
للطرق  ال�شيانة  اأعمال  تنفيذ  امل�شروع  يت�شمن  حيث 
اأعمال  اإىل  اإ�شافة  املدينة،  بعدد من مناطق  الداخلية 
لحتياجات  تلبية  وذل��ك  اخلدمية،  الطرق  كفاءة  رفع 
ال�شامة  ح��ي��ث  م��ن  ال��ط��رق  م�شتخدمي  ومتطلبات 
مواكبًة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ط��رق،  �شبكة  وك��ف��اءة  امل��روري��ة 
ي�شهم  حيث  امل��دي��ن��ة،  ت�شهده  ال���ذي  امل�شتمر  ال��ت��ط��ور 
املرورية مل�شتخدمي  ال�شامة  امل�شروع يف رفع م�شتوى 
متكاملة  ح�شرية  مناطق  اإىل  و���ش��وًل  ال��ط��رق،  �شبكة 

تفي باحتياجات املجتمع وجودة احلياة.
امل�شرحة  اإن�شاء  م�شروع  التنفيذية  اللجنة  واعتمدت 
املركزية وامل�شرحة الرقمية يف اأبوظبي بتكلفة اإجمالية 

تبلغ 119.7 مليون درهم .

ال�شكاين  للنمو  ا�شتجابة  ياأتي  ال��ذي  امل�شروع  ويهدف 
وجمهزة  متميزة  حتتية  بنية  توفري  اإىل  الإم����ارة،  يف 
ال���ت���ي ت�شهل  ب����اأح����دث و����ش���ائ���ل ال��ت��ق��ن��ي��ات احل���دي���ث���ة 
الطبية  الأج��ه��زة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  التقنية  الإج�����راءات 

وال�شرعية بالإمارة.
بنية  تطوير  اأعمال  م�شروع  تر�شية  اللجنة  اأق��رت  كما 
اأبوظبي  حت��ت��ي��ة لأح���وا����ض -���ش��رق وغ����رب يف ج��زي��رة 
ت�شمل  وال��ت��ي  دره����م،  م��اي��ن   107 ت��ق��ارب  بتكلفة 
اإ���ش��اف��ة اإىل تطوير عدد  اأع��م��ال خ��دم��ات رب��ط ط���رق، 
من املواقف، والرتقاء بجودة البنية التحتية لعدد من 

امل�شاريع املنجزة.
متكاملة  ح�شرية  مناطق  توفري  يف  امل�شروع  وي�شهم 
ت�شهده  ما  مع  يتما�شى  مبا  املجتمع،  باحتياجات  تفي 
اأبوظبي من نقلة نوعية يف اخلدمات املقدمة لل�شكان، 
ت��ن��م��وي��ة وعمرانية  ن��ه�����ش��ة  م���ن  ذل����ك  ي��ع��ك�����ش��ه  وم����ا 

وح�شارية بها.
كما اأقرت اللجنة يف اجتماعها م�شروع ا�شتثمار وت�شغيل 
امل��رك��زي و�شوق  ال�����ش��وق  ال��ت��ج��اري  م��رك��ز مدينة زاي���د 
الذهب واملجوهرات الذي يعد مق�شداً رئي�شياً للت�شوق 

يف قلب جزيرة اأبوظبي بتكلفة 81 مليون درهم.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ع��ل��ى م�����ش��روع ا�شتبدال  ال��ل��ج��ن��ة  وواف���ق���ت 
وترقية �شبكة توزيع املياه القائمة يف عدد من اأحوا�ض 

منطقة م�شفح ال�شناعية يف املنطقة ال�شرقية بتكلفة 
تبلغ نحو 61.5 مليون درهم.

وتوريد  ت�شميم  م�شروع  تر�شية  اللجنة  اعتمدت  كما 
– املرحلة  املكيفة  احلافات  انتظار  مظات  وتركيب 
الثالثة بتكلفة تقارب 37 مليون درهم، والذي ي�شاهم 
يف تلبية احتياجات �شكان الإم��ارة عرب توفري خدمات 
العمراين  التطور  تواكب  عالية  ج��ودة  ذات  نقل  �شبكة 

امل�شتدام الذي ت�شهده اأبوظبي.
ت�شغيل  م�����ش��روع  اللجنة  اع��ت��م��دت  ذات����ه،  ال�����ش��ي��اق  ويف 
و�شيانة اأنفاق �شارع وج�شر ال�شيخ زايد، والذي ي�شمل 
درهم.  مليون   25.5 بتكلفة  امل����روري  التحكم  ن��ظ��ام 
�شرياناً  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  يف  زاي���د  ال�شيخ  ���ش��ارع  وي��ع��د 
الطرق  م�شتخدمي  من  ك��ربى  �شريحة  يخدم  حيوياً 
يف املدينة، وي�شهم امل�شروع يف توفري بنية حتتية ذكية 
ن�شبة  تقليل  على  وتعمل  الطريق،  ان�شيابية  من  تعزز 
الإمارة  فعال يخدم  نقل  نظام  املرورية عرب  احل��وادث 

وجمتمعها.
م�شروع  مناق�شة  تر�شية  التنفيذية  اللجنة  واعتمدت 
الطويل  املرجع  ونظام  املاحية  الطرق  �شبكة  تطوير 
37.7 مليون دره��م، وال��ذي يعزز من  بتكلفة تتجاوز 
واملوا�شفات  املعايري  اأحدث  التحتية وفق  البنية  جودة 

الدولية.

الإن�شائية  الأعمال  التنفيذية على  اللجنة  وافقت  كما 
لتبديل عوازل اخلطوط الهوائية فئة 33 ك.ف و11 
ك.ف وملحقاتها التالفة مثل املفتاح العامودي واملفتاح 
العامودي مب�شّهر واحلاميات من ال�شواعق واملحولت 
 31.5 تتجاوز  وبتكلفة  ال�شرقية،  باملنطقة  والأعمدة 
مليون درهم. واأقرت الأعمال الإن�شائية لنقل الأحمال 
-11 جهد   Z16 1 و-Z6 جهد 11 ك.ف ملحطتي

بن  حممد  مدينة  يف  ال�شرقية  باملنطقة  ك.ف   132
زايد بتكلفة 27.9 مليون درهم.

وي��ه��دف امل�����ش��روع اإىل رف���ع ك��ف��اءة �شبكة ال��ك��ه��رب��اء يف 
العمراين  التو�شع  ملتطلبات  مواكبة  وذل��ك   ، الإم����ارة 
وال�����ش��ك��اين والق��ت�����ش��ادي ب��ه��ا، ك��م��ا ي��ع��زز م���ن كفاءة 

وا�شتدامة واأمان خدمات الإمداد بالكهرباء.
تنفيذ  م�شروع  تنفيذ  اإح��ال��ة  اللجنة  اأق���رت  ذل��ك،  اإىل 
لنادي  اخلارجية  للم�شاحة  والتجميل  الزراعة  اأعمال 
2 مليون درهم، وذلك  العن لل�شيدات بتكلفة تتجاوز 
مظهر  م��ن  متثله  وم��ا  اخل�����ش��راء  للم�شاحات  ت��ع��زي��زاً 
جمايل وبيئي للمدينة، خ�شو�شا ملا ميثله نادي العن 
لل�شيدات ك�شرح عمراين ريا�شي واجتماعي وترفيهي 

يعزز من منط احلياة ال�شحية ل�شكان املدينة.
واملذكرات  املوا�شيع  من  ع��ددا  اللجنة  ا�شتعر�شت  كما 
املرفوعة من قبل اجلهات احلكومية يف اإمارة اأبوظبي 

وتطوير  وامل�����ش��اري��ع  امل��خ��ط��ط��ات  بتنفيذ  وامل��رت��ب��ط��ة 
اللجنة واتخذت  اأعمال  املدرجة على جدول  اخلدمات 
اللجنة  اأع�����ش��اء  زار  وق��د  املنا�شبة.  ال���ق���رارات  ب�شاأنها 
من  ع�����دداً  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�ض  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
الوحدات ال�شكنية يف م�شروع ال�شعيبة ال�شكني مبدينة 
ك��ل من  ال��زي��ارة  اللجنة يف  اأع�شاء  راف��ق  ال��ع��ن، حيث 
النعيمي مدير عام بلدية  الدكتور مطر جمعة  �شعادة 
م��دي��ن��ة ال��ع��ن، وامل��ه��ن��د���ض ���ش��وي��دان را���ش��د الظاهري 
الرئي�ض التنفيذي بالإنابة يف �شركة اأبو ظبي للخدمات 

العامة »م�شاندة«.
الذي  ال�شكني  امل�شروع  مراحل  على  اللجنة  وتعّرفت 
مت بناوؤه وفق اأعلى املعايري والت�شاميم املعمارية ومبا 
وعدد  امل��واط��ن��ة  لاأ�شر  املعي�شة  م�شتوى  م��ع  يتنا�شب 
املجتمع  خ�شو�شية  الت�شميم  ي��راع��ي  كما  اأف���راده���ا، 
الإماراتي، ويلّبي احتياجات التنمية الجتماعية التي 
ت�شهدها اإمارة اأبوظبي يف خمتلف املجالت، مبا ي�شمن 

احلياة الكرمية لأفراد املجتمع.
جهداً  ت��دخ��ر  ل  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  اأن  اللجنة  واأك����دت 
ل��ارت��ق��اء ب��امل�����ش��ت��وى امل��ع��ي�����ش��ي ل��ل��م��واط��ن��ن، وتقدمي 
خدمات اإ�شكانية تتاءم مع احتياجاتهم، وت�شعى ب�شكل 
دائم اإىل توفري احلياة الكرمية وال�شتقرار والرفاهية 
ال�شعادة  ي��ح��ق��ق  م���ا  الآم�����ن  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل  الج��ت��م��اع��ي��ة 

املن�شودة للمواطنن .
م�شرية اىل ان م�شروع ال�شعيبة ال�شكني يقدم منوذجاً 
متميزاً تنفيذا خلطة اأبوظبي يف توفري حياة ح�شرية 
متكاملة تفي باحتياجات املجتمع وجودة احلياة ل�شكان 

مدينة العن.
وحدة   162 بناء  ال�شكني  ال�شعيبة  م�شروع  ويت�شمن 
على  اإن�����ش��اوؤه  ومت  التحتية،  البنية  اأع��م��ال  م��ع  �شكنية 
وتتكون  مربعاً،  420،570 مرتاً  تبلغ  اأر���ض  م�شاحة 
معي�شة  و�شالة  ن��وم  غ��رف   5 م��ن  ال�شكنية  ال��وح��دات 

وجمل�شن وغرفة طعام.
ال�شكني  ال�شعيبة  م�شروع  ي�شمل  ذل��ك،  اإىل  بالإ�شافة 
الطرق  اأع���م���ال  تت�شمن  ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة  اأع���م���ال  ح��زم��ة 
والأر����ش���ف���ة واإن������ارة ال�������ش���وارع و���ش��ب��ك��ة امل���ي���اه، و�شبكة 
والت�شالت  ال�����ش��ح��ي،  ال�����ش��رف  و���ش��ب��ك��ة  ال��ك��ه��رب��اء، 
واملرافق، وذلك وفق معايري عالية اجلودة تن�شجم مع 
اأف�شل املوا�شفات العاملية، وتلبي متطلبات ال�شتدامة 

البيئية.
كما اطلعت اللجنة التنفيذية على م�شتجدات م�شروعي 
جبل حفيت وعن الفاي�شة ال�شكنين، وي�شّمان 5 اآلف 
وحدة �شكنية اإ�شافة اإىل املرافق اخلدمية املتكاملة التي 

تخدم �شكان املنطقة.
جميع  اإجن��از  على  العمل  اأهمية  على  اللجنة  و���ش��ددت 
للمواطنن  املائم  امل�شكن  وتوفري  ال�شكنية،  امل�شاريع 
مبا ي�شمن لهم احلياة الكرمية ويحقق لهم ال�شتقرار 

الأ�شري.

»تنفيذية اأبوظبي« تعتمد عددا من امل�شاريع التنموية بقيمة تتجاوز 750 مليون درهم
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اأخبـار الإمـارات

» الرتبية « تطلق برنامج  �شيف املدر�شة الإماراتية  

»نعم للعمل« يرثي مهارات الطلبة بتجربة وظيفية فريدة خال ال�شيف

نادي تراث الإمارات يختتم م�شاركته يف مهرجان ليوا للرطب
•• ليوا -وام: 

الن�شخة  يف  م�شاركته  الإم�����ارات  ت���راث  ن���ادي  اخ��ت��ت��م 
الثالثة ع�شرة ملهرجان ليوا للرطب من خال ركنن 
اأ�شرف على تنظيمهما مركز زايد للدرا�شات والبحوث 
، والقرية الرتاثية ، ان�شجاما وتنفيذا لتوجيهات �شمو 
ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو 

رئي�ض الدولة رئي�ض نادي تراث الإمارات.
وا�شتقطب رك��ن م��رك��ز زاي���د ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث ، 
 ، اإ�شداراته  130 عنوانا من  اأك��رث من  ال��ذي عر�ض 
وجمموعة من اإ�شدارات مركز �شلطان بن زايد  وركن 
ال�شعر  بيت  ال��ذي عر�ض من خال  الرتاثية  القرية 
تركيزه  وبخا�شة   ، ال�شعبي  للرتاث  عديدة  مفردات 
التقليدية  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ب��ح��ري وامل��ه��ن  ال����رتاث  ع��ل��ى 

على  اجلمهور  اإقبال  لفتا  ك��ان  حيث  الغو�ض  ومنها 
ال�شيخ  ل��ه  للمغفور  ال��ن��ادرة  وال�����ش��ور  املقتنيات  رك��ن 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ ، والتي 
حيث  من  العن  مدينة  يف  الريادية  م�شريته  تعك�ض 
اإهتمامه بتطوير اجلانب الزراعي والأفاج ، والتعليم 
مقوماتها  على  للمحافظة  فيها  وال��رتاث  والعمران  
اإدارة نادي تراث  كمدينة ذات تاريخ عريق .  واأ�شارت 

الإمارات اىل اأن امل�شاركة يف املهرجان ، تاأتي كجزء من 
والرتاثية  الثقافية  للن�شاطات  الدائمة  م�شاركاتها 
التي تقام يف الدولة ، دعما للمجتمع املحلي ، موؤكدة 
حر�شها على التواجد واحل�شور يف جميع املهرجانات 
التي   ، واملجتمعية  ال��رتاث��ي��ة  والأن�����ش��ط��ة  واملنا�شبات 
ا�شم  ورف��ع   ، ال��رتاث  ثقافة  تعزيز مفهوم  �شاأنها  من 

الإمارات عاليا.

•• دبي-وام: 

برنامج  ف��ع��ال��ي��ات  ام�������ض  ان��ط��ل��ق��ت 
 12 الإم��ارات��ي��ة يف  امل��در���ش��ة  �شيف 
الدولة..  مناطق  مبختلف  م��رك��زا 
العامة  الهيئة  م��ع  بالتعاون  وذل��ك 
لل�شباب والريا�شة �شمن برنامج “ 

�شيف بادي ».
من  متنوعة  باقة  الربنامج  ويوفر 
الفعاليات التي حتاكي ميول الطلبة 
يف جم��الت حيوية ع��دة ف�شا عن 
 “ “ اخل��ري بعيالنا  اإط��اق م�شروع 
�شمن الربنامج.. وي�شم 5 مبادرات 
القيم  اإن�شانية حتمل يف م�شامينها 

ال�شامية والنبيلة لعام اخلري.
اإبراهيم  ب���ن  ح�����ش��ن  م��ع��ايل  واأك�����د 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  احل��م��ادي 
للطلبة  ف���ر����ش���ة  ال����ربن����ام����ج  اأن 
وقدرات  وخ��ربات  مهارات  لكت�شاب 
الدافعية  ح��ف��ز  يف  ت�����ش��ه��م  ج���دي���دة 
يف  فاعلن  ريادين  ليكونوا  لديهم 
جمتمعاتهم ملا يت�شمنه من اأن�شطة 
جمموعة  تختزل  منتقاة  وفعاليات 

ك����ب����رية م�����ن امل�������ه�������ارات وامل�����ع�����ارف 
اإىل قلوب  وتقدمها بقوالب حمببة 

الطلبة.
حتر�ض  ال��وزارة  اأن  معاليه  واأو�شح 
على تعزيز �شراكاتها املجتمعية مع 
خمتلف املوؤ�ش�شات واجلهات الوطنية 
التي تعنى بال�شباب وتفتح املجالت 
وتنمية  والتفكري  ل��اإب��داع  اأمامهم 

مواهبهم و�شقل اإبداعاتهم.
ياأتي  ال��ربن��ام��ج  اأن ه��ذا  اإىل  واأ���ش��ار 
بالتعاون مع الهيئة العامة للريا�شة 
يف  ي�شهم  ما  بالتايل  وه��و  وال�شباب 
هادفة  واأن�شطة  اأفكار جديدة  بلورة 
ت�شب يف خانة تقدمي اإ�شافة كبرية 
ال��ط��ال��ب ل�شيما  ح��ي��اة  وم��ه��م��ة يف 
خال فرتات الإجازات التي تكت�شب 
خالها  م��ن  ن�شعى  خمتلفة  �شبغة 
اإىل توفري مت�شع كبري امام الطلبة 
ليفرغوا طاقاتهم يف اأ�شياء مف�شلة 
مداركهم  وتنمية  اإل��ي��ه��م  وحم��ب��ب��ة 

وغر�ض قيم اإيجابية بذواتهم.
وذهب معاليه اإىل اأن الوزارة ت�شعى 
التكاملية  حتقيق  اإىل  وثيق  ب�شكل 

اإر�����ش����اء معايري  ع���رب  وال�����ش��م��ول��ي��ة 
ومم���ار����ش���ات ت��رب��وي��ة ع��امل��ي��ة �شمن 
بينها  وم����ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ق��ط��اع��ات��ه��ا 
ق��ط��اع الأن�����ش��ط��ة وال���رع���اي���ة ب�شكل 
املن�شودة  الأه��داف  ي�شهم يف حتقيق 
ت�شتهدف  ب���رام���ج  م���ن  ي��ط��رح  مم���ا 
فتح  عن  ف�شا  املعلمن  اأو  الطلبة 
قنوات فاعلة مع املوؤ�ش�شات ال�شبابية 
مبا  الأدوار  يف  ت���ك���ام���ل  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ي�شهم يف املح�شلة النهائية يف تاأدية 

الر�شالة الرتبوية على اأكمل وجه.
وق���ال م��ع��ايل احل��م��ادي اإن ال����وزارة 
والبنائي  التثقيفي  اجل��ان��ب  اأول���ت 
اهتماما  وال���ري���ا����ش���ي  وال���ت���وع���وي 
خا�شا عرب خطط تعليمية مدرو�شة 
�شقل  اأهمية  م�شمونها  يف  حتاكي 
وذهنيا  وم���ه���اري���ا  ب��دن��ي��ا  ال���ط���ال���ب 
ومعرفيا وتعزيز ال�شمات ال�شخ�شية 
ل���دي���ه ع���رب ت��ط��وي��ر جم��م��وع��ة من 
والامنهجية  املنهجية  الأن�����ش��ط��ة 
وتلبي  الطلبة  م��ي��ول  حت��اك��ي  ال��ت��ي 
لديهم  وتكر�ض  املعرفة  يف  �شغفهم 
اجلوانب  فيه  تتكامل  �شموليا  فكرا 

ال��ن��ظ��ري��ة م���ع ال��ع��م��ل��ي��ة يف اأج�����واء 
الطلبة  ت�شجيع  �شاأنها  من  حمفزة 
التعلم  ب��ي��ئ��ات  يف  الن���خ���راط  ع��ل��ى 

باختاف م�شامينها.
ت�شعى  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأن  واأ����ش���اف 
يف  وامل�شاهمة  �شراكاتها  توثيق  اإىل 
التي  والفعاليات  ال��ربام��ج  خمتلف 
وحتفيزهم  الطلبة  دعم  �شاأنها  من 

على الإبداع والبتكار.
م�شريا اإىل اأن م�شاركة نحو 1400 
ب��رن��ام��ج �شيف  ط��ال��ب وط��ال��ب��ة يف 
العامة  الهيئة  ال��ذي تنظمه  ب��ادي 
لل�شباب والريا�شة من �شاأنها اإطاق 
ل��ط��اق��ات ط��ل��ب��ت��ن��ا وحتقيق  ال��ع��ن��ان 
ال�شتفادة املثلى للوقت يف الإجازات 

املدر�شية.
تنوع  اأه���م���ي���ة  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ول���ف���ت 
ت�شتهدف  التي  والربامج  الفعاليات 
الطلبة حتى يتمكن القائمون عليها 
من التعرف اإىل ميولهم ومواهبهم 
للعمل تاليا على تطويرها والعتناء 
مدرو�شة  تربوية  ملعايري  وف��ق��ا  بها 
تطوير  لغر�ض  منها  املاأمول  حتقق 

يف  كفايتهم  ورف��ع  الطلبة  اإم��ك��ان��ات 
على  ينعك�ض  مب��ا  امل��ج��الت  خمتلف 

حت�شيلهم العلمي اإيجابا.
الدكتورة  �شعادة  اأ���ش��ادت   .. ب��دوره��ا 
الوكيل  ال�شام�شي  ال�شحاك  اآم��ن��ة 
والأن�شطة  الرعاية  لقطاع  امل�شاعد 
بتنوع الفعاليات التي ي�شتمل عليها 
برنامج “ �شيف املدر�شة الإماراتية 
“ مثنية  ب��ادي  “ �شيف  �شمن   “
لل�شباب  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  دور  ع��ل��ى 

والريا�شة.
يحاكي  ال�����ربن�����ام�����ج  اأن  وب����ي����ن����ت 
اهتمامات  م��ن  متنوعة  م�شتويات 
ورغبات الطلبة ما من �شاأنه غر�ض 
وت��ك��ري�����ض م��ن��ظ��وم��ة م���ن امل���ه���ارات 
وال��ق��ي��م احل��ي��وي��ة يف اأذه��ان��ه��م من 
فعاليات  يف  م�������ش���ارك���ت���ه���م  خ������ال 
ريا�شية وثقافية وترفيهية متنوعة 

�شمن الربنامج.
 “ فعاليات  اأن  �شعادتها  واأو���ش��ح��ت 
برنامج �شيف بادي “ تتكامل مع 
جم��م��ل الأن�����ش��ط��ة وال���ربام���ج التي 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  تطبقها 

والتي تعنى ب�شقل �شخ�شية الطلبة 
العلمي  ال��ب��ح��ث  اأدوات  واإك�����ش��اب��ه��م 
الناقد  التحليلي  التفكري  ومهارات 
وحتديد  فرق  �شمن  العمل  وكيفية 
امل��ه��ام وامل��خ��رج��ات امل��ت��وخ��اة م��ن كل 

م�شروع .
الطلبة  اأن  ����ش���ع���ادت���ه���ا  وذك����������رت 
�شيلتحقون ب� 12 مركزا موزعا على 
ال���دول���ة وو�شعت  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف 
اأ���ش��ب��وع تدريبي  خ��ط��ة زم��ن��ي��ة ل��ك��ل 
بحيث ينخرط الطلبة يف 9 برامج 
متخ�ش�شة  ب���رام���ج  ه���ي  م��ت��ن��وع��ة 
تكنولوجية  واأخ������رى  ال���روب���وت  يف 
وترفيهية  وعلمية  ثقافية  ورحات 
الرقمي  بالت�شميم  تت�شل  وبرامج 
كالت�شنيع  احل���ي���ات���ي���ة  وامل�����ه�����ارات 
وال������ب������ن������اء.. ف�������ش���ا ع�����ن ب����رام����ج 
الت�شكيلية  ال��ف��ن��ون  يف  متخ�ش�شة 
وامل�شرح ومهارات اخلطابة والتعرف 
ت����وزي����ع م���راك���ز  ال��������ذات ومت  ع���ل���ى 
اجلغرايف  للتوزيع  مراعاة  التدريب 
يف  ال��ط��ل��ب��ة  يتمكن  ب��ح��ي��ث  للطلبة 
املدن واملناطق النائية من اللتحاق 

بها وال�شتفادة من ما تقدمه.
ولفتت �شعادتها اإىل اأن تلك الربامج 
بناء  فعال يف  ب�شكل  ت�شهم  امل��ذك��ورة 
وتواكب  للطلبة  متكاملة  �شخ�شية 
اأدوات  م���ن  ال��ت��م��ك��ن  يف  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م 
�شغفهم  وت��ل��ب��ي  احل���دي���ث���ة  ال���ع���ل���وم 
ك��ذل��ك ب��امل��ع��رف��ة واحل�����ش��ول عليها 

وفقا ملعايري عالية اجلودة.
مع  وبالتزامن  اأن��ه  �شعادتها  وبينت 
الإماراتية  امل��در���ش��ة  �شيف  برنامج 
���ش��م��ن ب���رن���ام���ج ���ش��ي��ف ب������ادي.. 
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزارة  ت��ط��ل��ق 
“ والذي  بعيالنا  “ اخل��ري  م�شروع 
5 مبادرات ت�شتهدف خمتلف  ي�شم 
التي حتتاج لدعم كاأ�شحاب  الفئات 

املتعففة  والأ�شر  ال�شن  الهمم وكبار 
وغريها.

مل�شة  ه��ي  امل���ب���ادرات  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
خري والتي ت�شتهدف اأ�شحاب الهمم 
ال�����ش��ن واأجيال  ل��ك��ب��ار  واأي����ام اخل���ري 
اخلري والتي تعنى بالأيتام و �شواعد 
بنك  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املتعففة  الأ���ش��ر 
الطعام وحدائق اخلري بالتعاون مع 
م�شرية  النفعية..  وامل��راك��ز  اجلهات 
ثناياه  يف  ي��ح��م��ل  امل�����ش��روع  اأن  اإىل 
الوزارة  ت�شعى  نبيلة  اإن�شانية  قيما 
من  ال��ط��ل��ب��ة  ذوات  يف  غ��ر���ش��ه��ا  اإىل 
خال برامج امل�شروع املتنوعة والتي 
جت�شد وحتاكي م�شامن عام اخلري 

ور�شالته الإن�شانية.

•• ال�سارقة -وام:

وق��ع��ت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة وامل��ح��ك��م��ة الحتادية 
التعاون  مبوجبها  يتم  تفاهم  مذكرة  ام�ض  ال�شرعية  البتدائية 
اآلية  وو�شع  اجلانبن  بن  امل�شرتكة  الأعمال  جمال  يف  والتن�شيق 
وا�شحة بينهما يف ما يخ�ض التعامل مع امل�شكات التي تتكرر فيها 
اخلافات ال�شرية ويزيد فيها العنف ال�شري التي تتطلب تدخل 
ال�شرطة املجتمعية حماولة منها لتقريب وجهات النظر وال�شلح 

بن طريف النزاع.
�شهد حفل التوقيع يف املحكمة الحتادية البتدائية ال�شرعية �شعادة 
و�شعادة  ال�شارقة  �شرطة  عام  قائد  ال�شام�شي  الزري  �شيف  العميد 

�شامل على مطر احلو�شني رئي�ض حمكمة ال�شارقة ال�شرعية.

امل�����ش��رتك لتطوير  ج���اء ت��وق��ي��ع امل��ذك��رة يف اط���ار �شعي اجل��ان��ب��ن 
عن  والبحث  املجتمع  وتنمية  خدمة  والتعاون  ال�شراكة  جم��الت 
دور  لأهمية  الأ�شرية  والنزاعات  واخل��اف��ات  للم�شكات  احللول 
الذين هم جزء  لأف��راده��ا  الجتماعي  التطبيع  الأ���ش��رة يف عملية 

من املجتمع.
واأكد العميد �شيف الزري ال�شام�شي حر�ض القيادة العامة ل�شرطة 
ال�شارقة على تعزيز العمل مع كافة �شركائها ال�شرتاتيجين ويف 
على  والعمل  ال�شرعية  البتدائية  الحت��ادي��ة  املحكمة  مقدمتهم 
ايجاد اآلية عمل تعزز وت�شاند دور وجهود كا منهما اإمياناً منهما 
امل�شكات  حل  يف  المثل  ال�شلوب  لتحقيق  املجتمعية  بامل�شوؤولية 
يف  والعائات  ال�شر  بع�ض  لها  تتعر�ض  التي  الأ�شرية  والنزاعات 
�شرية تامة وعدم البوح باأي بيانات اأو معلومات تخت�ض بالباغات 

املفتوحة لدى اجلهتن.
من جانبه اأو�شح �شعادة �شامل علي مطر احلو�شني اأنه مت التفاق 
الجتماعي  الدعم  ق�شم  ال�شرية اىل  الق�شايا  بع�ض  اإحالة  حول 
ال�شري  التوجيه  يف  املتمثلة  الأ���ش��رة  وحمكمة  ال�شارقة  ب�شرطة 
لوجود بع�ض احلالت التي هي بحاجة لتدخل اجلهات الجتماعية 
بن  العقبات  وت��ذل��ي��ل  بال�شلح  منها  حم��اول��ة  ال�����ش��ارق��ة  ب�شرطة 
الطرفن لإمتام ال�شلح واثباته باملحكمة وعند تعذره يتم اإحالة 

املو�شوع اىل حمكمة الأ�شرة للف�شل يف النزاع بن الطرفن.
اإطار مذكرة  التعاون امل�شرتك �شيتخطى  اأن  واتفق اجلانبان على 
اأرحب واأو�شع تعزز من تكامل اجلهود الداعمة  اآفاق  التفاهم اإىل 
ل��ت��وث��ي��ق وت��ق��وي��ة ال��ع��اق��ات يف ال��ع��دي��د م���ن امل���ج���الت الإداري������ة 

والتنظيمية واملجتمعية.

توقيع مذكرة تفاهم بن �شرطة ال�شارقة واملحكمة الحتادية البتدائية ال�شرعية
•• ال�سارقة -وام:

نظمت دائرة املوارد الب�شرية بال�شارقة مقابات توظيف بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية مبقر فرع 
30 من الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل من حملة املوؤهات اجلامعية بهدف  الدائرة بالدفن بح�شور 

توفري فر�ض وظيفية لهم يف الوزارة.
ا�شتهدفت ال�شواغر الوظيفية يف الوزارة التخ�ش�شات املتمثلة يف الت�شال احلكومي و العاقات العامة واإدارة 
الأعمال تخ�ش�ض موارد ب�شرية ومهند�شن بكافة املجالت ومت اإجراء املقابات الوظيفية وعلى �شوء نتائجها 

�شيتم اختيار املر�شحن ل�شغل الوظائف ال�شاغرة يف الوزارة .
وثمن �شعادة الدكتور طارق �شلطان بن خادم رئي�ض دائرة املوارد الب�شرية تعاون وزارة تطوير البنية التحتية 
لتوفري فر�ض وظيفية للخريجن من املوطنن بالوزارة .. موؤكدا اأن توفري الفر�ض الوظيفية اأمام الكوادر 

الوطنية لدى القطاعن احلكومي واخلا�ض يعد من الأولويات �شمن ا�شرتاتيجات الدائرة .

موارد ال�شارقة تعزز فر�س توظيف الكوادر الوطنية

•• اأبوظبي -وام: 

ي�شكل الربنامج الوطني “نعم للعمل” الذي تنطلق اأعماله دورته ال� 11 
الوطنية  امل��ب��ادرات  اأح��د  املقبل  اأغ�شط�ض   31 اإىل   20 الفرتة من  خ��ال 
الرائدة التي تعمل على تزويد الطلبة والأجيال النا�شئة باخلربات املهنية 
فريدة  وظيفية  لتجربة  خو�شهم  عرب  العمل  ل�شوق  ال��ازم��ة  وامل��ه��ارات 

خال ف�شل ال�شيف.
للعمل”  “نعم  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  جن��ح  �شابقة  دورات   10 م���دار  وع��ل��ى 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  يعقد  ال��ذي   -
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة وينظمه مركز اأبوظبي للتعليم 
�شباب  من  كبرية  اأع��داد  مهارات  تطوير  – يف  واملهني  التقني  والتدريب 
الوطن عرب توفري التدريب الازم لهم بعدة جمالت حيوية يف القطاع 

اخلا�ض.
اإىل منح �شباب وفتيات الوطن  “نعم للعمل”  ويهدف الربنامج الوطني 
ممن ترتاوح اأعمارهم ما بن 15 اإىل 21 عاما الفر�شة الكاملة للم�شاركة 
العمل  �شوق  يف  حيوية  جم��الت  ع��دة  يف  الفعلية  مهاراتهم  وتطوير  فيه 

التجارية  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  من  نخبة  مع  بالتعاون  اخلا�ض  بالقطاع 
الرائدة واملختارة مبختلف اإمارات الدولة.

ا�شبوع يف  ملدة  وور���ض عمل  تدريبي  البداية لربنامج  الطلبة يف  ويخ�شع 
جمالت عدة وينتقلون بعد ذلك خلو�ض جتربة العمل الفعلية يف عدد من 

موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ض الكربى يف عدة مدن بالدولة.
اأن  “وام”  اأنباء الإم��ارات  واأكد م�شوؤولون وطلبة خال ا�شتطاع لوكالة 
للطلبة فر�شة مثالية خلو�ض جتربة عمل  يتيح  للعمل”  “نعم  برنامج 
مميزة يف موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ض الذي ي�شكل اأحد الأركان الرئي�شية يف 

م�شرية التنمية القت�شادية للدولة.
ال�شيفية  الج���ازة  وق��ت  ا�شتغال  ي�شهم يف  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  اأن  واأ���ش��اف��وا 
من  نخبة  يف  وظ��ي��ف��ي  ب���دور  ال���ش��ط��اع  ع��رب  الأم��ث��ل  بال�شكل  لل�شباب 

املوؤ�ش�شات وال�شركات اخلا�شة الرائدة مبختلف اإمارات الدولة.
للتعليم  اأبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  ال�شام�شي  �شعيد  مبارك  �شعادة  وق��ال 
والتدريب التقني واملهني اإن برنامج “نعم للعمل” ياأتي �شمن ا�شرتاتيجية 
و�شع  ب�شرورة  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  لتنفيذ  التقني”  “اأبوظبي 
متكن  خالها  م��ن  يتم  التي  ال�شرتاتيجية  ال��ربام��ج  خمتلف  وتطبيق 

املواطنن من خمتلف املهارات الازمة لأداء خمتلف املهن والأعمال التي 
يتوافق  ال��ذي  الأم��ر  القطاع اخلا�ض  املجتمع يف  اأبناء  لدى  اأهمية  حتتل 
خال  الإم���ارات  لدولة  ال�شناعي  وامل�شتقبل   2030 اأبوظبي  روؤي��ة  مع 
يعمل  للعمل”  “نعم  الوطني  الربنامج  اأن  واأك��د  النفط.  بعد  ما  مرحلة 
اأن يقوم به كل مواطن ومواطنة  على تر�شيخ الدور الوطني الذي يجب 
العمل  قيمة  تنمية  اىل  اإ�شافة  الر�شيدة  وال��ق��ي��ادة  للوطن  اجلميل  ل��رد 
اإك�شابهم  مع  الوطن  جت��اه  والفتيات  ال�شباب  ل��دى  بامل�شوؤولية  وال�شعور 
الثقة  يعزز  مبا  مبكرة  عمرية  مراحل  يف  الوظيفية  وامل��ه��ارات  اخل��ربات 
القادر على  الوطن  �شباب  الر�شيدة يف  القيادة  بالنف�ض ويحقق طموحات 
تلبية متطلبات التقدم القت�شادي الذي تعي�شه الدولة حاليا وم�شتقبا 

يف كافة قطاعات العمل.
وقالت الطالبة نورة علي - التي اأنهت املرحلة الثانوية وت�شتعد لالتحاق 
فر�شة  لل�شباب  يوفر  للعمل”  “نعم  الوطني  الربنامج  اإن   - باجلامعة 
القطاع  الذي ي�شتحوذ  العمل  مثالية لاطاع عن قرب على واقع �شوق 
مهارات خمتلفة  اك�شابهم  على  يعمل  كما  منه  كبرية  ن�شبة  على  اخلا�ض 

وتعريفهم بالقطاع اخلا�ض واليات العمل فيه واملهارات املطلوبة.

وق���ال ال��ط��ال��ب اأح��م��د ع��ب��د اهلل م��ن�����ش��ور اإن���ه ي��ح��ر���ض ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف 
اخلا�ض  القطاع  على  والتعرف  جديدة  خ��ربات  اكت�شاب  بهدف  الربنامج 
تعمل  املبا�شر مع اجلماهري عرب خو�ض جت��ارب عمل مميزة  والحتكاك 

على ثقل مهاراتهم.
حر�ض قيادة الدولة الر�شيدة  “ نعم للعمل”  ويعك�ض الربنامج الوطني 
عن  وعملية  تعليمية  متطلبات  حتقيق  على  ويعمل  الإن�����ش��ان  ب��ن��اء  على 
طريق امل�شاهمة يف العمل خال العطلة ال�شيفية مبا يعزز م�شرية الطلبة 

التعليمية ويوؤهلهم للم�شاركة يف �شوق العمل.
ويتم تنفيذ “نعم للعمل” دوريا مبعدل ثاث مرات يف العام بحيث يتوافق 

مع الإجازات الدرا�شية للطلبة املواطنن.
ويكت�شب الطلبة امل�شاركون يف “نعم للعمل” العديد من املهارات واخلربات 

التي تعد من اأ�شا�شيات النجاح يف جمال العمل بالقطاع اخلا�ض.

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/05012/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : القرار الذكي لتنظيم املوؤمترات والندوات وادارتها 

والقرار الذكي لا�شت�شارات الدارية - وامينه �شلطان �شعيد املري 
مبا اأن املدعي : �شنتيمرت كيوب للعقارات - �ض ذ م م ، وميثاء علي عبداهلل العوي�ض   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/05012/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
بالتايل

من  للفرتة  اي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  امل��دع��ي  بذمة  تر�شد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
2016/8/31 وحتى 2016/11/28 تاريخ عمل الفاتورة النهائية للمياه والكهرباء 

مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�ض على غرامة ارت��داد كل �شيك مبلغ )1000( 
وقد ارتد عدد )1( �شيك دون �شرف  

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
الثاثاء  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعانكم  اإع���ادة  الق�شائية  اللجنة  وق���ررت 
املوافق 2017/8/1 ال�شاعة 2.30م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة ال�شابعة( بالدائرة 
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
فقد امل��دع��و /اإن��اي��ا ماجد 
باك�شتان   ، خ����ان  م���اج���د 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )0575082( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 055/3322012

فقدان �سهادة ا�سهم ت
�شادرة  ا�شهم  �شهادة  فقدت  
العقارية  اع��م��ار  ���ش��رك��ة  م��ن 
خ���ا����ش���ة ب���امل���رح���وم/ج���م���ال 
حم�����ش��ن ع��ل��ي م���ري ،  فعلى 
 م�������ن ي�����ج�����ده�����ا الت�����������ش�����ال 
مب�����������������وب�����������������اي�����������������ل رق��������������م 
0504191459 ، ال�شيد/ 

عبدالعزيز جمال مري
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العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جرين وزير�شتان 

CN 1927303:للنقليات العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شرار عو�ض �شعيد عو�ض العامري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد جمال احمد عبداهلل ري�ض

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة اتو كرو لل�شيارات 

رخ�شة رقم:CN 2051124 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ماجدة احمد حموده حرب %100
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة احمد خمي�ض حممد خمي�ض الظريف ال�شام�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل احمد �شامل املحريبي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ماك�شم 

  CN 2116826:شيتي للتجارة العامة رخ�شة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

ا�شاحي للرجال - فرع 1 
رخ�شة رقم:CN 1098437-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية املزروعي - فرع ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1034411-1  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد خليفة خلف املزروعي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد خليفة خلف املزروعي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فريد حممد املبي�ض

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*0.15
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية 

تعديل ا�شم جتاري من/�شيدلية املزروعي - فرع ذ.م.م
ALMAZROUI PHARMACY - BRANCH LLC

 اىل/ �شيدلية �شر الدواء
SER AL DAWAA PHARMACY

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31

اإعــــــــــالن
املدينة  ال�ش�����ادة/جبل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1755502:للنقليات العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شرار عو�ض �شعيد عو�ض العامري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد جمال احمد عبداهلل ري�ض

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فور فرمي�ض لعمال 

CN 2297678:واجهات املعار�ض ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نبيل احمد علي عي�شى اجلنيبي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف الكون لتمثيل ال�شركات 

COSMOHUB REPRESENTATION OF COMPANIES

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شفريات 

CN 2239294:كانو ذ.م.م - منفذ 1 رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/احلداثة لا�شت�شارات وادارة امل�شاريع - 

ام �شي بي ام رخ�شة رقم:CN 1082667  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�شاحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م 

تعديل ا�شم جتاري من/احلداثة لا�شت�شارات وادارة امل�شاريع - ام �شي بي ام

MODERNITY CONSULTANCY AND PROJECT MANAGEMENT M C P M

 اىل/ احلداثة مهند�شون ا�شت�شاريون - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م

AL HADATHA CONSULTING ENGINEERS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شفريات 

CN 2242128:كانو ذ.م.م  - فرع العن رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1067801:اخلليج للتوحد رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كارون لتجارة مواد البناء ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1152796  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد عبداهلل الزرعوين املازمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شن عبداهلل خو�ض خو
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ حذف ابراهيم علي نا�شر �شكري املرزوقي

تعديل را�ض املال/من 150000 اىل 0
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.50*0.20

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤوليه حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية 
تعديل ا�شم جتاري من/كارون لتجارة مواد البناء ذ.م.م

KAROON BUILDING MATERIALS TRADING LLC
 اىل/ موؤ�ش�شة كارون لتجارة مواد البناء

KAROON BUILDING MATERIALS TRADING EST
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تراكر لا�شت�شارات 

الدارية رخ�شة رقم:CN 2102625 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداخلالق ها�شم العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف وليد م�شبح �شعيد حميد ال�شبلي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كورنر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شتون خلدمات تقنية املعلومات
 رخ�شة رقم:CN 2170946 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/موؤ�س�سة ديور اويل ال�سرق الو�سط 

IN - 1001321 :ذ.م.م رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل الآتي:

تعديل ال�شكل القانوين:
من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ذ.م.م

ديور اويل ال�سرق الو�سط اىل ديور اويل ال�سرق الو�سط ذ.م.م
دخول ال�شركاء:

لطيفة خادم بن بطي ال حامد %25
قوت خادم بطي ال حامد %25

لت�شبح الرخ�شة ال�شناعية با�شم:
لطيفة خادم بن بطي ال حامد %25

قوت خادم بن بطي ال حامد %25
حامد خادم بطي ال حامد %50

وعلى كل من لديه اعرتا�ض على الجراء املذكور اعاه مراجعة مكتب تنمية 
ال�شناعه - اإدارة خدمة امل�شتثمرين - خال اأ�شبوع من تاريخ ن�شر الإعان ، 

واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�ض بعد انق�شاء مدة الإعان .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31
بهذا يعلن الكاتب العدل بدائرة الق�شاء اأبوظبي-بوحدة غرفة 
ال�شادرة  ذ.م.م(  )باراجون مولز-  ال�شادة  باأن  ابوظبي  جتارة 
 )CN-1163470( بالرقم  القت�شادية  التنمية  دائرة  من 
وعنوانها، ابوظبي جزيرة الرمي-برج طموح قد تقدموا اإلينا 
م�شرف  ال�شادة/  ل�شالح  جتاري  رهن  عقد  ت�شديق  بطلب 

ابوظبي ال�شامي �ض.م.ع وذلك مقابل رهن: )ح�ش�ض( 
ل�شنة   4 رقم  القانون  من   14 املادة  من   5 للفقرة  واعماًل 
2013 ب�شاأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، فاإنه مبرور اأربعة 
فاإن  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  الأقل  على  يوماً  ع�شر 
طلب  على  بناًء  العقد  هذا  بتوثيق  �شيقوم  العدل  الكاتب 

اأ�شحاب ال�شاأن.
الكاتب العدل

اعان رهن جتاري

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم البكر خلدمات 

التموين رخ�شة رقم:CN 1147474 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدالوحيد جول - حممد %100
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة عبداحلكيم مراد عبداهلل علي البلو�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبدالغني حممد احمد البلو�شي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/با�ض �شبيد ل�شاح 

 CN 2230615:امليكانيكي للمربكات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد هال علي �شامل الظاهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هزاع حمد �شامل الكتبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة نعمة لل�شيارات 

رخ�شة رقم:CN 1004760 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد علي مبارك حممد الكربي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خويتم علي مبارك حممد الكربي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/علي حممد احلمادي للنقليات 

العامة رخ�شة رقم:CN 1010329  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نا�شر حممد علي ربيع املزروعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد علي احلمادي
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/علي حممد احلمادي للنقليات العامة
ALI MOHAMED AL HAMMADI GENERAL TRANSPORT

 اىل/ تراك رايدينغ للنقليات
TRACK RIDING TRANSPORT

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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•• دبي-وام:

واملوا�شات  ال��ط��رق  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
الإلزامية  امل��رح��ل��ة  ب���دء  ع��ن  ب��دب��ي 
ب��رتك��ي��ب اأج����ه����زة رق���اب���ة ع���ن ُبعد 
لك�شف الأعطال يف املركبات الثقيلة 
عاماً   20 على  عمرها  ي��زي��د  ال��ت��ي 
وذل���ك اع��ت��ب��ارا م��ن ال��غ��د الأول من 
اأغ�شط�ض وعرب مركز خدمة �شامة 
فرباير  تد�شينه  مت  ال��ذي  املركبات 
املا�شي يف منطقة جبل علي احلرة 
اأح���د م�����ش��اري��ع الهيئة  وال����ذي ي��ع��د 
الذكية”  “املدينة  مل��ب��ادرة  الداعمة 
ومواكباً  دبي  حكومة  اأطلقتها  التي 
ل���اأه���داف ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة لإم����ارة 
حت�شن  اإىل  ال��رام��ي��ة  والهيئة  دب��ي 
والأمن  املرورية  ال�شامة  م�شتوى 
على الطرقات من خال احلد من 

حوادث املركبات الثقيلة.
وق�������ال اأح����م����د ب����ه����روزي����ان امل���دي���ر 
الرتخي�ض  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الإلزامية  امل��رح��ل��ة  اإن  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 
ال��ت��ي ت��ب��داأ غ���دا ت��اأت��ي ب��ع��د املرحلة 
برتكيب  الختيارية  اأو  التطوعية 
اجلهاز والتي انتهت ام�ض.. مو�شحا 
جهاز  برتكيب  ُملَزمة  ال�شركات  اأن 
املركبات  ع��ل��ى  ب��ع��د  ع���ن  ال���رق���اب���ة 
الثقيلة التي يزيد عمرها على 20 
عند  اأو  رخ�شتها  جتديد  عند  عاما 
 24 فتح رخ�شة جديدة على م��دار 

الأ�شبوع مع  اأي��ام  �شاعة خال كافة 
مواقع  اىل  الو�شول  اإمكانية  توفر 
النقل  و�شركات  الأ�شاطيل  م�شغلي 

بوا�شطة وحدات متنقلة .
واأو����ش���ح ان���ه مي��ك��ن احل�����ش��ول على 
www. اخلدمة عرب موقع الهيئة
التوا�شل  خ��ال  م��ن  اأو   rta.ae
خدمة   - العماء  خدمة  رق��م  على 
 600560005 املركبات  �شامة 
خدمة  م��رك��ز  زي�����ارة  او  ال����ربي  اأو 
���ش��ام��ة امل���رك���ب���ات مب��ن��ط��ق��ة جبل 
الإجمالية  القيمة  واإن  احل��رة  علي 
منها  درهما   1620 تبلغ  للخدمة 

�شنوي. ا�شرتاك  قيمة   500
خا�شية  تتيح  اخل��دم��ة  اإن  واأ���ش��اف 
م����راق����ب����ة ع������دد �����ش����اع����ات ال���ق���ي���ادة 
الثقيلة  املركبات  �شائقي  و�شلوكيات 
القيادة  ت�شمل  والتي  الطريق  على 
وتزايد  امل��ف��اج��ئ  وال��ت��وق��ف  ب��ت��ه��ور 
ال�����ش��رع��ة ب�����ش��ورة خ���ط���رة وجت����اوز 
والوقوع يف  املحددة  الطريق  �شرعة 

حادث مروري والقيادة يف اأوقات او 
مناطق احلظر وغريها .

