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ن�صف مليون متقدم ملبادرة 
»مليون مربمج عربي« خالل �أ�صبوع

•• دبي-وام:

العامل خالل  ح��ول  دول��ة   22 �شخ�ص من  ن�شف مليون  تقدم نحو 
اأ���ش��ب��وع واح����د ف��ق��ط ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف م���ب���ادرة م��ل��ي��ون م��رم��ج عربي 
والتي  العاملية  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  م��ب��ادرات  حتت  املن�شوية 
اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
الدولة رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل والتي ت�شعى اإىل 
تدريب مليون �شاب عربي على الرجمة وتقنياتها لتمكني ال�شباب 
العدد  وت���وزع  التكنولوجية.  امل�شتقبل  ب����اأدوات  وت�شليحهم  ال��ع��رب 
وتقنياتها  الرجمة  بدرا�شة  الراغبني  بني  للمتقدمني  الإج��م��ايل 
الن�شمام  يف  والراغبني  املتقدمني  اإجمايل  من  باملائة   95 بن�شبة 
باملائة   5 بن�شبة  للمبادرة كمدربني يف جمالت الرجمة وتقنياتها 

من عددهم الإجمايل.
عدد  حيث  م��ن   22 ال���  ال���دول  العربية  م�شر  جمهورية  وت�����ش��درت 
املتقدمني عن فئة الطالب الراغبني يف درا�شة الرجمة وتقنياتها 
املغربية  الثانية فاململكة  املرتبة  ال�شعودية يف  اململكة العربية  وحلت 

تلتها �شوريا ومن ثم العراق.                         )التفا�شيل �ص3(

�نطالق قو�فل ز�يد �خلري يف م�صفوت 
حتت �صعار وفاء ووالء وعطاء

•• اأبوظبي-وام:

انطلقت ام�ص مبنا�شبة عام اخلري قوافل زايد اخلرييف م�شفوت حتت 
املجتمع  فئات  خمتلف  من  وا�شعة  مب�شاركة  وعطاء  وولء  وف��اء  �شعار 
بهدف تعزيز الروح الوطنية ودعم قيم الولء والنتماء وتر�شيخ ثقافة 

العمل التطوعي والعطاء املجتمعي والن�شاين. )التفا�شيل �ص3(
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عنا�شر احل�شد  تتقدم يف مدينة القائم احلدودية  )رويرتز(

ترامب يتحدث اىل العالميني لدى مغادرته يف رحلة اآ�شيوية )ا ف ب(

بد�أ �أطول رحلة �آ�سيوية لرئي�س �أمريكي منذ ربع قرن

تر�مب يتوعد د�ع�ش بدفع ثمن غال
 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

دونالد  الم��ريك��ي  الرئي�ص  ق��ال 
داع�ص  تنظيم  ان  اأم�����ص  ت��رام��ب 
الإرهابي �شيدفع ثمنا غاليا لكل 
املتحدة،  ال���ولي���ات  ���ش��د  اع��ت��داء 
ب�شاحنة  اأع��ق��اب هجوم  وذل��ك يف 
موؤيد  �شخ�ص  �شنه  نيويورك  يف 

للتنظيم املتطرف.
اجل���ي�������ص  ان  ت�������رام�������ب  وق�����������ال 
اأقوى  الم���ريك���ي ���ش��دد ���ش��رب��ات 
اليومني  يف  داع���������ص  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
التنظيم  املا�شيني بعد ان و�شف 

املهاجم باأنه اأحد جنوده.
وكتب على تويرت �شيدفعون ثمنا 
واأدى  علينا.  ه��ج��وم  ل��ك��ل  غ��ال��ي��ا 
ه���ج���وم ال���ث���الث���اء اىل م��ق��ت��ل 8 

اأ�شخا�ص وجرح 12 اآخرين.
وك����������������ان ت����������رام����������ب ق����������د ق�������ال 
امل���ه���اج���م،  ان  الع������ت������داء  ع���ق���ب 
الوزبك�شتاين �شيف اهلل �شايبوف 

)29(، يجب اعدامه.
قال  اوىل  تعليقات  ع��ن  وت��راج��ع 
فيها انه يرغب يف اأن يتم ار�شاله 
غوانتانامو  مع�شكر  معتقل  اىل 
ي�شجن  حيث  كوبا  يف  الم��ريك��ي 

املتهمون بالرهاب.
التي  ال����ت����ح����دي����ات  خ�������ش���م  ويف 
الرئي�ص  بداأ  الداخل،  تواجهه يف 

خ�سر معقله بدير �لزور و�ملعرب �حلدودي بني �لعر�ق و�سوريا 

ح�صار د�ع�ش يف �آخر معاقله بو�دي �لفر�ت
•• عوا�شم-وكاالت:

ح�����ا������ش�����رت ال�������ق�������وات ال���������ش����وري����ة 
الإرهابي  داع�ص  تنظيم  والعراقية 
الفرات،  وادي  يف  معاقله  اآخ���ر  يف 
�شيطرته  ال�شوري  اجلي�ص  وفر�ص 
على كامل دي��ر ال���زور، اآخ��ر كرى 
امل���دن ال�����ش��وري��ة ال��ت��ي ت��واج��د فيها 
الإره��اب��ي يف هزمية  داع�ص  تنظيم 
ج����دي����دة ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م ت���زام���ن���ت مع 
ت���ق���دم ال����ق����وات ال���ع���راق���ي���ة داخ����ل 
اأهم  اآخر  مدينة القائم احلدودية، 

معاقلهم يف العراق املجاور.
و�شيطرت القوات العراقية يف تقدم 
القائم  منفذ  على  اجلمعة  �شريع 

احلدودي مع �شوريا.
وع���ل���ى وق�����ع ه���ج���م���ات ع������دة، فقد 
ت��ن��ظ��ي��م داع���������ص خ�����الل الأ����ش���ه���ر 
املا�شية م�شاحات وا�شعة اأعلن منها 
خالفته يف �شوريا والعراق يف العام 
مدينتا  معقاله  اأب��رزه��ا   ،2014
ي�شيطر  يعد  ومل  واملو�شل.  الرقة 
املناطق  م����ن  ح��ف��ن��ة  ع���ل���ى  ����ش���وى 

املتفرقة.
واأع���ل���ن اجل��ي�����ص ال�����ش��وري يف بيان 
اأم�ص اأن اأجنزت وحدات من قواتنا 
امل�����ش��ل��ح��ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع ال���ق���وات 
الرديفة واحلليفة مهامها يف اإعادة 
اإىل مدينة دير  الأم��ن وال�شتقرار 

الزور بالكامل.
اأف����اد املر�شد  ب��ع��دم��ا  وي���اأت���ي ذل���ك 
ال�������ش���وري حل���ق���وق الإن���������ش����ان عن 
�شيطرة اجلي�ص ال�شوري على كامل 
امل��دي��ن��ة، وه���و اأم����ر اأك����ده الإع����الم 

ال�شوري الر�شمي �شباح اجلمعة.
وتقوم وحدات الهند�شة، وفق بيان 
اأحياء  بتم�شيط  ال�شوري،  اجلي�ص 
النا�شفة  ال��ع��ب��وات  واإزال�����ة  امل��دي��ن��ة 
التنظيم  خلفها  ال��ت��ي  واملفخخات 

الإرهابي يف املباين وال�شاحات.
ال����ق����وات  ا�����ش����ت����ع����ادت،  ذل�������ك،  اىل 
العراقية، ام�ص اجلمعة، ال�شيطرة 
م��ن تنظيم داع�����ص الإره���اب���ي على 
الرئي�شي  منفذ ح�شيبة احل��دودي 

الذي ي�شل العراق ب�شوريا. 
القائم  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل���ع���ر  وي���ق���ع 
يف ق��ل��ب ال�����ش��ح��راء ال��غ��رب��ي��ة حيث 
معارك  العراقية  ال��ق��وات  تخو�ص 
اآخر  م��ن  املت�شدد  التنظيم  ل��ط��رد 

معاقله يف البالد، بح�شب ما اأعلنت 
قيادة العمليات امل�شرتكة. 

ق��ائ��د عمليات حت��ري��ر غرب  وق���ال 
الأمري  الركن عبد  الفريق  الأنبار 
ر�شيد ياراهلل، يف بيان، اإن “قطعات 
ق���ي���ادة ع��م��ل��ي��ات اجل���زي���رة تفر�ص 
ع���ل���ى منفذ  ال���ك���ام���ل���ة  ال�����ش��ي��ط��رة 
القائم”،  يف  احل������دودي  ح�����ش��ي��ب��ة 
الذي يت�شل مبدينة البوكمال من 

اجلهة ال�شورية. 