م�شريا اإىل اأنه يف حال عدم اللتزام 
�شت�شطر الهيئة اإىل عدم ت�شجيل اأو 
جتديد ملكية املركبة حلن تركيب 
ال�شري  ق����ان����ون  وت��ط��ب��ي��ق  اجل����ه����از 
ب�شطب  وذل�����ك  وامل������رور الحت������ادي 
رخ�شة  جتديد  ع��دم  ب�شبب  املركبة 

�شريها .
ت�شتهدف  اخل���دم���ة  ه����ذه  ان  وب����ن 
املرخ�شة  الثقيلة  امل��رك��ب��ات  جميع 
التطبيق  خ��ط��ة  واأن  دب����ي  ب����اإم����اره 
و�شيتم  م��راح��ل  ث���اث  اإىل  تنق�شم 
الأوىل على  امل��رح��ل��ة  ن��ت��ائ��ج  ع��ر���ض 
لدرا�شة  الحت��ادي  امل��روري  املجل�ض 

م�شتوى  ع��ل��ى  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  اإم��ك��ان��ي��ة 
الدولة.

واأو�شح بهروزيان اأن املرحلة الأوىل 
ت�شتهدف  اخل����دم����ة  ت��ط��ب��ي��ق  م����ن 
عام  خال  ثقيلة  مركبة   17000
الإلزامية  امل��رح��ل��ة  ب���دء  ت��اري��خ  م��ن 
ت�شنيف  اإىل  ت��ه��دف  اخل��دم��ة  واأن 
وال�شائقن  امل����رك����ب����ات  خم����اط����ر 
على  العبء  لتقليل  النقل  و�شركات 
كاهل امللتزمن وا�شتهداف املركبات 
بفاعلية  امللتزمن  غري  وال�شائقن 
ت��ق��ل��ي��ل عدد  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  اأك�����رب 
ا���ش��ت��وق��اف امل��رك��ب��ات امل��ل��ت��زم��ة على 
امليداين  التفتي�ض  اث��ن��اء  ال��ط��رق��ات 
وذل���ك ب��ع��د ح�����ش��اب درج���ة ت�شنيف 

خطورة املركبات با�شتخدام البيانات 
الفح�ض  ع���م���ل���ي���ات  م����ن  ال����������واردة 
املركبات  ����ش���ام���ة  ون����ظ����ام  ال���ف���ن���ي 
ت�����ش��ه��م يف حت�شن  ب���دوره���ا  وال���ت���ي 
���ش��ام��ة ال��ن��ق��ل وامل����رور واحل���د من 
عنها  الناجمة  وال��وف��ي��ات  احل���وادث 
وتعزيز  ال���رق���اب���ي  ال�����دور  ب��ت��ك��ث��ي��ف 
وتقدمي  للنقل  البيئية  ال�شتدامة 
خدمات حكومية جديدة من خال 
مت  والتي  الذكية  الأ�شاليب  تطبيق 
اللكرتونية  ب��الأن��ظ��م��ة  ت��ط��وي��ره��ا 
الذكية  ال���رق���اب���ة  مب��رك��ز  ورب��ط��ه��ا 
رفع  يف  �شي�شاهم  وال����ذي  ب��ال��ه��ي��ئ��ة 
والقوانن  بالأنظمة  اللتزام  ن�شبة 

املعتمدة.

•• اأبوظبي-وام: 

القائد  الرميثي  خلفان  حممد  اللواء  معايل  اأ�شاد 
ب��دع��م واه��ت��م��ام القيادة  اأب��وظ��ب��ي  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام 
ال��ر���ش��ي��دة مل�����ش��رية الأم����ن والأم�����ان وال����ذي انعك�ض 
على م�شرية التطوير التي ت�شهدها القيادة العامة 
اأب��وظ��ب��ي يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت. وحتدث  ل�����ش��رط��ة 
ل�شرطة  الثاين  القيادي  امللتقى  افتتاح  يف  الرميثي 
اللواء مكتوم  �شعادة  2017 بح�شور  لعام  اأبوظبي 
م�شرية  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  ع��ام  م��دي��ر  ال�شريفي 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ت�شهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وي��ر 
بالعمل  للنهو�ض  املبذولة  اجل��ه��ود  واأب���رز  اأبوظبي 
والتدريب  ال�شرطية  بالكوادر  والهتمام  ال�شرطي 
خطة  ومامح  املهارات  وزي��ادة  امل�شتجدات  ومتابعة 
العمل التطويري يف �شرطة اأبوظبي للفرتة املقبلة 
..م�شيدا باإجناز الهيكل التنظيمي اجلديد ل�شرطة 
الرتقاء  م��ه��م��ة يف  خ���ط���وة  ال�����ذي مي��ث��ل  اأب���وظ���ب���ي 
اأف�شل  وف���ق  والأم���ن���ي  ال�����ش��رط��ي  ال��ع��م��ل  مبنظومة 

املمار�شات العاملية.   
برتقية  الر�شيدة  القيادة  مكرمة  ان  معاليه  واأك��د 
حافزاً  متثل  ابوظبي  �شرطة  �شباط  من  جمموعة 
يف  الإجن����ازات  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  لل�شباط  مهماً 

اإىل  ..لفتاً  اأبوظبي  ب�شرطة  العمل  تطوير  م�شرية 
اأن املكرمة ال�شامية جت�شد الثقة الغالية التي توليها 
القيادة الر�شيدة لل�شباط ول�شباط ال�شف والأفراد 
الوجه  على  واجباتهم  واأداء  مب�شوؤولياتهم  للقيام 
ال�شرطية  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  ملوا�شلة  الأكمل 
اجلودة  مقايي�ض  اأف�����ش��ل  م��ع  امل��ت��واف��ق��ة  والأم��ن��ي��ة 

واأحدث املمار�شات العاملية.
احلفاظ  اإىل  ال�����ش��رط��ة  م��ن��ت�����ش��ب��ي  م��ع��ال��ي��ه  ودع�����ا 
يف  مكت�شبات  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  حققته  م��ا  على 
اإىل  بالعمل  والرتقاء  والتحديث  التطوير  م�شرية 
تطلعات  جت�شد  وال��ت��ي  املتقدمة  امل�شتويات  اأف�شل 
الأمن  وتعزيز  التطوير  �شباق  يف  الر�شيدة  القيادة 
اأبوظبي  باإمارة  املجتمع  اأف��راد  جلميع  والطماأنينة 
مكت�شبات  على  ح��ف��اظ��اً  اجل��ه��ود  موا�شلة  واأه��م��ي��ة 
الأمن والأمان بتطبيق اخلطط ال�شرتاتيجية التي 

تعزز الأداء وتطور اخلدمات. 
ولفت معاليه اإىل ان القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي 
ت��وا���ش��ل ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اخل��دم��ات ال�شرطية 
اجلرمية  من  الوقاية  ا�شرتاتيجية  يعزز  نحو  على 
وث��ق��ة اجل��م��ه��ور م���ن خ����ال حت�����ش��ن ب��ي��ئ��ة العمل 
والتعرف  الب�شري  العن�شر  كفاءة  ورف��ع  الداخلية 
ع��ل��ى ف��ر���ض ال��ت��ح�����ش��ن وامل���ق���رتح���ات ال��ت��ي تخدم 

ابتكار  ���ش��رورة  اإىل  واأ���ش��ار  ا�شرتاتيجيتها.   تنفيذ 
اأف�����ش��ل ال��و���ش��ائ��ل والأ���ش��ال��ي��ب يف ت��ق��دمي اخلدمات 
م��ن خ���ال ت��وف��ري ال��وق��ت وتي�شري احل�����ش��ول على 
ال�شركاء اخلارجين  العاقات مع  اخلدمة وتعزيز 
من  وال�شتفادة  واخلا�شة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 
كافة التجارب التي تدعم م�شرية العمل التطويري 
يف القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي ودرا�شة وتطبيق 
ال�شرطي  العمل  تطوير  يف  ت�شهم  التي  املقرتحات 
اأبوظبي.   ل�شرطة  العامة  القيادة  اأه���داف  وحتقيق 
وحث معايل القائد العام ل�شرطة اأبوظبي ال�شباط 
ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ج��ه��وده��م ال��ب��ن��اءة وامل��ت��م��ي��زة والتي 
والتعرف  العمل  بيئة  تطوير  على  ايجابياً  تنعك�ض 
اخلدمات  مل�شتوى  امل�شتمر  التح�شن  ف��ر���ض  على 
امل��ق��دم��ة واله���ت���م���ام ب��ت��ح��ف��ي��ز ال��ع��ام��ل��ن ودرا����ش���ة 
التي ت�شهم يف حتقيق قفزات  وتطبيق مقرتحاتهم 
من  والأم���ن���ي.  ال�����ش��رط��ي  للعمل  مهمة  ت��ط��وي��ري��ة 
مدير  ال�شريفي  مكتوم  ال��ل��واء  ���ش��ع��ادة  اأك���د  جانبه 
�شرطة  اأن  بامللتقى  كلمته  يف  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  ع��ام 
اأب��وظ��ب��ي ت��ع��م��ل ���ش��م��ن ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا يف تطوير 
مهارات العاملن يف امليدان من خال اتباع التدريب 
ت�شهم يف  التي  الكفيلة  التخ�ش�شي وو�شع اخلطط 
داعياً   .. املجتمع  لأف���راد  اخل��دم��ات  اأف�شل  ت��ق��دمي 

الإدارات  كافة  ب��ن  امل�شرتك  التن�شيق  ���ش��رورة  اإىل 
ال�شرطية يف حتقيق الأهداف واخلطط التي ت�شهم 
ا�شتمرار  اأبوظبي يف �شمان  يف حتقيق روؤي��ة �شرطة 

اإمارة اأبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن وال�شامة.  
ب��ال��ق��ي��ادة العامة  ال��ق��ط��اع��ات  وا���ش��ت��ع��ر���ض م��دي��رو 

التطويرية  ال���ع���م���ل  خ���ط���ط  اأب����وظ����ب����ي  ل�������ش���رط���ة 
لارتقاء  حاليا  املبذولة  اجلهود  واب��رز  امل�شتقبلية 
مبا  ت��ط��وراً  اك���رث  م�شتويات  اإىل  ال��ق��ط��اع��ات  ب����اأداء 
والأمني  ال�����ش��رط��ي  ال��ع��م��ل  م�����ش��رية  ع��ل��ى  ينعك�ض 
للجمهور  املقدمة  باخلدمات  بالرتقاء  والهتمام 

واآليات  النهو�ض بتعزيز م�شرية الأمن والأم��ان يف 
ربوع الوطن مبا يواكب م�شرية النه�شة والتطوير 
التي ت�شهدها الباد يف املجالت كافة. ح�شر امللتقى 
من  و���ش��ب��اط  الإدارات  وم����دراء  القطاعات  م��دي��رو 

خمتلف الإدارات بالقيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي.

•• ال�سارقة -وام:

اأج���رى ف��ري��ق الأن���ف والأذن واحل��ن��ج��رة الطبي ام�����ض يف 
ال�شحة  ل�����وزارة  ال��ت��اب��ع  ب��ال�����ش��ارق��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي  م�شت�شفى 
ووقاية املجتمع عملية زراعة قوقعة ناجحة لطفلة هندية 
تبلغ من العمر عامن كانت تعاين فقد �شمع ح�شي ع�شبي 

منذ الولدة.
واأو�شحت وزارة ال�شحة اأن العملية - التي اأجريت مبتابعة 
لقطاع  امل�شاعد  ال���وزارة  وكيل  الرند  ح�شن  الدكتور  من 
خاها  مت   - بالنجاح  وتكللت  ال�شحية  والعيادات  املراكز 
للطفلة  ال��داخ��ل��ي��ة  الأذن  الإل���ك���رتوين يف  اجل��ه��از  غ��ر���ض 

و�شيتم و�شع معالج الكام وت�شغيل اجلهاز بعد اأ�شبوعن 
من العملية لت�شبح بعدها الطفلة قادرة ولأول مرة على 

ال�شمع.
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأن  ال��رن��د  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
ما�شية يف تنفيذ ا�شرتاتيجيتها املتمثلة يف حتقيق �شحة 
م�شتدامة ملجتمع دولة الإمارات وفق اأعلى املعايري العاملية 
من خال توفري خدمات �شاملة ومميزة يف بيئة �شحية 
الرعاية  م�شتويات  اأعلى  اإىل  للو�شول  وت�شعى  م�شتدامة 
الأجندة  م���ع  مت��ا���ش��ي��ا   2021 ال���ع���ام  ب��ح��ل��ول  ال�����ش��ح��ي��ة 

الوطنية لروؤية الإمارات 2021.
“ �شاعدين  م��ب��ادرات  اأوىل  تعد  العملية  ه��ذه  اأن  واأو���ش��ح 

العام  ال��وزارة بداية  اأطلقتها  التي  “ يف عام اخلري  ا�شمع 
مل�شاعدة  ال�شرتاتيجين  �شركائها  مع  بالتعاون  اجل��اري 
4 �شنوات واملقيمن  اإىل عمر  اأ�شهر   6 الأطفال من عمر 
يف ال��دول��ة ل��اأط��ف��ال م��ن ذوي ال��دخ��ل امل��ح��دود ال��ذي��ن ل 
ملعاجلة  ال��ع��اج��ي��ة  ال��ن��ف��ق��ات  ع��ائ��ات��ه��م حت��م��ل  ت�شتطيع 
ال�شمو  �شاحب  مبادرة  مع  توافقا  ال�شمع  فقدان  م�شكلة 
“حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
وتوجيهات  للخري  ع��ام��ا   2017 ع���ام  ي��ك��ون  ب���اأن  اهلل” 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
“رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض 

اهلل” بتفعيل املبادرات يف هذا ال�شاأن . 

ال�شحة : جناح اأول عملية زراعة قوقعة يف م�شت�شفى القا�شمي

اأمام امللتقى القيادي ..الرميثي ي�شتعر�س م�شرية التطوير يف �شرطة اأبوظبي

•• دبي-وام: 

العام  القائد  امل��ري  اهلل خليفة  اللواء عبد  �شعادة  اعتمد 
ليتم   «  Daily Brief  « ال����  منهجية  دب���ي  ل�����ش��رط��ة 
تطبيقها يف مراكز ال�شرطة بدبي وهي عبارة عن تقدمي 
املناوبة  الفئة  من  الأمنية  “ للحالة  يومي  ملخ�ض   “

التي كانت على الدوام اإىل الفئة التي تليها يف العمل.
جاء ذلك خال اجتماع القائد العام ل�شرطة دبي مبديري 
مراكز ال�شرطة يف مركز �شرطة املرقبات بح�شور اللواء 
الدكتور ال�شال �شعيد بن هويدي الفا�شي مدير الإدارة 

العامة لل�شوؤون الإدارية وعدد من ال�شباط.
املرقبات  �شرطة  مركز  مدير  غ��امن  علي  العميد  وق��دم 
ال�  ح���ول منهجية  ل��ل��ح�����ش��ور  ���ش��رح��اً  الج��ت��م��اع  خ���ال 
معدل  خ��ف�����ض  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي   Daily Brief

امل��روري��ة وال��وف��ي��ات الناجتة عنها  اجل��رمي��ة واحل����وادث 
امل�شتمر  التعليم  تعتمد على  بيئة عمل حمفزة  وتطوير 
التوا�شل  وتعزيز  للمتعاملن  متميزة  خدمات  وتقدمي 
مع املوارد الب�شرية. واأ�شار العميد غامن اإىل اأن املنهجية 
يتم مراجعتها كل ثاثة اأ�شهر وتقيمها من خال عدد 
واملخالفات  الخت�شا�ض  منطقة  يف  ال��واق��ع��ة  اجل��رائ��م 
والدرا�شات  والتقارير  املوظفن  ر�شا  ون�شبة  امل��روري��ة 
من  املرفوعة  والقرتاحات  املوظفن  قبل  من  املرفوعة 
وامل�شبوهن  واملطلوبن  العمل  لتطوير  املوظفن  قبل 
خال  من  �شنويا  مراجعتها  ويتم  املطلوبة  وال�شيارات 

مكتب �شمان اجلودة.
والتقى �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري الفئة املناوبة 
يف مركز �شرطة املرقبات ملتابعة تنفيذ املنهجية والوقوف 

على �شري العمل.

•• دبي -وام: 

قدرة  بدبي  ال�شحة  هيئة  اأك��دت 
مكانة  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى  الم����������ارة 
متميزة بن اأبرز وجهات الرعاية 
امل���ن���ط���ق���ة خ���ال  ال�������ش���ح���ي���ة يف 
اأظهرت  ان  ب��ع��د  وج���ي���زة  ف����رتة 
�شهدت  دب�����ي  ان  الح�������ش���ائ���ي���ات 
تدفقا كبريا للمر�شى من الدول 

املجاورة واملنطقة الآ�شيوية .
ج��اء ذل��ك خ��ال زي���ارة وف��د من 
الكندي  ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ال��ه��ي��ئ��ة 
يعد  ال����ذي  دب���ي  يف  التخ�ش�شي 
اإىل  املن�شمن  الأع�شاء  اأول  من 
ال�شحية”  دب��ي  “جتربة  م��ب��ادرة 
اأف�شل  اأج����ل الط�����اع ع��ل��ى  م���ن 
وال�شرتاتيجيات  امل���م���ار����ش���ات 

ا�شتقطاب  بهدف  لديهم  املطبقة 
املزيد من املر�شى اإىل دبي. 

املرزوقي  ليلى  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
رئ����ي���������ش����ة جم����ل���������ض ال�������ش���ي���اح���ة 
العاجية يف هيئة ال�شحة بدبي 
تهدف  املجل�ض  ا�شرتاتيجية  ان 
الوجهات  م����ن  دب�����ي  ج���ع���ل  اإىل 
الأفريقية  ال��دول  ل��دى  املف�شلة 
وال�����ش��ن ورو���ش��ي��ا وغ���ريه���ا من 
خدمات  على  للح�شول  البلدان 

الرعاية ال�شحية. 
ي�شار  الدكتور  اأو�شح  جانبه  من 
واملدير  التنفيذي  الرئي�ض  علي 
الكندي  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ل����  ال��ط��ب��ي 

ق�شم  اإن�����ش��اء  مت  اأن���ه  التخ�ش�شي 
كامل خم�ش�ض للعناية باملر�شى 

الدولين يف امل�شت�شفى .
يقدم  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ب������اأن  م���ن���وه���ا 
اخلدمات  من  متنوعة  جمموعة 
التي تائم املر�شى على اختاف 
املادية  واإمكاناتهم  احتياجاتهم 
ت�����ش��م��ل ج���راح���ة ال���ع���ظ���ام وطب 
ال���ع���ي���ون وط����ب الأ����ش���ن���ان وطب 
والفحو�شات  اجللدية  الأمرا�ض 
وتقنيات  وال���وق���ائ���ي���ة  ال�����ش��ح��ي��ة 

امل�شاعدة على الإجناب.

املري يعتمد منهجية ال� » بيلي بريف « يف مراكز �شرطة دبي

»�شحة دبي« ت�شعى جلعل المارة من اأبرز وجهات الرعاية ال�شحية يف املنطقة

»طرق دبي« تبداأ غدا تطبيق املرحلة الإلزامية برتكيب اأجهزة رقابة عن بعد لل�شاحنات الثقيلة

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
عمران كونهاحمد ، الهند 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )3308321( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 056/8410102

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / �شكيل احمد 
باك�شتان     ، ع��ب��دال��ع��زي��ز 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )1155372( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 056/7676119

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/05291/2017  جتاري    
اإىل املحكوم عليه / هاي تيك للخدمات الفنية �ض ذ م م

نعلمكم باأن اللجنة الق�شائية البتدائية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/07/24 يف 
الدعوى املذكورة اأعاه.

ل�شالح �شا�ض للعقارات �ض .ذ.م.م  بالزامكم:
من  خاليه  وت�شليمها  املوؤجرة  العن  باإخاء  امل�شتاأجرة  عليها  املدعى  باإلزام  اأوًل: 

ال�شواغل للمدعية.
اثنان   )42،000.00( وق���درة  مبلغ  ب�شداد  امل�شتاأجرة  عليها  امل��دع��ى  ب��اإل��زام  ثانياً: 
واأربعون األف درهم وذلك عن قيمة ال�شيكن املرجتعن من البنك واللذان ميثان 

بدل الإيجار.
ثالثاً: باإلزام املدعى عليها امل�شتاأجرة مب�شاريف الدعوى.

ال  را�شد  بن  ال�شيخ / حممد  ال�شمو  با�شم �شاحب  ه��ذا احلكم قد �شدر  ك��ان  ومل��ا 
قابل لا�شتئناف خال 15  ، فهو  وتلي علنا مبثابة احل�شوري  دبي  مكتوم حاكم 

يوما اأعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العان وال �شار نهائيا قابل للتنفيذ .
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/05381/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �شن�شري لند مترب للتجارة - �ض ذ م م 
مبا اأن املدعي : بدر حممد يو�شف عبدالكرمي بوخما�ض   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/05381/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ القيمة ايجارية للفرتة من 2017/3/2  وما ي�شتجد 

من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخاء الفعلي 
ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد الج��رة للماجور للفرتة من 2016/11/1 وحتى  اخ��اء عقار - 
او  بال�شداد  اخ��ط��اره  رغ��م  ���ش��داده  ع��ن  وميتنع  دره��م   397500 مبلغ  بذمته  فرت�شد    2017/3/1

الخاء يف 2017/5/24 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له 5 �شيكات مببلغ اجمايل 397500 درهم كقيمة ايجارية 

وتبن عدم وجود ر�شيد لهم وميتنع عن �شداد  مقابلهم 
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهاك الكهرباء واملياه وكافة الفواتري 
اإعادة  ليمكن  جيدة  بحالة  وت�شليمه  الإل��ت��زام��ات  تلك  من  امل��اأج��ور  تطهري  من  ولب��د  املرت�شدة 

النتفاع به 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اإعادة  اعانكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثاثاء  املوافق 2017/8/1  
ال�شاعة 2.30م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثاثة ايام من تاريخ 

الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
راجوارى   / امل��دع��وة  فقدت 
عيدى  راو  ���ش��ن��دره  ع��ي��دى 
جواز   - اجلن�شية  هندية   ،
�شفره رقم )6098766( 
�شادر من الهند  من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

050/7337752

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / فارين اخرت 
باك�شتان     ، خ����ان  م���اج���د 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )1341222( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 055/3322012

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /����ش���دي���ق 
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اأملانيا ت�شتبعد الدافع الإرهابي حلادث امللهى 
•• برلني-اأ ف ب:

ا�شتبعدت ال�شرطة الأملانية اأم�ض وجود دافع اإرهابي خلف اإطاق 
اإىل  اأدى  املانيا،  بجنوب  كون�شتان�ض  ليلي يف مدينة  ملهى  نار يف 
اأ�شخا�ض  اأرب��ع��ة  واإ���ش��اب��ة  ال��ن��ار  مطلق  احدهما  �شخ�شن  مقتل 
بجروح.وقال املتحدث با�شم ال�شرطة يف املدينة فريتز بيزيكوفر 
متحدثا ل�شبكة “ان تي يف” التلفزيونية نحن ل نفرت�ض ان هذا 
امللهى  اأن �شريط الح��داث يف  املتحدث  اإره��اب��ي.وق��ال  عمل عنف 

الليلي بات اأكرث و�شوحا وهو ي�شتبعد يف الواقع دافعا اإرهابيا.
يقيم  ع��ام��ا   34 ع��م��ره  ع��راق��ي��ا  اأن  املحلية  ال�شرطة  واو���ش��ح��ت 
ب��ادئ الأم��ر بقتل �شخ�ض  “منذ وقت طويل” قام يف  يف املنطقة 

امللهى  داخ���ل  بالغة  ب��ج��روح  اآخ��ري��ن  ث��اث��ة  واإ���ش��اب��ة  بالر�شا�ض 
الليلي، ثم جرح �شرطيا يف اخلارج قبل ان ترديه قوات الأمن.

واأكد املتحدث اأن املعتدي لي�ض من طالبي اللجوء.
فيما قال م�شدر اآخر يف ال�شرطة اأن م�شاكل عاقة �شخ�شية رمبا 

تكون دافعا خلف عملية اإطاق النار.
غ(  ف��ج��را )2،30 ت   4،30 ال�شاعة  ق��راب��ة  ال��ن��ار  اإط���اق  ووق���ع 
قرب  كون�شتان�ض،  �شناعية من مدنية  ليلي يف منطقة  ملهى  يف 
حيث  الذعر  من  حالة  النار  اط��اق  ال�شوي�شرية.واثار  احل��دود 
داخل  بالحتماء  اآخ���رون  وق��ام  بالفرار  امللهى  رواد  م��ن  ع��دد  لذ 
امللهى.وانت�شرت قوات المن يف املوقع معززة بقوات تدخل خا�شة 

ومروحية خ�شية اأن يكون هناك م�شلحون اآخرون.

“ا�شيب لدى  امل��ل��ه��ى  ال��ن��ار داخ����ل  ال�����ش��رط��ة ان م��ط��ل��ق  واك����دت 
ال�شرطة وتويف  النار مع  تبادل لإط��اق  املغادرة خال  حماولته 

لحقا يف امل�شت�شفى متاأثرا بجروحه«.
بح�شب  خطرة  لي�شت  حالته  ان  ال  بالر�شا�ض  �شرطي  وا�شيب 
البيان.ونقلت حمطة تليفزيون “ا�ض دبليو ار” املحلية عن �شهود 

عيان قولهم اأن املهاجم كان م�شلحا مب�شد�ض اوتوماتيكي.
واأفاد التليفزيون املحلي اأن حار�ض يف امللهى حاول ايقاف املهاجم، 
الذي هاجمه واأ�شابه.ووقع الهجوم بعد يومن من مقتل �شخ�ض 
اع��ت��داء ب�شكن وق��ع يف متجر  ب��ج��روح يف  اآخ��ري��ن  واإ���ش��اب��ة �شتة 
اعتقال  من  ال�شرطة  تتمكن  اأن  قبل  الأملانية  هامبورغ  مبدينة 

املهاجم.

املنظمة العربية للهال الأحمر تدين باك�شتان تنتخب رئي�شا جديدا للوزراء غدًا 
ا�شتهداف مكة املكرمة ب�شاروخ بالي�شتي •• ا�سالم اباد,-اأ ف ب:

غداً  الباك�شتاين  ال��ربمل��ان  يجتمع 
ال��ث��اث��اء لن��ت��خ��اب رئ��ي�����ض وزراء 
ج��دي��د ب��ع��د ق���رار امل��ح��ك��م��ة العليا 
بالباد اإقالة نواز �شريف املتورط 

يف ق�شية ف�شاد.
�شقيق  احل����اك����م  احل������زب  و����ش���م���ى 
له،  خليفه  �شهباز  الأ�شغر  �شريف 
لكن ينبغي عليه اأول الفوز مبقعد 

�شريف ال�شاغر يف الربملان.
ال�شامية  الرابطة  ح��زب  و�شمى 
يحظى  ال�����ذي  ل��ب��اك�����ش��ت��ان-ن��واز، 
باأغلبية الربملان املوؤلف من 342 
مقعدا، وزير النفط ال�شابق �شهيد 
حقان عبا�شي رئي�شا للوزراء ب�شكل 

•• الريا�س -وام: 

اأدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهال الأحمر 
احلوثي  ملي�شيات  اإط����اق  ب�����ش��دة  الأح��م��ر  وال�شليب 
مكة  جت���اه  امل����دى  ط��وي��ل  بالي�شتيا  ���ش��اروخ��ا  و���ش��ال��ح 

املكرمة مهبط الوحي وقبلة امل�شلمن.
الدنيئة  املحاولة  ه��ذه  اإن  لها  بيان  يف  املنظمة  وذك��رت 
والبائ�شة متثل تطورا خطريا لنتهاك حرمة العا�شمة 
املقد�شة ومهد الر�شالة .. داعية اإىل اأخذ كافة الجراءات 
القانونية ال�شارمة �شد هذه املمار�شات الإجرامية التي 
ومقد�شاتها  الإ�شامية  الأم��ة  بحرمة  امل�شا�ض  حت��اول 
مو�شم مقد�ض  ويف  ع��ام  م��ن  اأق��ل  خ��ال  الثانية  للمرة 
ي��ع��د م��ن الأ���ش��ه��ر احل����رم .وط��ال��ب��ت امل��ن��ظ��م��ة املجتمع 

الدويل باأخذ م�شاألة العتداء على املقد�شات الإ�شامية 
اأو يف القد�ض  املكرمة  يف الفرتة الأخ��رية �شواء يف مكة 
اأي  اأن  اإىل  .. لفتا  ال�شريف على حممل جاد وقانوين 
املقد�شات  م��ن  اأي  �شد  مبا�شر  هجوم  اأو  متعمد  عمل 
للقانون  وان��ت��ه��اك��ا  خ��ط��ريا  منحى  ي�شكل  الإ���ش��ام��ي��ة 
الإن�������ش���اين ال���دويل.ك���م���ا دع����ت امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل وكل 
الإجرائية  اخلطوات  كل  اأخ��ذ  اإىل  الإقليمية  املنظمات 
القانون  هذا  ملبادئ  وفقا  باملقد�شات  العابثن  ملحا�شبة 
الإجرامي. وجددت  اأفعالهم  العقاب على  الذي يوجب 
الأحمر  وال�شليب  الأح��م��ر  الهال  وجمعيات  املنظمة 
العربية كافة موقفها الدائم واإدانتها التامة لأي عمل 
ي�شتهدف قبلة امل�شلمن اأو اأي عمليات ت�شتهدف اأماكن 

العبادة اأو املدنين اأيا كان م�شدرها .

موؤقت.
واأعلنت املحكمة العليا يف باك�شتان 
نواز  ال������وزراء  رئ��ي�����ض  ان  اجل��م��ع��ة 
ف�شاد  ق�شية  يف  امل���ت���ورط  ���ش��ري��ف 
يعني  ما  بالأهلية،  يتمتع  يعد  مل 
فرتته  ي��ن��ه��ي  اأن  ق���ب���ل  ت��ن��ح��ي��ت��ه 

الثالثة على راأ�ض احلكومة.
ت�شريبات  اث���ر  الت��ه��ام��ات  وت���اأت���ي 
ال���ت���ي ك�����ش��ف��ت العام  ب��ن��م��ا  وث���ائ���ق 
امل��ا���ش��ي ع��ن ال��ب��ذخ يف من��ط حياة 
ملف  اإىل  واأ���ش��ارت  �شريف،  عائلة 
التي ميتلكونها  الفخمة  العقارات 

يف لندن.
واأفادت مذكرة ل�شكرتارية الربملان 
بر�ض  فران�ض  وكالة  عليها  اأطلعت 
�شرت�شل  ال��رت���ش��ي��ح...  “اأوراق  اأن 

للربملان الثنن يف الثانية ظهرا” 
بالتوقيت املحلي.

الربملان  اأن  امل����ذك����رة  واأو����ش���ح���ت 
�شيجتمع الثاثاء يف الثالثة ظهرا 

لنتخاب رئي�ض الوزراء .

ويتوىل �شهباز من�شب كبري وزراء 
يف  ع�شو  اأن���ه  كما  البنجاب  ولي���ة 
جم��ل�����ض ال����ولي����ة، ول���ذل���ك يجب 
اأن  قبل  الوطني  للربملان  انتخابه 

ي�شبح رئي�شا جديدا للوزراء.
وال�شبت، اأكدت اللجنة النتخابية 
انتخابات  اج������راء  ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة 
جديدة يف دائرة �شريف النتخابية 
تتمتع  حيث  البنجاب  يف  ال�شابقة 
الأ�شرة بنفوذ كبري يف عملية رمبا 

ت�شتغرق 45 يوما.
ال���ربمل���ان على  ي��واف��ق  اأن  وي��ت��وق��ع 
تويل عبا�شي من�شب رئي�ض الوزراء 
الرابطة  ح��زب  لأن  ن��ظ��راً  امل��وؤق��ت 
ال�شامية لباك�شتان-نواز يحظى 
باأغلبية الربملان املوؤلف من 342 

مقعدا.ويحتمل اأن تطرح املعار�شة 
الوزراء  لرئا�شة  مر�شحها  كذلك 
اأن��ه ل يحظى بفر�شة كبرية  رغم 
للح�شول على الأ�شوات الازمة.

زعيم  خ������ان  ع�����م�����ران  وي���خ���ط���ط 
املعار�شة واخل�شم ال�شيا�شي الأبرز 
ل�شريف لتنظيم م�شرية لاحتفال 
ا�شام  العا�شمة  يف  �شريف  باإبعاد 
اباد يف وقت لحق من يوم الحد. 
وم���ع ت���وايل م��زاع��م ال��ف�����ش��اد التي 
يف  ال��ن��اف��ذة  �شريف  اأ���ش��رة  ت�شرب 
خال  ب��ال��ب��اد  ال�شيا�شية  احل��ي��اة 
ال��ع��ق��ود ال��ث��اث��ة ال��ف��ائ��ت��ة، ي�شعى 
خان لعب الكريكيت الذي حتول 
ل��ل��ف��وز ب��دع��م حلزبه  ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ة، 

الن�شاف«. “طريق 

رغم عودة مظاهر احلياة بعد هزمية داع�س

�شكان �شرق املو�شل متوج�شون من امل�شتقبل 
•• املو�سل-اأ ف ب:

ت��غ�����ض ���ش��اح��ي��ة ق��وق��ج��ل��ي �شرق 
امل��و���ش��ل ب��احل��رك��ة واجل��ل��ب��ة مع 
و�شط  ن�شاطه  ال�����ش��وق  ا�شتئناف 
�شجيج اأبواق ال�شيارات والبائعن 
اأخ��رى، لكن لدى  العائدين مرة 
ال��ع��راق��ي��ة القليل  امل��دي��ن��ة  ���ش��ك��ان 
م��ن الأم���ل ب��ع��ودة احل��ي��اة اىل ما 
املدمرة  احل��رب  قبل  عليه  كانت 

على املدى القريب.
يون�ض  ���ش��اب��ق،  ع�����ش��ك��ري  وي��ع��رب 
ع����ب����داهلل، ع���ن ه���واج�������ض اأه����ايل 
قب�شة  يف  وق���ع���ت  ال���ت���ي  امل���دي���ن���ة 
ت���ن���ظ���ي���م ال�����دول�����ة الإ����ش���ام���ي���ة 
قبل   2014 ع����ام  ���ش��ي��ف  م��ن��ذ 
ال�شهر عرب قوله  ا�شتعادتها هذا 
لوكالة فران�ض بر�ض اإن “املو�شل 

لن تعود كما كانت«.
ويعر�ض الرجل البالغ من العمر 
اقامه و�شط  ك�شك  يف  عاما   60
غيار  ق��ط��ع  ال�������ش���وق  يف  ال���ب���اع���ة 
كما  حممولة  وهواتف  لل�شيارات 
ك���ذل���ك م���ع اح����د جريانه  ي���ق���وم 
التلفزيون  اأج�����ه�����زة  ب��ت�����ش��ل��ي��ح 
وغريها من الأدوات الكهربائية.

ال�شواحي  يف  الواقعة  وقوقجلي 
وت�شكل  املو�شل  ملدينة  ال�شرقية 
م���ف���رتق ط�����رق، ك���ان���ت م���ن اأول 
ا�شتعادتها  مت���ت  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 
م��ن تنظيم داع�����ض الإره���اب���ي يف 
نوفمرب املا�شي، قبل وقت طويل 
من  الغربي  ال�شطر  ا�شتعادة  من 
اأُع��ل��ن عن حتريره  ال��ذي  املدينة 

قائا  ال�������ش���رب  اإىل  وال������رم������ان 
لتقوم  الكثري  احل��ك��وم��ة  “امام 
لإعادة  الوقت  بع�ض  يلزمها  ب��ه. 
تنظيم الأمور ليعود كل �شيء اىل 

طبيعته«.
هي  الأول����������وي����������ة  ان  واع�������ت�������رب 
من  التحتية  البنى  ب��ن��اء  لإع����ادة 

م�شت�شفيات وج�شور وطرق.
من جهته، قال عمر احلياين ان 
الأمن واإعادة الإعمار �شي�شاعدان 
غادروا  �شخ�ض  مليون  ع���ودة  يف 
ان  ن���اأم���ل  اهلل.  ���ش��اء  ان  امل��و���ش��ل 
روحها   م��ن  قليا  اليها  ي��ع��ي��دوا 
اأي�شا م�شاعدة  لكن ذلك يتطلب 
مالية من املجتمع الدويل. ومنذ 

عدة اأ�شهر، 
الداخلية  امل��اب�����ض  ب��ائ��ع  ا�شتعاد 

الن�شائية هذا ن�شاطه.
تفعل  ل  احل��ك��وم��ة  ان  واأ����ش���اف 
يتدبرون  ال��ن��ا���ض  وت����رتك  �شيئا 
اإل ان  ال�����ش��اب��ق  ك��م��ا يف  ام���وره���م 
ال�شاب البالغ من العمر 32 عاما 

ي�شعر باحلرية وال�شعادة الآن. 
احلكم  اىل  جت����ارت����ه  ادت  وق�����د 
ب���اجل���ل���د م����رت����ن يف ظل  ع���ل���ي���ه 
النماذج  “لن  امل��ت��ط��رف��ن  ح��ك��م 
مل  الثياب  لعر�ض  البا�شتيكية 
انها  اإىل  م�شريا  م�شموحة  تكن 

مغطاة حاليا باثواب �شفافة.
الحتفاظ  علينا  احلياين  وتابع 
اأن��ه ح��ذر كذلك من  اإل   ، بالمل 
متجره الواقع يف قوقجلي اإذا مل 
تتغري الأمور، فاإن احلرب �شتعود 

و�شيغادر اجلميع.

احلكومة �شائدا يف املنطقة.
ففي مكان ابعد قليا، يردد بائع 
داع�ض،  نوؤيد  اننا  “يقولون  �شاي 
ي��ع��رف��ون اجل���ه���ات التي  ل��ك��ن��ه��م 

�شمحت لهم بالدخول«.
العراقي  للربملان  حتقيق  وك�شف 
يف اأغ�شط�ض عام 2015، ان كبار 
ال�شباط وامل�شوؤولن احلكومين 
لعبوا دورا رئي�شيا يف وقوع كارثة 
املو�شل، واإ�شعاف قدرات اجلي�ض 
ب��دوره، قال عبداهلل ل  العراقي. 