مقتل 5 قادة حوثيني يف نهم و��صت�صالم قائد كتيبة وعنا�صره
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•• عوا�شم-وكاالت:

ا�شتدت وترية املعارك يف مواقع عدة من مديرية نهم 
�شرق �شنعاء واأفاد موفد )احلدث( اأن قائد كتيبة تابعة 
ثمانية  مع  الوطني  للجي�ص  نف�شه  �شلم  لالإنقالبيني 
واأربعني عن�شرا من كتيبته بعد مقتل خم�شة من كبار 

قادة احلوثيني يف املعارك. 
بني  ي��دور يف مناطق  القتال  اأن  وق��ال م�شدر ميداين 
فرج واملجاوحة وجبل ال�شفينة، وحقق اجلي�ص الوطني 
وفرار  امليلي�شيات  �شفوف  يف  ان��ه��ي��ارات  و���ش��ط  تقدما 

الع�شرات باجتاه �شنعاء.
هذا بينما متكن اجلي�ص الوطني من قطع خط المداد 
امل��وؤدي اىل منطقتي �شبوعة واحل��ول ،واأك��دت م�شادر 
بينهم  واجل���رح���ى  ال��ق��ت��ل��ى  ع�����ش��رات  ���ش��ق��وط  ع�شكرية 
اأ���ش��ر نحو  امل��وؤي��د، ومت  قا�شم حممد  احل��وث��ي  القيادي 

ع�شرين اآخرين.
اىل ذلك، ناأت قيادة التحالف العربي يف عدن بنف�شها 
ع���ن اخل���الف���ات ب���ني اأط�����راف احل��ك��وم��ة ال�����ش��رع��ي��ة يف 

املدينة.
ولي�شت  لها  علم  ل  اأن��ه  بعدن  التحالف  قيادة  وذك��رت 
واملالية  الإداري��������ة  وال��ق�����ش��اي��ا  ب��الإ���ش��ك��ال��ي��ات  م��ع��ن��ي��ة 

����ش���اأن داخ���ل���ي ي��خ�����ص احلكومة  امل��ح��اف��ظ��ة، ك��ون��ه��ا  يف 
�شدر  لها  بيان  يف  التحالف  ق��ي��ادة  واأك���دت  ال�شرعية. 
اأم�ص اجلمعة اأن للتحالف مهام متعددة واأمور اأهم من 
ذلك، خ�شو�شا يف الت�شدي وحماربة النقالبيني او يف 

حماربة الإرهاب.
ودعت قيادة التحالف العربي و�شائل الإعالم اإىل حتري 
الدقة وامل�شداقية قبل اأن تتحدث على ل�شان التحالف 

وتلفق له اأوامر مل ي�شدرها.
وج���اء ب��ي��ان ال��ت��ح��ال��ف ع��ق��ب ���ش��اع��ات م��ن ���ش��دور بيان 
لقيادة ال�شلطة املحلية بعدن دعا فيه اإىل اتخاذ موقف 
وا�شح و�شريح من منع القوات الأمنية اليمنية، التي 
باأعمال  ال��ق��ائ��م  ع���دن،  حم��اف��ظ��ة  مبنى  ع��ل��ى  ت�شيطر 

املحافظة، اأحمد �شاملني، من دخول مبنى املحافظة.
وقال موقع عدن الغد الذي اأورد اخلر، اإنه مل تعرف 
لغاية الآن اأ�شباب منع اأمن مبنى حمافظة عدن، اأحمد 

�شاملني من دخول املبنى ملزاولة عمله.
دون  �شابقاً  اليومي  عمله  ميار�ص  �شاملني  اأحمد  كان  و 
اأي توقيف، غري اأن القرار الأخري الذي اأ�شدره رئي�ص 
الوزراء الدكتور اأحمد عبيد بن دغر، بتكليفه مبن�شب 
ق��ائ��م ب��اأع��م��ال حم��اف��ظ ع���دن يف ظ��ل غ��ي��اب املحافظ 

املفلحي، حال دون ال�شماح له بدخول مبنى املحافظة.

•• عوا�شم-وكاالت:

اأ�شدر قا�ص اإ�شباين مذكرة توقيف 
اأوروبية بحق رئي�ص اإقليم كتالونيا 
املُقال كارلو�ص بوغدميون، ح�شبما 
ق�����ال حم���ام���ي���ه ل���ق���ن���اة يف.اآر.ت��������ي 

اإن.دبليو.اإ�ص البلجيكية .
وق���ال امل��ح��ام��ي ب���ول ب��ي��ك��اي��رت اإنه 
مت اإ����ش���دار م���ذك���رات اأي�����ش��اً بحق 
كتالونيا  حكومة  وزراء  من  اأربعة 
ال�����ش��اب��ق��ني امل���وج���ودي���ن اأي�������ش���اً يف 

بلجيكا.
تفا�شيل  اأي  ب��ي��ك��اي��رت  ي��ق��دم  ومل 
اأخ��رى عن اأوام��ر التوقيف اإل اأنه 
�شيطعن  بوغدميون  اأن  اإىل  اأ���ش��ار 
على اأي قرار بلجيكي بت�شليمه اإىل 

اإ�شبانيا.
ف����وري  ت����اأك����ي����د  اأي  ي�������ش���در  ومل 
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�سهد �لعر�س �لع�سكري ح�سن �الحتاد 2 

ويل عهد �ل�صارقة: قو�تنا �مل�صلحة 
�الإمار�تية حمط فخرنا و�عتز�زنا

•• ال�شارقة-وام:

�شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة اأن القوات 
امل�شلحة الإماراتية حمط فخرنا واعتزازانا.. فهي 
ال����درع ال���واق���ي واحل�����ش��ن احل�����ش��ني ال����ذي يحمي 

مكت�شبات الوطن وي�شون خرياته ومقدراته.
جاء ذلك خالل ح�شور �شموه ع�شر ام�ص- وبح�شور 
�شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي 
»ح�شن  الع�شكري  العر�ص   - ال�شارقة  حاكم  نائب 
على  امل�شلحة  ال���ق���وات  نظمته  ال����ذي   »2 الحت����اد 
اأم��ام ح�شد جماهريي  ال�شارقة  كورني�ص اخلان يف 

اأر�شه حيث  الوطن واملقيمني على  اأبناء  كبري من 
عك�شت العرو�ص احلية القدرات الحرتافية لأفراد 

القوات امل�شلحة.
�شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  وق��ال 
طاملا  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  عهد  ويل  القا�شمي 
ارتبط ا�شم الإم��ارات باخلري.. وكانت دوما �شباقة 
يف م�����ش��اع��دة امل��ح��ت��اج وم����د ي���د ال���ع���ون ل���الإخ���وان 
والأ�شقاء والأ�شدقاء يف كل الظروف تنفيذا للروؤى 
احلكيمة والر�شيدة لأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات 
وعلى راأ�شهم �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
قواتنا  و�شارت  اهلل  الدولة حفظه  رئي�ص  نهيان  اآل 

امل�شلحة على النهج نف�شه.    )التفا�شيل �ص2(

الأمريكي دونالد ترامب، اأم�ص 
اآ�شيوية  رحلة  اأط���ول  اجلمعة، 
اأكرث  خ��الل  اأم��ري��ك��ي،  لرئي�ص 
م��ن رب��ع ق��رن، يتطلع خاللها 
لل�شغط على كوريا ال�شمالية؛ 

لنزع فتيل اأزمة نووية.
اليابان  ترامب:  وت�شمل جولة 
وال�شني  اجل���ن���وب���ي���ة  وك����وري����ا 
وت�شتمر  وال��ف��ل��ب��ني،  وف��ي��ت��ن��ام 
ت�شرين  ن���وف���م���ر   14 ح���ت���ى 
قليال  و����ش���ت���ب���ع���ده  ال������ث������اين، 
ع����ن ع�����دة ق�����ش��اي��ا ت�����ش��غ��ل��ه يف 

وا�شنطن.
وتوجه ترامب �شباح ام�ص اإىل 
بالقوات  �شيلتقي  هاواي، حيث 
الهادي،  املحيط  يف  الأمريكية 

ويزور بريل هاربر.
و�شي�شافر ترامب بعد ذلك اإىل 
من  اجلنوبية؛  وكوريا  اليابان 
اأجل ت�شكيل جبهة موحدة �شد 
كوريا ال�شمالية، ثم يتوجه اإىل 
الرئي�ص  �شيحث  ح��ي��ث  ب��ك��ني، 
على  بينغ  ج��ني  ���ش��ي  ال�شيني 
بيونغ  مع  �شارم  موقف  اتخاذ 

يانع.
الأمريكي  الرئي�ص  و�شيح�شر 
ق���م���ة ال����ت����ع����اون الق���ت�������ش���ادي 
لدول اآ�شيا واملحيط الهادي يف 
دانانغ يف فيتنام، ويقوم بزيارة 
جولته  وينهي  ل��ه��ان��وي،  دول���ة 
بح�شور قمة رابطة دول جنوب 

�شرق اآ�شيا يف مانيال.

على خلفية عملية باردو �الإرهابية:
تون�ش: �لتهديد برفع �حلماية 

عن �لنو�ب وروؤ�صاء �الأحز�ب
•• الفجر - تون�ص – خا�ص

اإثر العملية الإرهابية التي جدت بباردو وراح �شحيتها رائد يف المن  على 
التون�شي وجرح ثان، طفت على ال�شطح جمددا م�شالة م�شروع قانون زجر 
وهو  الع�شكرية،  امل�شلحة  وال��ق��وات  الداخلي  الأم��ن  ق��وات  على  الع��ت��داءات 
جدل  الأوىل  ن�شخته  يف  التون�شي  الرملان  على  عر�شه  خالل  اأث��ار  م�شروع 

كبريا داخل الأو�شاط ال�شيا�شية واحلقوقية والعالمية. 
من  ا�شتيائها  عن  فبه  ت  ع��ررّ م�شرتكا  بيانا  الأمنية  النقابات  ن�شرت  وق��د 
جتاهل الرملان مل�شروع القانون هذا يف حني اهتم مب�شاريع قوانني اخرى، 

واأعلنت عن ت�شعيدها اإذا ما توا�شل جتاهله. 
ويف هذا ال�شياق، قال مهدي بال�شاو�ص الناطق الر�شمي با�شم نقابة موظفي 
الإدارة العامة لوحدات التدخل، “ل ميكن لأي كان اأن يقدم لالأمنيني درو�شا 
يرّ الر�شمي…  د ارتدائهم الزرّ دون ملجررّ يف الوطنية”، م�شيفا “الأمنيون مهدرّ

وحماية الدولة تندرج �شمن واجباتنا”.             )التفا�شيل �ص13(

للتحقيق  ت�صعى  �جلنائية 
�فغان�صتان  يف  حرب  بجر�ئم 

•• الهاي-كابول-وكاالت: 

اأعلنت املدعية العامة يف املحكمة 
اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة ال��ت��ي تنظر 
له�����اي  يف  احل�������رب  ج�����رائ�����م  يف 
الذن  املحكمة  من  �شتطلب  انها 
وا�شعة يف جرائم  لبدء حتقيقات 
التي  افغان�شتان  ارتكبت يف  حرب 

متزقها احلرب.
للمحكمة  العامة  املدعية  وقالت 
الوقت  يف  ب��ي��ان  يف  بن�شودة  ف��ات��و 
للح�شول  �شاأرفع طلبي  املنا�شب، 
بفتح  ق�������ش���ائ���ي  ت���ف���وي�������ص  ع���ل���ى 
ت�شمح  ا�شبابا  واع��ر���ص  حتقيق، 
ح���رب  ج�����رائ�����م  ان  ب����الع����ت����ق����اد 
ارتكبت  الن�شانية  �شد  وج��رائ��م 
ع���ل���ى ���ش��ل��ة ب���ال���ن���زاع امل�����ش��ل��ح يف 

افغان�شتان.
11 على الأقل من  ميدانياً قتل 
ق�شف جوي  م�شلحي طالبان يف 
وم���دف���ع���ي ن��ف��ذت��ه ق�����وات الأم����ن 
الأفغانية على مواقع طالبان يف 
اأفغان�شتان،  جنوب  هلمند  اإقليم 
الإعالمي  املكتب  ق��ال��ه  مل��ا  طبقاً 

للحكومة الإقليمية.
بر�ص  خ�����ام�����ا  وك�����ال�����ة  وذك����������رت 
ام�ص اجلمعة،  لالأنباء  الأفغانية 
للجي�ص  امل��دف��ع��ي��ة  وح������دات  اأن 
حركة  خمابئ  ق�شفت  الأف��غ��اين 
جري�شك،  م��ن��ط��ق��ة  يف  ط���ال���ب���ان 
ب��اإق��ل��ي��م ه��ل��م��ن��د، مم��ا اأ���ش��ف��ر عن 

مقتل 6 م�شلحني على الأقل.

ع���ن اأوام������ر الع��ت��ق��ال م���ن جانب 
اإ�شبانيا.

من  اآلف  ت���ظ���اه���ر  الأث������ن������اء،  يف 
كتالونيا  يف  الن��ف�����ش��ال  م���وؤي���دي 
الإقليم  عا�شمة  بر�شلونة  مبدينة 
قا�شية  ق������رار  ع���ل���ى  ل���الح���ت���ج���اج 
اإ�شبانية بحب�ص ثمانية من الوزراء 

الكتالونيني.
املظاهرة  يف  م��ت��ح��دث��ون  واع���ت���ر 
ال����������وزراء ���ش��ج��ن��اء ���ش��ي��ا���ش��ي��ني يف 

مدريد.
اأمرت  قد  اإ�شبانية  قا�شية  وكانت 
ب��اح��ت��ج��از ال�����وزراء ال��ث��م��ان��ي��ة على 
ذمة التحقيق اجلاري ب�شاأن اإعالن 
ا���ش��ت��ق��الل اإق���ل���ي���م ك��ت��ال��ون��ي��ا عن 

اإ�شبانيا.
الثمانية  ال������������وزراء  م���ث���ل  وق������د 
تنفيذا  الإ���ش��ب��ان��ي��ة  املحكمة  اأم����ام 

ل�شتدعاء من املحكمة.
تنتقد  ه��ت��اف��ات  امل��ت��ظ��اه��رون  وردد 
وتعتر موقف  الأوروب����ي  الحت���اد 
ا�شتقالل  م���ن  الأوروب����ي����ة  ال�����دول 

كتالونيا عار على اأوروبا.
وات��ه��م الدع���اء الإ���ش��ب��اين ال���وزراء 
وال�شعي  ب����ال����ت����م����رد  ال���ث���م���ان���ي���ة 

لالإنف�شال عن اإ�شبانيا.
ب�شاأن  ال��ق��ا���ش��ي��ة احل��ك��م  واأرج������اأت 
ط��ل��ب الدع������اء اإ���ش��ت�����ش��دار اأوام����ر 
كتالونيا  رئي�ص  باعتقال  اأوروب��ي��ة 
امل�����ق�����ال ك����ارل����ي���������ص ب����وج����دمي����ون 
الإقليم  زعماء  من  اآخرين  واأربعة 
املوجودين الآن يف بلجيكا ملحاولة 
بتاأييد  الأوروب������ي  الحت����اد  اإق���ن���اع 
عن  لالنف�شال  كتالونيا  م�شاعي 

اإ�شبانيا.
اإن  ب����وج����دمي����ون  وق������ال حم���ام���ي 

الأجواء غري منا�شبة” حل�شوره.
د�شتورية  لأزمة  اإ�شبانيا  وتعر�شت 
بعد اإجراء ال�شتفتاء يف 1 اأكتوبر/
ت�شرين الأول، والذي كان فيه حتد 
اأعلنت  التي  الد�شتورية  للمحكمة 

اأنه غري قانوين.
الإ�شباين  ال����وزراء  رئي�ص  وف��ر���ص 

ماريانو راخوي احلكم املبا�شر من 
برملان  كتالونيا، وحل  مدريد على 
الإقليم، ودعا اإىل اإجراء انتخابات 
دي�شمر/  21 يف  عاجلة  حملية 

كانون الأول.
اأن ���ش��وت برملان  ب��ع��د  ذل���ك  وج���اء 
الإقليم ل�شالح اإعالن ال�شتقالل.