ر�شميا يف العا�شر من يوليو.
الثمانية  ال�������ش���ه���ور  ف�����رتة  ل���ك���ن 
التنظيم  ط��رد  منذ  م�شت  ال��ت��ي 
امل���ت���ط���رف م���ن ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة ل 

تدفع يون�ض اإىل التفاوؤل.
وقال بينما كانت نظراته ال�شاخرة 
اإن  امللتوية  نظاراته  رغم  ظاهرة 
“احلكومة ل تفعل �شيئا، ال�شكان 
يتولون تنظيف ال�شوارع، كما مل 

تتم اعادة اعمار �شيء«.
من جهته، قال �شريكه عمار اكرم 

ال���ذي ف��ر م��ن امل��ع��ارك يف البلدة 
الأخ���رى  ال�شفة  ع��ل��ى  ال��ق��دمي��ة 
من نهر دجلة “لقد تدمر منزيل 
ول اموال لدي لأعيد ترميمه، ل 
���ش��اأف��ع��ل او اىل من  اأع����رف م���اذا 
الذين  الآلف  ه��ن��اك  ���ش��اأت��وج��ه  

يواجهون هذه امل�شالة«.
احلكومة  ان��ه��م  غا�شبا  وا���ش��اف 
يعتربوننا  لأن��ه��م  ي�شاعدوننا  ل 

جميعا من داع�ض.
وي�����ب�����دو ان������ع������دام ال����ث����ق����ة جت����اه 

م���ن امل��ن��ت��ج��ات، والأ����ش���ع���ار باتت 
معقولة. بعد ان كانت ثاث مرات 

اأكرث اأثناء حكم اجلهادين.
ال�شوق،  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل��م��ر  ويف 
تنت�شر اأك�شاك العطور الرخي�شة، 
ومنتجات  ال�������ش���ع���ر  و����ش���ب���غ���ات 
للنحافة تظهر اأج�شاد الن�شاء اىل 
واخل�شار  ال�����ش��م��ك  ب��اع��ة  ج��ان��ب 

واجلوز وغريها.
جا�شم  حم���م���د  ال���ب���ائ���ع  وي����دع����و 
والتفاح  ال��ع��ن��ب  اك����وام  وراء  م��ن 

هنا،  الأمريكيون  يبقى  ان  يجب 
ب��اإم��ك��ان��ه��م ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى كل 
فاإن  �شيئا،  هذا. وعندما يقولون 

الخرين ي�شغون اليهم .
البدء  اىل  م�شطرة  انها  وق��ال��ت 
فرارها  ب��ع��د  ال�شفر  نقطة  م��ن 

من اجلانب الغربي للمدينة.
ويف �شوق النبي يون�ض الذي يبعد 
ب�شعة كيلومرتات عن قوقجلي، 

يبدو الأفق اأكرث ات�شاعا.
املزيد  هناك  الزبائن  اح��د  وق��ال 

بتحويل  يقومون  اإنهم  بهم،  اأث��ق 
اأ�شاف  الأموال ل�شاحلهم ، لكنه 
انهم يقومون بعمل جيد بالن�شبة 
ا�شتدرك  ال��ب��ائ��ع  ان  اإل  ل��اأم��ن. 
م�شاكل  ه��ن��اك  :���ش��ت��ك��ون  ق��ائ��ا 
اإىل  ا����ش���ارة  يف  امليلي�شيات”  م���ع 
التي  امل�شلحة  املحلية  اجلماعات 
ك��ان��ت ت��ت��ن��اف�����ض يف امل��دي��ن��ة قبل 

و�شول املتطرفن.
الربعينيات  يف  ام����راة  وت�����ش��ارك 
قائلة:  تعمل خياطة يف احلديث 

ال�شينية، رمي غيوكيانغ، يف بيان 
اإن العر�ض الع�شكري يرمي خللق 
التا�شع  امل��وؤمت��ر  قبل  جيد  م��ن��اخ 
ال�شيني  ال�شيوعي  للحزب  ع�شر 
العام  ه�����ذا  م����ن  وق�����ت لح�����ق  يف 
والذي من املفرت�ض اأن مينح �شي 

ولية جديدة على راأ�ض الباد.
الع��������ام  و������ش�����ائ�����ل  ُت����������دع  ومل 
الذي  احل��دث  لتغطية  الجنبية 

بثه التلفزيون الوطني.
�شيارة  يف  واق��ف��ا  الرئي�ض  وظ��ه��ر 
مك�شوفة من طراز جيب متفّقًدا 

القوات.
وك��رر ع��ب��ارة اأي��ه��ا ال��رف��اق، �شكراً 
متوجًها  بجد!  عِملتم  لقد  لكم. 
“نحن  اجابوا  الذين  جنوده  اىل 

يف خدمة ال�شعب!«.
ال�شن  اأعلنت  م��ار���ض،  �شهر  ويف 
اأنها �شرتفع ميزانيتها الدفاعية 
لهذا العام بنحو %7، وهي اأقل 
العام  م��ن��ذ  ���ش��ن��وي��ة  زي����ادة  ن�شبة 

.1991

ث��روت��ه النفطية  ال���ذي رغ���م  ال��ب��ل��د 
ي����واج����ه ن��ق�����ش��ا خ����ط����ريا يف امل������واد 

الغذائية والأدوية.
ورغم قولهم انهم يريدون ال�شام، 
التي  ال�شخ�شيات  م��ن  ع���ددا  اأن  اإل 
�شتفوز يف النتخابات مثل ديو�شدادو 
كابيلو، هدد ب�شجن بع�ض الأ�شخا�ض 
عليه  ت�شيطر  ال���ذي  ال��ربمل��ان  وح���ّل 
الدع����اء  ه��ي��ئ��ة  وبتفكيك  امل��ع��ار���ش��ة 
لويزا  العامة  املدعية  ال��ع��ام.ون��ددت 
الرئي�ض  بتاأييدها  املعروفة  اأورتيغا، 
بامل�ّض  ت�������ش���اف���ي���ز،  ه���وغ���و  ال�������ش���اب���ق 
بالنظام الد�شتوري داعية اىل رف�ض 
وقد  التاأ�شي�شية اجلديدة.  اجلمعية 
اأحدث راأيها ان�شقاقا داخل احلركة.

•• بكني-اأ ف ب:

����ش���دد ال���رئ���ي�������ض ال�����ش��ي��ن��ي �شي 
لبناء  احل����اج����ة  ع���ل���ى  ج��ي��ن��ب��ي��ن��غ 
على  ق��ادر  عاملي  مب�شتوى  جي�ض 
ه��زمي��ة ك��اف��ة الأع������داء ال���غ���زاة ، 
ع�شكري  عر�ض  خ��ال  كلمته  يف 
ال�90  ال��ذك��رى  مبنا�شبة  �شخم 

لتاأ�شي�ض اجلي�ض الأحمر.
العام  يف  احل���ك���م  ت���ول���ي���ه  وم���ن���ذ 
جي�ض  ببناء  �شي  نادى   ،2012
ال�شتعداد  اأه���ب���ة  وع���ل���ى  اأق������وى 
ي��ق��ود اجلهود  ح���ن  ل��ل��ق��ت��ال، يف 
حل�شر �شيطرة احلزب ال�شيوعي 
التحرير  ج��ي�����ض  ع��ل��ى  احل���اك���م 

ال�شعبي الذي يطلق عليه كذلك 
اجلي�ض الأحمر، وهو اأكرب جي�ض 

يف العامل.
األ���ف   12 ال���ع���ر����ض  يف  و�����ش����ارك 
طائرة   700 ون���ح���و  ع�����ش��ك��ري 
املعدات  م���ن  ع�����ش��ك��ري��ة  وق��ط��ع��ة 
اأول مرة ي�شهد �شي  الأر�شية، يف 
ع��ر���ش��ا ع�����ش��ك��ري��ا م��ي��دان��ي��ا بهذا 
الدفاع  وزارة  ب��ح�����ش��ب  احل���ج���م، 

ال�شينية.
واأق��ي��م ال��ع��ر���ض، ال���ذي مل ُيعلن 
عنه حتى م�شاء ال�شبت، يف قاعدة 
منغوليا  منطقة  يف  ت�����ش��وري��خ��ه 
�شمال  ذات���ي���ة احل��ك��م  ال��داخ��ل��ي��ة 

الباد.

وق��ال �شي فيما ك��ان ي��رت��دي بزة 
ع�شكرية مموهة العامل باأ�شره ل 
يعي�ض بحالة �شام. يجب حماية 

ال�شام.
وت��اب��ع ال��ي��وم نحن اأق���رب م��ن اأي 
التجديد  ل���ه���دف  م�����ش��ى  وق�����ت 
ونحن  ال�شينية،  لاأمة  العظم 
اأي وقت م�شى  اأكرث من  بحاجة 
ل��ب��ن��اء ج��ي�����ض �شعبي  ال��ت��اري��خ  يف 

قوي.
واأمر �شي اجلي�ض ب�اللتزام ب�شكل 
للحزب،  املطلقة  بالقيادة  ث��اب��ت 
م�شيفا اأن عليه ال�شري اإىل حيث 

ي�شري احلزب.
الدفاع  وزارة  با�شم  الناطق  وقال 

•• كراكا�س-اأ ف ب:

يف  اأم�����ض  الق����رتاع  �شناديق  فتحت 
تاأ�شي�شية  جمعية  لنتخاب  فنزويا 
الرئي�ض  ق���رر  ال�����ش��اح��ي��ات  وا���ش��ع��ة 
ال���ف���ن���زوي���ل���ي ن���ي���ك���ول����ض م��������ادورو 
ا�شتحداثها واعدا باأنها �شت�شع حدا 
يف  والقت�شادية  ال�شيا�شية  لاأزمة 

الباد عرب اإعادة �شياغة الد�شتور.
م��ادورو يف حتقيق رغبته  فقد جنح 
مع انتخاب اأن�شاره جمعية تاأ�شي�شية 
رغم  م��ع��ار���ش��ة،  دون  م���ن  ج���دي���دة 
ت�شببت  ال��ت��ي  العنيفة  ال��ت��ظ��اه��رات 
مبقتل اأكرث من مئة �شخ�ض واإدانة 

دولية قوية.
واأك����د م����ادورو خ���ال اج��ت��م��اع ام�ض 
انت�شار  اأم����ام  “اأننا  ال�����ش��ب��ت  الأول 
انتخابي كبري. مل يتمكنوا من منع 
والأمر  التاأ�شي�شية  اجلمعية  ت�شكيل 

قد اأ�شبح واقعا �شيا�شيا«.
وامل���م���ار����ش���ات ال���ت���ي ح�����ش��ل��ت خال 
بالر�شا�ض  القتل  م��ن  ال��ت��ظ��اه��رات 
وجرائم القتل الغوغائي والتخريب 
واإحراق املباين وال�شاحنات و�شّل املدن 
للدموع  امل�شيل  الغاز  ا�شتخدام  عرب 
احلارقة،  والقنابل  احلجارة  ور�شق 
فاقمت الأزمة يف هذا البلد املنق�شم 
وع��ل��ى ح��اف��ة الن��ه��ي��ار الق��ت�����ش��ادي.
منع  يف  امل��ع��ار���ش��ة  ف�شلت  اأن  وب��ع��د 
التظاهرات  ع���رب  م�����ادورو  م�����ش��روع 
والإ����ش���راب���ات وق��ط��ع ال��ط��رق، دعت 
اىل جتمع حا�شد الأحد يف كاراكا�ض 
واىل قطع الطرق الرئي�شية، رغم اأن 

�شجن كل من  ح��ذرت من  احلكومة 
�شيعرقل عملية القرتاع.

با�شم  غيفارا  فريدي  النائب  اعترب 
الدميقراطية  ال�����وح�����دة  حت����ال����ف 
الح���ت���ي���ال  ع���م���ل���ي���ة  اأن  امل����ع����ار�����ض 
اأخطر  ه��ي  والنتخابي  الد�شتوري 

خطاأ تاريخي ارتكبه مادورو.
ال��ت��ح��ال��ف اجلمعية  ه���ذا  وي��رف�����ض 
الأحد  �شتنتخب  ال��ت��ي  التاأ�شي�شية 
ا�شتفتاء م�شبق  تاأِت نتيجة  لأنها مل 
نظم  الن����ت����خ����اب����ات  ق�����ان�����ون  ولأن 
بطريقة ت�شمح للحكومة بال�شيطرة 
يوؤ�ش�ض  د����ش���ت���ورا  ت��ك��ت��ب  ك���ي  ع��ل��ي��ه��ا 

لدكتاتورية �شيوعية.
داتانالي�شي�ض  معهد  رئ��ي�����ض  وراأى 

لوي�ض  ال�������������راأي  ل�����ش����ت����ط����اع����ات 
التاأ�شي�شية  اجلمعية  اأن  فان�شانتي 
التي �شتنتخب لن حتّل م�شاكل البلد 
اإمنا م�شكلة الثورة التي ل ميكن اأن 

تفوز يف النتخابات.
ال�شلطات  فان  املعهد،  هذا  وبح�شب 
والع�شكرية  والنتخابية  الق�شائية 
التاأ�شي�شية  وجمعيته  م��ادورو  تدعم 
امل���ئ���ة من  80 يف  م����ن  اأك������رث  ل���ك���ن 
ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ن ل ي����وؤي����دون ادارت�����ه 
منهم  امل��ئ��ة  يف   72 وح���وايل  للباد 

يعار�شون م�شروعه.
اجلمعية  اأن  م������������ادورو  وي����ع����ت����رب 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة ����ش���روري���ة ل��ل��ح��ّد من 
القت�شاد يف  ولن��ق��اذ  العنف  اأع��م��ال 

فنزويا تنتخب جمعية تاأ�شي�شية رغم الحتجاجات الرئي�س ال�شيني يلمح اإىل تعزيز قدرات اجلي�س
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الأحد  ام�ض  الفرن�شي(  )ال��ربمل��ان  الوطنية  اجلمعية  رئي�ض  اأ���ش��اد 
ب��ت��م��ري��ر م�����ش��روع��ي ق��ان��ون��ن، ي��ه��دف��ان اإىل ت��وف��ري ق���در اأك����رب من 

ال�شفافية احلكومية.
وقال رئي�ض جمل�ض النواب يف الربملان الفرن�شي، فران�شوا دو روجي 
بناء  ب�شاأن  اإن��ه  دميون�ض(  دو  ج��ورن��ال  )ل��و  �شحيفة  م��ع  مقابلة  يف 

جمل�ض جديد.
وتاأتي الإجراءات الإ�شاحية بعد حملة رئا�شية، مليئة بالف�شائح، 
تركزت على �شوء ا�شتخدام املوارد املالية، مبا يف ذلك وظائف برملانية 
وهمية و�شوء ا�شتخدام الأموال العامة، وي�شمل م�شروعاً القانونن 
بنوداً لتخاذ اإجراءات �شارمة �شد حماباة الأقارب، مبا يف ذلك منع 

اأع�شاء الربملان من توظيف اأع�شاء الأ�شر املقربن.
مثل  امل�شالح،  ت�شارب  م��ن  امل��زي��د  لتفادي  اإج����راءات  اأي�����ش��اً  وه��ن��اك 
من  م��دف��وع��ات  على  يح�شلون  ال��ذي��ن  امل�شرعن  على  ق��ي��ود  ف��ر���ض 
هيئات حكومية، ومت مترير م�شروعي القانونن باأغلبية �شاحقة يف 
اأن يدر�ض  املقرر  ال�شبت، ومن  الأول  اأم�ض  الوطنية م�شاء  اجلمعية 

جمل�ض ال�شيوخ م�شروعي القانونن يف الأيام املقبلة.

 12 الأح��د، مبقتل  ام�ض  الرتكية لاأنباء،  الأنا�شول  وكالة  اأف��ادت 
جنوب  عمليات  يف  الكرد�شتاين  العمال  ح��زب  منظمة  م�شلحي  من 

�شرقي الباد و�شمايل العراق.
تركية  مقاتات  اأن  ال��رتك��ي��ة،  الأرك����ان  رئا�شة  ع��ن  ال��وك��ال��ة  ونقلت 
اأم�ض على مواقع للمنظمة يف منطقتي زاب وميتينا، دمرت  اأغ��ارت 
اأ�شخا�ض،  ثاثة  وقتلت  ومغارتن،  اأ�شلحة  مواقع  ثاثة  خالها 

بح�شب تقديرات اأولية.
امل�شلحة  ال��ق��وات  اأن  ت��رك��ي��ا،  ���ش��رن��اق، ج��ن��وب �شرقي  واأع��ل��ن��ت ولي���ة 
الرتكية �شّنت عملية �شد خمابئ املنظمة يف منطقة فارا�شن بريف 
ق�شاء بيت ال�شباب، �شمال �شرقي الولية ما اأ�شفر عن مقتل ت�شعة 

من عنا�شر املنظمة.
اإرهابية  انف�شالية  اأن��ه��ا  على  املنظمة  الرتكية  ال�شلطات  وت�شنف 
اجلي�ض  وم��واق��ع  ق��وات  معظمها  ي�شتهدف  هجمات  ب�شن  وتتهمها 
ومواقعها جنوب  عنا�شرها  با�شتهداف  املقابل  وتقوم يف  وال�شرطة. 

�شرقي الباد ويف �شمال العراق.

اأعلنت النيابة العامة الفنزويلية اأن جمموعة اقتحمت منزل املر�شح 
املحامي  الح��د،  الفنزويليون  ينتخبها  التي  التاأ�شي�شية  للجمعية 
جنوب  يف  بوليفار  �شيوداد  يف  عاما(   39( بينيدا  فيليك�ض  خو�شيه 
دوافع  تذكر  ان  دون  م��ن  م���رارا،  ال��ن��ار  عليه  واطلقت  ال��ب��اد  �شرق 

اجلرمية.
اأج����واء من  و���ش��ط  ف��ن��زوي��ا،  الأح���د يف  الق����رتاع  وفتحت �شناديق 
التوتر، لنتخاب جمعية تاأ�شي�شية من �شاأنها اإدارة الباد لفرتة غري 
الذي  م��ادورو  نيكول�ض  ال�شرتاكي  الرئي�ض  م�شروع  وهو  حم��ددة، 

ترف�شه املعار�شة ويواجه انتقادات دولية.
قتل  يوليو  العا�شر من متوز  ففي  يقتل.  ال��ذي  الثاين  هو  واملر�شح 
خو�شيه لوي�ض ريفا�ض خال حملته النتخابية يف مدينة ماراكاي 
)و�شط �شمال(.والبلد الأول يف ت�شدير النفط يف اأمريكا الاتينية 
على حافة النهيار الإقت�شادي، وي�شهد تظاهرات مناه�شة للحكومة 
مت قمعها ما اأدى اىل �شقوط نحو مئة قتيل وجرح وتوقيف الآلف.

ك��اراك��ا���ض واىل قطع  الأح���د يف  امل��ع��ار���ش��ة اىل جتمع حا�شد  ودع���ت 
اأن احلكومة حذرت من عقوبة �شجن ت�شل  الطرق الرئي�شية، رغم 

حتى 10 �شنوات على كل من �شيعرقل عملية القرتاع.
و�شّرح مادورو من مركز القرتاع اأنا الناخب الأول يف الباد. اأطلب 
حقه  ممار�شة  م��ن  ال�شعب  يتمكن  ك��ي  فنزويا  ي��ب��ارك  اأن  اهلل  م��ن 
اأراد  ترامب  دون��ال��د  الإم��رباط��ور  اأن  معتربا  بحرية،  الدميقراطي 

منع ال�شعب الفنزويلي من ممار�شة حقه يف القرتاع.
وع�شية النتخابات، اأكد مادورو اأننا نرتقب انت�شار انتخابي كبري. 
اأ�شبح  التاأ�شي�شية والأم��ر قد  مل يتمكنوا من منع ت�شكيل اجلمعية 

واقعا �شيا�شيا.

عوا�سم

باري�س

�أنقرة

كر�كا�س

اإ�شتونيا تاأمل مبزيد من الدعم 
الع�شكري من وا�شنطن 

•• وا�سنطن-وكاالت:

الع�شكري  الدعم  من  املزيد  على  احل�شول  يف  اأملها  عن  اإ�شتونيا  اأع��رب��ت 
من الوليات املتحدة الأمريكية من خال زيارة نائب الرئي�ض الأمريكي 
مايك بن�ض ام�ض الأحد، وتاأمل اأي�شاً يف زيادة الدعم من اجلناح ال�شرقي 
حللف �شمال الأطل�شي “ناتو”، وذلك بح�شب ت�شريحات رئي�ض احلكومة 
بافالت”  “اإ�شتاي  راتا�ض يف ت�شريحات خا�شة ل�شحيفة  الإ�شتونية يوري 

الإ�شتونية اليومية.
وبح�شب تقرير ال�شحيفة، تعتزم اإ�شتونيا املطالبة بالدعم يف الدفاع اجلوي 

وبتمركز �شواريخ م�شادة للطائرات يف منطقة البلطيق.
ي�شار اإىل اأن اإ�شتونيا وجارتيها لتفيا وليتوانيا، الأع�شاء بحلف الأطل�شي، 
تقع على احلدود مبا�شرة مع رو�شيا، وت�شاورها جميعاً خماوف على اأمنها 

ب�شبب النزاع امل�شتمر يف منطقة �شرقي اأوكرانيا.
ويعتزم نائب الرئي�ض الأمريكي اللتقاء مع روؤ�شاء حكومات الدول الثاث 
املتمركزة يف  الأطل�شي  اأي�شاً مع جنود كتيبة حلف  الإثنن واللتقاء  غداً 

اإ�شتونيا، ومن املقرر اأن يتوجه بعد ذلك اإىل جورجيا واجلبل الأ�شود.
وكانت الوليات املتحدة نقلت للمرة الأوىل �شواريخ باتريوت ب�شكل موؤقت 
اإىل ليتوانيا من اأجل مناورة جوية يف يوليو اجلاري، ودعت رئي�شة ليتوانيا 
منطقة  يف  اجل���وي  ال��دف��اع  لأنظمة  دائ���م  لتمركز  و�شكايتي  جريبا  دال��ي��ا 

البلطيق خال زيارة تدريب ع�شكري الأ�شبوع املا�شي.

بدء متارين ع�شكرية بن 
الوليات املتحدة وجورجيا 

•• فازياين-اأ ف ب:

بداأت جورجيا والوليات املتحدة اأم�ض اأكرب متارين ع�شكرية م�شرتكة بن 
البلدين يف اآخر ا�شتعرا�ض للدعم الذي تقدمه وا�شنطن للدولة القوقازية 
ال�شغرية التي واجهت رو�شيا.وياأتي انطاق التمارين قبل يوم من و�شول 
نائب الرئي�ض الأمريكي مايك بن�ض اإىل تبيلي�شي يف زيارة ت�شتغرق يومن 
من املتوقع اأن يوؤكد خالها دعم وا�شنطن رغبة جورجيا يف الن�شمام اإىل 
حلف �شمال الأطل�شي.وي�شارك نحو 800 جندي جورجي و1600 ع�شكري 
اأمريكي يف تدريبات نوبل بارترن 2017 ، الأكرب يف تاريخ الدولة القوقازية 
منذ انخرطت يف حرب مع رو�شيا ا�شتمرت عدة اأيام عام 2008.واأ�شار وزير 
الدفاع اجلورجي ليفان ايزوريا اإىل اأن حجم التدريبات غري م�شبوق م�شرا 
وعلى  الأطل�شي،  �شمال  حلف  اأع�شاء  يوليه  ال��ذي  الدعم  تو�شح  اأنها  على 

راأ�شهم الوليات املتحدة، جلورجيا.
القتالية  دباباتها  من  ع��ددا  الأ���ش��ود  البحر  عرب  املتحدة  ال��ولي��ات  واأر�شلت 
“ام2  ط��راز  م��ن  قتالية  م�شاة  ومركبات  اأب��رام��ز  اأم1  ط��راز  م��ن  الرئي�شية 

اغ�شط�ض.  12 حتى  �شت�شتمر  التي  باملناورات  براديل” للم�شاركة 
واأملانيا و�شلوفينيا  ارمينيا  400 جندي من  التمارين كذلك  و�شي�شارك يف 
حلف  اإىل  الن�شمام  جورجيا  حماولة  وبريطانيا.وكانت  واأوكرانيا  وتركيا 
�شمال الأطل�شي اأغ�شبت رو�شيا وبلغ التوتر بن البلدين اأوجه عام 2008 
اجلنوبية  اأو�شيتيا  منطقة  ح��ول  ال��ن��زاع  ب�شبب  ق�شرية  ح��رب  ان���دلع  اث��ر 
حلف  ق��ادة  تعهد  بوخار�شت،  يف   2008 ع��ام  عقدت  قمة  النف�شالية.ويف 
الأطل�شي باأن جورجيا �شت�شبح ع�شوا يف احللف. ولكن الأمل �شئيل بتحقيق 
ذلك يف امل�شتقبل املنظور اذ تخ�شى الدول الغربية من الت�شعيد مع مو�شكو.

نتانياهو يدافع عن اإزالة “البوابات” من مداخل الأق�سى

الفل�شطينيون ي�شجلون هدفا نادرا يف املرمى الإ�شرائيلي 

كوريا ال�شمالية تعترب جتربتها ال�شاروخية »حتذير« لوا�شنطن 

ال�شرطة الإ�شرائيلية تعتقل 8 فل�شطينين يف يافاقاذفتان اأمريكيتان حتلقان فوق �شبه اجلزيرة الكورية 
ناجحة اأخرى لإطاق �شاروخ بالي�شتي عابر للقارات 
الأمريكي  الرئي�شي  الرب  كل  على �شرب  قدرته  اأثبت 
مما اأثار حتذيرا �شديدا من الرئي�ض الأمريكي دونالد 

ترامب.
القاذفتن  اإن طلعة  الأمريكي  �شاح اجلو  بيان  وقال 
الأخرية  ال�شاروخية  التجربة  على  مبا�شرا  ردا  كانت 

والتجربة التي �شبقتها يف الثالث من يوليو متوز.
قاعدة  م��ن  انطلقتا  ال��ق��اذف��ت��ن  اأن  ال��ب��ي��ان  واأ����ش���اف 
اإليهما خال  تن�شم  اأن  قبل  ج��وام  اأمريكية يف  جوية 
التدريب مقاتلتان اإحداهما يابانية والثانية من كوريا 

اجلنوبية.

•• وا�سنطن- رويرتز:

اإن قاذفتن  اأم�����ض   ق��ال �شاح اجل��و الأم��ري��ك��ي يف بيان 
�شبه  ف���وق  ح��ل��ق��ت��ا  )بي1-بي(  ط����راز  م���ن  اأم��ري��ك��ي��ت��ن 
اجلزيرة الكورية ردا على التجارب ال�شاروخية الأخرية 

لكوريا ال�شمالية.
اإحدى  ال��ي��وم حتليق  واأظ��ه��ر فيديو ���ش��وره �شاح اجل��و 
اأ�شان  ق��اع��دة  ف��وق  منخف�ض  م�شتوى  على  ال��ق��اذف��ت��ن 
اجلوية يف كوريا اجلنوبية وتنفيذ عملية للتزود بالوقود 

يف اجلو.
اأج��رت يوم اجلمعة  جتربة  اإنها  ال�شمالية  وقالت كوريا 

اأطلقت �شراح اأحدهم ب�شرط الكفالة. وندد امل�شيعون يف 
ال�شاب  بقتل  الإ�شرائيلية  ال�شرطة  بجرمية  هتافاتهم 

واحتجازه ل�شاعات.
وحررت ال�شرطة الإ�شرائيلية اجلثمان بعد مفاو�شات 

مع عائلته.
وت�شود حالة من الغ�شب والتوتر يف يافا، عقب انت�شار 

نباأ مقتل ال�شعدي،
 فيما تنت�شر قوات كبرية من ال�شرطة يف �شوارع املدينة 

خ�شية جتدد املواجهات.
واأغلقت ال�شرطة العديد من �شوارع يافا جتنباً لندلع 

املواجهات. 

•• تل اأبيب-وكاالت:

اعتقلت ال�شرطة ال�شرائيلية، �شباح ام�ض الأحد، 8 �شبان 
الذي  ال�شعدي  مهدي  ال�شاب  جنازة  خ��ال  فل�شطينين، 

قتل بر�شا�ض ال�شرطة يف مدينة يافا.
م�شرية  انتهاء  “بعد  اإن���ه  ال�شرائيلية،  ال�شرطة  وق��ال��ت 
باأزقة  مواقع  عدة  يف  �شبان  جمموعات  جتمهرت  اجلنازة 
يافا، واندلعت مواجهات مع قوات ال�شرطة، اأ�شعل خالها 
ال�شبان النار يف احلاويات وال�شيارات املتوقفة على اأطراف 

ال�شوارع واأغلقوا عدة طرق«.
اأ�شخا�ض   8 باعتقال  ال�شرطة  قامت  امل��واج��ه��ات  وخ��ال 

الأردنين قاتل  مع  يحقق  "ال�شاباك" الإ�شرائيلي 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

قالت م�شادر اإ�شرائيلية اأم�ض الأحد، اإن رئي�ض حكومة الحتال الإ�شرائيلي 
بنيامن نتانياهو، اأوعز جلهاز املخابرات العامة “ال�شاباك”، بالتحقيق مع 
جواودة،  حممد  الفتى  قتل  وال��ذي  عمان،  يف  الإ�شرائيلية  ال�شفارة  حار�ض 
اإ�شرائيل  اأن  امل�شادر  املا�شي.واأ�شافت  الأ���ش��ب��وع  حمارنة،  ب�شار  والطبيب 
�شتعر�ض دفع تعوي�ض مايل لعائلة الطبيب، وفقاً ب�شحيفة الغد الأردنية. 
وقالت �شحيفة “يديعوت اأحرنوت”، اإن نتانياهو األقى على جهاز ال�شاباك 
مهمة التحقيق باجلرمية، بعد اأن جرى حتقيق متهيدي من املدعي العام 
اللذين  مندلبليت،  اأفيحاي  للحكومة  الق�شائي  وامل�شت�شار  نيت�شان،  �شاي 
�شيوا�شان الإ�شراف على التحقيق الذي �شيجريه جهاز ال�شاباك.واأ�شارت 

اإ�شرائيل تعهدت لاأردن باإجراء حتقيق معمق واأ�شا�شي، وتابعت اأن  اإىل اأن 
اجلانب الإ�شرائيلي يقول اإنه بناء على التحقيق الأويل، فاإن اأداء احلار�ض 
القاتل كان �شليماً، بزعم اأن الفتى جواودة، ت�شلل من خلف احلار�ض و�شرع يف 

طعنه، وحينها �شحب احلار�ض م�شد�شه واأطلق النار عليه. 
ال�شحيفة، قفز نحو  ورد يف  ما  ب�شار، وح�شب  الطبيب  البيت،  اأم��ا �شاحب 
اأ�شيب  اأن��ه  اإل  الطعن،  يف  ال�شتمرار  من  وليمنعه  عليه،  لي�شيطر  الفتى 

ب�شظية ر�شا�ض، ح�شب مزاعم احلار�ض القاتل.
ونقلت ال�شحيفة عن جهات اأمنية قولهم اإن احلار�ض ما كان ميكنه اأن يتوقع 
ا�شابة الطبيب ب�شظايا ر�شا�شة، واأ�شافوا اأن اإ�شرائيل تنوي دفع تعوي�شات 
خلفية  على  وقعت  الطعن  عملية  اأن  وتزعم  البيت،  �شاحب  لعائلة  �شخية 

اأحداث امل�شجد الأق�شى، ولي�ض ب�شبب جدل حول التاأخر بنقل الأثاث.

•• �سيول-اأ ف ب:

اأع��ل��ن��ت ك��وري��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة اأم�����ض اأن 
بال�شتي  ل�شاروخ  الخ��رية  جتربتها 
حتذير  مبثابة  كانت  للقارات  عابر 
م�شاعيها  ب�شبب  املتحدة  ل��ل��ولي��ات 
بيونغ  على  جديدة  عقوبات  لفر�ض 

يانغ، 
وهددت بالرد على اأي �شربة يف حال 

ا�شتفزتها وا�شنطن ع�شكريا.
جتربتها  ال�شمالية  ك��وري��ا  واأج����رت 
عابر  بال�شتي  ���ش��اروخ  على  الثانية 
الزعيم  وت��ب��اه��ى  ل��ل��ق��ارات اجل��م��ع��ة 
على  الباد  بقدرة  كيم-جونغ-اون 

�شرب الأرا�شي الأمريكية. 
دوليا ووفرت  قلقا  التجربة  واأث��ارت 
ال�شمالية  الذرائع لكوريا  املزيد من 
ملوا�شلة براجمها لاأ�شلحة، بح�شب 
ب��ي��ان ل�����وزارة خ��ارج��ي��ة ب��ي��ون��غ يانغ 

ن�شرته وكالة النباء احلكومية.
ال�شاروخ  جت��رب��ة  ان  ال��ب��ي��ان  واف����اد 
البال�شتي العابر للقارات هدفه هذه 
للوليات  �شارم  حتذير  ار�شال  امل��رة 
الت�شريحات  ت��ط��ل��ق  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة 
حممومة  وح��م��ل��ة  امل��ن��ط��ق��ي��ة  غ���ري 
ل���ف���ر����ض ع���ق���وب���ات و����ش���غ���وط على 
البيان  ه��ذا  ال�شمالية.وياتي  كوريا 

احل����رم ال��ق��د���ش��ي وان��ط��ل��ق��وا منه 
ملهاجمة عنا�شر ال�شرطة.

يف  راأوا  ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ن  ل����ك����ن 
الج�����راءات الأم��ن��ي��ة حم��اول��ة من 
على  �شيطرتها  لب�شط  ا���ش��رائ��ي��ل 
امل���وق���ع، ف��رف�����ش��وا دخ�����ول احل���رم 
منهم  اللف  واأدى  ال���ق���د����ش���ي 
املحيطة  ال���������ش����وارع  يف  ال�������ش���اة 

بامل�شجد ل�شبوعن تقريبا.
واحتجاجات  اع��ت�����ش��ام��ات  وج���رت 
القد�ض  يف  ع��ن��ف  اأع��م��ال  تخللتها 
قتل  ال��غ��رب��ي��ة  وال�����ش��ف��ة  ال�شرقية 
وا�شيب  فل�شطينين  ���ش��ت��ة  ف��ي��ه��ا 
امل���ئ���ات ب���ج���روح يف م���واج���ه���ات مع 

قوات المن ال�شرائيلية.
يف املقابل، اأقدم فل�شطيني على قتل 
ثاثة ا�شرائيلين يف م�شتوطنة يف 
ال��غ��رب��ي��ة، وط��ل��ب رئي�ض  ال�����ش��ف��ة 
بنيامن  ال����ش���رائ���ي���ل���ي  ال���������وزراء 

نتانياهو اإعدام املهاجم.
الفل�شطينية  امل�������ش���وؤول���ة  وت���ق���ول 
ال�����ش��اب��ق��ة دي��ان��ا ب��ط��و ان احل���راك 

الدينية  اخلطوط-  كافة  “جتاوز 
ال��دي��ن��ي��ة، وج��م��ع م�شلمن  وغ���ري 

وم�شيحين واأغنياء وفقراء«.
ال�شيا�شية  القيادة  ان  اىل  وا�شارت 
فيها  مبا  والف�شائل  الفل�شطينية 
حركة فتح التي يتزعمها الرئي�ض 
حممود عبا�ض مل يكن لها دور يف 
ما ح�شل، وان احلراك بداأ عفويا 

وكان يقوده ال�شارع.
واع��ت��ق��د ال��ب��ع�����ض ب���ان���دلع دوام���ة 
دفع  ما  العنف  اأعمال  من  جديدة 
ترامب  دونالد  الرئي�ض المريكي 
املنطقة،  اىل  م��وف��د  اإر�����ش����ال  اىل 
عبد  الردين  العاهل  �شغط  بينما 
الماكن  على  الو�شي  الثاين،  اهلل 
وم�شوؤولون  ال��ق��د���ض،  يف  املقد�شة 
ن��ت��ان��ي��اه��و للرتاجع  ع��ل��ى  اآخ�����رون 
الج��راءات المنية اجلديدة.  عن 
اأدت زي��ارة زعيم   ،2000 العام  يف 
���ش��ارون اإىل  اأري��ي��ل  اآن���ذاك  اليمن 
النتفا�شة  اإ���ش��ع��ال  اإىل  الق�����ش��ى 
دامت  ال��ت��ي  الثانية  الفل�شطينية 

اأكرث من اأربعة اأعوام.
ور�شخ نتانياهو لل�شغوط، فاأزالت 
وقت  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة يف  ال�����ش��رط��ة 
بوابات  الثاثاء  �شباح  م��ن  مبكر 
اأنها  اعلنت  ولكنها  امل��ع��ادن،  ك�شف 
اأخرى  باأجهزة  با�شتبدالها  �شتقوم 
اخلمي�ض  اأق���دم���ت  ث���م  م���ت���ط���ورة. 
اإزال��ة كل التجهيزات المنية  على 

امل�شتحدثة يف املكان.
واحتفل الفل�شطينيون يف ال�شوارع، 
اأب����واق  واأط���ل���ق���وا  ه��ت��اف��ات  ورددوا 
فل�شطيني  علم  وع��ل��ق  ال�����ش��ي��ارات. 
كبري، يف خطوة نادرة للغاية، على 

جدران البلدة القدمية.
وقالت ن�شرين التي كانت تتظاهر 
“نحن ن�شعر بالفرح. اأعي�ض بعيدا 
على  ���ش��ريا  لكنني جئت  ه��ن��ا،  م��ن 

القدام اىل امل�شجد الق�شى«.
وا�شافت “ال�شرائيليون يعتقدون 
�شاء اهلل هذه  ان  انتهى.  الم��ر  ان 

البداية«.
ا�شرائيل  تراجعت  اجلمعة،  م�شاء 

اأي�شا عن قرارها منع الرجال دون 
اخلم�شن عاما من دخول امل�شجد 

الق�شى.
 77% ان  راأي  ا���ش��ت��ط��اع  وق����ال 
م��ن ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ن اع���ت���ربوا هذه 
اخل����ط����وة مب���ث���اب���ة ا����ش���ت�������ش���ام، يف 
“ا�شرائيل  �شحيفة  انتقدت  حن 
هايوم” املقربة من رئي�ض الوزراء 

طريقة تعامله مع هذه الزمة.
احلكومة  ن���ت���ان���ي���اه���و  وي����ت����زع����م 
ا�شرائيل.  تاريخ  الكرث ميينية يف 
ت��ن��ف��ي��ذ حكم  اىل  اجل��م��ع��ة  ودع�����ا 
قتل  ال���ذي  بالفل�شطيني  الع���دام 
خطوة  يف  م�����ش��ت��وط��ن��ن،  ث���اث���ة 
لإر�شاء  تهدف  اإنها  حمللون  راأى 

قاعدته ال�شعبية.
ويقول زالزبريغ هناك �شعور كبري 
اأو�شاط  يف  خ�����ش��و���ش��ا  ب��������الإذلل، 
التيار  ان  اىل  م�����ش��ريا  ال���ي���م���ن، 
احلكومة  ع��ل��ى  ي�����ش��غ��ط  ال��ي��م��ن��ي 
الذلل عرب احل�شول  لعك�ض هذا 

على �شيء اآخر.

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

تراجع  اىل  الفل�شطينيون  ينظر 
الأمنية  ال��ت��داب��ري  ع��ن  اإ���ش��رائ��ي��ل 
الأخرية يف حميط امل�شجد الق�شى 
مع  �شراعهم  يف  انت�شار  اأن��ه  على 
الح��ت��ال، وه��ي خ��ط��وة ن���ادرة مل 

يتحقق مثلها منذ زمن.
اخلمي�ض  ل���ي���ل  م���ن���ت�������ش���ف  ع���ن���د 
اجل��م��ع��ة، م���ع ان��ت�����ش��ار خ���رب قيام 
ال�����ش��رط��ة الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة ب���اإزال���ة 
الإج������������راءات الم���ن���ي���ة اجل���دي���دة 
ع��ن��د م��داخ��ل احل����رم ال��ق��د���ش��ي يف 
ال��ق��د���ض ال�����ش��رق��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، خرج 
مئات من الفل�شطينين يف �شوارع 
وبداأوا  املدينة،  القدمية يف  البلدة 

يحتفلون.
وي����ق����ول ع����وف����ري زال������زب������ريغ من 
جم����م����وع����ة الزم������������ات ال����دول����ي����ة 
“ت�شجع  ب���ر����ض  ف��ران�����ض  ل��وك��ال��ة 
الفل�شطينيون للغاية مبا اعتربوه 

ن�شرا لهم يف بحر من الهزائم«.
امل�شجد  ال��ق��د���ش��ي  احل����رم  وي�����ش��ّم 
الأق�������ش���ى وق���ب���ة ال�������ش���خ���رة، وهو 
احلرمن  وث��ال��ث  القبلتن  اأوىل 
ويقع  امل�شلمن،  ل��دى  ال�شريفن 
احتلتها  التي  ال�شرقية  القد�ض  يف 
و�شمتها   1967 ع���ام  اإ���ش��رائ��ي��ل 
دوليا.  ب��ه��ا  ي��ع��رتف  يف خ��ط��وة مل 
و�شيا�شية  رم��زي��ة  اهمية  وي��رت��دي 

بالغة بالن�شبة اىل الفل�شطينين.
و�شعت  ع���ن���دم���ا  ي���ول���ي���و،   14 يف 
الكرتونية  ب�����واب�����ات  ا����ش���رائ���ي���ل 
باحة  م��داخ��ل  امل��ع��ادن عند  لك�شف 
الفل�شطينيون  ان��ف��ج��ر  الق�����ش��ى، 
غ�شبا. ج��اءت الج���راءات المنية 
�شبان من  نفذه ثاثة  بعد هجوم 
مقتل  ع��ن  واأ���ش��ف��ر  ا�شرائيل  ع��رب 
اثنن،  ا����ش���رائ���ي���ل���ي���ن  ���ش��رط��ي��ن 
الثاثة.  امل��ه��اج��م��ن  اىل  ا���ش��اف��ة 
اإن  ال�شرائيلية  ال�شلطات  وقالت 
اإىل  م�شد�شات  ه��رب��وا  امل��ه��اج��م��ن 

تتمكن  مل  اإ���ش��رائ��ي��ل  ان  وي��ع��ت��رب 
ب�شبب حجمه  وق��ف احل���راك  م��ن 
بامل�شجد  يتعلق  ك��ان  ولأن��ه  الهائل 
اإمكانية  اىل  الق�������ش���ى.وي�������ش���ري 
الفل�شطينية  الن��ق�����ش��ام��ات  ع���ودة 
اخلطر  زوال  ب��ع��د  ال��واج��ه��ة  اىل 

الداهم.
لكنه يرى ان ال�شبان الفل�شطينين 
يف  الحتجاجات  يف  �شاركوا  الذين 
�شيكونون  امل��ا���ش��ي��ن  ال���ش��ب��وع��ن 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل على  اك����رث ح��ر���ش��ا يف 

ال�شغط على قيادتهم.
التي  ال���ق���ادم���ة  امل������رة  يف  وي���ت���اب���ع 
قد  رئي�شية،  ق�شية  فيها  �شتكون 
الدينية  ال�����ش��ل��ط��ات  اىل  ي���ع���ودون 
ل��ه��ا جن��ح��ت يف ق�شية  وي��ق��ول��ون 
البوابات الكا�شفة للمعادن. فلم ل 

نقوم ب�شيء ما؟.
ال�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�ض  وداف��ع 
اأم�ض عن قراره  بنيامن نتانياهو 
للمعادن  الكا�شفة  ال��ب��واب��ات  ازال���ة 
بعد  القد�شي  احل���رم  م��داخ��ل  م��ن 
الفل�شطينين،  م���ن  اح��ت��ج��اج��ات 

موؤكدا انه ي�شب يف �شالح المن.
 77% ان  راأي  ا���ش��ت��ط��اع  وق����ال 
م��ن ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ن اع���ت���ربوا هذه 
اخل���ط���وة مب��ث��اب��ة ا���ش��ت�����ش��ام ، يف 
“ا�شرائيل  �شحيفة  انتقدت  حن 
هايوم” املقربة من رئي�ض الوزراء 

طريقة تعامله مع هذه الزمة.
ن���ت���ان���ي���اه���و يف الج���ت���م���اع  وق�������ال 
ال�شبوعي حلكومته يف اول تعليق 
الإج���راءات  كافة  اإزال���ة  منذ  علني 
الق�شى  امل�����ش��ج��د  ام�����ام  الأم���ن���ي���ة 
اجلمهور  م�����ش��اع��ر  اىل  “اأ�شغي 
القرار  اأن  اأع��ل��م  ���ش��ع��وره.  وات��ف��ه��م 

الذي اتخذناه لي�ض �شها .
رئي�ض  ب�شفتي  ذل���ك،  “مع  وت��اب��ع 
على  يحمل  ال��ذي  اإ�شرائيل  وزراء 
اأمن  �شمان  عن  امل�شوؤولية  عاتقه 
اأتخذ  اأن  ع��ل��ي  ي��ج��ب  اإ����ش���رائ���ي���ل، 

قرارات برباطة جاأ�ض وادارك«.