مظاهرة موؤيدة لالنف�شال تطالب باطالق �شراح وزراء كتالونيا  )ا ف ب(

الرئي�ص التون�شي يقراأ الفاحتة على روح المني ال�شهيد

بتفجري  وج���رح���ى  ق��ت��ل��ى 
�جل�����والن يف  �ن���ت���ح���اري 

•• دم�شق-اأ ف ب:

ق��ت��ل ت�����ش��ع��ة اأ���ش��خ��ا���ص اأم�������ص يف 
تفجري انتحاري ب�شيارة مفخخة 
يف بلدة ح�شر يف ه�شبة اجلولن 
وفق  ال��ب��الد،  جنوب  يف  ال�شورية 
ال�شورية  الأنباء  اأف��ادت وكالة  ما 

الر�شمية )�شانا(.
ارهابياً  اأن  ال���وك���ال���ة  وت���اب���ع���ت 
انتحارياً فجر عربة مفخخة بني 
م��ن��ازل امل��واط��ن��ني ع��ل��ى اأط����راف 
بارتقاء  ت�شبب  م��ا  ح�����ش��ر،  ب��ل��دة 
23 �شخ�شاً  ت�شعة �شهداء وجرح 

على الأقل.
الن�شرة  ج��ب��ه��ة  ���ش��ان��ا  وات��ه��م��ت 
حالياً(  ال�������ش���ام  حت���ري���ر  )ه��ي��ئ��ة 
اأعقبه  ال����ذي  ال��ت��ف��ج��ري  بتنفيذ 

ا�شتباكات مع اجلي�ص ال�شوري.
فرع  تعد  الن�شرة  جبهة  وك��ان��ت 
قبل  ���ش��وري��ا  يف  ال��ق��اع��دة  تنظيم 
م��ع��ه وتطلق  ارت��ب��اط��ه��ا  ت��ف��ك  اأن 
على نف�شها جبهة فتح ال�شام، ثم 
تن�شم لحقاً اإىل حتالف ف�شائل 
ت�شمية  ح��ال��ي��اً  ي��ح��م��ل  م�����ش��ل��ح��ة 

هيئة حترير ال�شام.
اأع���ق���اب  يف  اأن������ه  ����ش���ان���ا  واأوردت 
هاجمت  الره������اب������ي  ال���ت���ف���ج���ري 
بلدة  بكثافة  ارهابية  جمموعات 
ح�����ش��ر ح��ي��ث ا���ش��ت��ب��ك��ت وح����دات 
ال�شوري  ال��ع��رب��ي  اجل��ي�����ص  م���ن 
مع  ال�شعبية  الدفاع  وجمموعات 

املهاجمني.
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�سهد �لعر�س �لع�سكري ح�سن �الحتاد 2 

ويل عهد �ل�صارقة: قو�تنا �مل�صلحة �الإمار�تية حمط فخرنا و�عتز�زنا
قو�تنا �مل�صلحة تنفذ �صيناريوهات لعمليات متطورة الإحباط هجوم على موكب رفيع �مل�صتوى و�لق�صاء على �أهد�ف معادية و�إنقاذ �لرهائن

•• ال�شارقة-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم 
الدرع  فهي  واعتزازانا..  فخرنا  حمط  الإماراتية  امل�شلحة  القوات  اأن  ال�شارقة 
خرياته  وي�شون  ال��وط��ن  مكت�شبات  يحمي  ال���ذي  احل�شني  واحل�شن  ال��واق��ي 

ومقدراته.
جاء ذلك خالل ح�شور �شموه ع�شر ام�ص- وبح�شور �شمو ال�شيخ عبداهلل بن 

ال�����ش��ارق��ة -  ن��ائ��ب ح��اك��م  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل 
نظمته  ال��ذي   »2 الحت��اد  »ح�شن  الع�شكري  العر�ص 
القوات امل�شلحة على كورني�ص اخلان يف ال�شارقة اأمام 
واملقيمني  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  م��ن  كبري  ج��م��اه��ريي  ح�شد 
القدرات  ال��ع��رو���ص احل��ي��ة  اأر���ش��ه ح��ي��ث عك�شت  ع��ل��ى 

الحرتافية لأفراد القوات امل�شلحة.
 .. �شموهم  ج��ان��ب  اإىل  الع�شكري  ال��ع��ر���ص  �شهد  كما 
رئي�ص  القا�شمي  �شلطان  بن  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ 
بن  عبدالرحمن  ومعايل  لالإعالم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة 
وزير  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزي��ر  العوي�ص  حممد 
الدكتور  وم��ع��ايل  ال��وط��ن��ي  املجل�ص  ل�����ش��وؤون  ال��دول��ة 
تطوير  وزي����ر  النعيمي  بلحيف  حم��م��د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
حممد  حمد  الركن  الفريق  ومعايل  التحتية  البنية 
و�شعادة  امل�شلحة  القوات  اأرك��ان  رئي�ص  الرميثي  ث��اين 
خولة املال رئي�ص املجل�ص ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة 
والفريق �شيف ال�شعفار وكيل وزارة الداخلية وعدد من 
قيادات وروؤ�شاء هيئات وكبار �شباط ت�شكيالت القوات 
امل�شوؤولني  وك��ب��ار  الداخلية  وزارة  وق��ي��ادات  امل�شلحة 

وجمع من املدعوين.
وقال �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم 
م�شاعدة  �شباقة يف  دوم��ا  وكانت  باخلري..  الإم���ارات  ا�شم  ارتبط  ال�شارقة طاملا 
تنفيذا  الظروف  كل  يف  والأ�شدقاء  والأ�شقاء  لالإخوان  العون  يد  ومد  املحتاج 
للروؤى احلكيمة والر�شيدة لأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات وعلى راأ�شهم �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل و�شارت قواتنا 
امل�شلحة على النهج نف�شه.. فقدمت الت�شحيات اجلليلة خلدمة الوطن والدين 

فلها يف كل حمفل وميدان اإجناز نفتخر به.
املتميز  الع�شكري  وامل�شتوى  الإماراتية  امل�شلحة  القوات  بجاهزية  �شموه  واأ�شاد 
الذي و�شلت اإليه بتوجيهات ومتابعة من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .. حيث اأ�شبحت 

اليوم من اجليو�ص عالية اجلاهزية.
واأكد �شموه اأن ت�شحيات �شهداء الوطن الذي قدموا اأرواحهم الطاهرة لإعالء 
راية الوطن ون�شرة احلق �شتبقى خالدة يف قلوبنا وم�شطرة يف �شجل ال�شرف 

وت�شتلهم منه الأجيال املقبلة الطريق ملوا�شلة النهج القومي.
وترحم �شموه على �شهداء الوطن الأبرار الذين ارتقوا خالل ب�شالتهم يف �شاحة 
املواقع  �شتى  املرابطني يف  اأن يحفظ جنودنا  وج��ل  عز  امل��وىل  داعيا   .. ال�شرف 

درجات  اأع��ل��ى  على  مهاهم  م��وؤدي��ن  القتالية 

الن�شباط والإتقان حافظني اأمن هذا الوطن ورادعني كل من ت�شول له نف�شه 
باأمن و�شالمة الوطن.

وبارك �شموه جناح العر�ص الع�شكري ح�شن الحتاد 2 .. م�شيدا بفريق العمل 
اأركان القوات  برئا�شة معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�ص 
الذين  امل�شلحة  القوات  يف  الع�شكرية  الهيئات  وروؤ�شاء  قيادات  وجميع  امل�شلحة 
م�شيدا   .. ميتلكونها  التي  وامل��ه��ارات  الكبرية  اجلاهزية  العر�ص  خالل  عك�شوا 
مبهنية وتفاين اجلندي الإماراتي والروح املعنوية العالية وهو ما انعك�ص واقعا 

ملمو�شا يف حمافل العز والفخر.
وت���اب���ع ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ب���ن �شلطان 
القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة وكبار امل�شوؤولني 
واحل�شور من خالل عر�ص »ح�شن الحتاد2« - الذي 
يقام برعاية كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
الأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان 
اأر�ص  امل�شلحة على  القوات  ال�شارقة - ت�شكيالت  حاكم 
�شارقة الأدب والفكر والإب��داع التي تقف طودا �شاخما 
وح�شنا منيعا يف وجه الطامعني ليقدموا اأ�شمى واأنبل 
وعروبتها  الأم��ة  ب��دوره��م يف حماية  اإمي��ان��ا  البطولت 