الرئي�ض  م���ن حت��ذي��ر  ���ش��اع��ات  ب��ع��د 
باأنه  ت����رام����ب  دون����ال����د  الأم�����ريك�����ي 
ل���ن ي�����ش��م��ح ل��ل�����ش��ن، ح��ل��ي��ف��ة كوريا 
حيال  �شيئا  تفعل  ل  ب��اأن  ال�شمالية، 
ب��ي��ون��غ ي��ان��غ. وان��ت��ق��د ت��رام��ب بكن 
العاقات  يف  اخل���ل���ل  ب����ن  راب����ط����ا 
ال�شيوي  ال��ع��م��اق  م���ع  ال��ت��ج��اري��ة 
امليزان  ال��ع��ج��ز الم��ريك��ي يف  جل��ه��ة 
ال���ت���ج���اري م����ع ال�������ش���ن ال������ذي بلغ 
املا�شي،  العام  دولر  مليارات   309
ال�شمالية،  ك��وري��ا  ح��ي��ال  وال�شيا�شة 
انها  اجلنوبية  كوريا  اعلنت  ان  بعد 

���ش��ت�����ش��رع ع��م��ل��ي��ة ن�����ش��ر ن���ظ���ام دف���اع 
���ش��اروخ��ي ام��ريك��ي ت��ع��رت���ض عليه 

ال�شن.
ودعت بيونغ يانغ يف بيانها الوليات 
املتحدة اىل “ان ت�شتفيق من حلمها 
بكوريا  ا�شرارا  �شتلحق  باأنها  الغبي 

ال�شمالية«.
جت������راأ  “اذا  ال�����ب�����ي�����ان  واأ���������ش��������اف 
باخليار  التلويح  على  الم��ريك��ي��ون 
ال���ن���ووي ل��ت��ه��دي��دن��ا م���رة اخ����رى .. 
در�شا  �شتلقنهم  ال�شمالية  فاإن كوريا 
النووية  ال��ق��وة  م��ن خ��ال  الدب  يف 

ال�شرتاتيجية«.
وحت����وم ���ش��ك��وك ح��ي��ال ق����درة كوريا 
ت�������ش���غ���ري حجم  ع���ل���ى  ال�������ش���م���ال���ي���ة 
������ش�����اح ن���������ووي ل���ت���ح���م���ي���ل���ه داخ������ل 
امتاكها  او  ال�����ش��اروخ��ي��ة،  ال���راأ����ض 
التكنولوجيا الازمة من اجل ابقاء 
ال�شاروخ على م�شاره بعد عودته اىل 

الغاف اجلوي.
وحققت كوريا ال�شمالية تقدما تقنيا 
ك��ب��ريا م��ن��ذ و���ش��ول ك��ي��م ج��ون��غ اون 
اىل احل��ك��م، واأج����رت جت���ارب نووية 

و�شل�شلة من التجارب ال�شاروخية.
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم : 263804  بتاريخ : 2016/11/23
با�ش������م : تيك وينك�ض لالكرتونيات �ض.ذ.م.م

العنوان: �ض.ب 444891، دبي - المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املاب�ض، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  الأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات تبيي�ض 
منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(  غ�شول  جتميل،  م�شتح�شرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي 

اأ�شنان.
الواقعة بالفئة: 3          

و�شف العامة :الرقم والعبارة الاتينية MADINA FRAGRANCES 313 كتبت كلماتها 
بخط فني مميز ولحرفها ظل وهي مكتوبة بطريقة مقو�شة متا�شيا مع اجلزء اخلارجي لاطار الدائري 
والطار  مميز  فني  بخط  واملكتوب  بالعامة  املوجود  الرقم  على  بداخله  يحتوي  وال��ذي  با�شفلها  املر�شوم 

الدائري يظهر جزء من �شكله ال�شفل بطريقة م�شتقيمة غري مقو�شة والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  31  يوليو 2017 العدد 12084

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

املالك : مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية: 

املودعة بالرقم :      099633
باإ�شم :  ال�شيدة/ باري�ض هيلتون

وعنوانة : 250 نورث كانون درايف، الطابق الثاين، بيفريل هيلز، كاليفورنيا 90210 ، 
الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 09 /  12  /  2009   وامل�شجلة حتت الرقم 099633 
�سورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلماية يف : 04 /  09 /  2017 وحتى تاريخ : 04 /  09 /  2027

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  31  يوليو 2017 العدد 12084
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عربي ودويل

•• وا�سنطن-وكاالت:

“وا�شنطن  �شحيفة  يف  جون�شون  وجينا  ن��اك��ام��ورا  وديفيد  روك���ر  فيليب  كتب 
ال�شينمائي  القتال  اإن  الأبي�ض، معتربة  البيت  الداخلي يف  ال�شراع  بو�شت” عن 
اخلمي�ض  ال�شطح  على  طفا  الأخ���رية،  الأي���ام  يف  الأبي�ض  البيت  ا�شتهلك  ال��ذي 
املا�شي، جاعًا من اجلناح الغربي معادًل لربنامج من تلفزيون الواقع باللهجة 
ال�شحافيون  وقال  وال�شك.  والرجولة  الدراما  �شخب  بن  يخلط  النيويوركية 
متمول  وه��و  �شكاراموت�شي،  اأن��ط��وين  اجل��دي��د،  الت�����ش��الت  م��دي��ر  اإن  ال��ث��اث��ة 
رئي�ض  اأق�شى  كاأ�شدقاء،  ب��داأا  ترامب  دونالد  والرئي�ض  باأنه  يفاخر  نيويوركي 
فريق موظفي البيت الأبي�ض رين�ض بريبو�ض يف حملة ات�شمت بالبذاءة تغذيها 
عداوة تختمر منذ اأ�شهر. ويتهم �شكاراموت�شي بريبو�ض بن�شريب مناورات جتري 
وراء الكوالي�ض حول اأمواله اخلا�شة، اإىل و�شائل الإعام، لكن نيته الأو�شع هي 
ولئهم  يف  ي�شكك  مم��ن  رتبة  الأدن���ى  واملوظفن  ال��ب��ارزي��ن  امل�شت�شارين  تطهري 

لرتامب. 

م�ساب بانف�سام
واأ�شاروا اإىل و�شف �شكاراموت�شي يف مقابلة مع جملة النيويوركر، بريبو�ض باأنه 

ال�شخ�شية وبعقدة ال�شطهاد. وعك�ض كامه قوة احلرب بن  بانف�شام  م�شاب 
اأوائل  اإدارة ترامب يف  ف�شائل اجلناح الغربي التي لعبت دوراً يف ت�شكيل �شيا�شة 
عهدها. لكن م�شتوى ال�شراحة وتفاعل الإحباط الذي عرب عنه �شكاراموت�شي 

�شدم مع ذلك الطبقة ال�شيا�شية يف وا�شنطن.

الت�سكع يجب اأن ينتهي
اإىل  �شكاراموت�شي  انتقل  املقابلة،  نقاط  اإح��دى  يف  اأن��ه  اإىل  ال�شحافيون  ولفت 
احلديث بلغة الغائب فيما يحاول جعل مهمته وا�شحة. وقال: ح�شناً، اإن الت�شكع 

الذي ظهر قبل اأ�شبوع يجب اأن ينتهي قريباً جداً. مفهوم؟. 
طويل  بوقت  ان�شمامه  قبل  يتزايد  بريبو�ض  حيال  �شكاراموت�شي  غ�شب  وك��ان 
“�شكاي بريدج  �شركته،  باع  النتخابات،  الأ�شبوع. وبعد  الأبي�ض هذا  البيت  اإىل 
كابيتال”، حت�شرياً لوظيفة يف البيت الأبي�ض، لكن بريبو�ض وحده هو من عرقل 
بنك،  –اإمبورت  اإك�شبورت  يف  من�شب  اإىل  موؤخراً  �شكاراموت�شي  نقل  وقد  ذلك. 
وكبري  بريبو�ض  ترامب  فاجاأ  املا�شي  والأ�شبوع  التالية.  خلطوته  خطط  حيث 
�شكاراموت�شي  اأن  باإعانه  واآخ��ري��ن  بانون  �شتيفن  ال�شرتاتيجين  املخططن 
�شي�شري مدير الت�شالت املقبل يف البيت الأبي�ض، الأمر الذي دفع الناطق با�شم 

البيت الأبي�ض �شون �شباي�شر، احلليف الأوثق لربيبو�ض، اإىل ال�شتقالة. 

رجل موؤ�س�سة
وقالوا اإن بريبو�ض يعترب رجل املوؤ�ش�شة يف بحر من املوظفن غري التقليدين، 

يف البيت الأبي�ض، 
وتعر�ض منذ وقت طويل لانتقاد من بع�ض اأقرب حلفاء ترامب الذين يعتربون 
التي  الهجمات  لكن  �شمعته.  على  كثرياً  يخ�شى  واأن��ه  للمن�شب  موؤهل  غري  اأن��ه 
ل�شان  على  ال��ي��وم  العلن  يف  تقال  ب���داأت  الكوالي�ض  وراء  اأ�شهر  منذ  �شده  ُت�شن 

�شكاراموت�شي، الذي يقول اإنه يحظى مبباركة الرئي�ض لفعل ذلك. 

اتهامات لبانون
اأنه �شخ�ض  املقابلة مع نيويوركر على  �شكاراموت�شي قدم نف�شه يف  اأن  ولحظوا 
يكر�ض نف�شه كلياً للرئي�ض. واتهم بانون باأنه يحاول بناء عامة جتارية خا�شة 

به بعيداً عن الرئي�ض.
 وهاجم بغ�شب �شربيبو�ض لأنه منعه من الو�شول اإىل البيت الأبي�ض قبل �شتة 
اأ�شهر واتهمه باأنه �شرب اإىل �شحايف تفا�شيل الع�شاء مع الإعامي يف فوك�ض نيوز 

�شون هانتي يف البيت الأبي�ض.
 وقال: ما اأريد فعله هو قتل امل�شربن، واأن اأ�شع اأجندة الرئي�ض على امل�شار بحيث 

ميكننا اأن ننجح من اأجل ال�شعب الأمريكي .   

•• اإلدوريت-رويرتز:

يف  قتا  �شرطة  و�شابط  م�شلحا  اإن  الأح��د  اأم�ض  كبري  كيني  م�شوؤول  قال 
بغرب  اإلدوريت  بلدة  روتو يف  وليام  الرئي�ض  نائب  اإقامة  هجوم على مقر 

الباد قبل ما يزيد قليا على اأ�شبوع من موعد النتخابات الوطنية.
وقالت ال�شرطة اإن روتو واأفراد اأ�شرته مل يكونوا باملنزل وقت الهجوم الذي 

وقع ام�ض الأول ال�شبت. 
اآب مع  اأغ�شط�ض  م��ن  ال��ث��ام��ن  ي��وم  امل��ق��ررة  الن��ت��خ��اب��ات  روت���و  و�شيخو�ض 

الرئي�ض اأوهورو كينياتا الذي ي�شعى لفرتة ولية ثانية واأخرية.
املت�شدع  ال����وادي  منطقة  يف  ال��ك��ب��ري  امل�����ش��وؤول  مو�شيامبو  وان��ي��ام��ا  وق���ال 
لل�شحفين يف موقع الهجوم ام�ض الأحد “من تبادل اإطاق النار اعتقدنا 
اأن  بعد  ولكن  خمتلفة  نارية  اأ�شلحة  ا�شتخدم  لأن��ه  مهاجم  من  اأك��رث  اأن��ه 
ال�شابط  اإىل  بالإ�شافة  ميتا  فقط  واح��دا  �شخ�شا  وجدنا  عليه  �شيطرنا 

•• لندن-اأ ف ب:

احلكومة  داخ�����ل  ان��ق�����ش��ام  ظ��ه��ر 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة اأم�������ض ح����ول ملف 
وزير  ب��ن  خ��اف  بعد  بريك�شت، 
التجارة ليام فوك�ض ووزير املالية 
فيليب هاموند ب�شاأن حرية تنقل 
اململكة  خ��روج  بعد  العاملة  اليد 

املتحدة من الحتاد الوروبي.
وقال فوك�ض ان احلكومة مل تقر 
ات��ف��اق��ا ينظم ���ش��وؤون ال��ه��ج��رة يف 
الفرتة التي تلي خروج بريطانيا 
م��ن الحت���اد الوروب����ي يف مار�ض 

.2019
الوزراء  رئي�شة  مت�شي  وق��ت  ويف 
الباد،  م��اي عطلة خ��ارج  ترييزا 
ق����ال ه��ام��ون��د اجل��م��ع��ة ان����ه كان 
هناك موافقة وا�شعة يف احلكومة 
اخلروج  تلي  انتقالية  ف��رتة  على 
من الحتاد، متدد اجراءات حرية 

احلركة حتى ثاث �شنوات.
ل�شحيفة  ���ش��رح  ف��وك�����ض  ان  ال 
كان  “اذا  ان��ه  تاميز”  “�شنداي 
المر،  ه���ذا  ب�����ش��ان  ن��ق��ا���ض  ح�شل 
فانا مل اكن حا�شرا. مل ا�شارك يف 
اي نقا�ض حول هذا املو�شوع، ومل 
اأبّلغ اأحدا موافقتي على اي �شيء 

من هذا القبيل«.
وق�������ال ف���وك�������ض ان������ه م����ن خ���ال 
الت�شويت بنعم يف ال�شتفتاء على 
اخل�����روج م���ن الحت�����اد الوروب�����ي 
ان  “اأكدنا   2016 ي���ون���ي���و  يف 
ال�شيطرة على حدودنا هي احدى 
املقومات التي نريدها، ويبدو يل 
ل  املنظمة  غري  التنقل  حرية  ان 

تتوافق مع ذلك القرار«.
دي��ف��ي��د جونز،  و���ش��ف  م��ن جهته 
ل�شوؤون  ال�����ش��اب��ق  ال���دول���ة  وزي�����ر 

بريك�شت، 
للمرحلة  ه�����ام�����ون�����د  خ�����ط�����ط 

النتقالية باأنها خطرية جدا.
وات���ه���م ج��ون��ز وزي����ر امل��ال��ي��ة بانه 
ماي،  بينما  مبناورات”  “يقوم 
ان��ت��خ��اب��ات يونيو  ا���ش��ع��ف��ت  ال��ت��ي 
م����وق����ف����ه����ا، مت�������ش���ي ع���ط���ل���ة يف 

ايطاليا.
“ذا  وق��ال جونز بح�شب �شحيفة 
“كل هذا  مايل اون �شنداي” اإن 
الوزير  ي���ث���ريه  ال�����ذي  ال��ه��ي��ج��ان 
ل��ه��ا ماي  اه��ان��ة  وح��ل��ف��اوؤه ي�شكل 

وتقوي�شا ل�شلطتها«.
يف غ�����ش��ون ذل�����ك، ق����ال ج����ريارد 
م�شت�شارا  ع���م���ل  ال�������ذي  لي����ن����ز 
اق���ت�������ش���ادي���ا ل����وزي����ر اخل���ارج���ي���ة 
بوري�ض جون�شون حن كان رئي�شا 

لبلدية لندن،
اإن��ه من الف�شل ان اق��رار فرتة   

انتقالية ل�شنتن.
امل�شيطر  ال��ذع��ر  ان  لي��ن��ز  وق���ال 
ع��ل��ى ه��ام��ون��د ي��ذك��ره مب��ا حدث 
والتخوف   2000 ال��ع��ام  بحلول 
الثانية”  الل��ف��ي��ة  “م�شكلة  م��ن 
تت�شبب  ان  ي���ت���وق���ع  ك�����ان  ال���ت���ي 

بتعطيل اجهزة الكمبيوتر.
“ذا  �شحيفة  ن�����ش��رت��ه  م��ق��ال  ويف 

لينز  ك��ت��ب  تلغراف”،  ���ش��ن��داي 
ال��ك��ث��ري م���ن امل��خ��اط��ر ال��ت��ي تثار 
يتم  ه��ي خم��اط��ر  بريك�شت  ح��ول 
تخيلها ولي�شت خماطر حقيقية. 
واقرار فرتة انتقالية من �شنتن 

�شيذلل الكثري من املخاوف.
وانطلقت مفاو�شات بريك�شت بن 
لندن وبروك�شل يف يونيو بالرتكيز 
على ثاثة موا�شيع رئي�شية هي 
م�����ش��ري الوروب���ي���ن امل��ق��ي��م��ن يف 
داخل  وال��ربي��ط��ان��ي��ن  بريطانيا 

الحتاد الوروبي،
 والت�شوية املالية للتزامات لندن 
حيال الحتاد، وم�شتقبل احلدود 

بن ايرلندا واململكة املتحدة.

الذي قتله«.
اأو  الهجوم  وراء  الدافع  عن  �شئل  عندما  التعليق  عن  مو�شيامبو  وامتنع 
هوية املهاجم. وتتوىل وحدة من قوات الأمن التابعة لل�شرطة حرا�شة مقر 

اإقامة نائب الرئي�ض. 
وقال مو�شيامبو اإن املهاجم مل تكن معه بندقية يف بادئ الأمر لكنه متكن 

من اقتحام م�شتودع اأ�شلحة ال�شرطة فور دخوله املجمع.
واأ�شاف “اأريد اأن اأقول اأننا بعد العملية اكت�شفنا اإنه م�شلح واحد لكن لأنه 
كان بالداخل متكن من تغيري مواقعه واأ�شلحته لأنه ا�شتطاع الو�شول اإىل 

الأ�شلحة. والأ�شلحة التي ا�شتخدمها هي اأ�شلحتنا«.
وتابع “نوا�شل التحقيق يف الأمر ملعرفة ما اإذا كان نفذ الهجوم مبفرده اأم 

كان مع اآخرين رمبا هربوا«.
وقال مكتب الرئي�ض يف بيان اإن روتو وكينياتا اأم�شيا يوم ال�شبت يف الرتويج 

حلملتهما النتخابية يف اأقاليم كيتايل وكريت�شو وناروك.

والطاقات  وال�����ش��ن��اع��ة  ك��ال��ف��اح��ة 
املتجددة لكنه و�شف برامج التنمية 
تاأثري  لها  التي  والرتابية،  الب�شرية 
عي�ض  ظ���روف  حت�شن  على  مبا�شر 
وتبقى  ت�شرفه،  ل  بانها  امل��واط��ن��ن 
حان  اأن�����ه  اىل  لف����ة  ط��م��وح��ه  دون 
ربط  مل��ب��داأ  الكامل  للتفعيل  ال��وق��ت 

امل�شوؤولية باملحا�شبة. 

•• الرباط-وام:

حممد  امللك  املغربي  العاهل  ا�شدر 
�شخ�شا   1178 عن  عفوا  ال�شاد�ض 
ممن حكمت عليهم خمتلف حماكم 
الأحداث  يف  معتقلن  بينهم  اململكة 
احل�شيمة  م��ن��ط��ق��ة  ع��رف��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
باملغرب.وقالت وكالة املغرب العربي 
�شدر  ال������ذى  ال���ع���ف���و  ان  ل����اأن����ب����اء 
ع�شرة  ال��ث��ام��ن��ة  ال���ذك���رى  مبنا�شبة 
على  ال�شاد�ض  حممد  امللك  لعتاء 
من  تبقى  عما  العفو  �شمل  العر�ض 
او  ال�شجنية  اأو  احلب�شية  ال��ع��ق��وب��ة 
اأو  احل��ب�����ض  ع��ق��وب��ة  م��ن  التخفي�ض 
اإىل  الإع��������دام  او حت���وي���ل  ال�����ش��ج��ن 
ال�شجن  او حت��وي��ل  امل���وؤب���د  ال�����ش��ج��ن 
امل��ح��دد ف�شا  ال�����ش��ج��ن  اإىل  امل���وؤب���د 
ع��ق��وب��ت��ي احلب�ض  م���ن  ال��ع��ف��و  ع���ن 
والغرامة. من جهة اخرى اأكد امللك 

ا�شتعمال  وعن  ال�شعبوية  اخلطابات 
التي  ال��غ��ري��ب��ة،  امل�شطلحات  بع�ض 

ت�شيء للعمل ال�شيا�شي. 
لختباء  الأ�����ش����ف  ع����ن  اع������رب  ك���م���ا 
ال�شيا�شية  وال���ط���ب���ق���ة  الأح����������زاب 
امللكي،  ال��ق�����ش��ر  وراء  وامل�������ش���وؤول���ن 
واإرج�����اع ك��ل الأم����ور اإل��ي��ه ع��ن��دم��ا ل 
ت�����ش��ري الأم������ور ك��م��ا ي��ن��ب��غ��ي م�شريا 
امل�شوؤولن  بع�ض  مم��ار���ش��ات  اأن  اىل 
املنتخبن، تدفع عددا من املواطنن 
، وخ��ا���ش��ة ال�����ش��ب��اب، ل��ل��ع��زوف عن 
ال�شيا�شي،  ال��ع��م��ل  يف  الن����خ����راط 
امل�شاركة يف النتخابات. لأنهم  وعن 
ي��ث��ق��ون يف الطبقة  ب�����ش��اط��ة، ل  ب��ك��ل 
الفاعلن  ب��ع�����ض  ولأن  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
اأف�شدوا ال�شيا�شة ، وانحرفوا بها عن 

جوهرها النبيل.
باده  بنجاح  املغربي  العاهل  وا�شاد 
يف العديد من املخططات القطاعية، 

املغربي حممد ال�شاد�ض اأن الأحداث 
باململكة  املناطق  بع�ض  تعرفها  التي 
م�شبوق  غ����ري  ان����ع����دام  ع����ن  اأب����ان����ت 
الو�شع  انزلق  امل�شوؤولية حيث  لروح 
تقاذف  اإىل  ال��ف��اع��ل��ن  خمتلف  ب��ن 
احل�شابات  وح�����ش��رت  امل�������ش���وؤول���ي���ة، 
الوطن،  وغ��اب  ال�شيقة،  ال�شيا�شية 

و�شاعت م�شالح املواطنن. 
ال����ذي وجهه  واأ����ش���اف يف اخل���ط���اب 
اأم�ض  م�����ش��اء   ، امل��غ��رب��ي  ال�شعب  اإىل 
الثامنة  ال���ذك���رى  مب��ن��ا���ش��ب��ة  الأول 
ع�����ش��رة لع��ت��ائ��ه ع��ل��ى ال��ع��ر���ض اأن 
عملها  اأن  ت��ع��ت��ق��د  الأح������زاب  ب��ع�����ض 
يقت�شر فقط على عقد موؤمتراتها، 
واجتماع مكاتبها ال�شيا�شية وجلانها 
احلمات  خ�����ال  اأو  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 
تدبري  اأن  على  م�����ش��ددا  النتخابية 
ال�شاأن العام ينبغي اأن يظل بعيدا عن 
وعن  واحلزبية  ال�شخ�شية  امل�شالح 

هجوم  اأعقاب  يف  يرحل  اأن  الأ�شد 
ب���الأ����ش���ل���ح���ة ال���ك���ي���م���اوي���ة ن���ف���ذ يف 
الغوطة على اأطراف دم�شق، واأدى 

ملقتل مئات املدنين. 
وراأى ريرت اأن القرار يعترب تخلياً 
اأمريكية  ���ش��ي��ا���ش��ة  ع���ن  ل���رتام���ب 
را�شخة بلعب دور رئي�شي يف اإجبار 
وترك  ال�شلطة،  ت��رك  على  الأ���ش��د 
ال�شوري  ال�شعب  اأيدي  م�شريه يف 

وحلفائه. 

الإ�سارة الأكرث و�سوحًا
وي���اأت���ي ق����رار ت��رام��ب ب��وق��ف دعم 
“معتدلة”،  ����ش���وري���ة  ج���م���اع���ات 
اأن  اإىل  اإ�����ش����ارة  اأو�����ش����ح  ل��ي��ع��ط��ي 
الوليات املتحدة عدلت عن �شعيها 
دم�شق،  يف  النظام  تغيري  لفر�ض 
ك�شرط م�شبق للتو�شل اإىل ت�شوية 

�شيا�شية لاأزمة ال�شورية. 
برنامج  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  وي�����ش��ري 
اأي  اآي  ال�����ش��ي  وجت��ه��ي��ز  ت���دري���ب 
ملقاتلن معار�شن يف �شوريا بداأ يف 
ربيع عام 2011، عندما اأطاحت 
ث�����ورة يف ل��ي��ب��ي��ا ب��ن��ظ��ام ال���ق���ذايف. 
ليبيون،  م���ق���ات���ل���ون  مت���ك���ن  ف���ق���د 

امل�شمى لكنها يف حقيقة الأمر حتت 
���ش��ي��ط��رة ف���رع جل��م��اع��ة الإخ�����وان 
الإره���اب���ي���ة وال����ذي����ن ق�����ش��ى على 
الثمانينات،  ب��داي��ة  يف  ح��رك��ت��ه��م، 
ب����داأوا يف  ح��اف��ظ الأ���ش��د. ولكنهم 

العمل �شراً من منفاهم . 
م��ع تو�شع  اأن����ه  اإىل  ري���رت  وي��ل��ف��ت 
�شوريا،  يف  ال��ق��ت��ال  وم����دى  اإط�����ار 
امل�شلحة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  ع���دد  ازداد 

املعادية للنظام. 
واتخذ اجلي�ض ال�شوري احلر �شيئاً 
وان�شق  اإ���ش��ام��ي��ة،  �شبغة  ف�شيئاً 
عدد كبري من مقاتليه، والتحقوا 
كجبهة  ت��ط��رف��اً،  اأك���رث  بتنظيمات 

الن�شرة فرع القاعدة يف �شوريا .
من  هائلة  كميات  وج���دت  وه��ك��ذا 
الأ�شلحة الأمريكية التي �شحنتها 
قطر اإىل تركيا، طريقها اإىل اأيدي 
دون  ع��ن  واأدت،  متطرفة  وح���دات 
لت�شليح  اأي،  اآي  ال�شي  م��ن  ق�شد 
م���ن احلركات  و���ش��واه��ا  ال��ق��اع��دة 
للم�شالح  امل����ع����ادي����ة  امل���ت�������ش���ددة 

الأمريكية. 
العملية،  تلك  مراقبة  اأج��ل  وم��ن 
اأم������ر ال���رئ���ي�������ض ال�������ش���اب���ق اأوب����ام����ا 

•• وا�سنطن-وكاالت:

الأمريكي  ال��رئ��ي�����ض  ق�����رار  ج����اء 
دونالد ترامب بوقف ت�شليح قوات 
نهاية  ل��ي�����ش��ع  م��ع��ار���ش��ة  ���ش��وري��ة 

مل�شاعي تغيري النظام يف �شوريا.
وجدت كميات هائلة من الأ�شلحة 
الأمريكية التي �شحنتها قطر اإىل 
اأيدي وحدات  اإىل  تركيا، طريقها 
ق�شد  دون  ع���ن  واأدت،  م��ت��ط��رف��ة 
من ال�شي اآي اأي، لت�شليح القاعدة 
املت�شددة  احل���رك���ات  م��ن  و���ش��واه��ا 

املعادية للم�شالح الأمريكية 
اأم����ريك����ان  “ذا  جم���ل���ة  يف  وك���ت���ب 
ريرت،  ���ش��ك��وت  كون�شريفاتيف”، 
���ش��اب��ط ���ش��اب��ق يف امل���اري���ن���ز، عمل 
عملية  خ��ال  اخلليج  منطقة  يف 
العراق  ويف  ال�����ش��ح��راء،  ع��ا���ش��ف��ة 
م�����ش��رف��اً ع��ل��ى ن����زع اأ���ش��ل��ح��ة دمار 
“�شفقة  ك��ت��اب  وم���وؤل���ف  ���ش��ام��ل، 
اإي��ران م�شار  القرن: كيف عرقلت 
ترامب  اإن  احلرب”  نحو  ال��غ��رب 
لتدريب  �شري  برنامج  بوقف  اأمر 
حتارب  معتدلة  معار�شة  وجتهيز 
ب�شار  ال�������ش���وري  ال��رئ��ي�����ض  ن���ظ���ام 
باأنه  ال���ربن���ام���ج  وا����ش���ف���اً  الأ�����ش����د، 
راأ���ض احلربة يف اإط��ار هدف اأو�شع 
ال�شيا�شة  و���ش��ّك��ل  ال��ن��ظ��ام  لتغيري 
منذ  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  الر�شمية 
�شرح  ع��ن��دم��ا   ،2013 �شبتمرب 
على  ب��اأن  اأوب��ام��ا  ال�شابق  الرئي�ض 

على  كلياً  بال�شيطرة  اأي  اآي  �شي 
مقاتلن  وجتهيز  ت��دري��ب  عملية 
م��ن امل��ع��ار���ش��ة. وق���د ع��رف��ت تلك 
 ، �شيكامور  تيمرب  با�شم  العملية 

ومتت اإدارتها من تركيا. 

بيع اأ�سلحة
ول���ك���ن، وب��ح�����ش��ب ال���ك���ات���ب، تبن 
اأن  الأم��ري��ك��ي��ة  لل�شلطات  لح��ق��اً 
الرتكية،  ال�شتخبارات  يف  اأطرافاً 
ال�شوق  يف  اأمريكية  اأ�شلحة  باعوا 
ال�������ش���وداء، ح��ي��ث ا���ش��رتت��ه��ا جبهة 
عام  بعد  داع�ض  ثم  ومن  الن�شرة، 

 .2014
اإىل ذلك، واجهت الوليات املتحدة 
م�����ش��ك��ل��ة اأخ�����رى مت��ث��ل��ت يف زي����ادة 
دع��م ما  اأه��داف��ه��ا يف  ب��ن  التنافر 
وهو  م��ع��ت��دل��ن،  م��ق��ات��ل��ن  ي�شمى 
اأخرى،  دول  فيه  �شاركتها  ه��دف 
وقطر  ت���رك���ي���ا  ا����ش���ت���ع���داد  وب������ن 
معار�شن  وجت���ه���ي���ز  ل����ت����دري����ب 
ت��ط��رف��اً، مب��ن فيهم  اأك���رث  لاأ�شد 

الن�شرة وداع�ض. 
وجاء املوقف الذي اتخذته كل من 
تركيا وقطر انطاقاً من دعمهما 
والتي  الإخ��وان  جلماعة  امل�شرتك 
و�شط  كالفطر  اأع�����ش��اوؤه��ا  انت�شر 
م�شمى  حت��ت  م�شلحة  جمموعات 
ال�����ش��وري احل���ر، ولكنهم  اجل��ي�����ض 
يقاتلون  الأم����ر  حقيقة  يف  ك��ان��وا 

دعماً لكل من الن�شرة وداع�ض. 

�شقوط  اأع�����ق�����اب  ويف   ،2011
ال��ع��ا���ش��م��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ط��راب��ل�����ض يف 
اأي��دي ق��وات معار�شة، ب��داأت قطر 
اإىل تركيا،  بتحويل تلك الأ�شلحة 
�شورين،  م��ق��ات��ل��ن  �شلمت  ح��ي��ث 

 2011 ي����ون����ي����و،  م����ن����ذ  ب������������داأوا 
مب��ح��ارب��ة ال��ن��ظ��ام ال�����ش��وري. وقد 
امل��ق��ات��ل��ون �شفوفهم  اأول��ئ��ك  وح��د 
حتت ما �شمي ب�”اجلي�ض ال�شوري 
احلر” جمموعة مقاومة علمانية 

يف  ملقاتلن  الأ�شلحة  تلك  �شحنت 
ليبيا. 

حتويل وجهة اأ�سلحة
اأغ�شط�ض  ���ش��ه��ر  م��ن  ب����دءاً  ول��ك��ن 

وبدعم قوة جوية من الناتو، من 
وا�شعة  م�����ش��اح��ات  ع��ل��ى  ال�شيطرة 
م���ن الأرا�����ش����ي ال��ل��ي��ب��ي��ة. وب�����داأت 
اإر�شال  برناجمها عرب  اأي  اآي  �شي 
اأ���ش��ل��ح��ة ع��ن ط��ري��ق ق��ط��ر، والتي 

ال�شراع الداخلي يف البيت الأبي�س يخرج اإىل العلن

•• ابوظبي-وام: 

اكدت ن�شرة اخبار ال�شاعة ان الإرادة التي عرب عنها ال�شعب الفل�شطيني 
قوات  بوجه   - والتحديات  ال�شعوبات  كل  برغم   - املتوا�شل  و�شموده 
عن  الإ�شرائيلية  احلكومة  تراجع  وراء  ال�شبب  هي  كانت  اذا  الحتال 
الأق�شى  امل�شجد  م��داخ��ل  على  املقبولة  وغ��ري  ال�شتفزازية  اإج��راءات��ه��ا 
املبارك فا �شك اأن للموقف العربي والإ�شامي وعلى خمتلف امل�شتويات 
دوره اأي�شاً يف اإدراك الإ�شرائيلين اأن اأمر امل�شجد الأق�شى لي�ض بالهن، 
واأن امل�شلمن مل ولن يقبلوا ب�شيا�شات الأمر الواقع؛ بل اإنهم على ا�شتعداد 
لتقدمي الت�شحيات حلماية الأق�شى؛ كيف ل؟ وهذه الإج��راءات مت�ض 

ب�شكل مبا�شر اأحد اأهم الأماكن املقد�شة لديهم. وا�شافت يف افتتاحيتها 
هذه  ان  وامل�شلمن”  العرب  يوحدان  والقد�ض  “ الأق�شى  عنوان  حتت 
�شيا�شية  مكا�شب  لتحقيق  الإ�شرائيلية  احلكومة  افتعلتها  التي  الأزم��ة 
وانتخابية، وتنفيذ خمططها املتوا�شل لتهويد القد�ض مبا فيه الأق�شى 
وحماولة تق�شيمه زمانياً ومكانياً، وتغيري هويته العربية والإ�شامية، 
اظهرت اأن الق�شية الفل�شطينية كانت وما زالت ق�شية العرب وامل�شلمن 

الأوىل، برغم الأزمات غري امل�شبوقة التي ت�شرب املنطقة العربية. 
مكانة  برتاجع  وا�شع  نطاق  على  العتقاد  �شاد  اأن  بعد  ان��ه  اىل  ولفتت 
القد�ض والق�شية الفل�شطينية يف الأجندات الإقليمية والدولية، بعد ما 
�شمي اأحداث الربيع العربي، وذلك بحكم اندلع �شراعات خطرية جداً 

تهدد متا�شك العديد من الدول العربية، بل قد تع�شف بوجودها ووحدة 
اأر�شيها، ف�شًا عن الكوارث الإن�شانية واخل�شائر املادية ال�شخمة التي 
على  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ب��واب��ات  اأزم���ة  ج���اءت  فقد  الآن،  عنها حتى  نتجت 
مداخل امل�شجد الأق�شى، لتوؤكد من جديد اأن الق�شية الفل�شطينية ويف 
املبارك  الأق�شى  امل�شجد  يحت�شن  ال��ذي  ال�شريف  القد�ض  منها  القلب 
العرب  توحيد  على  ق��ادرة  ال�شريفن،  احلرمن  وثالث  القبلتن  اأوىل 

وامل�شلمن.
الداخلي  امل�شتوى  على  الفل�شطيني  لل�شعب  املوحد  املوقف  اىل  وا�شارت 
يف  وال�شعبي  الر�شمي  امل�شتوين  على  وا���ش��ح  وا�شتنفار  الفل�شطيني 
العاملن العربي والإ�شامي مما يعني اأن القد�ض وكما هي للفل�شطينين 

فهي اأي�شاً للعرب وامل�شلمن. 
اأن الفل�شطينين ومعهم العرب  وخل�شت اىل القول ان الأزم��ة اظهرت 
التاأثري يف الحتال الإ�شرائيلي، واإجباره على  وامل�شلمون قادرون على 
تغيري �شيا�شته اإذا ما ا�شتخدموا مكامن القوة التي ميلكونها؛ ول �شك 
املقد�شين من  �شيمكن  ثابتاً  ودعماً عربياً  فل�شطينياً موحداً  اأن موقفاً 
نف�شه  ال��وق��ت  ويف  التهويدية؛  اإ�شرائيل  خمططات  واإف�����ش��ال  ال�شمود 
�شيدفع قوة الحتال اإىل اإعادة النظر يف مواقفها املتعنتة فيما يتعلق 
بعملية ال�شام؛ واعتقادها باأنها قادرة على تطبيع عاقاتها الإقليمية 
لان�شحاب  الازمة  اجلدية  واإظهار  الدولية  للقوانن  ان�شياعها  قبل 

من الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة بكاملها.