والذود عن حيا�ص الوطن الغايل.
وا�شتعرا�ص  وال�شرف  الكرامة  معاين  العر�ص  ومثل 
الدروع الرا�شخة والرجال املوؤمنني بقيادتهم وب�شالمة 
اأر�شهم و�شمائهم وبحرهم حيث �شم عمليات م�شرتكة 
�شملت عددا من اأفرع القوات امل�شلحة مع الرتكيز على 
قوة الرد ال�شريع املدربة تدريبا عاليا من اأفراد حر�ص 

القوات  مثلت  ال��ت��ي  ال��رئ��ا���ش��ة 
ال�����ري�����ة ب����دع����م م�����ن ق����ي����ادة 
الطريان امل�شرتك والقوات الرية والبحرية والقوات 

اجلوية والدفاع اجلوي.
وبداأ العر�ص ب�شيناريو تعر�ص موكب �شخ�شية مهمة 
لهجوم اإرهابي وكمني حيث اأظهر كيفية تعامل عنا�شر 
با�شتخدام  جوي  ا�شتطالع  عر  معه  اخلا�ص  احلر�ص 
عنا�شر  با�شتخدام  مراقبة  نقطة  وفتح  ال�شر  طائرة 
وبحري  جوي  هجوم  اإىل  اإ�شافة   .. امل�شرتكة  النريان 
على اجل��زي��رة وب��ال��دب��اب��ات ون��اق��الت اجل��ن��ود ودخول 
�شاهد  فيما  امل�شابني  اإخ���الء  ث��م  وم��ن  العائم  اجل�شر 
»اإف  ط��ائ��رات  با�شتخدام  جوية  غ��ارة  اأي�شا  اجلمهور 
�شلة  با�شتخدام  للرهائن  اإخالء  ثم  وال�»مرياج«   »16
الإخالء اجلوي وان�شحاب جميع القوات ثم القفز احلر 

وعر�ص فريق الفر�شان اجلوي.
�شيناريو  با�شتعرا�ص  ب���داأ   »2 الحت����اد  »ح�����ش��ن  وك���ان 
امل�شتوى ي�شم عددا  اإماراتي رفيع  تعر�ص موكب وفد 

من ال�شخ�شيات املهمة لعملية تفجري من خالل �شيارة مفخخة م�شنودة بنريان 
اأ�شلحة ر�شا�شة من قبل عنا�شر معادية مبا�شرة من 

اإرهابية لتغطية عملية التفجري املفخخ حيث كان الوفد يف زيارة ملقر اجلنود 
الإماراتيني العاملني خارج حدود الوطن يف مهمة ع�شكرية ومت تكليف حر�ص 
الرئا�شة بحمايته كونه ي�شم يف �شفوفه قوات النخبة الإماراتية .. اإ�شافة اإىل 

دعم من خمتلف ت�شكيالت القوات الرية والبحرية واجلوية والدفاع اجلوي.
املهمة  ال�شخ�شيات  وينقل  مبا�شرة  ال��ه��ج��وم  للوفد  اخل��ا���ص  احل��ر���ص  وي�شد 
اآخ���ر م��ن جمموعة  امل��وك��ب لكمني  ب��ع��ي��دا ع��ن م��ك��ان ال���ش��ت��ب��اك ل��ك��ن يتعر�ص 
ا�شتخدمت اآليات مفخخة ورماية مبا�شرة لإيقاف املوكب.. وي�شتمر ال�شتباك 

القتحام اجلوي  ويتدخل فريق  املعادية  العنا�شر  مع 
الن�شائية  العنا�شر  بع�ص  من  املكون  اخلا�ص  للحر�ص 
املتمر�شة واملوؤهلة فيتم الق�شاء على العنا�شر املعادية 
على  ال��ع��ن��ا���ش��ر  وت��ب��ق��ى  امل��ه��م��ة  ال�شخ�شيات  وت���اأم���ني 
نف�شها..  تنظيم  لتعيد  القوارب  يف  متمركزة  ال�شاطئ 
اإدارة هذه  وهنا تتوىل القيادة العامة للقوات امل�شلحة 
الأزم�����ة وت��ط��ل��ق ط��ائ��رة م��ن غ��ري ط��ي��ار لال�شتطالع 
اأن��واع��ا حديثة  امل�شلحة  ال��ق��وات  والتي متتلك  اجل��وي 
تتبع  ف��ت��ق��وم مبهمة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب��اأح��دث  م����زودة  منها 
لتظهر مترت�ص  والإره��اب��ي��ني  اخل��اط��ف��ني  وم��الح��ق��ة 
وهنا   .. رهينتان  وبحوزتها  مبان  يف  املعادية  ال��ق��وات 
للق�شاء  املنا�شبة  باإعداد اخلطة  العمليات  يقوم مركز 
واإعادة  الرهائن  وحترير  املعادية  الأه���داف  ه��ذه  على 

اجلنود البوا�شل اإىل قواعدهم اآمنني منت�شرين.
بعدها .. نفذت القوات امل�شلحة عملية نوعية ومتطورة 
القتالية  ال��وح��دات  جميع  مب�شاهمة  الرهائن  لإن��ق��اذ 
والتدخل  الإره��اب  ومكافحة 

ال�شريع الري والبحري.
وت���اب���ع احل�����ش��ور م�����ش��اه��د ح��ي��ة وم��ب��ا���ش��رة مل���ا يوؤديه 
وواجباتهم  مبهامهم  يقومون  وه��م  البوا�شل  اجلنود 
يف تخلي�ص الرهائن وحتريرهم من املختطفني بدءا 
من حترك قوارب مطاطية لتنفيذ عملية اقتحام بري 
العمليات  وعنا�شر  الفر�شان  عنا�شر  قبل  من  مبدئي 
�شفينة  اأي�����ش��ا  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل  ت��ت��ج��ه  ف��ي��م��ا   .. اخل��ا���ش��ة 
الرمايات  تنفيذ  بالقدرة على  بحرية »غناطة« تتمتع 
دون  بعيدة  م�شافات  من  الهاون  قذائف  من  املبا�شرة 
الرئا�شة  حر�ص  ين�شر  ثم  لوجودها  العدو  نظر  لفت 
ف��ري��ق��ا م��ن ال���ق���وات امل�����ش��رتك��ة ع��ل��ى اأع��ل��ى درج����ة من 
التدريب والكفاءة وتكون مهمتهم الت�شلل اإىل املنطقة 
اإىل  والنتقال  املطاطية  »زودي���اك«  ق��وارب  با�شتخدام 
عنا�شر  ت��دخ��ل  يتم  ث��م  للمراقبة  مقر  لإن�����ش��اء  ال��ر 
»بيل« وعلى  بقدوم مروحيات  وتبداأ  القتحام اجلوي 
املعادية  الأه��داف  التعامل مع  متنها قنا�شون دوره��م 
من اجلو لإثارة الإرباك بني �شفوف العدو واإ�شغالها عن ت�شلل القوات اخلا�شة 
والفر�شان على الأر�ص عر عنا�شر الإقحام اجلوي ثم تتم عملية اإنزال جوي 
مع  بالتعاون  الهدف  مع  للتعامل  للتدخل  اخلا�شة  العمليات  ق��وات  لعنا�شر 
العنا�شر الأر�شية ويتم ال�شتباك الناري وال�شتباك املبا�شر مع عنا�شر العدو 
املنطقة  يف  احلربية  ال�شفينة  اإىل  واإخالوؤهم  الرهائن  واإنقاذ  عليهم  والق�شاء 
الآمنة والتي لديها قدرة طبية متقدمة للم�شاعدة يف تقييم ومعاجلة الرهائن 
واأي اإ�شابات اأخرى وبعدها تخلي عنا�شر العمليات اخلا�شة بعد عملية اإنقاذ 
بطولية على اإخالء املوقع بعد تاأمينه ودحر القوات املعادية واإرجاع القوات 
الفر�شان  عنا�شر  بقية  لإخ��الء  والطائرات  البحر  بوا�شطة  قواعدها  اإىل 

ومن ثم املغادرة ب�شكل كامل بعد اأن تكللت العملية بالنجاح.
وقدراتها  امل�شلحة  ال��ق��وات  متتلكها  التي  الإم��ك��ان��ات  اجلمهور  وت��اب��ع 
ال��ق��ت��ال��ي��ة ال��رف��ي��ع��ة يف م��ك��اف��ح��ة الإره������اب وال��ت�����ش��دي ل�شتى 
وما  وال��ت��ه��دي��دات  املخاطر 
ي��ت��ح��ل��ى ب���ه اأف����راده����ا من 
تنفيذ  واق��ت��دار يف  كفاءة 
جميع املهام املنوطة بهم 

بكل �شجاعة وتفان وخرات ميدانية مع تن�شيق عال وتعاون تام بني الوحدات 
امل�شرتكة والقوات اجلوية والبحرية والرية.

�شماء  يف  جوية  ا�شتعرا�شات  الإم���ارات  فر�شان  فريق  بتقدمي  العر�ص  واختتم 
احلدث مع دخول فريق من اخليالة رافعني راية الوطن وموؤدين حتية وق�شم 
العلم وجمددين العهد والولء لقيادة الإمارات الر�شيدة وموؤكدين العزم على 
اأن يكونوا الدروع الواقية للوطن والعني التي ل تنام واأن يظلوا اجلنود الأوفياء 
ال��واج��ب بهمة وعزمية  ب��ال��وع��د احل��اف��ظ��ني ل��الأم��ان��ة م��وؤدي��ن  ال��ب��اري��ن  للعهد 

ونكران للذات.
رئي�ص  اجل��اب��ري  �شعيد  حم��م��د  ال��رك��ن  العميد  واأك����د 
الحتاد  ح�شن   “ الع�شكري  للعر�ص  املنظمة  اللجنة 
من  رئي�شة  وح��دات  نفذته  ال��ذي   - العر�ص  “ اأن   2
 - الرئا�شة  الرية والبحرية واجلوية وحر�ص  القوات 
التي يتمتع  العالية  ال�شجاعة والتفاين واملهنية  ج�شد 
بها منت�شبو قواتنا امل�شلحة فهي الدرع وال�شيف الذي 
يحمي مكت�شباتنا الوطنية وي�شون م�شريتنا الحتادية 
يف م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي مت���وج بها 
اأن��ه بف�شل دعم  اإىل  اأج��م��ع.   واأ�شار  منطقتنا والعامل 
م�شنعا  امل�شلحة  قواتنا  اأ�شحت   .. الر�شيدة  قيادتنا 
دور  م��ن  تلعبه  مل��ا  ن��ظ��را  والأب���ط���ال  ل��ل��رج��ال  حقيقيا 
مركزي يف تعزيز التالحم والهوية الوطنية والنتماء 
ال���واح���د يف مواجهة  وال�����ش��ع��ب  ال���واح���دة  الأر������ص  اإىل 
وجت�شيدها  الحت��اد  ق��وة  ومتتني  ال��واح��دة  التحديات 
يف خمتلف املهام والأدوار التي ت�شطلع بها يف مناطق 
�شتى من العامل.   ولفت اجلابري اإىل اأن العر�ص حقق 
ملختلف  الفائقة  الع�شكرية  القدرات  اإظهار  يف  اأهدافه 
وال�شتقرار  الأم��ن  من  يحتذى  منوذجا  اأر���ش��ت  التي  امل�شلحة  ال��ق��وات  وح��دات 
والتعاي�ص يف دولة الإمارات.. م�شريا اإىل اأن البناء والتنمية لبد لهما من قوة 
واحليلولة  وال�شتدامة  وال�شتمرار  النطالق  عوامل  لهما  وتوفر  حتميهما 

بينها وبني من يعيق م�شريتها.
تعاون   »2 الحت���اد  »ح�شن  الع�شكري  للعر�ص  املنظمة  اللجنة  رئي�ص  وث��م��ن 
خمتلف الدوائر احلكومية يف امارة ال�شارقة وعملها على ت�شهيل مهمة تنظيم 
العر�ص ما اأ�شهم يف اإجناح احلدث الذي تزامن مع يوم العلم الذي يعد منا�شبة 
الر�شيدة  وقيادته  للوطن  وال���ولء  النتماء  ع��ن  التعبري  خاللها  يتم  وطنية 
املوؤ�ش�شون وتزامنا مع ذكرى تويل  الآباء  اأر�شاها  التي  والتم�شك بقيم الحتاد 
 “ “حفظه اهلل  الدولة  نهيان رئي�ص  اآل  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  �شاحب 

رئا�شة دولة الإمارات.
وجدد عهد الوفاء والولء لقيادتنا الر�شيدة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ال�شيخ  ال�شمو  “حفظه اهلل” و�شاحب  الدولة  اآل نهيان رئي�ص  خليفة بن زايد 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
ح�شن  عند  امل�شلحة  قواتنا  تكون  واأن   .. امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
ظن قيادتنا الر�شيدة واأن تكون وفية للوعد اأمينة على اأر�ص الإمارات الطيبة 
و�شعبها الغايل. وتفاعل اآلف اجلمهور مع العر�ص عر �شا�شات كبرية توزعت 
القوات  اأب��ن��اء  اجلمهور  و���ش��ارك   .. اخل��ان  كورني�ص  م��ن  متفرقة  مناطق  على 
الإمارات  دولة  اأن  موؤكدين   .. والعتزاز  الوحدة  وروح  الفخر  م�شاعر  امل�شلحة 
ال�شالم واملحبة  اأن  اإل  ذا قدرات ردع هائلة  با�شال مقداما  من امتالكها جي�شا 
والتعاون �شتبقى القيم واملبادئ التي حتكم هذا الوطن وتوجه دفته نحو �شالم 

العامل وا�شتقراره.
منت�شبو  بها  يتمتع  التي  العالية  واملهنية  والتفاين  بال�شجاعة  اجلمهور  واأ�شاد 
القوات امل�شلحة معرين عن فخرهم واعتزازهم بقدرات قواتنا امل�شلحة القوة 
مبرونة  ال�شريع  التدخل  مبهام  القيام  على  ال��ق��درة  ذات  ال�شاربة  الع�شكرية 
وكفاءة عالية، وتنفيذ نطاق وا�شع من العمليات الع�شكرية للدفاع عن الوطن 

وحماية اأمنه ومكت�شباته.

قيادتنا  دعم  بف�صل 
�أ�صحت   .. �لر�صيدة 
�مل�ص���لحة  ق��و�تن����ا 
ح�ق��ي�قي�ا  م�ص�ن�ع���ا 
للرج���ال و�الأب�ط��ال 

�الإم��ار�ت  فر�صان  فريق 
يقدم ��صتعر��صات جوية 
مع  �حل����دث  ���ص��م��اء  يف 
دخول فريق من �خليالة 
�لوطن ر�ي���ة  ر�ف��ع��ني 

حممد �صعيد �جلابري: 
�لعر�ش ج�صد �ل�صجاعة 
و�لتف����اين و�مله��ني��ة 
�لعالية �لتي يتمتع بها 
منت�صبو قو�تنا �مل�صلحة 

ويل عهد �ل�صارقة: قو�تنا �مل�صلحة �الإمار�تية حمط فخرنا و�عتز�زنا
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اأخبـار الإمـارات
�صلطان بن ز�يد يعزي يف وفاة �ملرحوم 

�صايع م�صعود �الأحبابي
•• العني-وام:

قدم �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب 
�شايع  م�شعود  اإىل  ال��ع��زاء  واج��ب   ، ال��دول��ة  رئي�ص  ال�شمو 
م�شعود الأحبابي، يف وفاة والده املغفور له، باإذن اهلل تعاىل، 
�شايع م�شعود الأحبابي، وذلك خالل الزيارة التي قام بها 
�شموه ع�شر ام�ص اإىل خيمة العزاء التي ن�شبت اإىل جوار 

منزل الفقيد يف منطقة الطوية ما�شي يف مدينة العني.
كما قدم �شموه العزاء اإىل �شقيقي الفقيد حممد وعلي ، 

واحل�شور من اأهله واأقاربه، و�شارك �شموه خالل تواجده 
املواطنني  م��ن  الفقيد  اأ���ش��رة  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��زاء  تلقي  يف 
اجللل،  امل�شاب  يف  امل��وا���ش��اة  ���ش��ادق  ع��ن  معرباً  واملقيمني 
و�شائاًل اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته 
واأن ي�شكنه ف�شيح جناته، واأن يلهم اأهله ال�شر وال�شلوان. 
حل�شور  تقديرهم  عن  واأهله  واأخ���واه،  الفقيد  ابن  وعر 
وم�شاركتهم  العزاء،  ملجل�ص  زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو 
ل�شموه،  وجل  عز  اهلل  داعني  عنهم،  والتخفيف  اأحزانهم، 

ولل�شيوخ الكرام بال�شحة وطول العمر.