وامل�شلمن" العرب  يوحدان  والقد�س  "الأق�شى  ال�شاعة" :  "اأخبار 

ملك املغرب يعفو عن 1178 �شخ�شا مبنا�شبة عيد العر�س

انق�شام جديد باحلكومة الربيطانية ب�شبب "بريك�شت" قتيان بالهجوم على منزل نائب رئي�س كينيا

ترامب اأوقف ت�سليح املعار�سة ال�سورية 

قطر �شّربت الأ�شلحة الأمريكية اإىل داع�س
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 اإعادة اإعالن بالن�سر 
2017/195 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه : ماهيوين لقر ميناتيب 
حيث ان املدعية : منى را�شد خلف خامت الزعابي 

ال��دع��وى احلقوقية 2017/195 جت���اري ج��زئ��ي  وطلبت  امل��دع��ي  اأق����ام   ق��د 
احلكم بالزام املدعي عليهما ب�شداد مبلغ 18000 درهم والر�شوم وامل�شروفات 
ومقابل اتعاب املحاماة - مما يقت�شي ح�شورك اىل اإدارة الدعوى مبحكمة 
ار�شال  او  التا�شعة �شباحا  ال�شاعة  م  الثاثاء 2017/8/1  يوم  راأ���ض اخليمة 

وكيل عنك يف الوقت املحدد وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع
حرر بتاريخ : 2017/7/25 

           مدير  اإدارة الدعوى

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت املواطنة/ هي�شه طالب نحي�ض عامر املنهايل - بطلب اىل 
من  ا�شمه  بتغيري  التوثيقات  ق�شم  البتدائية-  اأبوظبي  حمكمة 

)هي�شه( اىل)�شيخه(  
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�شم املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر العان .
عواطف ال�سريف - كاتب عدل 

حممد ا�سرف البولقي  - قا�سي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 
 يف ال�ستئناف رقم 2016/807  ا�ستئناف جتاري 

الكيان  وموؤ�ش�شة  املحدودة  لل�شحن  الخ�شر  الرابط  �شركة   : ال�شادة 
للتجارة الكيمائية - بناء على قيام حمكمة ا�شتئناف دبي بتكليفي اإعداد 
ا�شتئناف   2016/807 رقم  الدعوى  يف  البحرية  الفنية  اخلربة  تقرير 
جتاري - ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة يف مكتبنا الكائن يف دبي يف 
منطقة املمزر مقابل القيادة العامة ل�شرطة دبي بناية ال�شعايل املا�شقة 
ملول املمزر مكتب 103 - وذلك يف  متام ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرا من 

يوم اخلمي�ض املوافق يف 2017/8/3
اخلبري البحري املكلف    
القبطان حممد �سبحي عنتبلي                  

دعـــوة حل�ســــور
اجتمــــــــــاع اخلبــــــــــرة 

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 
    الدعوى  رقم   2016/2148 م - مدين، كلي ، جتاري

حمكمة ابوظبي البتدائية املدنية التجارية  
اىل املدعي عليه : ال�شيد/ اإبراهيم �شامل مبارك هادي العامري  )جمهول حمل القامة( 

مبا ان املدعي : �شركة ابوظبي التجاري للتمويل ال�شامي ،بوكالة : مكتب بيت احلكمة للمحاماة وال�شت�شارات 
القانونية ، قد اقام عليكم الدعوى الق�شائية رقم 2148-2016م مدين - كلي - جتاري - ابوظبي - فانتم مكلفون 
او وكيلكم القانوين باحل�شور امام اخلبري امل�شريف املكلف من عدالة املحكمة جلل�شة اخلربة الوىل باذن اهلل يف 
يوم اخلمي�ض اجتماع اخلربة الول باإذن اهلل يف يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/8/3 م ، الثالثة ظهرا،   مبكتب )دار 
البيان للح�شابات وال�شت�شارات( منطقة ابو هيل ، ديرة ، �شارع الحتاد ، دبي ، مقابل القيادة العامة ل�شرطة دبي 
، بجوار حمطة القيادة ، مرتو دبي ، بناية ال�شيخ را�شد ، KRM ، طابق امليزانن ، رقم 05 ، وللتوا�شل هاتف : 
6268245 02 ، فاك�ض : 62756859 02 ، 2511318 04 ، م�شطحبن معكم ن�شخة عن كافة امل�شتندات املوؤيدة لدفوعكم 
، وما ترونه منا�شبا لتي�شري اعمال اخلربة ومتكن اخلبري من اداء مهمته ، وبيان وجه احلق يف الدعوى ، ويف حال 

عدم احل�شور �شيتم الجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�شوؤولية
اخلبري امل�سريف  الدكتور : حممد الفقي 
هاتف : 6521992 050     

اإعالن ح�سور اإجتماع اخلربة 
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

يف الدعوى رقم 2016/1368 جتاري كلي
املدعى عليها : حممد �شامل اأحمد �شالح الطاهر 

ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مالك موؤ�ش�شة / اإ�ض اإم اإ�ض للنقليات العامة 
، فيا  القدمية  ال�شهامه  عيادة  بالقرب من   - القدمية  ال�شهامة   - اأبوظبي   : )العنوان 

الطاهر رقم 427 ، هاتف متحرك رقم 5811139-050 - هاتف : 02-4462922(  
يرجى احل�شور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�شريف  املدون ادناه وذلك يف 
متام ال�شاعة احلادية ع�شره  من �شباح يوم الحد املوافق 2017/8/6  وذلك لبيان دفوعكم 

يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك ابوظبي التجاري  
بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات - بناية ال�شم�ض امل�شيئة - الدور الأول مكتب رقم 112 ،  
هاتف رقم 042830100 - فاك�ض رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 

- مقابل الطاير لل�شيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 277

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اإعـالن اإجتمــاع خربة بالن�سر
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4810   

املنذرة : جلف هاو�شينغ �شوليو�شنز )يو ايه اي( 9 �ض ذ م م 
املنذر اليها : تران�شجارد جروب - �ض ذ م م 

لذلك : تنذر املنذرة - املنذر اليها ب�شرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�ض بالعقار الكائن يف 
جممع دبي لا�شتثمار واملقام على قطعة الر�ض رقم 597-331  ملدة مماثلة مع زيادة مبلغ اليجار املقرر 
مبوجب اأجر املثل ال�شائد يف املنطقة املقام عليها املبنى املذكور بواقع 2800 درهم �شهريا للغرفة الواحدة 
لت�شبح قيمة اليجار الكلي للفرتة من 2017/9/30 وحتى 2018/9/29 مبلغ وقدره  7896000 درهم )�شبعة 

ماين وثمامنائة و�شتة وت�شعون الف درهم ل غري( 
ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد و�شداد القيمة اليجارية بح�شب اجر املثل واملحدد اعاه 
فان املنذر �شوف ي�شطر اآ�شفا اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واإتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا 
ال�شاأن مبا فيها اقامة الدعاوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ض وبدل العطل وال�شرر بال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2102   

املنذر : عبدالعزيز ح�شن علي عبداهلل الطوا�ض 
بوكالة املحاميان / عبداهلل الطاهر وحممد ال�شابري 

املنذر اليه / كارين جوترييز  لوبيز - جمهول حمل القامة 
يخطركم مبوجب هذا النذارات العديل امل�شدق لدى الكاتب العدل مبحاكم 
مبلغ  ال��وف��اء  ب�شرورة   2017/1/61711 رق��م  باملحرر   2017/3/16 تاريخ  دب��ي 
10.000 درهم خال �شبعة ايام من تاريخ اعانكم بهذا النذار وال �شي�شطر 
و  الر�شوم  كافة  حتميلكم  مع  قبلكم  القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  املنذر 

امل�شاريف والتعاب. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4799   

املخطرة : مالرتان�ض لوجي�شتك�ض  
بوكالة املحامي / يو�شف حممد ح�شن البحر

املخطر اليه / زبري راجوانى �شيواك راجواين  - جمهول حمل القامة 
تخطر املخطرة املخطر اليه ومتهله مدة خم�شة ايام اعتبارا من تاريخ تبلغه بهذا الخطار 
لوفاء و�شداد قيمة ال�شيكات املرجتعة مبلغ وقدره 58.234  درهم )ثمانية وخم�شون الفا 
ومائتان واربعة وثاثون درهما( وبخاف ذلك فان املخطر �شتكون م�شطرة اىل اتخاذ 
الجراءات القانونية واإقامة الدعوى يف �شبيل الزام  املخطر اليه باملبلغ املذكور بال�شافة 

اىل الر�شوم وامل�شاريف والفوائد.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4800   

املخطرة : ال�شواب للبهارات واحلبوب - �ض ذ م م 
بوكالة املحامي / يو�شف حممد ح�شن البحر

املخطر اليهما :  1- ذي روبى روم  ، 2- راج بارا بروين - جمهول حمل القامة 
تبلغهما  تاريخ  من  اعتبارا  اي��ام  خم�شة  م��دة  ومتهلهما  اليهما  املخطر  املخطرة  تخطر 
بهذا الخطار لوفاء و�شداد قيمة ال�شيكات املرجتعة مبلغ وقدره 39.189  درهم )ت�شعة 
وثاثون الفا ومائة وت�شعة وثمانون درهما( وبخاف فان ذلك املخطر �شتكون م�شطرة 
اىل اتخاذ الجراءات القانونية واإقامة الدعوى يف �شبيل الزام  املخطر اليهما بالت�شامن 

والتكافل باملبلغ املذكور بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف والفوائد.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4779   

املنذر : عبدول جمري حمبوب رحمت اهلل 
املنذر اليه : جريت مايندز للخدمات الفينه - جمهول حمل القامة

ان امل��ن��ذر ي��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه : ب�����ش��داد ال��ق��ي��م��ة الي��ج��اري��ة ع��ن ال��ع��ق��د امل���وؤرخ 
2016/10/27 يف موعد غايته ثاثون يوما من تاريخه وال �شي�شطر املنذر 
وكافة  بالتعوي�شات  ال��زام��ه  مع  قبله  القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  من 
امل�شاريف التي يتكبدها املنذر ب�شرورة اللتزام ب�شداد ر�شوم املياه والكهرباء 
والر�شمية  احلكومية  للجهات  م�شتحق  ر�شم  اي  عن  ف�شا  اخلدمه  ور�شوم 

الناجمه عن النتفاع بالعن املوؤجره.   
  الكاتب العدل

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 
 اعـــــــالن       

انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/  تقدم ايل 
ناجي عبداهلل احمد عبد اهلل الغاوي - اجلن�شية : الإم��ارات - وطلب الت�شديق على 
اأهل الدار  حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري خمبز 
التنمية القت�شادية يف   دائ��رة  ، واملرخ�ض من  ، ن�شاط الرخ�شة خمبز عادي  للرقاق 
التنمية  دائ��رة  يف   2009/8/13 بتاريخ  ال�شادر   601307 رقم  مهنية  رخ�شة  خورفكان 
القت�شادية بخورفكان.  اىل ال�شيد/ حممد خالد عبداهلل عبداهلل القوا�شي احلمادي 
- اجلن�شية : الإمارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعن 

من تاريخ ن�شر هذا العان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

 اعـــــــالن 
ال�شيد/ عي�شى   : والت�شديقات- خورفكان   العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
علي بري بخ�ض البلو�شي ، اجلن�شية : الإمارات وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل(  
يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري ال�شواعد ملقاولت البناء ، ن�شاط الرخ�شة مقاولت 
بناء فئة خام�شة واملرخ�ض من  دائرة التنمية القت�شادية يف  خورفكان رخ�شة جتارية رقم 
736256 ال�شادر بتاريخ 2015/7/15 يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان  اىل ال�شيد/ خالد 
علي بري بخ�ض البلو�شي ، اجلن�شية : الإمارات - والذي يرغب بتغيري ال�شم والن�شاط التجاري 
من ال�شواعد ملقاولت البناء ، ن�شاط الرخ�شة مقاولت بناء فئة خام�شة اىل ال�شواعد ملقاولت 
ليكن   - والر���ش��ي��ات  التك�شية  �شاد�شة  فئة  م��ق��اولت  الرخ�شة  ن�شاط   ، والر���ش��ي��ات  التك�شية 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي 

ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا العان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

 اإعالن بالن�سر يف الدعوى التنفيذية رقم 2017/174 
اىل املنفذ �شده / ال�شيد ح�شن ال�شيد 

حيث ان املنفذ لها / نعيمه لزعر 
اقام عليك لدى املحكمة الدعوىالتنفيذية فيقت�شى ح�شورك اأمام هذه 
 املحكمة يف ال�شاعة العا�شرة والن�شف من يوم الثاثاء املوافق 2017/8/23 م ،
ويف حالة تخلفك عن احل�شور اأو عدم اإر�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
 القا�سي / عمار حممد اجليالين 

قا�سي حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية          

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل - قطاع العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية 

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       اىل املدعي عليه/ ا�شول العمران لعمال احلدادة والنجارة - ذ م م 
نعلنكم باأن املدعين قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2017/8/6   ال�شاعة 8.30  

باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل ، بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ، ويف حال تخلفكم 

�شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري )وامرت املحكمة بتق�شري مدة الإعان(.  

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 6249/2017/13 
6248/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 كرم رفعت ثابت عمار 

حممود جابر عبدالتواب عبدالرحيم 

مبلغ املطالبة
14350 درهم + تذكرة العودة 
14350 درهم + تذكرة العودة

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

اإعادة الإعالن بالن�سر 
اىل املدعى عليه  : روجيليو ج ار جونزالي�ض بورجال  - هندي اجلن�شية 

نعلمكم بان املدعي / بنك الحتاد الوطني يف الدعوى رقم 2017/3627 الدائرة املدينة اجلزئية الوىل  
قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها : 

التاأخريية بواقع  الزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )42.944( درهم والفائدة 
)36%( �شنويا  عن كل بطاقة ائتمانية وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد الفعلي التام لكون 

الدين جتاري وي�شتحق عنه فوائد تاأخريية والزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذا يقت�شي ح�شوركم اأمام الدائرة اجلزئية الوىل القاعة رقم )137( مبحكمة ال�شارقة الحتادية 
الدعوى وتقدمي ما لديكم من  ، وذلك لاجابة على  بوا�شطة وكيل معتمد  او  البتدائية �شخ�شيا 
بو�شفك  ارقامها  املذكورة  الدعوى  للنظر يف  وذلك  املوافق 2017/8/3  يوم اخلمي�ض   وذلك  بيانات 
مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�شور  او عدم ار�شال وكيل عنك فانه �شيتم ا�شتكمال الجراءات 

القانونية يف غيابك.
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4852 

املنذر : ماجد الفطيم العقارية - �ض ذ م م 
بوكالة املحامية / املحامية ديانا حممد حمادة 

املنذر اليها : تراي فيجن للنظارات - �ض ذ م م - جمهول حمل القامة 
اإخطار املخطر اليها بعدم رغبة املخطر يف جتديد عقد الك�شك رقم TK54 الكائن بالطابق الر�شي 
مبول الإم��ارات والعائد للمخطر اليها والذي ينتهي يف 2017/10/31 لا�شباب الواردة بالخطار ، 
وحلثهم على ترك امل�شاحة املرخ�شة للك�شك يف املوعد املحدد او قبله ، وال الت��زام بتعديل الك�شك 
على   والتوقيع  امل��ول  ذات  يف  الك�شاك  بباقي  ا�شوة  املقررة  وامل�شاحة  باملول  املعتمدة  للت�شاميم  وفقا 
عقود اليجار بال�شيغة وال�شروط اجلديدة واملعتمدة لكافة الك�شاك باملول ، وال ا�شطرت املخطر 
لتخاذ  كافة الجراءات القانونية املرتتبة على ذلك م�شافا اليه كافة الر�شوم وامل�شروفات والفائدة 

القانونية املرتتبة على ذلك ، مع حفظ كافة  حقوق املخطر الخرى. 
  الكاتب العدل

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2016/1631 جتاري كلي
اىل املحكوم عليه/1- جنمة حراء للتجارة العامة - �ض ذ م م 2-عبدالروؤوف نور حممد - ب�شفته كفيل 
و�شامن ملديونية جنمة حراء للتجارة العامة - �ض ذ م م 3- عظمى يو�شف عبدالروؤوف نور حممد 
- ب�شفتها كفيلة و�شامنة ملديونية جنمة حراء للتجارة العامة - �ض ذ م م 4-�شمري عبدالروؤوف نور 
حممد - ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية جنمة حراء للتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/11 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ 
بنك الفجرية الوطني - �ض م ع بالزامكم بالت�شامن والتكافل فيما بينكم بان توؤدوا للبنك املدعي 
وخم�شة  وت�شعمائة  الف  و�شبعون  واح��د  وت�شعمائة  ماين  اربعة  فقط  دره��م   4.971.975.37 مبلغ 
و�شبعون درهم و�شبعة وثاثون فل�شا والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة يف  2016/5/2 
وحتى ال�شداد التام وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابا 
لا�شتئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/125 مدين كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �شركة مارك للتجارة العامة - �ض ذ م م 2- كلبانا بي كليانى - ب�شفتها 
مديرة �شركة مارك للتجارة العامة  جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/10/19  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ اإندوا  راجيف 
باجاج بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ )311.550( دولر اأمريكي ما 
املبلغ بواقع 9% �شنويا من  يعادل مبلغ 1.143389 بالدرهم الإماراتي والفائدة على هذا 
تاريخ 2016/3/24 وحتى ال�شداد التام والزمتها بامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�شت  املحاماة 
خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

 اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/463  ا�ستئناف مدين 

اىل امل�شتاأنف �شده/1- فران�ض بالدينجر  جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�شتاأنف / موؤ�ش�شة اخلليج هولج للمعدات الثقيلة والرافعات - ل�شاحبها/
ح�شن علي عطا اهلل العنزي وميثله : علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن 
يف   2016/7/17 بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  املحكمة  بان  نعلنكم   -
املنتدب  ال�شيد اخلبري  تقرير  بورود  اخطاركم  اعاه.  املذكورة  الدعوى 
يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم الثنن املوافق 2017/9/11 ال�شاعة 

10.00 �شباحا بالقاعة Ch2.E.23  للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

 حمكمة   ال�ستئناف
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1460  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- علي فريد بهجت  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ هيثم 
العانى وميثله : عبدالرحمن ن�شيب عبدالرحمن بن ن�شيب   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة  باإخراج املدعي عليه من �شركة )مطعم البيت البغدادي( مع 
من  واخراجه  لل�شركة  كمدير  خدمته  وانهاء  ال�شركاء  باقي  بن  ال�شركة  ا�شتمرار 
املحاماة.   وحددت لها جل�شة  اتعاب  املهنية والر�شوم وامل�شاريف ومقابل  الرخ�شة 
Ch2.E.21 لذا  بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �ض  املوافق  2017/8/17   يوم اخلمي�ض  
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1539  جتاري كلي               

حمل  جمهول  امل�شرخ   علي  ك�شمك  �شالح  1-اي���وب   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ مرمي مبارك حمود مبارك وميثله: بدر عبداهلل 
خمي�ض عبداهلل -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  بالزام 
وحددت     %12 القانونية  والفائدة  دره��م   614000 مببلغ   عليه  املدعي 
لها جل�شة يوم الثنن  املوافق  2017/8/14   ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  الدعوى 2017/1193  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه /1- جاوراف ميهرا رام كي�شان ميهرا جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بنك برودا وميثله : ح�شن علي مطر الريامي - قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل بان ي�شددا للبنك 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   2.694.833.94 وق��دره  مبلغ  املدعي 
بالنفاذ  و�شمول احلكم  التام  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  12% من  والفائدة 
املعجل با كفالة.  وح��ددت لها جل�شة يوم الثنن  املوافق  2017/8/7  ال�شاعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1446  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- ام ا بى للتجارة العامة - �ض ذ م م 2-م��ارى ت�شو توري�ض 
�شوردان  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�شرف الهال - �ض م ع وميثله 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  -  قد  : خليفة يو�شف حممد علي بن عمري 
املطالبة بالزام املدعي عليهما الول والثاين بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره 
احلكم  و�شمول  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   588.328.84(
بالنفاذ املعجل با كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/8/17  
من  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�شاعة 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2220  جتاري جزئي              

حمل  جمهول  م   م  ذ  ���ض   - امل�شخات  ل�شناعة  1-الرئي�شي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ �شركة ميمن عبدالعزيز التجارية - ذ م م    قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )266032 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/8/3  ال�شاعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 
اأيام على الأقل )علما باأنه مت احالة ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل 

حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
اقت�شادية ال�شارقة ت�شتكمل اجراءات التدقيق الداخلي ل�شهادة الآيزو

على  اعتمادا  الداخلية  عملياتها  وحتديث  لتطوير  الرامية 
اأعلى معايري اجلودة العاملية.

دائرة  رئي�ض  ال�شويدي  هده  بن  عبداهلل  �شلطان  �شعادة  وقال 
التنمية القت�شادية بال�شارقة اإن الدائرة تعمل ب�شكل م�شتمر 
التطور  ل��ت��واك��ب  اأنظمتها  وحت��دي��ث  خدماتها  تطوير  على 

العاملي وفق اأعلى املعايري املتبعة يف هذا املجال .
م�شريا اىل ان ا�شتحقاق الدائرة لهذه ال�شهادات يعك�ض ويتوج 
اجلهود املبذولة لتطوير اجراءاتها وتب�شيط خدماتها للو�شول 
ال�شرتاتيجية  ال��دائ��رة  لأه���داف  وحتقيقاً  امل�شتويات  لأعلى 
املمار�شات يف الإج��راءات ونظم اجلودة  اأف�شل  الداعية لتبني 

والتميز املوؤ�ش�شي و�شوًل لقت�شاد متنوع ومنظم.

اآيزو  اأ�شل �شت �شهادات  ال�شهادات هي من  اأن هذه  واأ�شار اىل 
اىل ح�شولها  ا�شافة  م�شبقاً  الدائرة  عليها  قد ح�شلت  كانت 
ب����اإدارة  اخل��ا���ش��ة   1:2011-20000 الآي����زو  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى 
 27001:2013 الآي��زو  و�شهادة  املعلومات  تقنية  خدمات 

املتخ�ش�شة يف اإدارة اأمن املعلومات.
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  امل��ه��ريي  ه��ن��ادي  ثمنت  جانبها  م��ن 
ال�شرتاتيجي والأداء جهود موظفي الدائرة كافة وحر�شهم 
ع��ل��ى ت��وف��ري ع��وام��ل و���ش��روط حتقيق مم��ار���ش��ات اجل����ودة يف 
اإجناز  على  وحر�شهم  والتزامهم  املختلفة  والأق�شام  الإدارات 
املهام املطلوبة يف هذا ال�شدد ما اأهل الدائرة لتحقيق اأهدافها 
املن�شودة .م�شرية اىل توجيهات �شعادة رئي�ض الدائرة باحلر�ض 

تقنيات  اأح��دث  وتوفري  اجل��ودة  نظام  ا�شتمرارية  �شمان  على 
اأهداف  حتقيق  يف  للم�شاهمة  للموظفن،  والتاأهيل  التدريب 

الدائرة وتوفري اأف�شل خدمة ممكنة للمتعاملن.
ويحقق ح�شول الدائرة على هذه ال�شهادات جملة من املزايا 
من اأهمها العرتاف العاملي بتطبيق نظام متكامل يعتمد على 
عمليات م�شتمرة يوؤدي تطبيقها اىل احلماية املرجوة والتطور 

امل�شتمر املبني على منهجية عاملية معتمده.
وتعد �شهادات اليزو اإحدى ال�شهادات املرموقة والرائدة على 
الأي��زو يعطي  �شهادات  الدائرة على  العامل وح�شول  م�شتوى 
ل�شركائها  الدائرة  تقدمها  التي  اخلدمات  مل�شتوى  اأك��رب  ثقه 

وجمهورها.

•• ال�سارقة -وام:

جنحت دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة يف اجتياز التدقيق 
 9001:2008 الآي��زو  اإدارة اجل��ودة  ل�شهادة نظام  الداخلي 
2003 �شل�شلة جناحتها يف  العام  الدائرة منذ  حيث توا�شل 

ا�شتحقاق هذه ال�شهادة .
وا�شتمل التدقيق الداخلي على �شهادة الآيزو10001:2007 
اخل����ا�����ش����ة مب���ي���ث���اق خ����دم����ة امل���ت���ع���ام���ل���ن و�����ش����ه����ادة الآي�������زو 
ال�شكاوى  م��ع  التعامل  بنظام  اخل��ا���ش��ة   10002:2014
مراقبة  بنظام  اخلا�شة   10004:2012 الآي���زو  و���ش��ه��ادة 
الدائرة  �شيا�شة  جناح  يوؤكد  ما  هو  و  املتعاملن  ر�شا  وقيا�ض 

ت�سليط ال�سوء على مزايا ال�ستثمار يف المارة وا�ستعرا�س ل�سرتاتيجيتها ال�سناعية 2030

غرفة دبي ترّوج لبيئة الأعمال يف الإمارة مبعر�س “انوبروم 2017” يف رو�شيا 

الإمارات تقدم ر�شميا ملف تر�شحها اإىل ع�شوية املنظمة البحرية الدولية عن الفئة "ب"

اأ�شواق الأ�شهم الإماراتية تبداأ تعامات 
الأ�شبوع على ارتفاع حمدود 

" �شندوق اأبوظبي للتنمية " ميول 76 م�شروعا تنمويا يف املغرب ب� 9 مليارات درهم

افتتحت غرفة دبي يف عام 2012 
لها  خ���ارج���ي  م��ك��ت��ب مت��ث��ي��ل��ي  اأول 
عدد  لي�شل  ب��اأذرب��ي��ج��ان،  ب��اك��و  يف 
حتى  ل��ل��غ��رف��ة  التمثيلية  امل��ك��ات��ب 
املناطق  يف  ت��ت��وزع  مكاتب   8 الآن 
ت�شتهدفها  ال��ت��ي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الغرفة يف اإفريقيا واآ�شيا الو�شطى 
وج����ن����وب ����ش���رق اآ����ش���ي���ا واأم���ري���ك���ا 
ال���ات���ي���ن���ي���ة، ح���ي���ث ت�����ش��ك��ل ه���ذه 
اأ�شا�شياً  ج���زءاً  التمثيلية  امل��ك��ات��ب 
من ا�شرتاتيجية غرفة دبي لدعم 
لدبي،  القت�شادي  التنويع  خطط 
وتعزيز التناف�شية العاملية ل�شركات 

الإمارة يف الأ�شواق اخلارجية.

•• دبي-الفجر:

و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ا�شتعر�شت 
دبي مزايا بيئة الأعمال يف الإمارة، 
وواأبرزت اإمكانات دبي كمركز عاملي 
ل��ل�����ش��ن��اع��ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة م���ن خال 
التمثيلي  مكتبها  ع��رب  م�شاركتها 
“اإنوبروم  اأذربيجان يف معر�ض  يف 
رو�شيا  يف  ع��ق��د  ال����ذي   ”2017
موؤخراً، والذي �شهد م�شاركة اأكرث 
600 ���ش��رك��ة، وح�����ش��ور اأكرث  م��ن 
م��ن 50 األ���ف زائ���ر م��ن 20 دولة 

حول العامل.
وع����ق����د مم���ث���ل���و م���ك���ت���ب ال���غ���رف���ة 
مع  اج���ت���م���اع���اً   100 م����ن  اأك������رث 
وم�شوؤولن  عاملية  �شركات  ممثلي 
ح���ك���وم���ي���ن م�����ن امل���������ش����ارك����ن يف 
اإنوبروم  معر�ض  ويعترب  املعر�ض. 
اأح��������د اأه��������م م����ع����ار�����ض الأع�����م�����ال 
ال�شناعي  ب��ال��ق��ط��اع  املتخ�ش�شة 
والذي يجمع قادة الأعمال و�شناع 
الذي  املعر�ض  �شهد  حيث  ال��ق��رار، 
“ال�شناعات  ع���ن���وان  حت���ت  اأق���ي���م 
الذكية” عدد من الفعاليات حول 

ال�شناعة والتجارة العاملية. 

•• اأبوظبي-وام: 

بداأت اأ�شواق املال الإماراتية تعامات اليوم الأول من 
تغطية  عمليات  و�شط  حم��دود  ارت��ف��اع  على  الأ�شبوع 
م��ع قرب  وذل��ك  امل��ت��داول��ن  لبع�ض  املك�شوفة  امل��راك��ز 

اغاق ح�شابات �شهر يوليو.
لاأ�شواق  الأك��رب  الدعم  اأن  اليومي  الر�شد  ويظهر 
ما زال ياأتي من بع�ض اأ�شهم قطاعي البنوك والعقار 
خا�شة يف ظل انتظار اف�شاح �شركات العقار القيادية 
العام  ال��ن�����ش��ف الأول م��ن  امل��ال��ي��ة ع��ن  ب��ي��ان��ات��ه��ا  ع��ن 
2017 وهو ما ي�شهم يف توا�شل تركز اجلزء الأكرب 
من  ل�شريحة  ب��الإ���ش��اف��ة  وذل���ك  عليها  ال�شيولة  م��ن 

اأ�شهم �شركات الإدراج املزدوج.
لاأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ل�شوق  ال��ع��ام  امل��وؤ���ش��ر  ارت��ف��ع  وفيما 
املالية بن�شبة 0.19 % اىل 4577 نقطة فقد اأغلق 
 3608 م�شتوى  عند  امل��ايل  دبي  ل�شوق  العام  املوؤ�شر 
يوم  مقارنة مع جل�شة   0.08% ن�شبته  بنمو  نقاط 

اخلمي�ض املا�شي.
امل��األ��وف يف  ب��ات م��ن  “ لقد  ال�شوق  وق���ال و�شطاء يف 
اأغلب الحيان �شيطرة الهدوء على حركة التعامات 
م���ع ن��ه��اي��ة ك���ل ���ش��ه��ر وجل�����وء ال��ع��دي��د م���ن �شركات 
يعملون  الذين  العماء  ح�شابات  لإغ��اق  الو�شاطة 

لديها مبوجب الت�شهيات املالية » .
م�شريين اىل اأن هذا الأمر يدفع �شريحة من املتعاملن 

اي�شا للرتيث يف اتخاذ قراراتهم ال�شتثمارية . 
الرابحة يف جل�شة ام�ض �شهم  الأ�شهم  و�شملت قائمة 
�شهم  ج��ان��ب  اىل  دره����م   8.15 اىل  امل��رت��ف��ع  اع���م���ار 
ارابتك 3.46 درهم واعمار مولز اىل 2.51 درهم .. 

ويف �شوق العا�شمة ارتفع �شهم ا�شراق اىل 94 فل�شا.
وحقق �شهم جمموعة ال�شام القاب�شة اكرب املكا�شب 
املزدوج  الدراج  ذات  ال�شركات  اأ�شهم  على  قائمة  يف 
تاه  دره��م   0.838 % اىل   4.75 بن�شبة  مرتفعا 
ن�شبته  بنمو  الدولية  املالية  ال�شت�شارات  �شركة  �شهم 
 – ال�����ش��ام  م�شرف  �شهم  ث��م  فل�شا   45 بالغا   2%
0.975 درهم و�شركة هيت�ض تيليكوم  البحرين اىل 

0.606 درهم .
ال�����ش��وق��ن نحو  امل��ربم��ة يف  ال�����ش��ف��ق��ات  وب��ل��غ��ت قيمة 
املتداولة  الأ���ش��ه��م  ع��دد  وو���ش��ل  دره���م  مليون   263

171 مليون �شهم نفذت من خال 3285 �شفقة.
ووا�شل اللون الأخ�شر ا�شتحواذه على امل�شاحة الأكرب 
من �شا�شة العر�ض فقد اغلقت اأ�شهم 26 �شركة على 
تداولها  ج��رى  �شركة   58 ا�شهم  اجمايل  من  ارتفاع 
يطراأ  ومل  �شركة   17 اأ�شهم  اأ�شعار  انخفا�ض  مقابل 

تغيري على اأ�شعار اأ�شهم 15 �شركة.

••دبي-وام:

قدمت دولة الإمارات ر�شميا ملف الرت�شح لع�شوية املجل�ض التنفيذي يف “املنظمة 
البحرية الدولية” �شمن الفئة “ب” وذلك خال م�شاركتها بالجتماعات العمومية 
للمنظمة الدولية برئا�شة معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير 
تطوير البنية التحتية رئي�ض جمل�ض اإدارة “الهيئة الحتادية للموا�شات الربية 
والبحرية” والتي عقدت فعالياتها موؤخراً يف العا�شمة الربيطانية لندن ملناق�شة 
اأهم الق�شايا املتعلقة بالقطاع البحري واأف�شل املمار�شات العاملية املتبعة.وعر�شت 
اأع�شاء  الدولة لدول  نّظمته  تن�شيقي  اجتماع  الرت�شح خال  الإم��ارات ملف  دولة 
رئي�ض  التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر  معايل  بح�شور  البحرية  ال��دول��ي��ة  املنظمة 
جمل�ض اإدارة “الهيئة الحتادية للموا�شات الربية والبحرية” ت�شمن اإ�شهامات 
البحرية  املنظومة  اتفاقيات  يف  وم�شاركاتها  البحري  بالقطاع  الرتقاء  يف  الدولة 
الدولية اإ�شافة اإىل دورها الفعال واملوؤثر يف دعم القطاع البحري حمليا واإقليميا 

وعامليا.وحظي ملف تر�شح الدولة باإعجاب جميع الدول الأع�شاء حيث اأ�شاد كيتاك 
البحري يف  املميزة للقطاع  باملقومات  الدولية”  البحرية  “املنظمة  اأمن عام  ليم 
دولة الإمارات .وقال “ اإن دولة الإمارات ت�شاهم ب�شكل فعال يف تطوير ودعم قطاع 
النقل البحري العاملي كواحدة من اأهم الدول الأع�شاء يف املنظمة الدولية البحرية 
ودائما ما ن�شتفيد من خربتها يف اجتماعاتنا العمومية ونتطلع قدما للعمل اجلاد 

معها يف قطاع النقل البحري العاملي«.
اأن دولة الإم��ارات ت�شعى  واأكد معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي 
لان�شمام لع�شوية املجل�ض التنفيذي يف املنظمة �شمن الفئة “ب” لإ�شافة املزيد 
من القيمة اإىل التجارة العاملية والنقل البحري الدويل وال�شحن البحري ملا تتمتع 
املنظمة  اأن تكون عن�شرا تنفيذيا قويا يف  الدولة من �شمعة دولية متكنها من  به 

وم�شاركاً فاعا يف و�شع الأنظمة والقوانن .
لفتاً معاليه اإىل اأن الدولة �شّباقة يف املوؤ�شرات العاملية اخلا�شة باملوانئ البحرية على 
م�شتوى العامل وحتتل املركز الثالث عامليا يف جودة البنى التحتية للموانئ.واأو�شح 

معاليه اأن دولة الإم��ارات تعترب ع�شواً يف املنظمة منذ عام 1981 وا�شتمدت من 
تراثها البحري الغني مقومات تعزيز التعاون البحري الدويل.كما تعد واحدة من 
اأهم مراكز التجارة البحرية الدولية يف منطقة اخلليج العربي والعامل واأحد اأكرث 
اإىل جتربتها الريادية  اقت�شادياً وجتارياً يف ال�شرق الأو�شط ..م�شريا  الدول منواً 
كدولة حا�شنة ل� 20 ميناء من اأهم املوانئ الرائدة على م�شتوى العامل يوجد عدد 
املتطورة يف جمال  التحتية  البنية  10 موانئ عاملية من حيث  اأف�شل  منها �شمن 

النقل وال�شحن البحري ..كما تدير اأكرث من 56 ميناء خارج دولة الإمارات.
لع�شوية  املر�شحة  الوحيدة  العربية  الدولة  هي  الإم���ارات  دول��ة  اأن  بالذكر  جدير 
يف  رائ��دة  دول��ة   11 مع  وتتناف�ض  البحرية  الدولية  املنظمة  يف  التنفيذي  املجل�ض 
اأملانيا وال�شويد وهولندا  ياأتي يف مقدمتها  جمال التجارة الدولية املحمولة بحراً 

والربازيل والأرجنتن وفرن�شا واأ�شرتاليا.
العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  خ��ال  الأع�شاء  انتخاب  يتم  ان  املقرر  وم��ن 

الثاثن وذلك يف الفرتة بن 24 نوفمرب و5 دي�شمرب املقبلن.

اإ�شتثمارية  ف���ر����ض  ا���ش��ت��ك�����ش��اف 
�شناعية  �شركات  وج��ذب  ج��دي��دة، 
رائ������دة يف اأ�����ش����واق راب������دة ال����دول 

امل�شتقلة اإىل دبي. 
اخلارجية  امل��ك��ات��ب  م��دي��ر  و����ش���ّدد 
املكتب  دور  ع��ل��ى  دب����ي  غ���رف���ة  يف 
التمثيلي للغرفة يف تو�شيع تواجد 
خارجياً،  الإم���ارات���ي���ة  ال�����ش��رك��ات 
حمطة  امل��ك��ات��ب  ه��ذه  تعترب  حيث 
الإ�شتثمارية  بالفر�ض  تعريفية 
غري املكت�شفة يف الأ�شواق اجلديدة 

الواعدة.

الأعمال يف دبي، وتعزز من مكانته 
العاملية، لكون هذه امل�شاركات هذه 
ببيئة  ل��ل��ت��ع��ري��ف  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����ش��ة 
الأعمال يف دبي وجمتمع الأعمال 
ت��ع��زي��ز دور  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ف��ي��ه��ا، 
وح�����ش��ور ال��غ��رف��ة واأن�����ش��ط��ت��ه��ا يف 

منطقة رابطة الدول امل�شتقلة. 
التي  اللقاءات  اأن  اإىل  خ��ان  واأ���ش��ار 
املعر�ض  ه���ام�������ض  ع���ل���ى  ان���ع���ق���دت 
اأت���اح���ت ال��ف��ر���ش��ة ل��ل��ت��وا���ش��ل مع 
ق����ادة الأع����م����ال وال�����ش��رك��ات حول 
العامل، وممثلي احلكومات بهدف 

و���ش��ه��د ج��ن��اح ال��غ��رف��ة اإق���ب���اًل من 
الزوار  تعّرف  حيث  املعر�ض،  زوار 
ال�شناعية  دب��ي  ا�شرتاتيجية  على 
2013، وبيئة الأعمال يف الإمارة 
ومبادرات  ون�����ش��اط��ات  وم���زاي���اه���ا، 
بالإ�شافة  دب���ي،  غ��رف��ة  وخ���دم���ات 
اإىل فر�ض الأعمال املتاحة يف بيئة 

العمل. 
املكاتب  واع��ت��رب عمر خ���ان، م��دي��ر 
امل�شاركة  اإن  دبي  لغرفة  اخلارجية 
يف مثل هذه الفعاليات الإقت�شادية 
الهامة ت�شب يف م�شلحة جمتمع 

واإع���������ادة ت���اأه���ي���ل الأر�����ش����ف����ة كما 
اإجن������از طريق  امل�������ش���روع  ت�����ش��م��ن 
بطول 4 كيلومرتات تتيح و�شول 
ال�شاحنات نحو منطقة عن ال�شبع 
ال�شناعية واملنطقة اللوج�شتية يف 

زناتة.
تاأهيل  اإع��ادة  اإىل  امل�شروع  ويهدف 
مدن   7 يف  ال���ك���ه���رب���اء  حم���ط���ات 
واملحمدية  ج����رادة  وه���ي  مغربية 
ال��ق��ن��ي��ط��رة وال���ع���ي���ون واأغ����ادي����ر 
وطانطان والداخلة وذلك ل�شمان 
توفري امدادات كافية من الطاقة 
التوازن  حتقق  بحيث  الكهربائية 
خمتلف  يف  والطلب  العر�ض  ب��ن 
اأنحاء املغرب وتبلغ تكلفة امل�شروع 

91 مليون درهم.
امل�شت�شفى   .. امل�شاريع  ه��ذه  وم��ن 
اجل��ام��ع��ي مب��راك�����ض ال���ذي ي�شمل 
ج��م��ي��ع ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ال��ط��ب��ي��ة يف 
اإجمالية  بقيمة  م��راك�����ض  م��دي��ن��ة 

تبلغ 239 مليون درهم.
اأبوظبي  ���ش��ن��دوق  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
وطنية  م��وؤ���ش�����ش��ة  ه����و  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
مملوكة حلكومة اأبوظبي وتاأ�ش�ض 
م�شاعدة  ب���ه���دف   1971 ع�����ام 
النامية عن طريق تقدمي  ال��دول 
م�شاريع  لتمويل  مي�شرة  قرو�ض 
اإ�شافة اإىل  تنموية يف تلك الدول 
مبا�شرة  وم�شاهمات  ا�شتثمارات 

طويلة الأجل.
الوقت  ال�����ش��ن��دوق يف  ي��دي��ر  ك��م��ا 
حكومة  تقدمها  ال��ت��ي  امل��ن��ح  ذات���ه 
اأب���وظ���ب���ي م����ن خ�����ال الإ�����ش����راف 
تنفيذ  اآلية  املبا�شرة على  واملتابعة 
حجم  ي�شل  حيث  امل�شاريع  و�شري 
تاأ�شي�شه  منذ  ال�شندوق  متويات 
لتمويل  دره�����م  م��ل��ي��ار   77 ن��ح��و 
برامج وم�شاريع تنموية تزيد عن 
500 م�شروع تنموي يف 83 دولة 

حول العامل.

•• اأبوظبي-وام:

للتنمية  اأبوظبي  �شندوق  يرتبط 
امل��غ��رب��ي��ة بعاقات  م��ع احل��ك��وم��ة 
�شراكة ا�شرتاتيجية بداأت منذ عام 
البناء  بالتعاون  وات�شمت   1974
لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة 
ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ش��ادي��ة كافة  يف 
وال���ت���ي ت��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى اأف����راد 

املجتمع املغربي.
وم�����ن�����ذ ذل�������ك ال������ت������اري������خ.. م����ول 
م�شروعا   76 ن��ح��و  ال�������ش���ن���دوق 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ت��ن��م��وي��ا 
ب��ق��ي��م��ة اإج���م���ال���ي���ة ب��ل��غ��ت ن��ح��و 9 
م���ل���ي���ارات دره�����م اإم�����ارات�����ي.. من 
خال املنح التنموية التي قدمتها 
اأكرث  م��دى  على  اأبوظبي  حكومة 
من 40 عاما اإ�شافة اإىل القرو�ض 

املي�شرة املقدمة من ال�شندوق.
عدة  يف  ال�����ش��ن��دوق  ي�شتثمر  ك��م��ا 
اأهمها  م��ن  ا�شرتاتيجية  ���ش��رك��ات 
����ش���رك���ة ات���������ش����الت امل����غ����رب ودمل����ا 
و�شركة  ال�شياحية  لا�شتثمارات 
املغرب  وا���ش��م��ن��ت  امل���غ���رب  ن��خ��ي��ل 
و�����ش����رك����ة رب�������اب ال����ت����ي ت���ع���م���ل يف 
قطاعات حيوية وتتمتع باآفاق منو 
جيدة من خال م�شاهماتها يف 3 
�شركات تعمل يف جمالت الفنادق 

والتعدين وجتارة املواد.
وذك����ر ال�����ش��ن��دوق - يف ت��ق��ري��ر له 
الوطني  ال���ي���وم  ذك����رى  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
امل�شاريع  اأن   - امل��غ��رب��ي��ة  للمملكة 
املغرب  يف  م��ول��ه��ا  ال��ت��ي  التنموية 
حت�شن  يف  مبا�شر  ب�شكل  �شاهمت 
الظروف القت�شادية والجتماعية 
ل �شيما واأنها تاأتي يف الوقت التي 
اإىل  املغربية  احلكومة  فيه  ت�شعى 
حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة يف 

الباد.
�شعادة  رف����ع  امل���ن���ا����ش���ب���ة..  وب���ه���ذه 

املغربي..  وال�����ري  امل���ي���اه  ق��ط��اع��ي 
م�����ش��روع ���ش��د خ����روب ال����ذي تبلغ 
درهم  مليون   501 نحو  تكلفته 
ال�شرب  م��ي��اه  ت��وف��ري  على  ويعمل 
م��ن��اط��ق طنجة  ل�����ش��ك��ان  وال������ري 

واأ�شيلة.
وج���اء اإن�����ش��اء امل�����ش��روع ال���ذي يبلغ 
وط���اق���ت���ه  م������رتا   60 ارت����ف����اع����ه 
مليون   200 ن��ح��و  ال�شتيعابية 
مرت مكعب لتجميع مياه الأمطار 
وتدفقات مياه الأودية وال�شتفادة 
الزراعي  ال���ري  اأع���را����ض  يف  منها 

وال�شرب.
م�شت�شفى  اإن�شاء  امل�شروع  وت�شمن 
بقيمة  ال���رب���اط  زاي����د يف  ال�����ش��ي��خ 
وه�����و  دره������������م  م�����ل�����ي�����ون   158
على  يحتوي  تخ�ش�شي  م�شت�شفى 
املرافق  جميع  م��ع  ���ش��ري��را   235

واخلدمات الازمة لها.
الطرقي  امل����دار  م�����ش��روع  وي��رب��ط 
تكلفته  ت��ب��ل��غ  ال�����ذي  امل��ت��و���ش��ط��ي 
منطقة  ب��ن  دره���م  مليون   217
ال�شمال الغربي واملنطقة ال�شرقية 

ومي���ت���د م���ن م��دي��ن��ة ط��ن��ج��ة على 
�شاحل الأطل�شي ومير عرب مراكز 
و�شياحية..  اقت�شادية  وجتمعات 
ح��ي��ث ���ش��اه��م امل�����ش��روع يف حت�شن 
عمليات  وت�شهيل  النقل  خ��دم��ات 
ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري م���ا ب���ن دول 
حو�ض  دول  وبقية  العربي  املغرب 

البحر الأبي�ض املتو�شط.
املحطة  ب����ن����اء  م�������ش���روع  وي���ع���م���ل 
يف  احل��دي��دي��ة  لل�شكك  اجل���دي���دة 
ال��ذي تبلغ تكلفته  البي�شاء  ال��دار 
تعزيز  ع��ل��ى  دره�����م  م��ل��ي��ون   78
ق���درت���ه���ا ع���ل���ى ا���ش��ت��ي��ع��اب اأع������داد 
اأك����رب م���ن امل�����ش��اف��ري��ن والرت���ق���اء 
مب�شتويات اخلدمات املقدمة لهم 
املبذولة  دع��م اجل��ه��ود  اإىل ج��ان��ب 
ل��ت��ن��ظ��ي��م ���ش��ري ال���ق���ط���ارات ال���ذي 
املدن  بن  الربط  كفاءة  يزيد من 

املغربية.
وتاأهيل  تطوير  م�����ش��روع  و���ش��اه��م 
م���ي���ن���اء ال�������دار ال��ب��ي�����ش��اء وال�����ذي 
درهم  مليون   290 تكلفته  تبلغ 
امليناء  م��ع��دلت ح��رك��ة  ت��ع��زي��ز  يف 

ال�������ش���وي���دي مدير  ���ش��ي��ف  حم��م��د 
عام ال�شندوق اأ�شمى اآيات التهنئة 
وحكومة  ل���ق���ي���ادة  وال���ت���ربي���ك���ات 

و�شعب اململكة املغربية ال�شقيقة .
التاريخية  العاقات  عمق  موؤكدا 
التي تربط دولة الإمارات العربية 
املتحدة و�شندوق اأبوظبي للتنمية 
م��ع امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة وال��ت��ي عزز 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م�شريتها 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
“ واأخ����وه  “ ح��ف��ظ��ه اهلل  ال���دول���ة 
امللك  ج���ال���ة  امل���غ���رب���ي  ال���ع���اه���ل 

حممد ال�شاد�ض.
عاقات  اأن  ����ش���ع���ادت���ه  واأ������ش�����اف 
احلكومة  م��ع  املتميزة  ال�شندوق 
التوجيهات  بف�شل  املغربية جاءت 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  م���ن  امل��ب��ا���ش��رة 
ال��دع��م لتحقيق  اأ���ش��ك��ال  ب��ت��ق��دمي 

التنمية امل�شتدامة يف املغرب .
�شراكة  ا����ش���ت���م���رار  اإىل  م�������ش���ريا 
املغربية  احلكومة  م��ع  ال�شندوق 
امل�شاريع  م�����ن  امل�����زي�����د  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
التنموية ذات الأثر الإيجابي على 

القت�شاد املغربي.
ال�شندوق  ن�شاطات  تقت�شر  ومل 
�شاهم  بل  حم��ددة..  م�شاريع  على 
املا�شية  ال��ع��ق��ود  ع��رب  ال�����ش��ن��دوق 
يف ت��ن��م��ي��ة ق���ط���اع���ات رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
متنوعة  م�شاريع  ومت��وي��ل  امل��غ��رب 
والتنمية  وال����ط����رق  امل����وان����ئ  يف 
جهوده  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
التعليم  قطاعات  دعم  يف  الكبرية 
والإ�شكان  ال�����ش��ح��ي��ة  وال���رع���اي���ة 
يف  فاعا  �شريكا  ال�شندوق  فكان 
تقدمي الدعم الازم لتمويل بناء 
م��ي��ن��اء ط��ن��ج��ة امل��ت��و���ش��ط��ي وامل����دار 
والقطار  امل��ت��و���ش��ط��ي  ال���ط���رق���ي 
فائق ال�شرعة وكذلك بناء حمطة 
ال������دار  ال�������ش���ك���ك احل����دي����دي����ة يف 
امل�شاريع  �شاهمت  اإذ  ال��ب��ي�����ش��اء.. 
امل���م���ول���ة م���ن ق��ب��ل ال�������ش���ن���دوق يف 
وال�شحة  التعليم  ق��ط��اع  حت�شن 
النقل  خدمات  وتطوير  وال�شكان 
التطورات  وم��واك��ب��ة  وامل��وا���ش��ات 

العاملية يف هذا القطاع.
ف��ف��ي م�����ش��اري��ع الإ����ش���ك���ان.. مول 

 16 للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ا يف قطاع  م�����ش��روع��ا 
مغربية  م����دن  ع����دة  يف  الإ����ش���ك���ان 
بلغت مليار درهم  اإجمالية  بقيمة 
امل�شروع  ت�����ش��م��ن  ح��ي��ث  اإم����ارات����ي 
الوحدات  من  الآل��ف  مئات  اإن�شاء 
متكاملة  م�شاريع  �شمن  ال�شكنية 
مم���ا اأع���ط���ى دف���ع���ة ق���وي���ة جلهود 
حت�شن  يف  امل���غ���رب���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
الجتماعي  ال�������ش���ك���ن  م�������ش���ت���وى 

لل�شكان يف املغرب.
اإن�شاء  م�����ش��روع  ال�����ش��ن��دوق  وم���ول 
ما  ال�شرعة  فائقة  القطارات  خط 
والقنيطرة  طنجة  مدينتي  ب��ن 
بقيمة اإجمالية تبلغ 514 مليون 
امل�شروع  اإن�����ش��اء  ب����داأ  دره����م ح��ي��ث 
ال�شندوق  وق���دم   2010 ع��ام  يف 
 367.3 ب��ق��ي��م��ة  ق��ر���ش��ا  ح��ي��ن��ه��ا 

مليون درهم.
ول���ش��ت��ك��م��ال م���راح���ل الإجن�����از .. 
نوفمرب  �شهر  يف  ال�����ش��ن��دوق  ق���دم 
بقيمة  اإ���ش��اف��ي��ا  ق��ر���ش��ا   2016
اإم����ارات����ي..  دره����م  م��ل��ي��ون   147

ح��ي��ث ���ش��اه��م م�����ش��روع ال��ق��ط��ار يف 
حتقيق نقلة نوعية يف جمال النقل 
واملوا�شات باملغرب وعمل القطار 
امل�شافرين  اأع����داد  م�شاعفة  على 
م��ا ���ش��اع��د م��ن رف���ع وت���رية النمو 
من  وع��زز  املنطقة  يف  القت�شادي 

احلركة ال�شياحية والتجارية.
ال�����ش��ن��دوق م�����ش��روع ميناء  ون��ف��ذ 
بقيمة  م���ت���ك���ام���ل  ا����ش���رتات���ي���ج���ي 
مليار   1.1 نحو  قدرها  اإجمالية 
دره����م ح��ي��ث ���ش��م��ل امل�����ش��روع بناء 
ميناء باملياه العميقة على بعد 35 
كيلو مرتا �شرق مدينة طنجة على 
يت�شمن  املتو�شط  الأبي�ض  البحر 
الكبرية  ال�شفن  ل�شتقبال  مر�شى 
واأر������ش�����ف�����ة خل����دم����ة احل�����اوي�����ات 
ور�شيف  امل����ت����ع����ددة  وال���ب�������ش���ائ���ع 
يف  امل�����ش��روع  و���ش��اه��م  للم�شافرين 
خا�شة  اقت�شادية  منطقة  اإن�����ش��اء 
ت��ع��زز ال��ن�����ش��اط الق��ت�����ش��ادي على 

م�شتوى دويل.
ال�شرتاتيجية  امل�������ش���اري���ع  وم����ن 
تنمية  يف  ���ش��اه��م��ت  ال���ت���ي  امل��ه��م��ة 
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العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1132  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-مزارع للت�شميم الداخلي - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
�شلطان  عبداهلل  �شامل   : وميثله  النوياين  فخري  نايف  ليندا  املدعي/  ان  مبا 
علي احلمادي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
عليهم  املدعي  وال��زام  الت�شفية  باعمال  للقيام  ق�شائي  وتعين م�شفي  الوىل 
الثنن   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم 
املوافق  2017/8/7   ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  الدعوى 2017/2260  جتاري جزئي 

جمهول  ابراهيم   متهوروتهيل  ماكارمينا  ابراهيم  1-هاين�ض   / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ اميك�ض - ال�شرق الو�شط - �ض م ب - م فرع دبي - 
وميثله : خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )83.103.83 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية  من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
الربعاء   يوم  لها جل�شة  كفالة.  وح��ددت  املعجل با  بالنفاذ  �شمول احلكم  و  التام 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 ال�شاعة    2017/8/2 امل��واف��ق  
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2131  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-جايانت اجيت جيدواين  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اميك�ض - ال�شرق الو�شط - �ض م ب - م فرع دبي وميثله : خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل 
بن هويدن الكتبي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
 %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   74.235( وق��دره  مببلغ 
من تاريخ ال�شتحقاق  وحتى ال�شداد التام  و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  
بالقاعة  ���ض   8.30 ال�شاعة    2017/8/15 امل��واف��ق   ال��ث��اث��اء   ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.14
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل )علما 

بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1411  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- �شركة الق�شر امللكي للتغليف - �ض ذ م م  2-احمد لباي كولم 
 �شاتاك ثامبي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �شركة اخلليج للتمويل - �ض م خ
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  وميثله : �شيخه حممد �شيف علي املحرزي - قد 
 919228.34( وق���دره  مببلغ  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم 
Ch2.E.22 لذا فاأنت  بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �ض  املوافق  2017/8/21   الثنن  
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/255  مدين كلي 

اىل املدعي عليه / 1- عمر عبده قائد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ على 
علي ح�شن مق�شع وميثله : ب�شار عبداهلل علي ابراهيم امل�شايبة   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها �شحة احلجز رقم 32 ل�شنة 2017 وتثبيته ، وما يرتتب على 
ذلك من اثار قانونية نحو ا�شتكمال اجراءات احلجز والبيع ل�شالح الدائن احلاجز 
املحاماة.  وح��ددت لها  اتعاب  بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل  املدعي عليهما  ال��زام   ،
 Ch1.C.15 جل�شة يوم الثنن  املوافق  2017/8/7   ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2409  عمايل جزئي             

اأن  اىل املدعى عليه/1- ليف بوينت لانتاج الفني   جمهول حمل القامة مبا 
املدعي/عبدى قادر �شيدي وميثله : عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي -  قد 
 90140( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف   والر�شوم  دره��م(  ع��وده مببلغ )2000  وت��ذك��رة   دره��م( 

املوافق  ال��ث��اث��اء   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    )MB170955840/2017(
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.5 بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة     2017/8/15
ب��احل�����ش��ور اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او 
الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  اأي��ام على  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1887  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1 - احمد �شليمان عنرب ن�شري  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك الحتاد الوطني وميثله : عبداهلل حممد ر�شول علي الهرمودي   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %12 وال��ف��ائ��دة   املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   162.480(
ت��اري��خ  رف��ع ال��دع��وى وحتى ال�����ش��داد ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�شة ي��وم الثنن  
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�شاعة     2017/8/21 امل��واف��ق  
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1427  جتاري جزئي
علي  �شبري  �شبري  م�شطفى   -2 ����ض.ذ.م.م  للتجارة  ماك�ض  مايكرو   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ������ض.ذ.م.م(  للتجارة  ماك�ض  م��اي��ك��رو  ال�شخ�شي  )الكفيل 
املدعي/ م�شرف الهال �ض.م.ع وميثله:خليفة يو�شف حممد علي بن عمري قد اأقام عليك 
وقدره  مببلغ  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
)1.392.919.34( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
با كفالة. وحددت لها جل�شة يوم  اخلمي�ض املوافق 2017/8/17 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/6885  عمايل جزئي             
ا���ش��ي��ف خل��دم��ات الفنية - ���ض ذ م م   جمهول  امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ح��م��ريا  اىل 
اأقام  ق��د    - ���ش��او  ك��ي��ا���ض  ك��وم��ار  املدعي/ميتهيلي�ض  اأن  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
 6509( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى 
املوافق  ال��ث��اث��اء    ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    )MB172567048AE(
2017/8/8  ال�شاعة 8.30 �شباحا  مبكتب القا�شي  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
فان احلكم  الأق��ل ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  بثاثة  للمحكمة قبل اجلل�شة 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/7298  عمايل جزئي             

حمل  جم��ه��ول  للتجميل   م��ارم��ي��د  دي��ف��ا  ���ش��ال��ون   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
عليك  اأق��ام  قد    - عثمان  مو�شى  �شليمان  �شافه   / املدعي  ان  القامة مبا 
ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )31646 
دره����م( وت���ذك���رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف  رقم 
الحد   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB175431490AE(ال�شكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.5 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�شاعة    2017/8/27 امل��واف��ق 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/127  نزاع تعيني خربة جتاري 

�شركة  وب�شفته مدير  نف�شه  - عن  وليد خالد عمار في�شل  املتنازع �شده/1-  اىل 
الطوا�ض لتاأجري ال�شيارات - ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان املتنازع/ مبارك 
عبداهلل علي عو�ض - عن نف�شه وب�شفته �شريك يف �شركة الطوا�ض لتاأجري ال�شيارات 
- ذ م م  وميثله : اإبراهيم ح�شن اإبراهيم املا -  قد اقام عليك الدعوى املطالبة 
بندب خبري متخ�ش�ض مع الزام املدعى عليه بالر�شوم  واتعاب املحاماة.   وحددت 
لذا  امل�شلح   ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب  املوافق 2017/8/20   الح��د  يوم  لها جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. 
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2417  تنفيذ عمايل 
 اىل املنفذ �شده/1- التنمية للحلول الدارية وتوريد العمالة - �ض ذ م م   
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد هارون ر�شاد جويد 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )7010( وق��دره  به  املنفذ 
بال�شافة اىل مبلغ 771  درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2016/2793  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- ا�شرتايت - �ض م ح   جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
عبدالوهاب  علي  ع��ب��داهلل  وميثله:  اي��اج��ان  دي���زون  جيولي�شداي  التنفيذ/ 
عبداهلل ال�شويدي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )40741.33( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
فان  وعليه  املحكمة.  ر�شوم خلزينة  دره��م   2861 مبلغ  اىل  بال�شافة  املحكمة. 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1765   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- �شركة مملكة البداع - دبي  جمهول حمل القامة مبا 
عبداهلل  ب��در   : وميثله  امل��ح��دودة  كليندن�شت  التنفيذ/جمموعة  طالب  ان 
خمي�ض عبداهلل - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )119388( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  1- بقبول الطلب �شكا ويف مو�شوعه بف�شخ العاقة التعاقدية 
املوؤرخة 2013/11/21 - وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31 
 يف الدعوى رقم 2017/2923  جتاري كلي 

املدعى عليهما / �شورينتو لتقنية املعلومات   -  2( خالد خوجلي  
)العنوان : ال�شارقة - اخلان - �شارع التعاون - برج التعاون 1 - �شقة رقم 210 ملك وليد 
حممد حممد هاتف رقم 5770096-06 ، هاتف متحرك : 8189683 - 055 �شندوق بريد 
رقم 3339( - يرجى احل�شور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�شريف  املدون 
ادناه وذلك يف متام ال�شاعة الثانية ع�شره من ظهر يوم الحد املوافق 2017/8/6 وذلك 
لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك ابوظبي الوطني - بيت املعرفة 
لتدقيق احل�شابات - بناية ال�شم�ض امل�شيئة - الدور الأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 
042830100 - فاك�ض رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل 

الطاير لل�شيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 277

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اعالن اجتماع خربة
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1324  جتاري كلي

اىل املدعي عليهم / 1- مطعم اب�شار ايراين �ض.ذ.م.م 2- نبيله �شيف �شامل املاجد املطرو�شي 
3- ح�شن غامر�شا بردبار جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك دبي التجاري �ض.م.ع 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شباغ  يو�شف  عبدالعزيز  احمد  وميثله:منى 
درهم(   1.968.604.29( وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدوا  ب��اأن  بالت�شامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثنن 
املوافق  2017/7/31  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch.2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1823  جتاري جزئي 
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  ������ض.ذ.م.م  ال��داخ��ل��ي  للت�شميم  التميمي  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/7/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
اعاه ل�شالح/�شركة احمد يو�شف وح�شن عبداهلل للتجارة بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ )24047.40( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة 
ومبلغ  وامل�شاريف  ال��ر���ش��وم  ع��ن  ف�شا  ال��ت��ام  ال�����ش��داد  وحتى  يف:2017/5/22  الق�شائية 
ثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماه . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/1590  جتاري كلي 

املدعي/ ان  القامة مبا  م.د.م.����ض جمهول حمل  بارغوان ج��ولري  املدعي عليه/1-  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  �����ض.ذ.م.م  البحرين  جم��وه��رات 
بالزام  �����ض.ذ.م.م  البحرين  ل�شالح/جموهرات  اع��اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/6/7
املدعي عليها )بارغوان جولري م.د.م.�ض( ان توؤدي للمدعية مبلغ )17.447.569( درهم 
والفائدة بواقع 9% �شنويا اعتبارا من:2016/10/22 حتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شاريف 
مبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/746  ا�ستئناف عمايل    
�ض.ذ.م.م   للخدمات  انرتنا�شيونال  هيما�شكو   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / حممد ا�شماعيل زين العابدين  
جزئي  عمايل   2016/8809 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد 

بتاريخ:2017/4/16     
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/8/13 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/631  تنفيذ �سرعي 

حمل  جمهول  املجد  ابو  عبدالعزيز  بكر  الدين  عماد  �شده/1-  املنفذ  اىل 
عبدالغفار  حممد  م��دح��ت  حم��م��ود  التنفيذ/رانا  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ال�شادر  لتنفيذ احلكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  قد 
بال�شتئناف  واملعدل  م�شلمن  نف�ض  اح��وال  رق����م:2016/1060  الدعوى  يف 
رقم:2016/1033 ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )123757( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ ال�شتحقاق.  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر
                يف  الدعوى 2017/75  نزاع تعيني خربة مدين

القامة  حم��ل  جمهول  ال�شتثمارية  الهجرة  1-جمل�ض   / �شده  املتنازع  اىل 
مبا ان املتنازع / ارتون ادفايزور�ض م.م.ح  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وامل�شاريف  بالر�شوم  عليهم  املدعي  الزام  بندب خبري متخ�ش�ض مع  املطالبة 
جل�شة  لها  كفالة.وحددت  با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة  واتعاب 
فاأنت  لذا  امل�شلح   ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب  املوافق 2017/8/2    الربعاء  يوم 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

الت�سويات   الودية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2284  جتاري جزئي

2- مهند حممود م�شطفى  ����ض.ذ.م.م  البناء  مل��ق��اولت  تدمر  اف��اق   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ طارق  ان  القامة مبا  وائ��ل حممود م�شطفى عاونه جمهول حمل   -3 عاونه 
عليك  اأق��ام  قد  عبداهلل  خمي�ض  عبداهلل  وميثله:بدر  مكي  ال  مكي  جا�شم  عبداهلل  جا�شم 
وقدره  مببلغ  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
)81750( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبه وحتى 
ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم  الربعاء املوافق 2017/8/23 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت احالة 

ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2275  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  �شركة تيما التجارية �ض.ذ.م.م 2- غام ر�شا اكرب علي 3- انفال ر�شا 
���ض.م.خ وميثله  غام ر�شا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �شركة اخلليج للتمويل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام  : �شيخه حممد �شيف علي املحرزي   قد 
املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )451425.63 درهم(  والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء   املوافق  2017/8/9   ال�شاعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12084 بتاريخ 2017/7/31   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1166  جتاري كلي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-  نيو ب��وي ����ض.م.ح 2- الطفل اجل��دي��د جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ بنك دبي التجاري �ض.م.ع وميثله : عبا�ض م�شتت فندي املالكي   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن مببلغ وقدره )30.321.238/69 
درهم(  والزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
9% من تاريخ ال�شتحقاق يف:2016/12/15 وحتى ال�شداد التام ، �شم ملف النزاع رقم:2017/276 
جتاري واملحال من مركز الت�شوية الوديه للمنازعات.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض   املوافق  
2017/8/10   ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

•• ال�سارقة-الفجر:

ومراكز  التجارية  املحال  تت�شابق 
ال��ت�����ش��وق يف اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة على 
�شيف  “عرو�ض  يف  ال��ت�����ش��ج��ي��ل 
واإط������اق   “  2017 ال�������ش���ارق���ة 
اأف�شل عرو�شها، ا�شتعداداً للحدث 
تنظمه  ال�����ذي  الأه������م  ال�����ش��ي��اح��ي 
ال�شارقة  و���ش��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة 
�شنوياً  وي����زخ����ر  ����ش���ي���ف،  ك����ل  يف 
واخل�شومات  اجلاذبة  بالفعاليات 

املغرية والأ�شعار التناف�شية.
اأ�شحاب  ال�����ش��ارق��ة  غ��رف��ة  ودع����ت 
البيع  وحم�����ال  ال��ت�����ش��وق  م���راك���ز 
مناطق  خم��ت��ل��ف  يف  ب��ال��ت��ج��زئ��ة 
الإم������ارة ال���ذي���ن مل ي���ب���ادروا بعد 
يف  م���وؤ����ش�������ش���ات���ه���م  ت�����ش��ج��ي��ل  اإىل 

التي  ال�������ش���ارق���ة  ���ش��ي��ف  ع���رو����ض 
الإنطاق،  �شارفت فعالياتها على 
لدى  ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ل  امل�������ش���ارع���ة  اإىل 
ن�شب  م����ن  ل���ا����ش���ت���ف���ادة  ال���غ���رف���ة 
ي�شهدها  ال��ت��ي  ال��ع��ال��ي��ة  الإن���ف���اق 
عام.وتنطلق  ك��ل  يف  امل��و���ش��م  ه���ذا 
ال�شارقة  �شيف  ع��رو���ض  فعاليات 
يف مو�شمها اجلديد يوم اخلمي�ض 
امل��ق��ب��ل وت�����ش��ت��م��ر ع��ل��ى م���دى 38 
�شياحية  اأج��������واء  و����ش���ط  ي����وم����اً، 
بالفعاليات  وع�����ام�����رة  ����ش���اح���رة 
الرتفيهية  والأن�����ش��ط��ة  امل��ت��ن��وع��ة 

غرفة ال�شارقة ، اإن الأيام املا�شية 
اأ�شحاب  من  كثيفاً  اإق��ب��اًل  �شهدت 
الت�شوق  ومراكز  التجارية  املحال 
�شيف  ع�����رو������ض  يف  ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
ال�شارقة لدى مقر الغرفة وجميع 
خمتلف  يف  امل���ن���ت�������ش���رة  ف���روع���ه���ا 
م��ن��اط��ق الإم�������ارة، وه���و م���ا يب�شر 
مبو�شم جديد ناجح ومزدهر قبل 
عرو�ض  واأن  خ��ا���ش��ة  ان��ط��اق��ت��ه، 
ال�شيف باتت حدثاً ينتظره التجار 

واجلمهور على حد �شواء .
�شيف  عرو�ض  “اأن  اأمن  واأ�شاف 

ال���ت���ي ت��ل��ب��ي اح���ت���ي���اج���ات ال������زوار 
الفئات  خم��ت��ل��ف  م����ن  وال�������ش���ي���اح 
العمرية، مبا ُي�شفي على الت�شوق 
متعة اإ���ش��اف��ي��ة ورون���ق���اً خ��ا���ش��اً يف 
ظل العرو�ض املغرية واحل�شومات 
التجارية  ال��ع��ام��ات  اأرق����ى  ع��ل��ى 
واملنتجات  الب�شائع  م��ن  وغ��ريه��ا 
التجارية،  امل��ح��ال  تعر�شها  ال��ت��ي 
وامل�������ش���ح���وب���ة ب���ب���اق���ة ك���ب���رية من 
والهدايا.وقال  القّيمة  اجل��وائ��ز 
اأمن م�شاعد املدير  اأحمد  حممد 
العام لقطاع الت�شال والأعمال يف 

تقام  ال����ت����ي   2017 ال�������ش���ارق���ة 
ف���ع���ال���ي���ات���ه���ا خ�����ال ال����ف����رتة من 
3 اأغ�����ش��ط�����ض اجل����اري ول��غ��اي��ة 9 
املقبل، يوفر للمت�شوقن  �شبتمرب 
باأ�شعار  احلاجيات  ل�شراء  فر�شة 
ت��ن��اف�����ش��ي��ة وخ���ا����ش���ة م���ع اق����رتاب 
يتيح  كما  امل��ب��ارك،  الأ�شحى  عيد 
بادهم  اإىل  ال�شفر  يف  للراغبن 
اإمكانية  ال�شيفية  العطلة  خ��ال 
الأ�شعار  ب��اأف�����ش��ل  ال��ه��داي��ا  ���ش��راء 
اخل�شومات  ظ���ل  يف  واأرخ�����ش��ه��ا، 
املراكز  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية 

الكربى  ال���ت���ج���اري���ة  وال���ع���ام���ات 
ال�����ش��ي��ف حتت  ل���رواده���ا يف ف�شل 
اإ�شراف مبا�شر من غرفة ال�شارقة 

ورقابة اجلهات املعنية املخت�شة«.
املحات  اأع�������داد  اأن  اأم�����ن  واأك������د 
اإىل  ب����������ادرت  ال�����ت�����ي  ال����ت����ج����اري����ة 
الت�شجيل يف عرو�ض ال�شيف لهذا 
ما  وه��و  متزايد  تنامي  يف  املو�شم 
موؤ�ش�شات  معظم  ح��ر���ض  يعك�ض 
ال�شتفادة  ع��ل��ى  ال��ت��ج��زئ��ة  ق��ط��اع 
ت�شهده  ال��������ذي  ال����ن���������ش����اط  م�����ن 
احل���رك���ة ال���ت���ج���اري���ة خ����ال هذه 

ال��ف��رتة م��ن ك��ل ع��ام، حيث ي�شعى 
باملعرو�شات  ل��ان��ت��ف��اع  ال�������زوار 
مقارنة  ن�شبياً  منخف�شة  باأ�شعار 
والدخول  ال�����ش��ن��ة،  ف���رتات  ببقية 
ال�شحوبات على عدد كبري من  يف 
الثمينة  والهدايا  القيمة  اجلوائز 
الت�شوق،  م��راك��ز  ت��ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي 
بال�شتمتاع  ال��رغ��ب��ة  ج��ان��ب  اإىل 
املائمة  الرتفيهية  بالفعاليات 
ملختلف الأعمار مبا فيها الربامج 

املخ�ش�شة لاأطفال .
هذا وتعد عرو�ض �شيف ال�شارقة 

من الأح��داث املهمة التي تنظمها 
غرفة ال�شارقة منذ �شنوات وحتفل 
الفريدة  الأن�����ش��ط��ة  ب��ال��ع��دي��د م��ن 
ال���ت���ي حت���اك���ي خ��ط��ى الإم��������ارة يف 
الت�شوق  ب���ق���ط���اع���ات  ال���ن���ه���و����ض 
والفنادق  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  وال�����ش��ي��اح��ة 
ل��ت��غ��دو م��ت��ن��ف�����ش��اً مميزاً  وغ���ريه���ا 
وجاذباً ومنا�شباً ملختلف امليزانيات 
ال�شياحة  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  �����ش����واء 
الداخلية اأو لأبناء منطقة اخلليج 
من  ال�شياح  من  وغريهم  العربي 
جميع  يف  ال����ع����امل  دول  خم��ت��ل��ف 
املهرجان  يعد  كما  ال�شنة.  ف�شول 
الأعمال  لبيئة  ل��ل��رتوي��ج  ف��ر���ش��ة 
والفر�ض ال�شتثمارية الواعدة يف 
خمتلف القطاعات القت�شادية يف 

ال�شارقة.

لال�ستفادة من ن�سب الإنفاق العالية التي ي�سهدها املو�سم

غرفة ال�شارقة: قطاع التجزئة يتح�شر لإطاق اأف�شل "عرو�س ال�شيف لعام 2017"

غرفة الفجرية تبحث التعاون مع اأندوني�شيا  دبي لا�شتثمار العقاري توقع �شفقة متويل ب� 1.1 مليار درهم مل�شروع تال مردف

"الكرتونية ال�شارقة " اأول جهة حكومية ت�شجل بيانات موظفيها يف البوابة الذكية ملطار ال�شارقة

حمدان بن حممد: اأ�شبوع دبي لا�شتثمار
 يعزز ال�شراكة مع جمتمع امل�شتثمرين املحلي والعاملي

ال�شتثمار  بفر�ض  التعريف  عرب 
ت�شليط  ج���ان���ب  اإىل  امل���ت���ن���ّوع���ة، 
والنمو  التو�ّشع  اآف��اق  ال�شوء على 

يف الأ�شواق القليمية والعاملية. 
اأن  اإىل  واأ�شار �شمو ويل عهد دبي 
العمل على مكونات الدورة الثالثة 
دبي  “اأ�شبوع  ب��رن��ام��ج  واإط������اق 
لا�شتثمار” ياأتي يف اإطار املتابعة 
وق�شايا  اجتاهات  لأه��م  الدقيقة 
وامل�شتقبلية،  احلالية  ال�شتثمار 
امل�شتثمرين  مع  ال�شراكة  وتعزيز 
ه  اإذ وجَّ وال��ع��امل��ي��ن،  الإم��ارات��ي��ن 
“اأ�شبوع  فعاليات  بتنظيم  �شموه 
كربنامج   “ ل���ا����ش���ت���ث���م���ار  دب�����ي 
�شنوي يعمل على توطيد ال�شراكة 
املحلي  ال���ش��ت��ث��م��ار  م���ع جم��ت��م��ع 
املعرفة  م�شتوى  وزي���ادة  وال��ع��امل��ي 
���ش��واء يف  النمو والب��ت��ك��ار  بفر�ض 
دب��ي واأي�����ش��اً الأ���ش��واق التي ميكن 

الو�شول اإليها عربها.
واأك�����د ���ش��م��وه ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة اأن 
ب��ق��ي��ادة �شاحب  الإم�������ارات  دول����ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 

•• دبي-وام:

وج����ه ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
اآل مكتوم، ويل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي، 
بالإعداد ل�منتدى دبي لا�شتثمار 
وحم��������اوره ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف اإط�����ار 
لا�شتثمار  دب���ي  اأ���ش��ب��وع  ب��رن��ام��ج 
نظرة  امل�شتثمرين  ملجتمع  ليقدم 
وال�شراكة  النمو  لفر�ض  �شاملة 
ال�شتثمار  وم�شتقبل  والب��ت��ك��ار 
التي  احليوية  القطاعات  كافة  يف 
الوطنية  الأج��ن��دة  اأه���داف  تدعم 
العربية  الإم��ارات  2021 لدولة 
املتحدة وخطة دبي 2021. واأ�شاد 
�شموه بدور املنتدى الذي تنظمه 
ال�شتثمار،  لتنمية  دب��ي  موؤ�ش�شة 
اقت�شادية  م���وؤ����ش�������ش���ات  اإح�������دى 
اإ�شهام وا�شح  ك��ان له من  ملا  دب��ي، 
يف  والثانية  الأوىل  دورتيه  خال 
للركائز  امل�شتثمرين  فهم  تعزيز 
واملنطقة  دبي  للنمو يف  الرئي�شية 
الإمارة  يف  اجلديدة  النمو  ودورة 

الثقة يف امل�شتقبل.     ووجه �شموه 
تعزيز  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  مب���وا����ش���ل���ة 
وجاذبيتها  دب���ي  اإم�����ارة  ج��اه��زي��ة 
الأجنبية  ال�شتثمارات  ل�شتقبال 
بن  ال�شراكة  وتوثيق  امل�شتدامة 
القطاعن احلكومي واخلا�ض يف 
اإىل  �شموه  م�شرياً  املجالت،  كافة 
ال�شتثمار  تدفقات  ا�شتدامة  اأن 
ال�شنوات  يف  امل��ب��ا���ش��ر  الأج���ن���ب���ي 
الأخرية، رغم ما مير به القت�شاد 
ومتغريات،  ت��ق��ل��ب��ات  م��ن  ال��ع��امل��ي 
هي برهان وا�شح على مدى ثقة 
امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن يف خطط  جم��ت��م��ع 
وم����ب����ادرات ح��ك��وم��ة دب���ي وال����دور 
احل����ي����وي ال������ذي ت��ل��ع��ب��ه الإم�������ارة 
القت�شاد  يف  رئ���ي�������ض  ك���م���ح���ور 

العاملي.
املركز  اأن دبي ج��اءت يف  اإىل  ي�شار 
ال�شابع عاملياً يف ما يتعلق باإجمايل 
الأجنبي  ال����ش���ت���ث���م���ار  ت���دف���ق���ات 
 2016 ال����ع����ام  خ�����ال  امل���ب���ا����ش���ر 
باإجمايل ا�شتثمارات بلغت 25.5 
مليار درهم ، يف حن كان ترتيبها 

حفظه  ال��دول��ة،  رئي�ض  نهيان،  اآل 
ال�شمو  �شاحب  وبتوجيهات  اهلل، 
ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب�����ن را������ش�����د اآل 
م���ك���ت���وم، ن���ائ���ب رئ���ي�������ض ال���دول���ة 
ال���������وزراء حاكم  رئ���ي�������ض جم��ل�����ض 
اهلل، ومبتابعة �شاحب  رعاه  دبي، 
اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  ن��ه��ي��ان، 
امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
وا����ش���ح���اً يف جمال  ن���ه���ج���اً  ت��ت��ب��ع 
اأ�ش�ض  وت��ر���ش��ي��خ  ال���ش��ت��ث��م��ار  دع���م 
باملرونة  ي��ت�����ش��م  م��ت��ن��وع  اق��ت�����ش��اد 
مهمة  ك���اأول���وي���ات  وال����ش���ت���دام���ة 
ت��ع��ن ع��ل��ى ت��و���ش��ي��ع دائ�����رة النمو 
وم���ا حت��م��ل��ه م���ن ف��ر���ض يف �شتى 
الذي  ذات���ه  النهج  امل��ج��الت، وه��و 
���ش��ار عليه الآب����اء امل��وؤ���ش�����ش��ون، ول 
اليوم وهو  ياأتي ثماره حتى  يزال 
القطاعية  النتائج  عليه  تدلل  ما 
الذي  الرائد  النموذج  تبلور  التي 
تقدمه الدولة على �شعيد تنويع 
ملزيد  ال��دخ��ل ومب��ا ميهد  م�شادر 
من النجاحات القت�شادية ويعزز  

الربنامج  ويقدم   .. وامل�شتثمرين 
للتعرف  ف���ر����ش���ة  ل���ل���م�������ش���ارك���ن 
ع��ل��ى امل��زاي��ا ال��ت��ي ت��زخ��ر ب��ه��ا دبي 
لة لا�شتثمار  كوجهة عاملية ُمف�شّ
واآل����ي����ات وف���ر����ض ال�������ش���راك���ة بن 
ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام واخل���ا����ض، اإىل 
م�شتجدات  اأه����م  م��واك��ب��ة  ج��ان��ب 
القطاعات  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  ف��ر���ض 
ال�شرتاتيجية  الق���ت�������ش���ادي���ة 
والعامل.  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وال��ن��ا���ش��ئ��ة 
منتدى  اأي�شاً  الربنامج  وي�شمل 
امل�شتدام  ال�شتثمار  يف  متخ�ش�شاً 
لتعزيز مبادرات التعاون والتكامل 
لت�شهيل  وال���������دويل  الإق���ل���ي���م���ي 
الأجنبي  ال����ش���ت���ث���م���ار  ت���دف���ق���ات 
التنمية  م�����ش��روع��ات  يف  امل��ب��ا���ش��ر 
“حوار  اإىل  بالإ�شافة  امل�شتدامة، 
للتعرف على  �شيا�شات امل�شتقبل” 
للم�شتقبل  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ن���ظ���رة 
ال�شيا�شات  تطوير  على  وال��ع��م��ل 
والإجراءات ال�شتباقية يف العديد 

من املجالت.
دبي  ا�شبوع  فعاليات  يف  وي�شارك 

قيادات  م���ن  ل��ف��ي��ف  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار 
وال�شركات  احل���ك���وم���ي  ال���ق���ط���اع 
املنطقة  يف  وال�����رائ�����دة  ال���ع���امل���ي���ة 
وممثلي بنوك و�شناديق ا�شتثمار، 
ونخبة  ر�شمية  وف���ود  ج��ان��ب  اإىل 
م���ن اخل������رباء وامل��خ��ت�����ش�����������ن من 
امل����وؤ�����ش���������ش����ات ال����دول����ي����ة وب���ي���وت 
وي�شت�شيف  ال���ع���امل���ي���ة.  اخل������ربة 
جمموعة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ب���رن���ام���ج 

م��ن امل��ت��ح��دث��ن ال��ب��ارزي��ن �شمن 
جل�شات حوار مبا�شر وور�ض عمل 
اجلل�شات  جانب  اإىل  متخ�ش�شة، 
والزيارات  املغلقة  والج��ت��م��اع��ات 

امليدانية. 
على  الفعاليات  ح�شور  ويقت�شر 
التعارف  لتوثيق  فقط  املدعوين 
وال����ت����ع����اون ب����ن امل�������ش���ارك���ن من 

جمتمع امل�شتثمرين.

ال���ث���ال���ث ع���امل���ي���اً م����ن ح���ي���ث عدد 
يف  امل�شتقطبة  الأجنبية  امل�شاريع 
م�شروعا،   247 بنحو  ذات��ه  العام 
عاملياً  ت��ف��وق��ه��ا  ب���ذل���ك  ل��ت��وا���ش��ل 
جمموعة  بف�شل  امل��ج��ال  ه���ذا  يف 
امل��ح��ف��زات ال��ك��ب��رية ال��ت��ي تقدمها 
الكفاءة  عالية  الأ�شا�شية  والبنية 
�شمن  فيها  امل��ت��واف��رة  والفاعلية 

�شتى القطاعات القت�شادية.   
فعاليات  ت��ع��ق��د  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
“اأ�شبوع دبي لا�شتثمار” برعاية 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  م��ن  ك��رمي��ة 
اآل مكتوم،  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
ويل عهد دب��ي، خال الفرتة من 
 2017 اأك��ت��وب��ر   19 15 وح��ت��ى 
اأبراج  بفندق  جودولفن  قاعة  يف 

الإمارات - دبي.
وي��ت�����ش��م��ن ب��رن��ام��ج ا���ش��ب��وع دبي 
املنتديات  م��ن  ع����دداً  لا�شتثمار 
احل������واري������ة ال����ت����ي ت���ن���اق�������ض اأه����م 
امل������و�������ش������وع������ات وال�����ت�����وج�����ه�����ات 
واملحلية  ال��ع��امل��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
ال�شيا�شات  ����ش���ّن���اع  ت���ه���م  ال����ت����ي 

•• الفجرية -وام:

اأ�شاد �شعادة خليفة خمي�ض مطر الكعبي رئي�ض جمل�ض 
وازدهار  بتطور  الفجرية  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
الإمارات  دول��ة  بن  والتجارية  القت�شادية  العاقات 

وجمهورية اأندوني�شيا.
ام�ض  ا�شتقباله يف مكتبه  - خال  الكعبي  �شعادة  واأك��د 
 - اأندوني�شيا  جمهورية  م��ن  وجت��اري��ا  اقت�شاديا  وف���دا 
حر�ض غرفة الفجرية على تعزيز العاقات القت�شادية 

مع الدول ال�شقيقة وال�شديقة.
عام  قن�شل  ف��ريم��ان  اأرزف  م��ن  ك��ل  �شعادة  ال��وف��د  �شم 
ج��م��ه��وري��ة اأن��دون��ي�����ش��ي��ا ل���دى ال���دول���ة وحم��م��د عارف 
بالقن�شلية  القت�شادية  لل�شوؤون  القن�شل  بريواهونو 
وغو�شماليندا �شاري مدير املركز الأندوني�شي للرتويج 
املركز  مدير  نائب  وبربهاتاغانبندرا  بدبي  ال��ت��ج��اري 

وعدد من امل�شوؤولن بالقن�شلية واملركز . 
واأكد �شعادة الكعبي ا�شتعداد الغرفة لتقدمي الت�شهيات 
للراغبن يف دخ��ول �شوق العمل يف الفجرية .. مقدما 
للتطوير  الثالث  العربي  املوؤمتر  حل�شور  للوفد  دع��وة 
وال�شتثمار العقاري وال�شناعي املقررعقده يف 4 اأكتوبر 

املقبل.
القت�شادية  ال��ع��اق��ات  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  ال��ل��ق��اء  وت���ن���اول 
ودعم  جهة  من  واإندوني�شيا  الإم���ارات  بن  والتجارية 
العاقات بن اأ�شحاب الأعمال يف الفجرية واإندوني�شيا 

من جهة اأخرى .
الغرفة  ع��ام  مدير  اجلا�شم  حممد  خالد  �شعادة  وق��دم 
يف  القت�شادية  ال��ت��ط��ورات  ح��ول  عر�شا  ال��ل��ق��اء  خ��ال 
ا�شتثماري ل�شيما  ن�شاط  ت�شهدها  وما  الفجرية  اإم��ارة 
البرتوكيماوية  وال�شناعات  النفط  تخزين  جم��ال  يف 

واخلدمات اللوج�شتية وال�شياحة.
واأك����د اجل��ا���ش��م اأه��م��ي��ة ت��ب��ادل ال���زي���ارات ب��ن اأ�شحاب 
وامل�شاركة  والفجرية  اإندوني�شيا  يف  وال�شركات  الأعمال 
ي��ع��زز م�شرية  البلدين مم��ا  ت��ق��ام يف  ال��ت��ي  امل��ع��ار���ض  يف 

التنمية والو�شول اإىل ما يطمح اإليه البلدان .
من  لا�شتفادة  اندوني�شيا  يف  الأع��م��ال  اأ���ش��ح��اب  ودع��ا 
الت�شهيات التي توفرها الإمارة للم�شتثمرين يف خمتلف 
لقاء  تنظيم  على  الت��ف��اق  اللقاء  خ��ال  امل��ج��الت.ومت 
م�شرتك بن اأ�شحاب الأعمال يف اأندوني�شيا والفجرية 
لتبادل الأفكار واملعلومات حول فر�ض ال�شتثمار لدى 
الطرفن واإمكانية اقامة �شراكات جتارية وا�شتثمارية 

تعود بالنفع ل�شالح البلدين ال�شديقن.
واأعرب قن�شل عام جمهورية اأندوني�شا عن �شكره لغرفة 

الفجرية ودورها الفاعل يف خدمة القطاع اخلا�ض .
دولة  مع  العاقات  لتطوير  ب��اده  حر�ض  اإىل  م�شريا 
اقت�شادي وجت���اري يف  دور  م��ن  بها  تتمتع  مل��ا  الم���ارات 
الفجرية  لغرفة  دع��وة  الأو���ش��ط.وق��دم  ال�شرق  منطقة 
التجاري  اأندوني�شيا  ملعر�ض   32 ال���  ال���دورة  حل�شور 

الدويل .

واأك������د ك���ول���ن ف���ري���زر ال����ت����زام بنك 
ب��ال��ق��ي��ام بدور  ال���ت���ج���اري  اأب���وظ���ب���ي 
الكبرية  امل�شاريع  تطوير  يف  اأ�شا�شي 
داخل دولة الإمارات ..م�شريا اىل ان 
التفاق مع دبي لا�شتثمار لتمويل 
مثاًل  يعترب  م���ردف  ت���ال  م�����ش��روع 
على خريطة الطريق ال�شرتاتيجية 
التي يتبعها البنك ودليًا على جناح 
ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري يف حتقيق 

التميز امل�شريف يف دولة الإمارات.

م�������ش���روع ت����ال م�����ردف ي��ع��ت��رب من 
التي  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ال�����ش��ف��ق��ات 
الأول  اأب����وظ����ب����ي  ب���ن���ك  ي���ن���ج���زه���ا 
ب�������ال��������ش�������رتاك م�������ع ������ش�����رك�����ة دب�����ي 
“ابوظبي  اأن  ومب����ا  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار.. 
اأكرب بنك يف دولة الإمارات  الول” 
فهو ملتزم بدعم امل�شاريع واملبادرات 
تعزيز  يف  ت�����ش��اه��م  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية 
يف  النمو  وخطط  الإم���ارات  اقت�شاد 

الدولة.