ثقافية �ل�صارقة ت�صارك يف 
�حتفالية يوم �لعلم

•• ال�شارقة-وام:

�شاركت دائرة الثقافة بال�شارقة اأم�ص الأول يف احتفالية يوم العلم بح�شور 
�شعادة عبداهلل بن حممد العوي�ص رئي�ص الدائرة ومديري الإدارات و روؤ�شاء 

الق�شام بالدائرة و جميع املوظفني.
جاء الحتفال تلبية لدعوة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل لالحتفال 
بيوم العلم وتوجيهات �شموه برفع علم الدولة على مباين اجلهات والدوائر 

والوزارات ب�شكل متزامن يف متام ال�شاعة احلادية ع�شرة �شباحاً.

�نطالق قو�فل ز�يد �خلري يف م�صفوت حتت �صعار “وفاء ووالء وعطاء”

ن�صف مليون متقدم ملبادرة “مليون مربمج عربي” خالل �أ�صبوع

•• اأبوظبي-وام:

انطلقت ام�ص مبنا�شبة عام اخلري قوافل زايد اخلري يف م�شفوت حتت �شعار 
فئات املجتمع بهدف  خمتلف  من  وا�شعة  وعطاء” مب�شاركة  وولء  “وفاء 
العمل  ثقافة  وتر�شيخ  والنتماء  ال��ولء  قيم  ودع��م  الوطنية  ال��روح  تعزيز 

التطوعي والعطاء املجتمعي والن�شاين.
وياأتي ذلك ان�شجاما مع توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
ال�شيخ  ال�شمو  لروؤية �شاحب  “حفظه اهلل” وترجمة  الدولة  نهيان رئي�ص 
حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم عجمان باأهمية تبني 
وذلك  للمجتمع  والعطاء  للقيادة  وال���ولء  للوطن  ال��وف��اء  تعزز  م��ب��ادرات 
الدور  ت��رز  تطوعية  تظاهرة  يف  العلم  بيوم  الدولة  احتفالت  مع  تزامنا 

الن�شاين لأبناء المارات.
وتاتي املحطة احلالية لقوافل زايد اخلري يف امارة عجمان ا�شتكمال للمهام 
 2000 ع��ام  د�شنت  وال��ت��ي  وعامليا  حمليا  اخل��ري  زاي��د  لقوافل  التطوعية 
من  للماليني  الن�شانية  بر�شالتها  الو�شول  من  �شنة   17 يف  وا�شتطاعت 
الب�شر انطالقا من المارات اىل دول العامل يف ر�شالة حب وعطاء جت�شيدا 
ملبادئ روح الن�شانية التي ار�شى قواعدها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
المارات  لأبناء  والعطاء  وامتداد جل�شور اخلري  ثراه  اهلل  نهيان طيب  اآل 
ال��ذي��ن نهجوا نهجه وخ��ط��وا خطاه يف جم��الت العمل  اب��ن��اء زاي��د اخل��ري 

الن�شاين بغ�ص النظر عن اللون او اجلن�ص او العرق او الديانة.

وي�شرف على قوافل زايد اخلري يف حمطتها احلالية نخبة من ابناء زايد 
اخلري من املتطوعني يف برنامج الم��ارات للتطوع املجتمعي والتخ�ش�شي 
والتعليم  ال�شحة  جم��الت  يف  التخ�ش�شية  التطوعية  فرقها  خ��الل  م��ن 
خالل  من  التطوعية  احلركة  اث��راء  يف  �شت�شاهم  والتي  والبيئة  والثقافة 
متكني ال�شباب يف تقدمي خدمات تطوعية لكبار ال�شن والطفال وا�شحاب 
الهمم والعمال با�شتخدام مدينة افرتا�شية متحركة يف بادرة ان�شانية الوىل 
من نوعها يف املنطقة تر�شم �شورة م�شرقة جت�شد التالحم الجتماعي بني 
وتنظيم  العطاء  زاي���د  م��ب��ادرة  م��ن  وذل���ك مب��ب��ادرة  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف 
ال�شرتاتيجية  وبال�شراكة  م�شفوت  وبلدية  واملعلمني  الب��اء  جمل�ص  من 
ال�شعودي  ال�شارقة اخلريي وم�شت�شفى  مع جمعية دار الر وموؤ�ش�شة بيت 
الملاين وبح�شور وا�شع من موؤ�ش�شات الدولة احلكومية واخلا�شة يف منوذج 

مميز للعمل التطوعي واملجتمعي والن�شاين.
ح�شر فعاليات قوافل زايد اخلري يف حمطتها احلالية يف م�شفوت ال�شيخ 
م�شفوت  بلدية  مدير  قدير  ب��ن  �شيف  و���ش��ع��ادة  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  اأح��م��د 
وال�شرطية  وال�شحية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  م��ن  امل�شوؤولني  م��ن  والعديد 
والريا�شية وت�شمنت القوافل مبادرات مبتكرة يف جمال العمل التطوعي 
ال�شبابية وجناح  اخل��ري  زاي���د  ج��ن��اح جمال�ص  اب��رزه��ا  الإن�����ش��اين  وال��ع��ط��اء 
مهرجان اخلري وجناح ا�شواق اخلري التطوعية وجناح ولئم اخلري وجناح 
امليداين  اخل��ري  م�شت�شفى  وج��ن��اح  املتنقلة  اخل��ري  وع��ي��ادات  اخل��ري  اط��ب��اء 
وجناح مهرجان اخلري يف تظاهرة خريية غري م�شبوقة يف فكرها وتاأثريها 

اليجابي يف ادخال ال�شعادة يف قلوب كبار ال�شن والطفال وا�شحاب الهمم 
والعمال واملر�شى مب�شاركة كبرية من خمتلف فئات املجتمع والتي ت�شري 
ال��دول عامليا وفق اخلطة  العديد من  الدولة حمليا واىل  ام��ارات  ملختلف 
املو�شوعة لعام 2017 و 2018 للو�شول بر�شالتها املجتمعية والن�شانية 

للماليني من الب�شر.
واملعلمني  الآب���اء  جمل�ص  رئي�شة  النعيمي  را�شد  بنت  ع��زة  ال�شيخة  واأك���دت 
رئي�شة موؤ�ش�شة حماية الطفل واملراأة اأن عمل اخلري يف دولة الإمارات لي�ص 
�شمة اأو �شفة وح�شب لكنه نهج ثابت ومتوا�شل اأ�شبح اأولوية على خمتلف 
امل�شتويات بتوجيهات من القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن 
اآل نهيان ويل عهد  بن زايد  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل”  “رعاه 
التي  العطاء  مل�شرية  تعزيزا  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
اآل نهيان  اأر�شى دعائمها منذ ن�شاأة الحتاد املغفور ال�شيخ زايد بن �شلطان 

طيب اهلل ثراء.
وثمنت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�ص 
الأعلى حاكم عجمان للمبادرات التطوعية واملجتمعية والن�شانية الهادفة 
اىل تر�شيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الن�شاين وتفعيل ال�شراكة بني 
ت�شاهم  جمتمعية  مبادرات  لتبني  واخلا�شة  احلكومية  القطاعات  خمتلف 

ب�شكل فعال يف م�شرية التنمية امل�شتدامة.

والن�شاين  الإم���ارات احل�شاري  زاي��د اخلري جت�شد وجه  قوافل  ان  وقالت 
وال�شامل  احلقيقي  مبفهومها  اخل��ري  فكلمة  الم���ارات..  ابناء  يف  املرت�شخ 
ث��راه بل ل يجري  زاي��د طيب اهلل  ال�شيخ  با�شم  ارتباطا ل ينفك  مرتبطة 
احلديث عن عمل اخلري اإل ويتذكر النا�ص مبا�شرة ا�شمه رحمه اهلل وذلك 
داخل  مكان  ك��ل  يف  وا�شحة  جلية  اآث���اره  ن��رى  ال��ذي  الطيب  غر�شه  ب�شبب 

الدولة وخارجها.
زايد اخلري  قوافل  ان  بلدية م�شفوت  بن غدير مدير  �شيف  �شعادة  واأ�شار 
التي حتمل ا�شم زايد اخلري تهدف اإىل اإبراز الوجه امل�شرق لالإمارات وتعمل 
على تعزيز دور امل�شوؤولية املجتمعية لدى اجلميع يف خدمة الوطن والإ�شهام 
يف م�شريته التنموية يف امل�شتقبل اإ�شافة اإىل تر�شيخ مفهوم اخلري لدى كل 
التطوعي  الوعي  ون�شر  الجتماعي  التكافل  قيم  لتعزيز  العمرية  الفئات 

والعطاء الن�شاين والو�شول اإىل كل الأ�شر والأفراد.
واكد ان تد�شني قوافل زايد اخلري يف حمطتها احلالية ياأتي تاأكيدا لفخرنا 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  نهج  على  جميعا  نكون  ب��اأن 
طيب اهلل ثراه فقد كان الوالد املوؤ�ش�ص يزرع اخلري اأينما حل داخل الدولة 

وخارجها وي�شري على نهجه اأبناوؤه وكل مواطني الدولة.
وقال ان قوافل زايد اخلري تاأتي جت�شيدا للخطة العامة للرنامج الوطني 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأعلنه  ال��ذي  اخل��ري  لعام 
رئي�ص الدولة حفظه اهلل وتركز على حمورين رئي�شيني هما تر�شيخ مفهوم 

اخلري لدى فئات املجتمع كافة وتعزيز دور امل�شوؤولية املجتمعية.