اأبوظبي  وبنك  الأول  اأبوظبي  بنك 
التزام  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ج��اري 
عاقات  يف  ال���دخ���ول  اإزاء  ال�����ش��رك��ة 
البنوك  م���ع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ش��راك��ة 
مل�شاريعها.. وتعد هذه خطوة مهمة 
امل�شروع حيث  للم�شي قدًما يف هذا 
ل��ا���ش��ت��ث��م��ار تطوير  دب����ي  ت��وا���ش��ل 
العقارية  الأرا����ش���ي  م��ن  حمفظتها 

وتوفري التمويل الازم لها.
ان متويل  ���ش��اي��غ  اأن���دري���ه  واأو����ش���ح 

•• دبي -وام: 

لا�شتثمار  دب�����ي  ����ش���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
اإىل �شفقة  ال��ت��و���ش��ل  ع��ن  ال��ع��ق��اري 
1.1 مليار دره��م مع  متويل بقيمة 
اأبوظبي  وبنك  الأول  اأبوظبي  بنك 
ال����ت����ج����اري مل�������ش���روع ت������ال م����ردف 
ال����ذي ي��ت��م ت��ط��وي��ره م���ن ق��ب��ل دبي 
التطوير  ذراع  العقاري  لا�شتثمار 
لاإ�شتثمار  دب���ي  ل�شركة  ال��ع��ق��اري��ة 
�ض. م. ع. ال�شركة متعددة الأن�شطة 
دبي  �شوق  يف  واملدرجة  ال�شتثمارية 
املايل.ومت الرتتيب لتمويل امل�شروع 
ك�شفقة مالية م�شرتكة جمعت بن 
اأبوظبي  وبنك  الأول  اأبوظبي  بنك 
التجاري حيث �شيكون بنك اأبوظبي 
احل�شرية  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ج��ه��ة  الأول 
والأ�شا�شية املخولة لرتتيب ال�شفقة 
التح�شيل  كبنك  دوره  ع��ن  ف�شا 
يعمل  بينما  واحل�����ش��اب  والإ�����ش����دار 
كوكيل  ال���ت���ج���اري  اأب���وظ���ب���ي  ب���ن���ك 
للت�شهيات وعامل اأمن على متويل 

م�شروع تال مردف.
ب����ن كلبان  الت���ف���اق���ي���ة خ���ال���د  وق�����ع 
امل�شوؤولن  وك��ب��ري  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ش��و 
لا�شتثمار  دبي  ل�شركة  التنفيذين 

•• ال�سارقة-وام:

زيارتهم  ل��دى  الإل��ك��رتون��ي��ة  احل��ك��وم��ة  دائ���رة  موظفو  �شجل 
مطار ال�شارقة الدويل موؤخرا بياناتهم عرب البوابات الذكية 
التي خ�ش�شتها هيئة مطار ال�شارقة الدويل �شمن الإجراءات 
لتوجيهات  ام��ت��ث��اًل  وذل��ك  امل��ط��ار  اعتمدها  التي  التطويرية 
�شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد 
ونائب حاكم ال�شارقة الرامية اإىل تر�شيخ النه�شة الرقمية يف 

الإمارة.
اأول  ال�شارقة  يف  الإلكرتونية  احلكومة  دائ��رة  ت�شبح  وبذلك 

الإلكرتونية  البوابات  �شمن  بالت�شجيل  تقوم  حكومية  جهة 
قاعات  يف  وامل��ن��ت�����ش��رة  ال�شفر  اإج������راءات  لت�شهيل  املخ�ش�شة 
امل��غ��ادري��ن وال��ق��ادم��ن يف مبنى امل��ط��ار يف خ��ط��وة ت��وؤك��د على 
للدور  وتثبيتاً  التقنية  التطورات  مواكبة  يف  الدائرة  اأه��داف 
الإل��ك��رتون��ي��ة للدوائر  ال���ذي تلعبه يف دع��م اجل��ه��ود  ال��ف��اع��ل 

واملوؤ�ش�شات احلكومية.
عام  القا�شمي مدير  �شلطان  بن  اأحمد  بن  ال�شيخ خالد  وقال 
دائرة احلكومة الإلكرتونية يف ال�شارقة ان هذه الزيارة تاأتي 
على  الوظيفية  ك��وادره��ا  اط���اع  اإىل  ال��دائ��رة  �شعي  اإط���ار  يف 
خمتلف التقنيات املتطورة التي تقّدمها دوائر العمل احلكومي 

للم�شاهمة يف ت�شهيل وت�شريع الإجراءات على املتعاملن.
الت�شجيل  يف  امل��ب��ادري��ن  اأول  نكون  اأن  على  حر�شنا  واأ���ش��اف: 
على  ك��وادرن��ا  لنطلع  الذكية  ال��ب��واب��ات  وبيانات  ل��وائ��ح  �شمن 
الدويل  ال�شارقة  م��ط��ار  يقدمها  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة  الت�شهيات 
للم�شافرين واملبادرة يف تعزيز الوعي العام ب�شا�شة الإجراءات 
الرقمية التي توفرها البوابات الذكية ويف ذات الوقت تعك�ض 
هذه الزيارة عمق العاقة املتبادلة بن الدائرة وهيئة مطار 
ال�شارقة الدويل مبا يخدم الواقع التقني الذي مت�شي الإمارة 
الأعمال بن خمتلف  اأداء  التكامل يف  اإىل  وي�شري  يف حتقيقه 

الدوائر احلكومية يف الإمارة .

دبي  ���ش��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  ورئ��ي�����ض 
�شايغ  واأندريه  العقاري  لا�شتثمار 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  ن��ائ��ب 
فريزر  وكولن  الأول  اأبوظبي  بنك 
رئي�ض اخلدمات امل�شرفية لل�شركات 

يف بنك اأبوظبي التجاري.
وي���ت���م ت���ط���وي���ر ت�����ال م������ردف على 
ت���زي���د ع����ن ثاثة  ب��ك��ل��ف��ة  م����راح����ل 
امل�شروع  وي��ع��ت��رب  دره�����م  م���ل���ي���ارات 
ال���وح���ي���د امل����ت����اح ل��ل��ت��م��ل��ك احل�����ر يف 
ويقع   .. ح���ال���ي���ا  م�������ردف  م��ن��ط��ق��ة 
امل�شروع قرب حديقة م�شرف كما اأنه 
على مقربة من مطار دبي الدويل. 
ومت اإطاق تال مردف على مراحل 
�شتكون معززة مبختلف اخل�شائ�ض 
احلياتية اجلذابة، وجمموعة وا�شعة 
م���ن امل���ح���ات ال���ت���ج���اري���ة وامل���راف���ق 
يف  الطبيعية  وامل��ن��اظ��ر  الرتفيهية 

بيئة جمتمعية متكاملة.
ان م�شروع  ك��ل��ب��ان  ب��ن  وق����ال خ��ال��د 
امل�شاريع  اأح���د  يعترب  م���ردف  ت���ال 
لا�شتثمار  دب���ي  ل�����ش��رك��ة  امل��ت��م��ي��زة 
مل�شاريع  ج��دي��دة  م��ع��اي��ري  و�شي�شع 
التملك احلر متعددة ال�شتخدامات 

يف دبي .
التمويل مع  اتفاقية  ان  اىل  م�شريا 

موؤ�شر بنك اأبوظبي الأول لنطباع اأ�شحاب الرثوات ينخف�س يف �شهر يوليو بن�شبة 1.3 %
ارت��ف��اع موؤ�شر  امل��ق��اب��ل؛  والت�����ش��الت وجم���ايَل الرتفيه وال��ث��ق��اف��ة. ويف 
“مدراء امل�شرتيات” نتيجة للزيادة يف الإنتاج والطلبات اجلديدة، الأمر 
الذي ي�شري اإىل حت�شن يف التوقعات القت�شادية لدولة الإمارات العربية 
النفط  واأ�شعار  القرو�ض  منو  انخفا�ض  اأثر  عينه؛  الوقت  ويف  املتحدة. 
اإىل  الرثوات”،  اأ�شحاب  انطباع  “موؤ�شر  نتائج  على  �شلباً  وال�شياحة 

جانب توخي احلذر من قبل بع�ض امل�شتثمرين من الأفراد.
حركة  ف��اإن  ال���رثوات؛  اأ�شحاب  انطباع  موؤ�شر  جمل�ض  لأع�شاء  ووف��ق��اً 
التي  العوامل  اأه��م  من  يعدان  العاملي  ال�شيا�شي  والو�شع  النفط  اأ�شعار 
توؤثر على اقت�شاد دولة الإمارات. وك�شف املوؤ�شر اإىل اأن اأع�شاء املجل�ض 

وا�شتندت نتيجة املوؤ�شر اإىل وجهات نظر جلنة ت�شم نخبة من رواد الفكر 
الرثوات”  اأ�شحاب  انطباع  “موؤ�شر  جمل�ض  وي�شكلون  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 

الذي يتاألف من اخلرباء والأثرياء بن�شبة 60%. 
الذي  التفاوؤل  �شملت:  رئي�شية  جمالت  ثاثة  على  الدرا�شة  واعتمدت 
ي�شهده �شوق الإمارات، توقعات النمو يف املجالت ذات العاقة، واخليارات 
ال�شتثمارية ال�شخ�شية. وجتمع هذه الدرا�شة ما بن املوؤ�شرات الرئي�شية 
واأ�شعار  الأ�شهم  املحلي الإجمايل والت�شخم وموؤ�شرات  لل�شوق، كالناجت 
القطاع  ذلك  يف  مبا  قطاع،  لكل  املوؤ�شرات  جانب  اإىل  الأ�شا�شية،  ال�شلع 

العقاري وال�شياحة والتجارة والتي متثل ما ن�شبته 40%.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأكرب بنك يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة  اأبوظبي الأول،  اأعلن بنك 
واأح����د اأك���رب امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ال��ي��ة يف ال��ع��امل، ع��ن اأح����دث ن��ت��ائ��ج “موؤ�شر 
والذي �شجل انخفا�شاً بن�شبة %1.3 عند  انطباع اأ�شحاب الرثوات”، 
1040.66 يف �شهر يوليو من العام احلايل مقارنة مع 1054.52 يف 

�شهر يونيو املا�شي.
ن��ت��ائ��ج امل��وؤ���ش��ر ل�شهر ي��ول��ي��و اإىل جم��م��وع��ة م��ن ال��ع��وام��ل التي  وت��ع��ود 
العقارات  اأ�شعار  يف  النخفا�ض  عن  الناجم  الت�شخم  انخفا�ض  ت�شمل 

الإماراتي،  القت�شاد  التفاوؤلية جتاه  نظرتهم  زالوا حمافظن على  ما 
اإل اأنهم يتعاملون بحذر عندما يتعلق الأمر با�شتثماراتهم ال�شخ�شية.  
ومت اإطاق موؤ�شر انطباع اأ�شحاب الرثوات، الذي يعد الأول من نوعه 
يناير  �شهر  يف  اأفريقيا،  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  ومنطقة  الإم���ارات  يف 
و�شركة  وال��ب��ح��وث  للدرا�شات  اإيب�شو�ض  �شركة  م��ع  بالتعاون   ،2017
جرنايل للتاأمن، وذلك بهدف قيا�ض النطباع ال�شائد لدى امل�شتثمرين 
والعملي، وميثل  ال�شخ�شي  الإم���ارات من منظورهم  �شوق  الأث��ري��اء يف 
الأ�شا�شية  ال��ع��وام��ل  على  ب��ن��اًء  ال�����ش��وق  ع��ن  ال��ع��ام  لنطباعهم  م��وؤ���ش��راً 

والقت�شادية الراهنة.
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اأنهى فريق �شيرتوين توتال اأبوظبي 
العاملي للراليات مناف�شات رايل فنلندا 
- اجلولة التا�شعة من بطولة العامل 
امل��رك��ز اخلام�ض  ل��ل��رال��ي��ات - حم��ت��ًا 
املو�شم  ه�����ذا  يف  اخل���ام�������ش���ة  ل���ل���م���رة 
ال�شائق اليرلندي  وجميعها على يد 
ك��ري��غ ب��ري��ن م��ع م��اح��ه الربيطاين 
���ش��ك��وت م��ارت��ن ع��ل��ى م��ن �شيرتوين 
�شي3 دبليو.اآر.�شي. اإذ �شبق لهما واأن 
مونتي-كارلو،  يف  عينه  املركز  احتا 

ال�شويد، كور�شيكا والربتغال.
ن��ت��ن��اف�����ض مع  اأن  م���ن اجل���ي���د ط��ب��ع��اً 
اأ�شحاب الأر�ض على املراكز املتقدمة، 
لقد اأنهينا الرايل يف العام املا�شي على 
من�شة التتويج حمتلن املركز الثالث 
ولكن مل نتمكن من تكرار ال�شيناريو 

عينه هذه املرة. قال برين .
كافية  ث���ق���ة  من��ت��ل��ك  مل  واأ�������ش������اف: 
بال�شيارة يف املراحل الفنلندية ولكننا 
م�شتمر،  ب�شكل  املهند�شن  مع  نعمل 
م�شتوى  نعلم متاماً  ك�شائقن  ونحن 
اجلهد الذي يبذله الفريق التقني يف 
ثقة  على  واأن��ا  ال�شيارة  تطوير  �شبيل 
من  امل��ط��اف  نهاية  يف  �شنتمكن  باأننا 

حتقيق الهدف.
اأملانيا املرتقب قال ال�شائق  وعن رايل 
الراليات  اأع�������ش���ق  اأن�����ا  الآي����رل����ن����دي: 

ال���ش��ف��ل��ت��ي��ة وم��ت�����ش��وق ج����داً خلو�ض 
ال�شهر  منت�شف  اأمل��ان��ي��ا  رايل  غ��م��ار 
نتيجة  ف��ي��ه  ن��ح��ق��ق  اأن  واآم����ل  امل��ق��ب��ل 

ممتازة.
القا�شمي:  في�شل  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ   
علينا  ف��ن��ل��ن��دا ���ش��ع��ب��اً  ك���ان رايل  ل��ق��د 
مثل  يف  ال�شيارة  ت�شعفنا  ومل  جميعاً 
ظروف هذا الرايل ذا املراحل الفائقة 
ال�شرعة والقفزات العالية. وبالن�شبة 
كبرياً  حت��دي��اً  ال����رايل  �شكل  ف��ق��د  يل 
املراحل  اأفتتح  كنت  واأن��ن��ي  خ�شو�شاً 
يف اليومن الأخ��ريي��ن مم��ا رف��ع من 
�شيارتنا  م���ن  ع��ل��ى  ال��ت��ح��دي  ���ش��ق��ف 
ت��ط��وي��ره��ا ب�شكل  ن��ع��م��ل ع��ل��ى  ال���ت���ي 
جهداً  برين  كريغ  ب��ذل  لقد  اأف�شل. 
طيباً يف مناف�شة اأ�شحاب الأر�ض على 
من�شة التتويج هذا العام ولكن املركز 
العتبار  بعن  اآخذين  جيد  اخلام�ض 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ذك��رن��اه��ا. ول نن�ض 
قد حقق  اأي�شاً  كان  ب��اأن كري�ض ميك 
اأرقاماً قيا�شية يف فنلندا حمرزاً الفوز 
يف العام املا�شي ولكنه مل يكن موفقاً 
ه����ذه امل�����رة وه�����ذا ج����زء م���ن قوانن 
عمليات  يف  جميعنا  �شن�شتمر  اللعبة. 
اإىل  ب�شيارتنا  ن�شل  اأن  اإىل  التطوير 

امل�شتويات املطلوبة.
5 م���ن جديد  ت���وب  ال���ث���اين -  ال���ي���وم 

لاآيرلندي برين
في�شل  ب����ن  خ����ال����د  ال�������ش���ي���خ  اف���ت���ت���ح 
ال��ث��اين من  ال��ي��وم  م��راح��ل  القا�شمي 
“من  وق���ال:  احل�����ش��وي  فنلندا  رايل 
يف  خ�شو�شاً  امل��راح��ل  اإفتتاح  ال�شعب 
رايل فنلندا. لقد كانت املراحل زلقة 

جداً مع قفزات ذات نقاط عمياء وهو 
ما رفع من �شقف التحدي ومنعنا من 
ال�شيارة  اأم��ا  القيادة.  وتريتنا يف  رفع 
فكانت تاأديتها اأف�شل مقارنة مبراحل 
اليوم الأول بعد تعديل معايري �شبط 
ال�شيارة. جتدر الإ�شارة اإىل اأن ال�شيخ 

املرحلة  اإك����م����ال  يف  جن���ح  ق���د  خ���ال���د 
الرايل  من  الثاين  اليوم  يف  الأخ���رية 
انزلقت  ب��ع��دم��ا  ب�����ش��ام��ة  ال��ف��ن��ل��ن��دي 
ت�شرر  اإىل  اأدت  ح��ف��رة  نحو  �شيارته 
نحن  طبعاً  واملكابح.  اخللفي  الإط��ار 
ل نزال يف طور تطوير ال�شيارة اأكرث، 

لقد واجهنا الكثري من التحديات يف 
اليوم الثاين ومل تكن مهمة ال�شيطرة 
ع��ل��ى ال�����ش��ي��ارة ���ش��ه��ل��ة، ن��ح��ن نتحدث 
الفريق  م���ع  م��ك��ث��ف  ب�����ش��ك��ل  ون��ع��م��ل 
ونعطيهم  امل��ه��ن��د���ش��ن  وم���ع  ال��ت��ق��ن��ي 
معلومات كثرية عن �شعورنا ك�شائقن 

خلف عجلة القيادة و�شنوا�شل جميعاً 
عمليات التطوير ولن نوفر جهداً يف 
اأف�شل  اإىل  ب�شيارتنا  الو�شول  �شبيل 

واأعلى امل�شتويات.
ال�شائق  ت��راج��ع   15 امل��رح��ل��ة  �شهدت 
املركز  اإىل  ب��ري��ن  ك��ري��غ  الي��رل��ن��دي 
املحافظة  يتمكن من  اإذ مل  ال�شاد�ض، 
ال��راب��ع عندما ك��ان قاب  على م��رك��زه 
للمركز  التقدم  م��ن  اأدن���ى  اأو  قو�شن 
اليرلندي  �شيارة  اإنزلقت  اإذ  الثالث. 
وقتاً  ليخ�شر  املنعطفات  اإح��دى  عند 
الرتتيب  يف  م��رك��زي��ن  ك��ل��ف��ه  ث��م��ي��ن��اً 

العامل املوؤقت.
ال�شهرية  اأون����ي����ن����ب����وه����ي����ا  م����رح����ل����ة 
الأف�شل  ت��ك��ن  مل  ك���ل���م(   24.38(
لكري�ض ميك وزميله برين. مل ي�شعر 
ميك بالراحة يف ال�شيارة وبالتايل مل 
متميزة  اأزم��ن��ة  ت�شجيل  م��ن  يتمكن 
الربيطاين  ف��از  حيث  املا�شي  كالعام 
بينما  اأي�������ش���اً.  وب���ال���رايل  امل��رح��ل��ة  يف 
على  املحافظة  م��ن  ب��ري��ن  يتمكن  مل 
وترية ماحظات املراحل. �شهد املرور 
الثاين على مرحلة اأونينبوهيا توقف 
ب�شبب  لت��ف��ال  ي��اري-م��ات��ي  املت�شدر 
للمركز  ب��ري��ن  رف��ع  مم��ا  تقني  عطل 
اخلام�ض يف الرتتيب العام وميك اإىل 
املركز ال�شابع قبل اأن يتعر�ض الإطار 

الأم����ام����ي الأمي�����ن ل��ان��ث��ق��اب خال 
حيث  ال��ث��اين  لليوم  الأخ���رية  املرحلة 
مثقوب  باإطار  لكمالها  ميك  ا�شطر 

واكتفى باملركز الثامن.
ال�شراع  دائ���رة  �شمن   - الأول  ال��ي��وم 
على من�شة التتويج هذا وكان فريق 
العاملي  اأب��وظ��ب��ي  ت���وت���ال  ���ش��ي��رتوي��ن 
ل��ل��رال��ي��ات ق��د دخ���ل يف ال��ي��وم الأول 
اأ�شحاب  ال�����ش��راع م��ع  دائ����رة  ���ش��م��ن 
الأر�����ض واجل��م��ه��ور حلجز م��رك��ز له 
على من�شة تتويج رايل فنلندا، حيث 
برين  كريغ  اليرلندي  ال�شائق  جنح 
الفنلندي:  ال���ث���اث���ي  م���زاح���م���ة  يف 
لتفال  ي��اري-م��ات��ي  لب��ي،  اإي�شابيكا 
وت��ي��م��و ���ش��ون��ي��ن وم��ن��اف�����ش��ت��ه��م على 
ماحه  ب�����ش��ح��ب��ة  الأوىل  امل�����راك�����ز 
منهياً  م���ارت���ن  ���ش��ك��وت  ال���ربي���ط���اين 
على  ال���راب���ع  امل��رك��ز  يف  الأول  ال��ي��وم 
من ال�شيرتوين �شي3 دبليو.اآر.�شي 
الثالث.  املركز  عن  ثانية   14 بفارق 
�شيرتوين  ل��ف��ري��ق  ال��ت��ال��ي��ة  امل��ح��ط��ة 
للراليات  ال��ع��امل��ي  اأب���وظ���ب���ي  ت���وت���ال 
من  ال�شفلتي  اأملانيا  رايل  يف  �شتكون 
اإىل 20 اأغ�شط�ض بقيادة كل من   17
اليرلندي  الربيطاين كري�ض ميك، 
اأندريا�ض  وال��رنوي��ج��ي  ب��ري��ن  ك��ري��غ 

ميكل�شن.

فريق اأبوظبي العاملي يحل خام�سًا يف رايل فنلندا

برين خام�شًا للمرة اخلام�شة هذا املو�شم بعد مونتي-كارلو، ال�شويد، كور�شيكا والربتغال
خالد بن في�سل: بذل كريغ برين جهدًا كبريًا يف مناف�سة اأ�سحاب الأر�س ، وعلينا اأن نعمل بجهد اأكرب على تطوير ال�سيارة

�شرك���ة ن����ادي ال�ش����ارق���ة الريا�ش��ي » ا�شتثم������ار « 
ت�شع�����ى لاكتف�����اء الذات����ي

اع���ل���ن ن�����ادي ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي ع���ن ح�شول 
التجاري  الرتخي�ض  على   “ ا�شتثمار   “ �شركته 
دخل  م�شادر  لإيجاد  التجارية  الأن�شطة  ملزاولة 
للنادي خال ال�شنوات القادمة وتنفيذ اخلطط 

املو�شوعة لاكتفاء من الدعم احلكومي بن�شبة 
25 % . واأ�شار �شعادة اإبراهيم حممد اجلروان 
ال�شارقة  ن�����ادي  ���ش��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
لا�شتثمار والت�شويق اإىل اأن ال�شركة قد ح�شلت 

الأن�شطة  ملزولة خمتلف  الازم  الرتخي�ض  على 
اخت�شارا   اإليها  وي�شار  وال�شتثمارية  التجارية 

ا�شتثمار كا�شم جتاري.
3 �شنوات القادمة  واو�شح ان اخلطة الأولية يف 

الكلي  ال��دع��م  م��ن  حم���ددة  ن�شبة  حتقيق  ت�شمل 
يف  الن�شبة  ت�شاعد  م��ع  احل��ك��وم��ة  تقدمه  ال���ذي 
الكتفاء  من  �شتمكننا  التي  تليها  التي  ال�شنوات 
امل�شاريع  م���ن  م��ت��وا���ش��ل��ة  �شل�شلة  ع���رب  ال���ذات���ي 

ال�شتثمارية التي �شيتم طرحها معربا عن �شكره 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي 

�شاحب الروي الثاقبة والنظرة البعيدة .

نفذ نادي الذيد الثقايف الريا�شي عددا من فعاليات الن�شاط ال�شيفي  
يف  للم�شاركن  لقوى  لالعابا  قوية   ومناف�شات  م�شابقات  باقامة 

فعالياته ال�شيفية ل�شيف بادي .
الريا�شي  الثقايف  ال��ذي��د  ب��ن��ادي  الداري  يحي   زك��ي  الدكتور  وق��ام 
باإجراء م�شابقات �شد احلبل والقفز احلر والعاب ترفيهية وتق�شيم 
الدورة طيلة الن�شاط ال�شيفي و�شهدت امل�شابقة حما�شة كبرية من 
امل�شاركن التي يغلب عليها طابع املرح وال�شرور ا�شافة ايل جوائز 
على  املنت�شبن  لتحفيز  امل�شابقة  نهاية  يف  املتميزين  للم�شرتكن  

ح�شد املركز املتقدمة دائماً .

ومن جانبه حر�ض �شامل بن هويدن رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي الذيد 
الثقايف الريا�شي على متابعة الن�شطةوال�شراف عليها من خال 
بت�شيجع  الطاولة وقام  الكاراتية وتن�ض  الريا�شية  و�شالة  ال�شالة 
الن�شاط  من  ال�شتفادة  من  ق��در  اأك��رب  علي  احل�شول  يف  امل�شركن 
كافة  لتوفري  جهده  ق�شارى  يبذل  النادي  ان  عن  معرباً  ال�شيفي 
من  ق��در  اأك���رب  ب��ل��وغ  حتى  امل�شرتكن  ل��دى  وال��ت��ف��وق  التميز  �شبل 
املعرفة والتطور وينهج النادي هذا النهج من ال�شنن ال�شابقة جعلت 
على عاتقِه امل�شوؤلية كاملة يف موا�شلة التطور وا�شتبدال وقت الفراغ 

لدي الطاب بالو�شائل الريا�شية املعرفية والثقافية .

مناف�شات األعاب القوى للم�شاركن يف �شيف نادي الذيد

فريق رجال �شلة نادي ال�شارقة الريا�شي يبداأ فرتة الإعداد
ال�شارقة  ن����ادي  اأم�������ض ف��ري��ق رج����ال  ب����داأ م�����ش��اء 
للمو�شم  الإع�����داد  ف���رتة  ال�شلة  ل��ك��رة  ال��ري��ا���ش��ي 
بنادي  البي�شاء  ال�شالة  على  بالتدريب  اجلديد 

ال�شارقة.
الأوىل  وامل�����ش��ارك��ة  ال��ظ��ه��ور  ال�شبت  م���ران  و�شهد 
لاعبي الفريق الأول لكرة ال�شلة بنادي ال�شعب 
النادين،  دم���ج  ب��ع��د  اجل��دي��د  للكيان  لين�شموا 
ا�شتعدادا للمو�شم اجلديد 2017/2018 حتت 

�شعار » الكيان الواحد » نادي ال�شارقة الريا�شي.
البح، ع�شو جمل�ض  عبيد  اأحمد  التدريب  ح�شر 
جمل�ض  رئي�ض  و  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة 

���ش��ع��ادة حممد  اإدارة لأل��ع��اب اجل��م��اع��ي��ة، ون��ائ��ب��ه 
عبيد احل�شان، ع�شو جمل�ض اإدارة نادي ال�شارقة 
اإدارة  ال��ري��ا���ش��ي، و���ش��ع��ادة علي الأم����ريي، م��دي��ر 
ع���دن���ان اخليال،  و����ش���ع���ادة  الأل����ع����اب اجل��م��اع��ي��ة، 
م�شرف كرة ال�شلة، و�شعادة عي�شى هال، الأمن 
ال��ع��ام ال�����ش��اب��ق ل��ل��ن��ادي، واأح����د رم���وز ك���رة ال�شلة 

ال�شرقاوية.
البح،  عبيد  اأحمد  وج��ه  للفريق  كلمته  بداية  يف 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شكر 
بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم 
ملجل�ض  منحها  ال��ت��ي  �شموه  ثقة  على  ال�����ش��ارق��ة، 

اجلديد  ل��ل��ك��ي��ان  امل�شتمر  ودع��م��ه  ال���ن���ادي  اإدارة 
الهادفة  الريا�شية  �شموه  ون��ظ��رة  توجه  ظ��ل  يف 
يف  والريا�شين  بالريا�شة  وال��رع��اي��ة  لاإهتمام 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  واإىل  البا�شمة،  الإم���ارة 
نائب  العهد  ويل  القا�شمي،  �شلطان  ب��ن  حممد 
رئي�ض جمل�ض  باإهتمام  اأ�شاد  كما  ال�شارقة،  حاكم 
�شامل عبيد  �شعادة  الريا�شي  ال�شارقة  نادي  اإدارة 
الألعاب  ل��ف��رق  ال�����ش��ام�����ش��ي وم��ت��اب��ع��ت��ه  احل�����ش��ان 

اجلماعية.
 و رحب اأع�شاء اإدارة الألعاب اجلماعية بالاعبن 
اجلدد وباجلهاز الفني والإداري للفريق،وعربوا 

ال�شارقة برجال كرة  نادي  اإدارة  عن ثقة جمل�ض 
ال�شلة.

�شيكون  املجل�ض  اأن  احل�شان  عبيد  حممد  واأك���د 
يف  الريا�شية  ال��ف��رق  وجلميع  لهم  وع��ون��اً  �شنداً 
م�����ش��ريت��ه��ا ل��ل��م��و���ش��م اجل���دي���د، و���ش��ط ح��ال��ة من 
وقدرته  العريق  امللكي  النادي  مب�شتقبل  التفاوؤل 
على الإ�شتمرار يف حتقيق البطولت والإجنازات.

م��ن ج��ان��ب��ه اأع�����رب  ع��ل��ي الأم�����ريي، م��دي��ر اإدارة 
الأل���ع���اب اجل��م��اع��ي��ة، ع��ن ���ش��ك��ره ال��ع��م��ي��ق ل�شمو 
احلاكم على دعمه الاحمدود للريا�شين، ووعد 
للفريق  الدعم  بتوفري  �شموه  بتوجيهات  بالعمل 

التاألق، كما طالب العبن ببذل اجلهد  ملوا�شلة 
الألقاب لإ�شعاد اجلماهري  للمناف�شة على جميع 

ال�شرقاوية. 
والإداري،  الفني  واجل��ه��از  لاعبن  ر�شالته  ويف 
ال�شلة  ك��رة  م�شرف  اخل��ي��ال،  ع��دن��ان  �شعادة  �شدد 
وعلى  الفريق  عنا�شر  بجميع  الإدارة  ثقة  على 
والفوز  املناف�شة  اأجل  من  متطلباته  كافة  توفري 
عليهم  باأنهم  لاعبن  كلمته  ووج��ه  بالبطولت 
ال�شارقة  لنادي  واإنتمائهم  بوجودهم  يفخروا  اأن 
���ش��اح��ب ال��ت��اري��خ والإجن������ازات وط��ال��ب��ه��م بو�شع 
ال�شجل  يف  اأ�شمائهم  بت�شجيل  لأنف�شهم  ب�شمة 

ال���ت���اري���خ���ي ل���ب���ط���ولت ال����ن����ادي ك���م���ا ف���ع���ل من 
�شبقوهم.

كما طالب عي�شى هال الاعبن باحلفاظ على 
امللعب  وخ��ارج  داخ��ل  العريق  ال�شارقة  ن��ادي  ا�شم 
النادي  لهم من خ��ال جتربته كاعب يف  واأك��د 
امل��ل��ك��ي ل��ك��رة ال�����ش��ل��ة، اأن ال��رتك��ي��ز وال��ع��م��ل اجلاد 
ح�شد  يف  للنجاح  ال�شبيل  هو  املو�شم  بداية  منذ 
اأن��ن��ا ننتظر الكثري م��ن رجال  الأل��ق��اب، واأ���ش��اف 
ال�شلة هذا املو�شم يف ظل الدعم الكبري من الإدارة 
الكيان  ملنظومة  النجاح  للفريق ومتنى  اجلديدة 

اجلديد بعد الدمج.
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الفجر الريا�ضي

الربتغايل  يونايتد،  مان�ش�شرت  لفريق  الفني  املدير  اأن  اإجنليزية،  اإخبارية  تقارير  اأك��دت 
جوزيه مورينيو، غا�شب ب�شدة من ماك النادي عائلة غايزرز، ب�شبب ف�شل ال�شياطن 
احلمر يف احل�شول على �شفقات مهمة خال �شوف النتقالت. وذكرت �شحيفة مريور 
اأهدافه يف  للنادي حتاول احل�شول على  املالكة  العائلة  باأن  الإجنليزية: مورينيو يعتقد 
النادي  تردد  من  منزعج  مورينيو  ال�شحيفة:  واأ�شافت  رخي�ض.  ب�شكل  النتقالت  �شوق 
دفع )40 مليون جنيه اإ�شرتليني(، حل�شم �شفقة لعب ت�شيل�شي نيمانيا ماتيت�ض، كما زاد 
غ�شب املدرب الربتغايل عندما تباطئ النادي اأي�شاً بدفع 48 مليون اإ�شرتليني يف لعب 

اإنرت ببريي�شت�ض، مما اأدى لإغاق النادي الإيطايل باب خروج اجلناح الكرواتي.

مورينيو غا�شب من ماك 
مان�ش�شرت يونايتد

يف  الأط��ف��ال  من  جمموعة  مع  الكروية  خربته  رونالدينيو،  ال�شهري  الربازيلي  الاعب  ت�شارك 
هندورا�ض، وافتتح ملعب كرة قدم مبدر�شة يف العا�شمة الهندورية تيغوثيغالبا. 

ح�شر  ذلك  اإىل  وبالإ�شافة  التذكارية،  ال�شور  على  ووق��ع  الأطفال  مع  ال�شور  الاعب  والتقط 
رونالدينيو افتتاح ملعب كرة قدم يف مدر�شة يف تيغوثيغالبا حيث ت�شارك اأي�شاً بع�ض الدقائق مع 

جمموعة اأخرى من الأطفال. 
اأعوام،   10 ملدة  الإ�شباين  بر�شلونة  لنادي  �شفرياً  عن  ال��ذي  رونالدينيو  ي�شارك  اأن  املقرر  ومن 
“مباراة  عليها  والتي يطلق  املحلين،  اإ�شبانيا  وريال  ا�شتعرا�شية بن فريقي موتاغوا  يف مباراة 

ال�شام”، حيث �شريتدي قمي�ض كل منهما يف ال�شوطن. 

رونالدينيو يفتتح ملعبًا يف 
هندورا�س

قاد جريار بيكيه فريقه بر�شلونة حل�شم لقاء ال�كا�شيكو الإ�شباين 
يف   2-3 عليه  بالفوز  م��دري��د  ري��ال  التقليدي  غرميه  �شد  ال���ودي 
ميامي، وذلك �شمن كاأ�ض البطال الدولية الودية على ملعب “هارد 
روك �شتاديوم” يف مباراة قد تكون الأخرية للربازيلي نيمار بقمي�ض 

النادي الكاتالوين.
 50 66014 متفرجا يف الدقيقة  اأمام  و�شجل بيكيه هدف الفوز 
الكاتالوين بهدفن نظيفن  النادي  التي تقدم خالها  املباراة  من 
عرب الأرجنتيني ليونيل مي�شي والكرواتي ايفان راكيتيت�ض ، قبل اأن 
يقل�ض ريال الفارق بوا�شطة الكرواتي الخر ماتيو كوفا�شيت�ض ثم 

يدرك التعادل عرب ماركو ا�شين�شيو .
وهي املرة الأوىل التي يتواجه فيها عماقا ا�شبانيا خارج بادهما 

منذ 35 عاما والأوىل على الإطاق يف الوليات املتحدة.
ريال  1982 حن لعب  الزمن تغري كثريا ما بن  اأن  املوؤكد  ومن 
وبر�شلونة مباراة ودية يف فنزويا بعد انتهاء املو�شم املحلي مل تكن 
حتى منقولة على �شا�شات التلفزة يف اوروب��ا، و2017 حيث اأ�شبح 
العامل باأكمله يرتقب املواجهات بن هذه العماقن وحتى اإن كانت 
ودية مثل تلك التي اأقيمت ام�ض الأول ال�شبت يف اطار كاأ�ض الأبطال 

بن�شختها الأمريكية.
وهي الهزمية الثالثة لفريق املدرب الفرن�شي زين الدين زيدان يف 
بركات  كانت  والأوىل  الأم��ريك��ي��ة،  اجل��ول��ة  خ��ال  ث��اث مباريات 
الرتجيح اأمام مان�ش�شرت يونايتد بعد تعادلهما 1-1، والثانية كانت 

قا�شية على يد جار الأخري مان�ش�شرت �شيتي 4-1.
جولته  يف  الثالث  ال��ودي  ف��وزه  حقق  فقد  لرب�شلونة،  بالن�شبة  اأم��ا 
خلف  ال��ذي  فالفريدي  ارن�شتو  اجل��دي��د  م��درب��ه  بقيادة  الأم��ريك��ي��ة 
لوي�ض انريكي، بعد اأن �شبق له التغلب على يوفنتو�ض الإيطايل 1-2 

بف�شل  -1�شفر  الإنكليزي  يونايتد  ومان�ش�شرت 
الأهداف الثاثة للربازيلي نيمار الذي عكر 

حت�شريات فريقه للمو�شم اجلديد يف ظل 
احلديث عن احتمال انتقاله اىل باري�ض 

 222 مقابل  الفرن�شي  ج��رم��ان  ���ش��ان 
مليون يورو.

يف  اي�شا  دورا  ال�شبت  نيمار  ولعب 
ف���وز ب��ر���ش��ل��ون��ة ع��ل��ى غرميه 

بيكيه  ه��دف  اأن  اإذ 
ج�������������اء اث�������ر 

حرة  ركلة 

للم�شاركة  �شنغهاي  اىل  �شي�شافر  ال��ذي  الربازيلي  الاعب  نفذها 
يف حملة ترويجية خا�شة بالنادي الكاتالوين، فيما �شيعود زماوؤه 

مبا�شرة اىل ا�شبانيا.
انتقال  الدخول يف مو�شوع احتمال  املباراة، رف�ض فالفريدي  وبعد 
الأمور  عن  احلديث  دائما  “احاول  قائا  جرمان،  �شان  اىل  نيمار 
التي ح�شلت عو�شا عن الأمور التي ميكن اأن حت�شل. �شننتظر. يف 
ما يخ�شني، نيمار موجود يف فريقي، نعتمد عليه و�شرنى ما �شتوؤول 

اليه الأمور«.
ولعب نيمار ا�شا�شيا يف مباراة ال�شبت اىل جانب مي�شي والأوروغوياين 
لوي�ض �شواريز، فيما بداأ زيدان اللقاء مب�شاركة الويلزي غاريث بايل 
ا�شا�شيا اىل جانب الكرواتي لوكا مودريت�ض ومن اأمامهما الفرن�شي 

كرمي بنزمية.
اأن الأم�شية انتهت باكرا لنيمار لأنه �شقط  ويف الوهلة الأوىل، بدا 
املنا�شب  الوقت  امللعب يف  اول مل�شة له للكرة، لكنه عاد اىل  ار�شا يف 
بعدما  الثالثة  الدقيقة  يف  لفريقه  الت�شجيل  يفتتح  مي�شي  لروؤية 
ال��ت��ي حت��ول��ت م��ن املدافع  ال��ك��رة  ي�����ش��دد  اأن  ق��ب��ل  ت��وغ��ل يف املنطقة 

الفرن�شي رافايل فاران وخدعت احلار�ض 
الكو�شتاريكي كيلور نافا�ض.

اربع  ���ش��وى  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ي��ن��ت��ظ��ر  ومل 
الثاين،  ال���ه���دف  ل����ش���اف���ة  دق���ائ���ق 
وهذه املرة مل يكتف نيمار بلعب دور 
التمريرة  �شاحب  ك��ان  ب��ل  املتفرج 
ال���ت���ي و����ش���ل���ت ع���ربه���ا ال����ك����رة اىل 
يف  بحنكة  حولها  ال��ذي  راكيتيت�ض 

ال�شباك .
اىل  طريقه  يف  بر�شلونة  ب��دا  وبعدما 

فوز كا�شح على غرميه، انتف�ض ريال 
من  الفارق  تقلي�ض  يف  وجنح 

على  ل��ه  ف��ر���ش��ة  اول 
امل��������رم��������ى ع���رب 

كوفا�شيت�ض 
ال���������������ذي 

عب  تا

بالدفاع عند م�شارف املنطقة قبل اأن ي�شدد الكرة بعيدا عن متناول 
�شباكه  تهتز  اأن  ك���ادت  ال���ذي  �شيلي�شن  يا�شرب  الهولندي  احل��ار���ض 

جمددا بعد 5 دقائق لكن ت�شديدة بنزمية مرت قريبة من القائم.
اخترب  ال��ذي  مي�شي  املقابلة عرب  اجلهة  اىل  بعدها  وانتقل اخلطر 
اإذ جنح يف  31، وج��اء رد ري��ال مثمرا  نافا�ض بت�شديدة يف الدقيقة 
اإثر هجمة مرتدة �شريعة وعر�شية   36 ادراك التعادل يف الدقيقة 
من مودريت�ض اخطاأ جوردي البا يف التعامل معها فو�شلت الكرة اىل 

ا�شين�شيو الذي اأودعها �شباك �شيلي�شن.
ورغم الروح القتالية التي اأظهرها ريال يف ال�شوط الأول بعد تخلفه 
اأن هناك  اأك��د  لكنه  اأداء فريقه  را�شيا عن  زي��دان  بهدفن، مل يكن 
مت�شعا من الوقت قبل اأن يبداأ ريال مو�شمه ر�شميا مبباراة الكاأ�ض 

ال�شوبر الأوروبية �شد مان�ش�شرت يونايتد يف الثامن من اغ�شط�ض.
الإ�شباين من  للدوري  لقبه بطا  الدفاع عن  ريال حملة  وي�شتهل 
فيما  املقبل،  اغ�شط�ض   20 اأو   19 يف  كورونيا  ل  ديبورتيفو  ملعب 

ي�شتهل بر�شلونة م�شواره على اأر�شه �شد ريال بيتي�ض.
ويتواجه العماقان جمددا قبل انطاق الدوري وذلك على الكاأ�ض 
يف  نو  كامب  على  الأوىل  مباراتها  تقام  التي  الإ�شبانية  ال�شوبر 
اأن يحت�شن ملعب �شانتياغو برنابيو لقاء  13 اغ�شط�ض، على 

الإياب يف 16 منه.
وراأى زيدان اأن ، كانت مباراة بوجهن بالن�شبة لنا، واحد �شيء 
اأف�شل. يف نهاية الأمر نحن نتح�شر للثامن )الكاأ�ض  واآخر 

ال�شوبر(.. �شنكون جاهزين«.
نيمار  وكان  الت�شكيلة  بنف�ض  الثاين  ال�شوط  الفريقان  وب��داأ 
جمددا مهند�ض النت�شار بعدما نفذ ركلة حرة و�شلت اىل 

بيكيه الذي حول الكرة يف ال�شباك .
واعترب فالفريدي اأن فريقه حقق بداية جيدة لل�شوط الثاين، 
جيد  بعمل  قمنا  ع��ام،  ب�شكل  اجل��ي��دة.  الفر�ض  بع�ض  خلقنا 
“اأتوقع الأف�شل  وحاولنا ال�شيطرة على املباراة”، م�شريا 
مذهل  مي�شي  لكن  الاعبن،  وجميع  مي�شي  م��ن 
ون��ح��ن ن��ت��ط��ل��ع ل��ل��ف��وز ب��ج��م��ي��ع الأل����ق����اب هذا 

املو�شم.
اأق�شى  النتيجة  اأن تكون  بالإمكان  وكان 
ال��ل��ق��اء بع�شرة  اأك���م���ل  ل���و  ع��ل��ى ري�����ال 
الأخري  ال�����ش��اع��ة  ن�شف  يف  لع��ب��ن 
ودفعه  راك��ي��ت��ي��ت�����ض  ت���ه���ور  ب���ع���د 
ماروفو،  خاير  املك�شيكي  للحكم 
من  اأفلت  الكرواتي  الاعب  لكن 

العقوبة.
الدقيقة  يف  ن���ي���م���ار  وخ�������رج 
قد  ال��ت��ي  امل���ب���اراة  م��ن   72
تكون الأخ��رية له بقمي�ض 
بر�شلونة، لكن فالفريدي 
اري�����د  ب�����اأن�����ه ل  ي�����وؤك�����د 
نيمار.  ب�شاأن  التخمن 
الذي  امل���ك���ان  يف  اأراه 
موؤخرا:  فيه  راأيته 
ع�����ل�����ى امل����ل����ع����ب 

معنا.

زيدان: كانت مباراة بوجهني بالن�سبة لنا

بيكيه يح�شم ال�كا�شيكو الودي يف قمة ميامي

حث لعب نادي باري�ض �شان جرمان الفرن�شي الربازيلي 
بر�شلونة  ال�����ش��اب��ق يف  وزم��ي��ل��ه  م��واط��ن��ه  األ��ف��ي�����ض،  داين 
ال�شباين املهاجم نيمار، على التحلي بال�شجاعة وال�شري 
على خطاه لان�شمام اىل النادي الباري�شي الذي يرتدد 

انه م�شتعد لدفع 222 مليون يورو ل�شمه.
وكان األفي�ض انتقل من بر�شلونة اىل يوفنتو�ض الإيطايل 
يف �شيف عام 2016، واأم�شى معه مو�شما واحدا ان�شم 
بنهايته اىل النادي الفرن�شي، حيث ياأمل يف ان يجتمع 
�شمله جمددا مع نيمار، يف تكرار لتجربتهما يف النادي 
الأمر.  يتم هذا  ان  “اآمل يف  األفي�ض  وق��ال  الكاتالوين. 
ل عاقة يل بالقرار الذي �شيتخذه، اإنه قرار هام جدا 
بالن�شبة له. على الرجال اتخاذ قرارات من هذا النوع. 
اأمل يف ان ين�شم الينا، اإنه اأحد اأف�شل اأ�شدقائي واأريد 

دائما اأن يكون اأ�شدقائي قريبن مني«.
فاز  املغربية حيث  األفي�ض من طنجة  ت�شريحات  واأت��ت 
نادي العا�شمة على موناكو بطل الدوري 2-1 ال�شبت 
يف كاأ�ض الأبطال الفرن�شية، يف مباراة �شجل فيها الظهري 

الأمين الربازيلي الهدف الأول لفريقه.
اأ�شاف يف ما يتعلق مبواطنه املهاجم البالغ من العمر 
لكني  قراره  اإنه  بقراره.  التدخل  ميكنني  ل  عاما   25

�شاأ�شتقبله بالرتحاب اإذ جاء.