•• دبي-وام:

اأ�شبوع  العامل خالل  دول��ة حول   22 �شخ�ص من  ن�شف مليون  تقدم نحو 
“مليون مرمج عربي” املن�شوية حتت  مبادرة  للم�شاركة يف  فقط  واح��د 
ال�شمو  اأطلقها �شاحب  والتي  العاملية  مكتوم  اآل  را�شد  بن  مبادرات حممد 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
على  عربي  �شاب  مليون  تدريب  اإىل  ت�شعى  اهلل” والتي  “رعاه  دب��ي  حاكم 
امل�شتقبل  ب���اأدوات  وت�شليحهم  العرب  ال�شباب  لتمكني  وتقنياتها  الرجمة 

التكنولوجية. 
الرجمة  ب��درا���ش��ة  ال��راغ��ب��ني  ب��ني  للمتقدمني  الإج���م���ايل  ال��ع��دد  وت����وزع 
وتقنياتها بن�شبة 95 باملائة من اإجمايل املتقدمني والراغبني يف الن�شمام 
من  باملائة   5 بن�شبة  وتقنياتها  ال��رجم��ة  جم��الت  يف  كمدربني  للمبادرة 

عددهم الإجمايل.
وت�شدرت جمهورية م�شر العربية الدول ال� 22 من حيث عدد املتقدمني 

اململكة  وحلت  وتقنياتها  ال��رجم��ة  درا���ش��ة  يف  الراغبني  ال��ط��الب  فئة  ع��ن 
العربية ال�شعودية يف املرتبة الثانية فاململكة املغربية تلتها �شوريا ومن ثم 

العراق.
املدربني يف جمال الرجمة وتقنياتها ت�شدرت جمهورية م�شر  وعن فئة 
دولة  ث��م  وم��ن  ال�شعودية  العربية  اململكة  تلتها  املتقدمني  ع��دد  العربية 

الإمارات العربية املتحدة فالعراق ومن ثم �شوريا.
للم�شتقبل  دبي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�ص  طوق  بن  عبداهلل  �شعادة  وق��ال 
قبل  من  كثيفة  م�شاركة  الأول  الأ�شبوع  خ��الل  �شهدت  امل��ب��ادرة  اإن  بالإنابة 
اإىل  والو�شول  العربية  ال��دول  الت�شجيل من خمتلف  الراغبني يف  ال�شباب 
امل��ب��ادرة من  م��ن  ج���زءا  ي��ك��ون��وا  اأن  ي��رغ��ب��ون يف  ن�شف مليون متقدم  نحو 
خمتلف الدول العربية اإمنا يوؤكد اهتمام ال�شباب العربي باأدوات امل�شتقبل 

التكنولوجية و�شعيهم اإىل تعلمها.
واأ�شاف بن طوق اأنه �شيتم بعد انتهاء فرتة التقدمي املبا�شرة يف طرح املواد 
مدى  على  ت�شتمر  والتي  القادم  يناير  من  ابتداء  اللكرتونية  التعليمية 

اأف�����ش��ل امل��رجم��ني وامل��درب��ني يف  ع��ام��ني كاملني يتم م��ن خاللها اخ��ت��ي��ار 
جمالت الرجمة وتقنياتها.

“موؤ�ش�شة  من  بدعم  للم�شتقبل  دبي  موؤ�ش�شة  تديرها  التي  املبادرة  وتنفذ 
م��ب��ادرة خريية م�شرتكة بني  – دام���اك اخلريية” وه��ي  �شجواين  ح�شني 
جمموعة داماك العقارية ورئي�شها التنفيذي ال�شيد ح�شني �شجواين على 
الإلكرتوين  املوقع  ت�شجيلهم على  بعد  املتقدمون  يتمكن  مراحل حيث   3
التدريبية  الدورات  باإحدى  اللتحاق  من   www.arabcoders.ae
اخل��ا���ش��ة ب��ال��رجم��ة ع��ر من�شة اإل��ك��رتون��ي��ة خ��ا���ش��ة ق��ب��ل خ�����ش��وع جميع 
1000 �شخ�ص  نتائجه اختيار  بناء على  اإىل اختبار خا�ص يتم  املنت�شبني 
اأودا�شيتي  موؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون  بالرجمة  متقدمة  دورة  يف  يلتحقون 

العاملية.
ويف املرحلة الثالثة يتم اختيار اأف�شل 10 مرجمني يتناف�شون على املركز 
يح�شل  فيما  اأم��ريك��ي  دولر  مليون  مقدارها  جائزة  يح�شد  ال��ذي  الأول 
 4 واأف�شل  لكل منهم  األف دولر   50 بقيمة  الآخرين على جوائز  الت�شعة 

مدربني يح�شلون على مبلغ 200 األف دولر اأمريكي بواقع 50 األفاً لكل 
املنطقة من  العربي يف  ال�شباب  اإىل متكني ماليني  املبادرة  منهم. وتهدف 
وتاأهيلهم  احلديثة  التكنولوجيا  قطاع  يف  لهم  عمل  فر�ص  توفري  خ��الل 
يف  خراتهم  وبناء  قدراتهم  وتطوير  معارفهم  واإث���راء  مهاراتهم  و�شقل 
جمالت العلوم املتقدمة وتوفري التدريب العلمي املتخ�ش�ص لهم مل�شاعدتهم 
على اإتقان لغة الرجمة والتفوق فيها ليكونوا م�شتعدين للتعامل بكفاءة 
عالية مع جميع متطلبات اقت�شاد امل�شتقبل الرقمي بناء على اأ�ش�ص معرفية 

متينة مبا يكفل لهم حتقيق التقدم والريادة و�شط بيئات تناف�شية عاملية.
وتعك�ص مبادرة “مليون مرمج عربي” امل�شروع النه�شوي ل�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” ل�شتئناف احل�شارة العربية والرتقاء بواقع املنطقة 
واخلروج من دائرة الياأ�ص اإىل اآفاق العمل وحتفيز البتكار و�شناعة التغيري 
الإيجابي وغر�ص الأمل و�شط ال�شباب العربي الذين ي�شكلون الن�شبة الأكر 

يف جمتمعاتنا الفتية.

•• عجمان-وام:تخريج دورتني يف �لقيادة �لعامة ل�صرطة عجمان

ح�شر العقيد عبداهلل �شيف املطرو�شي نائب مدير الإدارة العامة للعمليات 
معهد  مدير  القمزي  خلفان  خالد  والعقيد  عجمان  ب�شرطة  ال�شرطية 
الإم���ارات  ق��اع��ة  يف  املعهد  نظمها  دورت���ني  تخريج  حفل  ال�شرطة  ت��دري��ب 

مببنى القيادة العامة ل�شرطة عجمان.
وكانت الدورة الأوىل حول “ التميز يف اإدارة العالقات العامة “ مب�شاركة 
ال�شرطية  القيادات  والأفراد من خمتلف  ال�شباط  32 منت�شبا من �شف 
وتناول  ال��ع��ام��ري  ���ش��امل  ج��م��ال  العميد  قدمها  الداخلية  ل���وزارة  التابعة 
يف  الت�شال  وعمليات  العامة  العالقات  مفهوم  منها  حم��اور  عدة  خاللها 
الدورة  كانت  بينما  املوؤ�ش�شات..  بناء  ودوره��ا يف  العامة  العالقات  الإدارات 
 “ والثقيل  اخلفيف  فئة  املركبات  �شائق  فح�ص  م��ه��ارات   “ ح��ول  الثانية 
ال�شرطية  ال��ق��ي��ادات  والأف����راد  ال�شباط  �شف  م��ن  منت