وتفيد التقارير ال�شحافية ان �شان جرمان اململوك من 
هيئة قطر لا�شتثمارات الريا�شية، م�شتعد لدفع قيمة 
البند اجلزائي لف�شخ عقد نيمار مع بر�شلونة، والبالغة 
يف  لع��ب  اأغلى  منه  �شيجعل  ما  ي��ورو،  مليون   222
انتقل يف  ال��ذي  ب��ول بوغبا  ب��دل من الفرن�شي  ال��ع��امل، 
يونايتد  مان�ش�شرت  اىل  يوفنتو�ض  من   2016 �شيف 
�شان  ان  ت���ردد  كما  م��اي��ن.   105 مقابل  الن��ك��ل��ي��زي 
جرمان �شيعر�ض على نيمار راتبا �شنويا ي�شل اىل 30 
مليون يورو، وحوافز ون�شاطات جتارية مربحة. والتزم 

نيمار ال�شمت حتى الآن اإزاء هذه التقارير.
ورف�ض الفي�ض احلديث عن لعب دور مماثل لذلك الذي 
لوكاكو  روميلو  البلجيكي  �شديقه  باقناع  بوغبا  لعبه 
مان�ش�شرت  اىل  اي��ف��رت��ون  م��ن  ال�شيف  ه���ذا  ب��الن��ت��ق��ال 
يونايتد، موؤكدا لقد �شاعدته مرة، �شاعدته بالقدوم اىل 
القرار  اأتخذ  مل  �شانتو�ض.  من   2013 ع��ام  بر�شلونة 
عنه لكني قلت له بب�شاطة ما ينتظره يف بر�شلونة، وقرر 

الذهاب اىل هناك.
وتابع “القرارات هي ملك ال�شجعان. اأنا اأكرث ال�شجعان: 
قررت ترك بر�شلونة، ترك يوفنتو�ض. اأنا ال�شخ�ض الذي 
ياأخذ قراراته على الدوام. يجب عليه اأن يقرر ا�شتنادا 

اىل ن�شوجه واأفكاره ب�شاأن رغبته بالتقدم«. 

وم�شاركته يف  الأمريكية  الإنكليزي جولته  �شيتي  مان�ش�شرت  اختتم 
توتنهام  مواطنه  على  كا�شح  بفوزه  الودية  الدولية  الأب��ط��ال  كاأ�ض 
ولية  نا�شفيل  يف  �شتاديوم  ني�شان  ملعب  على  -3�شفر  هوت�شرب 

تيني�شي.
اىل مواجهته  غ��واردي��ول  الإ���ش��ب��اين جو�شيب  امل���درب  فريق  ودخ��ل 
مع و�شيف بطل الدوري املمتاز مبعنويات مرتفعة جدا بعد الفوز 
الأمريكية  جولته  خ��ال  الثانية  م��ب��ارات��ه  يف  حققه  ال���ذي  الكبري 
وكانت على ح�شاب ريال مدريد بطل ا�شبانيا واوروبا 4-1، معو�شا 
بذلك خ�شارته مباراته الأوىل �شد جاره اللدود مان�ش�شرت يونايتد 

�شفر2-.
ورغم افتتاحه الت�شجيل منذ الدقيقة 10 براأ�شية جلون �شتونز اثر 
البلجيكي كيفن دي بروين وح�شوله على عدد من  ركلة حرة من 
الفر�ض، انتظر �شيتي حتى الدقيقة 73 لإ�شافة الهدف الثاين عرب 

رحيم �شتريلينغ بعد جمهود فردي للفرن�شي �شمري ن�شري.
ال��و���ش��ول اىل  ال��ل��ق��اء وك���ان قريبا م��ن  ال��ع��ودة اىل  وح���اول �شبريز 
ال�شباك عرب الدمناركي كري�شتيان ايريك�شن لكن احلار�ض البديل 

ال�شوي�شري ال�شاب اريغانيت موريت�ض كان له باملر�شاد.
هدفه  �شيتي  اأ�شاف  الأخ��رية  انفا�شها  تلفظ  امل��ب��اراة  كانت  وعندما 
ابراهيم  اليافع  ال�شباين  انهاها  املنطقة  داخ��ل  معمعة  اثر  الثالث 

دياز يف ال�شباك .
من  ثاثة  اي�شا  �شجلوا  ودي��از  و�شتريلينغ  �شتونز  اأن  وامللفت 

اأهداف فريقهم الأربعة يف مرمى ريال مدريد.
وه���ي اال��ه��زمي��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��وايل ل��ت��وت��ن��ه��ام يف 

يف  لها  تعر�ض  ال��ت��ي  تلك  بعد  الأم��ريك��ي��ة  جولته 
 ،3-2 اأم���ام روم���ا الإي��ط��ايل  منت�شف الأ���ش��ب��وع 
الفرن�شي  �شان جرمان  باري�ض  مقابل فوز على 

.  2-4
وي��خ��و���ض ك���ل م���ن ���ش��ي��ت��ي وت��وت��ن��ه��ام مباراة 
املو�شم، حيث  اأخ��رى قبل انطاق  حت�شريية 
يونايتد  ه��ام  و�شت  مواطنه  مع  الأول  يلعب 
الإي�شلندية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  امل��ق��ب��ل  اجل��م��ع��ة 

ري���ك���ي���اف���ي���ك، ف��ي��م��ا ي��ل��ت��ق��ي ت���وت���ن���ه���ام مع 
املوقت  ملعبه  على  الإي��ط��ايل  يوفنتو�ض 

وميبلي ال�شبت املقبل.
�شد  ال��دوري  يف  م�شواره  �شيتي  ويبداأ 

ال����واف����د اجل���دي���د ب���راي���ت���ون يف 12 
يحل  فيما  ملعبه،  خ��ارج  اغ�شط�ض 

التايل  ال��ي��وم  يف  �شيفا  ت��وت��ن��ه��ام 

ال��ق��دم خافيري  ال���دوري ال���ش��ب��اين لكرة  اأع��ل��ن رئي�ض راب��ط��ة 
تيبا�ض عن عزمه التقدم ب�شكوى اىل الحتاد الأوروبي للعبة 
�شد نادي باري�ض �شان جرمان الفرن�شي، على خلفية النتقال 
اليه يف �شفقة قد  نيمار  الربازيلي  املحتمل ملهاجم بر�شلونة 

ت�شل اىل 222 مليون يورو.
اىل  الأخ����رية،  ال��ف��رتة  يف  وا���ش��ع  نطاق  على  التقارير  وت�شري 
لا�شتثمارات  قطر  هيئة  م��ن  اململوك  الفرن�شي  ال��ن��ادي  ان 
عقد  لف�شخ  اجل��زائ��ي  البند  قيمة  لدفع  م�شتعد  الريا�شية، 
ي��ورو، ودف��ع مبلغ  222 مليون  والبالغة  نيمار مع بر�شلونة 
30 مليون يورو كراتب �شنوي له. ويف حال امتامها، �شتجعل 

هذه ال�شفقة من نيمار اأغلى لعب يف العامل.
نهاية  ا�شبانية يف  اع��ام  لو�شائل  ت�شريحات  تيبا�ض يف  وق��ال 
ال�شبوع، منها اإذاعة كادينا �شري و�شحيفة موندو ديبورتيفو، 
الحتاد  اىل  �شكوى  بتقدمي  اخل��ط��وة  �شت�شتبق  ال��راب��ط��ة  ان 

الأوروبي للعبة ويفا.
الأوروبي  قانون الحتاد  بذلك لأنهم يخالفون  �شنقوم  وقال 
لكرة القدم للعب املايل النظيف كما يخالفون قواعد املناف�شة 

اخلا�شة بالحتاد الأوروبي.
اأمام الحتاد الأوروبي لكرة القدم  اأ�شاف �شنتقدم ب�شكوى 

واإذا مل يتحرك �شرنفع الق�شية اأمام حماكم املناف�شة 
يف �شوي�شرا وبروك�شل، متابعا من هناك، ل ن�شتبعد 

اللجوء اىل املحاكم يف فرن�شا واإ�شبانيا.
و�شدد على ان امل�شاألة ل تقت�شر على نيمار كنا نعتزم 
التقدم ب�شكوى قبل ذلك. نحن مل نقم بهذه اخلطوة 

م�شوؤويل  اأم���ام  امل�شكلة  ط��رح  نعتزم  لأن��ن��ا  الآن  حتى 
الحتاد الأوروبي وقلت ذلك للرئي�ض الحتاد القاري 

الك�شندر ت�شيفريين، لكننا مل نح�شل على الوقت 
الكايف.

النتقال  ب�����ش��اأن  ال�����ش��م��ت  ن��ي��م��ار  وال���ت���زم 
عناوين  ي���ت�������ش���در  وال���������ذي  امل���ح���ت���م���ل 

ال�������ش���ح���اف���ي���ة ال����ري����ا�����ش����ي����ة خ����ال 
الأ�شبوعن املا�شين.

جرمان  ���ش��ان  ب��اري�����ض  وي�شعى 
����ش���ف���وف���ه  ت�����ع�����زي�����ز  اىل 

اأما يف  املقبل،  للمو�شم 
الدوري  لقب  ا�شتعادة 

ال���ف���رن�������ش���ي ال�����ذي 
املو�شم  يف  ف���ق���ده 
ل�شالح  امل��ن�����ش��رم 
واإحراز  موناكو، 
دوري  ل�������ق�������ب 
اأب����ط����ال اأوروب�������ا 

للمرة الأوىل.
ان  تيبا�ض  وراأى 

ه���ذه امل�����ش��األ��ة قد 
م�شتقبا  ت���ط���ال 

اأندية اأخرى.
ان  واع��������������ت��������������رب 

“الأمر ل يتعلق 
ب����رب�����ش����ل����ون����ة 

وح�������������ش������ب، 
بالكرة  ب����ل 

 . نية �شبا لإ ا
دور  ال����������ي����������وم 

غدا  لكن  بر�شلونة 
ق��د ي��ك��ون ي���وم ري���ال مدريد، 

اأتلتيكو مدريد اأو اأي فريق اآخر”، 
كا�شفا باأنه اأعلم رئي�ض �شان جرمان القطري نا�شر اخلليفي 

بنوايا رابطة الدوري الإ�شباين.
وتابع “قبل �شهرين، ا�شتقبلت رئي�ض نادي باري�ض �شان جرمان 
يف مكاتب رابطة الدوري الإ�شباين وقلت له اأننا �شنقوم بالأمر 
و�شرحت له الأ�شباب. كان غا�شبا مني وقال يل باأنه ل يفهم”، 
موؤكدا انه “على رابطة الدوري الإ�شباين الدفاع عن اأنديتها 

يف هذه الظروف«.
ويف حال اجناز �شان جرمان ال�شفقة بالقيمة املتوقعة، �شيثقل 
تلزم  الأوروب��ي��ة  ال��ق��وان��ن  ان  علما  �شخمة،  مببالغ  خزينته 
على  ي��ورو  مليون   30 يبلغ  �شقف خل�شائرها  بو�شع  الأندية 

دورة مالية متتد ثاثة اأعوام.
ملخالفته   2014 يف  ج��رم��ان  ���ش��ان  ع��اق��ب  ان  للويفا  و�شبق 
ق��اع��دة ال��ل��ع��ب امل���ايل ال��ن��ظ��ي��ف، وف��ر���ض عليه خ��و���ض دوري 
الأبطال ب�21 لعبا بدل من 25، وحدد املبلغ الذي يف اإمكانه 
55 مليون يورو لعام واحد.  انفاقه يف �شوق النتقالت عند 
وعوقب النادي بغرامة قدرها 20 مليون يورو �شنويا لثاثة 

اأعوام، ال انها رفعت عنه بعد العام الأول.
النظيف  امل���ايل  اللعب  جلنة  رئي�ض  ت��راف��ر���ش��و،  ان��دري��ا  وراأى 
وترخي�ض الأندية يف الويفا، ان �شان جرمان �شيتعامل بحذر 
مع م�شاألة نيمار لئا يعر�ض نف�شه لعقوبة اأخرى قد تبلغ حد 

حرمانه من امل�شاركة القارية.
الإيطالية  �شبورت  ديلو  غازيتا  ل�شحيفة  ت�شريح  يف  اأ�شاف 
مل يعد حتت هذه القيود  جرمان  “�شان 
الأمر  ه��ذا  لكن  �شابقا،  فر�شت  التي 
مبا  القيام  امكانه  يف  اأن  يعني  ل 
اح��رتام قواعد  ل��ه. عليهم  يحلو 
كاجلميع  النظيف  امل���ايل  اللعب 
يظهروا  اأن  ي��ج��ب  اأوروب�����ا.  يف 
اأن  ي��ج��ب  ل  خ�����ش��ائ��ره��م  ان 
ي���ورو  30 م��ل��ي��ون  ت��ت��ج��اوز 

على فرتة ثاثة اأعوام«.
انتقال  اأي  اأن  “اأرى  واأ����ش���ار 
باري�ض  اىل  لنيمار  حمتمل 
���ش��ان ج��رم��ان ���ش��ي��رتك اأث���ره 
لأع��������وام ع�����دة م��ق��ب��ل��ة، ل���ك���ن من 
الأن���واع من  ال�شعب احلكم يف ه��ذه 
ما  اأع��ل��م  ل  م�شبق.  ب�شكل  العمليات 
ه���ي خم��ط��ط��ات��ه��م. ب���اب الن���ت���ق���الت مل 
يقفل وقد يخططون لبيع لعب، اثنن، 
ثاثة اأو اأربعة مقابل مبلغ معادل لقيمة 
�شرنى  منه.  اأك��رب  اأو حتى  نيمار  �شفقة 
اأعتقد  النهاية.  يف  موقعنا  �شيكون  اأي��ن 

اأنهم اأجروا ح�شاباتهم ب�شكل جيد«.
وت���واج���د ن��ي��م��ار يف الي�����ام امل��ا���ش��ي��ة مع 
ا�شتعدادا  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  بر�شلونة 
ال�شبت  اختتمها  وال��ت��ي  امل��ق��ب��ل،  للمو�شم 
ب��ال��ف��وز على غ��رمي��ه ري���ال م��دري��د 3-2 يف 

مباراة ودية كان دور نيمار حا�شما فيها.
النادي  يف  لاعبن  ت�شريحات  مقابل  ويف 
البقاء اىل جانبهم،  الكاتالوين حتثه على 
ك�شفت �شبكة “اي ا�ض بي ان” الأمريكية 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ع��ن اح��ت��م��ال الع����ان عن 
ح�����ش��م ال�����ش��ف��ق��ة ب��ع��د زي����ارة ن��ي��م��ار اىل 
مدينة �شنغهاي ال�شينية الثنن، حيث 

يقوم بجولة ترويجية لرب�شلونة.
وكانت وكالة �شفر �شينية اأعلنت اجلمعة 
األغى الزيارة لن�شغاله باإدارة  ان نيمار 
ان  اإل  اآخ���ر،  ن��اد  اىل  ان��ت��ق��ال  ق�شية 
اليوم  واأك���د يف  ع��اد  نف�شه  ال��اع��ب 
ال��ت��ايل ع��رب م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل ان 

الزيارة قائمة.
حول  للت�شريحات  ا���ش��ت��م��رار  ويف 
نيمار  م����واط����ن  ح�������ض  امل�������ش���األ���ة، 
األفي�ض،  داين  الأمي��ن  الظهري  بر�شلونة،  يف  ال�شابق  وزميله 
���ش��دي��ق��ه امل��ه��اج��م ع��ل��ى ال�����ش��ري ع��ل��ى خ��ط��اه والن�����ش��م��ام اىل 
ال�شيف قادما من يوفنتو�ض  �شان جرمان، كما فعل هو هذا 
الإيطايل. وقال األفي�ض اآمل يف ان يتم هذا الأمر  اآمل يف ان 
اأن يكون  دائما  واأري��د  اأ�شدقائي  اأف�شل  اأحد  اإنه  الينا،  ين�شم 

اأ�شدقائي قريبن مني.

األفي�س يحث نيمار على اتباع خطاه  ف�وز ك�ا�ش�ح ملان�ش�شت��ر �شيت��ي على توتنه���ام 

ملخالفة قانون اللعب املايل النظيف 

رابطة الدوري ال�شباين ت�شكو �شان جرمان ب�شبب نيمار 



    
يبتلع اأحجار اأملا�س ل�شرقتها

حاول ل�ض �شرقة متجر لاأملا�ض يف هونغ كونغ، حيث قام بالعتداء 
على موظف املتجر و�شربه.

امل��ال، لكن �شفارات  ل�شرقة  ذل��ك فتح اخلزنة  بعد  الل�ض  وح��اول 
الإنذار عملت على الفور، فهرع رجال ال�شرطة لإلقاء القب�ض على 

الل�ض الذي حاول الختباء، لكن دون جدوى.
ت�شعة  ابتلع  فقد  ك��ان  عليه  القب�ض  األقي  ال��ذي  الل�ض  ب��اأن  يذكر 

اأحجار من الأملا�ض بقيمة 6 ماين دولر.
الل�ض  الأمل��ا���ض يف جيب  م��ن  اأح��ج��ار   8 ال�شرطة على  ع��رثت  كما 

بقيمة 89 مليون دولر.
اأردين  وبح�شب وكالة الأنباء ال�شينية �شينخوا، فاإن الل�ض �شائح 

اجلن�شية األقي القب�ض عليه ومت اأخذه للم�شت�شفى.

يعرث على مبلغ كبري وي�شلمه لل�شرطة
بها  حقيبة  على  عرث  اأميناً  �شخ�شاً  اإن  الأملانية  ال�شلطات  قالت 
وزنها  اإج��م��ايل  ذهبية  �شبيكة  و22  دولراً(   4097( ي��ورو   3500
كيلوغرام واحد، وتقّدر قيمتها بنحو 30 األف يورو حتت �شجرة، 

وقام بت�شليم هذه الرثوة ال�شغرية اإىل �شرطة برلن.
ومت العثور على هذه الأموال والذهب اأمام بنك مبنطقة نيوكولن 
وهي واح��دة من اأفقر املناطق يف برلن. وقال �شاحب ال��رثوة يف 
وقت لحق لل�شرطة اإنه و�شع احلقيبة اأ�شفل ال�شجرة حلن قفل 

دراجته لكنه ن�شيها متاماً.
وكتبت ال�شرطة على تويرت: ما قد جتده حتت �شجرة يف نيوكولن 
اأمن وجد احلقيبة التي حتتوى على  مذهًا. فقد �شلم �شخ�ض 
3500 يورو والذهب اإىل مركزنا.  واأ�شافت �شرطة برلن يف وقت 
اإن��ه و�شع متعلقاته  وق��ال  املبلغ.  اإىل �شاحب  التو�شل  لح��ق: مت 

خال قيامه بقفل دراجته ثم ن�شيها بب�شاطة.

ّلق بال�شماء تثري الرعب  مدينة حتحُ
�شاهدوا  اأن  ب��ع��د  ال�شينية،  امل���دن  اإح����دى  ���ش��ك��ان  ب��ن  ال��ذع��ر  دب 
اأ�شباح  مدينة  تكون  رمبا  اأنها  واعتقدوا  ال�شماء،  يف  حتّلق  مدينة 

اأو خملوقات ف�شائية.
تظهر  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  تناقلته  ال��ذي  الفيديو  ويف 
فوق  الب�شع  بع�شها  جانب  اإىل  مرتا�شة  واأبنية  �شحاب  ناحطات 
قال  حيث  التكهنات،  م��ن  العديد  امل�شاهد  ه��ذه  واأث����ارت  ال��غ��ي��وم. 
تكون مدينة خملوقات ف�شائية، يف حن رجح  اإنها رمبا  البع�ض 
الأبعاد  مل�شروع ثاثي  اإ�شقاط �شوئي  اأن تكون عبارة عن  اآخ��رون 

باإ�شراف احلكومة، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.
ومت ر�شد هذا امل�شهد 4 مرات على مدى العامن املا�شين، ويقول 
مورغانا" وتت�شبب  "فاتا  ُت�شّمى  ظاهرة  عن  ناجتة  اإنها  العلماء، 
بخداع ب�شري تظهر من خاله انعكا�شات لاأج�شام البعيدة، وقد 

تكد�شت فوق بع�شها البع�ض.
ويقول الباحث �شوريانارايانا اإن اأدمغتنا تفرت�ض اأن ال�شوء ي�شري 
�شيكون  اأن اجل�شم  نعتقد  تنحني،  م�شارات م�شتقيمة، وعندما  يف 
ب�شكل  ال�شوء  �شري  ح��ال  يف  عليه،  يكون  اأن  يجب  ال��ذي  املكان  يف 
ناطحات  من  ال�شوء  ينعك�ض  احلالة،  هذه  يف  واأ�شاف:  م�شتقيم. 
الأبرد  الهواء  عرب  عبوره  خال  الأ�شفل،  اإىل  وينحني  ال�شحاب، 
والأكرث كثافة، ولأن الدماغ ي�شع الأج�شام يف املكان الذي �شتكون 
عليه يف حال �شفر ال�شوء ب�شكل م�شتقيم، فاإن ناطحات ال�شحاب 
البعيدة، تظهر يف مكان مرتفع، اأعلى مما هي هي عليه يف الواقع.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حتليل جيني: الكنعانيون اأجداد اللبنانين
اأظهر ت�شل�شل احلم�ض الريبي النووي لعظام خم�شة اأ�شخا�ض، كانوا يعي�شون قبل 4 اآلف �شنة عرث عليها يف �شيدا 

يف جنوب لبنان، اأن اللبنانين يتحدرون مبا�شرة من الكنعانين.
اأوف هيومان جينيتك�ض" هذا املجن القدمي  "اأمرييكان جورنال  اأعمالهم يف جملة  وقارن العلماء الذين ن�شرت 
مبجن 99 لبنانياً معا�شراً. وخل�ض خرباء الوراثة يف املعهد الربيطاين "ويلكوم ترا�شت" اإىل اأن الكنعانين الذين 
3000 واأل��ف قبل املياد هم على الأرج��ح الأجداد  ال�شرق الو�شط خال الع�شر الربونزي بن عامي  عا�شوا يف 

% من ال�شعب اللبناين احلايل، فيما البقية يتحدرون من �شعوب اأورا�شية خمتلفة. املبا�شرون لأكرث من 90 
واأقام الكنعانيون وهم من ال�شعوب ال�شامية يف باد كنعان على ال�شاحل اللبناين و�شوًل �شماًل اإىل اأوغاريت املوجودة 
حالياً يف �شوريا. وقد اأ�ّش�شوا مرافئ عدة يف املنطقة منها جبيل و�شيدا و�شور. وقد و�شع الكنعانيون اأول اأبجدية 

وجوانب من املجتمع ل تزال قائمة حتى اليوم. وامتدت دولتهم اإىل مناطق اأخرى يف حو�ض البحر املتو�شط.
اأن هوؤلء كانوا مزيجاً من �شعوب مزارعن خال الع�شر  وك�شف ت�شل�شل "دي ان ايه" الكنعانين اخلم�شة اأي�شاً 
احلجري احلديث ومهاجرين اأتوا من ال�شرق اإىل املنطقة قبل 5 اآلف �شنة. وقالت كلود �شومط �شرحال مديرة 
ا�شتمرارية  تظهر  جينية  موؤ�شرات  لدينا  الأوىل  للمرة  الدرا�شة:  اإع��داد  يف  وامل�شاركة  �شيدا  يف  احلفريات  موقع 

دميوغرافية يف املنطقة منذ ال�شعوب الكنعانية يف الع�شر الربونزي اإىل ال�شعوب احلالية.
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ج�شمك يحتوي على ذرات من جمرات بعيدة
درب  جم��ّرة  منها  تتكون  التي  امل���ادة  ن�شف  تكون  اأن  علمية،  درا���ش��ة  رّج��ح��ت 
التبانة م�شدرها جمرات بعيدة، واأن ج�شم كل اإن�شان يحتوي على ذرات منها. 
والعلوم  للفنون  وينربغ  الباحث يف معهد  فو�شيه جيغري  اأندريه  كلود  وقال 
وامل�شارك يف اإعداد هذه الدرا�شة ن�شف الذرات التي حتيط بنا، يف املجموعة 
ال�شم�شية كما على الأر�ض ويف اأج�شامنا، م�شدرها لي�ض جمّرتنا درب التبانة 
بل جمرات اأخرى. واأجرى معّدو هذه الدرا�شة، املن�شورة يف جملة اجلمعية 
اأن النفجارات  امللكية لعلم الف�شاء، حماكاة على برامج معلوماتية اأظهرت 
النجمية �شوبرنوفا تطلق كميات كبرية جدا من الغاز تدفع الذرات من جمّرة 
"نورث وي�شرتن"  الباحث يف جامعة  األكازار  اأنغليه  اأخرى. وقال دانيال  اإىل 
املادة  اأن يكون جزء كبري من  "ميكن  الدرا�شة  وال�شريك يف هذه  الأمريكية 
النتقال يف  هذا  اأخرى".  التبانية م�شدره جم��رات  درب  املوجودة يف جمرة 
املادة  ن�شف  م�شدر  يكون  ق��د  ال�شنوات،  مليارات  ي�شتغرق  ق��د  ال��ذي  امل���ادة، 
ُتغرّي فهمنا  الدرا�شة  "هذه  اأندريه  املوجودة يف املجرات الكربى. وقال كلود 
لت�شّكل املجرات بعد النفجار الكوين الكبري" )بيغ بانغ( الذي ُيعتقد اأنه كان 
اللحظة الأوىل يف ت�شّكل الكون قبل 14 مليار �شنة. وبح�شب نظرية النفجار 
الأك�شجن  مثل  عنا�شر  على  يحتوي  غ��از  م��ن  اأول  ال��ك��ون  ت�شّكل  ال��ك��وين، 
منه  فتكّونت  الغاز  هذا  تكّثف  ال�شنن،  ماين  مبئات  ذلك  بعد  والهيليوم. 
النجوم واملجرات.  وقال دانيال اأنغلي�ض األكازار "مبا اأن جزءا من املادة التي 
نتكّون منها م�شدرها جمّرات اأخرى، ميكننا اأن ن�شف اأنف�شنا باأننا م�شافرون 

يف الف�شاء اأو مهاجرون بن املجرات".

وفاة الطفل امل�شاب مبر�س نادر 
اأث��ارت حالته �شجة  تويف الطفل ت�شاريل غارد امل�شاب مبر�ض نادر وال��ذي 

عاملية بعد اأن خا�ض اأهله نزاعاً ق�شائياً، قبل اأيام من بلوغ عامه الأول. 
و�شرحت كوين ييت�ض والدة الطفل البالغ 11 �شهراً بعد اأن نزع عنه الأطباء 
طفلنا  »رح��ل  احلياة  قيد  على  تبقيه  كانت  التي  ال�شناعي  التنف�ض  اأجهزة 
ال�شغري الرائع ونحن فخورون جداً بك يا ت�شاريل«.  وت�شاريل غارد املولود 
يف الرابع من اأغ�شط�ض 2016 كان م�شاباً مبر�ض جيني نادر يتلف الأع�شاب 
ويق�شي على اخلايا امل�شوؤولة عن اإنتاج الطاقة وعن التنف�ض يف اجل�شم فا 
يقوى على التنف�ض اإل بوا�شطة اأجهزة. وقرر الأطباء يف م�شت�شفى »غرايت 
اإىل  ا�شتناداً  الطفل  عن  الطبي  التدخل  وق��ف  لندن  يف  �شرتيت«  اأورم��ون��د 
ا�شتحالة حت�ّشن و�شعه ال�شحي واإىل املعاناة اليومية التي يعي�شها �شدى. 
هذا  فرف�شا  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  جتريبي  ع��اج  ع��ن  �شمعا  وال��دي��ه  لكن 
اإىل الوليات املتحدة،  القرار، واأطلقا حملة جلمع الأم��وال الازمة لنقله 
وهو ما عار�شه الأطباء يف امل�شت�شفى معتربين اأن ل طائل منه ول م�شلحة 

للطفل فيه، وجلوؤوا اإىل الق�شاء لثني الوالدين عن رغبتهما.

قتلت ده�شًا على 
�شكة حديد 

غابت  الثالثة  يف  طفلة  على  عرث 
عن نظر والديها يف مطعم ميتة 
ال�����ش��ك��ة احل���دي���د يف جنوب  ع��ل��ى 

اإ�شبانيا، على ما ذكرت ال�شرطة.
فيكار  ل��و���ش��ي��ا  ال��ط��ف��ل��ة  وك����ان����ت 
حيث  امل��ط��ع��م،  يف  تلعب  اي��دال��غ��و 
ط����عام  يت�����ناولن  وال������داها  كان 
ق�����رب  بي�����ثارا  الع�شاء يف م������دينة 
ذلك  ب��ع��د  اب��ت��ع��دت  لكنها  م��ل��ق��ة، 
ن����اطقة  او�ش�����حت  م������ا  عل����ى 
ف���ران�ض  ل�����وكالة  ال�شرطة  با�شم 

بر�ض.
واأدرك والداها وهما من املنطقة 
ب�����ش��ع دقائق  ب��ع��د  اأن���ه���ا اخ��ت��ف��ت 
اإل  ف���وراً  عنها  التفتي�ض  وب��ا���ش��را 
اأث����ر لها،  اأن��ه��م��ا مل ي��ع��رثا ع��ل��ى 
ف��ا���ش��ت��ع��ان��ا ب��ال�����ش��ك��ان ون���ح���و 60 
عن�شراً من القوى الأمنية الذين 

بحثوا عنها مع كاب مدربة.
واأ�����ش����درت ال�����ش��رط��ة ب���اغ بحث 
�شورتن  م��ع  الطفلة  ع��ن  اأي�����ش��اً 
لها. وعرث اأول من اأم�ض اخلمي�ض 
على جثة الطفلة على بعد حواىل 
ثاثة كيلومرتات من املكان الذي 
اختفت فيه، على ال�شكة احلديد.

اإن  ال�شرطة  با�شم  ناطقة  وقالت 
الت�شريح  قبل  الأوىل  الفر�شية 
ب��ال�����ش��ري وقد  ب�����داأت  ال��ط��ف��ل��ة  اأن 
تعبت بعد ذلك وغفت على ال�شكة 
قد  ق��ط��اراً  اأن  م�شيفة  احل��دي��د، 

يكون �شدمها. 

يقيم حفل خطبته 
داخل قف�س الأ�شود 
امل�شري،  ال�������ش���ريك  لع�����ب  اأق�������ام 
خطبته  ح��ف��ل  ال���ي���م���اين،  حم��م��د 
الأ���ش��ود بال�شريك يف  داخ��ل قف�ض 

مدينة بور�شعيد امل�شرية.
خامت  اآي��ة  لعرو�شه  اليماين  وق��دم 
والأ�شود  القف�ض  داخ���ل  اخلطبة 
ع�شقه  اأن  م���وؤك���داً،  ب��ه��م��ا،  حت��ي��ط 
لاأ�شود دفعه لإحياء حفل خطبته 

والأ�شود حتيط بهما. 
يقنع  اأن  ال�����ش��ريك،  وجن���ح لع���ب 
اخلطبة  ح��ف��ل  ب��اإق��ام��ة  خطيبته، 
ب��ع��ي��داً عن  داخ���ل قف�ض الأ����ش���ود، 
قاعات الأفراح رغم خوفها ال�شديد 

من الفكرة.
العامل  يف  خطبة  اأول  ه���ذه  وت��ع��د 
من نوعها، بتقدمي العري�ض خامت 
اخل��ط��ب��ة ل��ل��ع��رو���ض داخ����ل قف�ض 

الأ�شود بن اأ�شدين.

ي�شبح اإىل العمل يوميًا لتجنب الزحام  
�شاعات  الأمل��ان��ي��ة  م��ي��ون��خ  م��دي��ن��ة  ���ش��ك��ان  معظم  مي�شي 
ط��وي��ل��ة ي��وم��ي��اً ع��ال��ق��ن يف الزدح���ام���ات امل���روري���ة، اأو يف 
حماولة اإيجاد مكان لهم على من عربات املرتو املكتظة 
اإىل  للو�شول  اأ�شهل  و�شيلة  وج��د  موظفاً  لكن  بالركاب، 
بنيامن  وك��ان  النهر.  ع��رب  ال�شباحة  طريق  ع��ن  عمله، 
ديفيد ، من بن الآلف من �شكان مدينة ميونخ، الذين 
اأعمالهم يف الوقت املنا�شب، عرب  اإىل  يحاولون الو�شول 
ال�شوارع املزدحمة، وم�شارات ركوب الدراجات، لكنه قرر 
قبل عامن اأن يجد و�شيلة اأب�شط للتنقل، ووجد �شالته 
يف  يومي  ب�شكل  �شباحة  يعربه  راح  ال��ذي  اإي���زار،  نهر  يف 
طريقه اإىل العمل. ومير النهر بالقرب من �شقة ديفيد 
اأح����داً مل  اأن  ال��رغ��م م��ن  ب��ال��دي��ات��ز، وع��ل��ى  يف �شاحية 
ي�شتخدمه لل�شفر منذ عقود، اإل اأنه اعترب اأف�شل و�شيلة 
للتنقل يف املدينة، حيث يقطعه ال�شكان على الطوافات، 
لكن بدًل من التجديف على طواف اأو قارب، قرر ديفيد 
 2 م�شافة  قاطعاً  عمله،  اإىل  يومياً  النهر  عرب  ال�شباحة 
�شباح،  وك��ل  �شنرتال.  اأودي��ت��ي  موقع  بح�شب  كيلومرت، 
يغادر ديفيد �شقته يف بالدياتز، ويعرب الطريق باجتاه 
اإىل مكتبه يف  كيلومرتين  مل�شافة  ي�شبح  ثم  النهر، ومن 
ن�شف  ح��وايل  ع��ادة  ت�شتغرق  رحلة  وهي  كولرت�شرتاند، 
�شاعة. ومبجرد و�شوله، ي�شتخدم ديفيد من�شفة لتجفيف 
نف�شه، ومن ثم يجل�ض يف اأحد املقاهي القريبة، لي�شتمتع 
بفنجان من القهوة، بانتظار زمائه العالقن يف زحمة 
معه  جافة  ال�شخ�شية  اأغرا�شه  و�شول  ول�شمان  امل��رور. 
اإىل العمل، ي�شتعن ديفيد بحقيبة خا�شة م�شادة للماء، 
هذه  ت�شميم  ومت  ع��وام��ة،  اإىل  تتحول  الوقت  نف�ض  ويف 
احلقيبة من قبل �شركة نا�شئة يف �شوي�شرا، حيث اأ�شبحت 

ال�شباحة اإىل العمل اجتاهاً ذات �شعبية متزايدة.

مزحة قلبت حياته اإىل ماأ�شاة!
اإح��دى احلفات،  اأ�شدقائه يف  فا�شلة من  نتيجة مزحة 
انقلبت حياة �شاب يف التا�شعة ع�شرة يف �شانت �شوفري دي 
كامربيو يف بلدة غارد الفرن�شية، واأ�شبح م�شلوًل لاأبد، 

وفق ما ذكر موقع "لوفيغارو" الفرن�شي.
من  ثاثة  عّلق  خيمته،  يف  نائماً  ال�شاب  ك��ان  حن  ففي 
اأ�شدقائه اخليمة بال�شيارة. ركب اثنان منهم يف ال�شيارة 
و�شحبوا اخليمة على الطريق قبل اأن يفقدوا ال�شيطرة 
وتطري اخليمة وت�شطدم ب�شجرة. واأ�شيب ال�شاب بجروح 
بالغة ونقل اإىل م�شت�شفى "Carémeau" يف مدينة نيم 
ال�شاب  �شيظّل  املبكر،  الت�شخي�ض  وبح�شب  ال��ف��ور.  على 
العنف  ق�شية  يف  حتقيقاً  املحققون  فتح  وق��د  م�شلوًل. 

غري املتعمد الذي �شّبب �شلًا لل�شاب.

ثمانينية تنفذ قفزة مظلية مده�شة
قامت امراأة كندية م�شنة بتنفيذ قفزة مظلية من ارتفاع 
بالن�شاطات  للقيام  م�شتمرة  خ��ط��ة  م��ن  ك��ج��زء  ���ش��اه��ق، 

واملغامرات التي حتبها. 
طائرة  م��ن  مظلية  قفزة  ع��ام��اً(   88( هولو  م��ري  نفذت 
املظات  مدر�شة  فوق  �شاهق  ارتفاع  على  حلقت  �شغرية 
يف مدينة تورونتو الكندية، وكادت الأمطار اأن حتول دون 

حتقيق حلمها.  ممثلة بوليوود الهندية �سناء خان خالل ح�سورها حفل جوائز بيج زي يف مومباي.   )ا ف ب(

عنكبوت يهاجم 
مذيعة 

اأظ��ه��ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ن�����ش��ر على 
م���وق���ع ف��ي�����ش��ب��وك الإل����ك����رتوين، 
على  كبري  عنكبوت  زح��ف  حلظة 
اأث���ن���اء  اإخ���ب���اري���ة  م��را���ش��ل��ة  ذراع 
الهواء  ع��ل��ى  ت���ق���ري���راً  ت��ق��دمي��ه��ا 

مبا�شرة.
ن�شرته  ال����ذي  ال��ف��ي��دي��و  وي��ظ��ه��ر 
بولية  الإخ��ب��اري��ة   4 فوك�ض  قناة 
موراي  ���ش��ان��ون  امل��ذي��ع��ة  تك�شا�ض، 
وهي تقدم تقريرها الإخباري عن 
دال�ض  مطار  يف  العمال  اإ���ش��راب 
عنكبوت  �شوهد  عندما  ال����دويل، 

كبري يزحف على ذراعها. 
���ش��ج��اع��ة كبرية،  واأب�����دت م�����وراي 
الإخباري  تقريرها  تابعت  حيث 
من  ت����خ����اف  اأو  ت�����اأب�����ه  اأن  دون 
العنكبوت الذي كانت يزحف على 

ذراعها. 
لحق،  وق��ت  يف  املرا�شلة  وك�شفت 
ب��اأن��ه��ا مل ت��ك��ن ع��ل��ى ع��ل��م بوجود 
للتقرير،  بثها  اأث���ن���اء  ال��ع��ن��ك��ب��وت 
وقالت باأنها �شعرت ب�شيء يتحرك 
على ذراعها اإل اأنها مل تعرف باأنه 

عنكبوت. 
لقي  الفيديو  مقطع  ب��اأن  وي��ذك��ر 
رواجاً كبرياً على الإنرتنت، حيث 
كبري  م�شاهدات  عدد  على  ح�شل 
 300.000 م��ن  اأك���رث  اإىل  و���ش��ل 
م�شاهدة، بح�شب ما ورد يف موقع 

اآي" الإلكرتوين.  بي  "يو 

يزن 90 كيلوغرامًا بعمر 10 �شنوات
يعاين طفل مل يتجاوز من العمر 10 �شنوات يف جنوب 
اأكرث  اإىل  اأفريقيا من بدانة مفرطة، حيث و�شل وزنه 
من 90 كيلوغراماً، وذلك نتيجة اإ�شابته مبر�ض وراثي 
نادر، يجعله ي�شعر باجلوع ب�شكل دائم، ويتناول كل ما 

يقع حتت يديه من الطعام.
لكن  ال����دوام،  على  ط��ف��ًا جائعاً  بنيامن  ك��ادي��ن  وك���ان 
والدته زول، اأدركت وجود م�شكلة ما، عندما و�شل اإىل 
اإىل  اأن و�شل وزنه يف ذلك الوقت  3 �شنوات، وبعد  �شن 
نحو 40 كيلوغراماً، وعلى الرغم من مراجعة العديد 
تف�شري  يتمكن من  اأح��د منهم مل  اأن  اإل  الأط��ب��اء،  من 
هذا  كل  واكت�شابه  باجلوع،  الدائم  الطفل  �شعور  �شبب 

الوزن، على الرغم من �شغر �شنه.
الأط��ب��اء يف م�شت�شفى  اأح���د  اأج���رى  امل��ط��اف،  نهاية  ويف 
���ش��ت��ي��ف ب��ي��ك��و الك����ادمي����ي مب��دي��ن��ة ب���ري���ت���وري���ا بع�ض 
الفحو�شات، والتي اأظهرت اإ�شابة كادين مبر�ض وراثي 
ُيدعى متازمة ويلي، وهي حالة نادرة يعاين منها نحو 
اأنحاء العامل، بح�شب موقع  األف �شخ�ض يف جميع   20

اأوديتي �شنرتال.
ويف الوقت الذي يتناول معظم الب�شر 3 وجبات يومياً، 
وتقول  تقريباً،  �شاعة  كل  الطعام  يتناول  كادين  اأن  اإل 
اجلبنة،  �شطائر  بتناول  يومه  ي��ب��داأ  م��ا  ع��ادة  وال��دت��ه: 
وبعد �شاعة ي�شرب كوباً من الكول مع بقايا الطعام من 

اليوم ال�شابق.
عادة  ويلي،  مبتازمة  امل�شابن  اأن  الأ�شا�شية  وامل�شكلة 
ما يحتاجون اإىل كمية من الطعام، اأكرث من تلك التي 
اأن ع�شات  الطبيعيون، حيث  الأ�شخا�ض  اإليها  يحتاج 
ال�شعرات  من  اأقل  كمية  ويحرقون  �شعيفة،  اأج�شامهم 

احلرارية نتيجة لذلك.
للخ�شوع  ك��ادي��ن  ا�شطر  اأن  بعد  ���ش��وءاً  الم���ور  وازدات 
الآن  وه��و  الهوائية،  الق�شبات  يف  جراحية  عملية  اإىل 
ملر�شه  ونتيجة  الهواء.  جمرى  مت  اأنبوب  عرب  يتنف�ض 
ويعاين  ال�شرير،  يف  وقته  معظم  كادين  مي�شي  النادر، 
من نوبات اكئتاب، لعدم قدرته على ممار�شة الن�شاطات 

التي يقوم بها الطفال يف مثل �شنه.

كاردا�شيان تنتظر 
مولودًا من اأم بديلة

طفلها  لإجن��اب  بديلة  اأّم  اإىل  كاردا�شيان  كيم  ال��واق��ع  تلفزيون  جنمة  جل��اأت 
الثالث وذلك ح�شب ما ذكرت بع�ض و�شائل اإعام اأمريكية.

زرع  عملية  باإجراء  وي�شت،  كانييه  الفنان  وزوجها  كيم  قامت  التفا�شيل،  يف 
جنينهما الثالث يف رحم �شيدة اأخرى التي اتفق معها على مبلغ قيمته حواىل 
اآلف   5 البديلة على  اأن الم  األف دولر لقاء هذا احلمل من املمكن  ال�113 
دولر اإ�شافية لقاء كل تواأم قد تنجبه. واأ�شافت امل�شادر انه يف الوقت احلايل 
تخطى احلمل ال�شهر الثالث، و�شتتم الولدة يف بداية عام 2018. مل ينف او 

يوؤكد الثنائي اخلرب حتى الآن.


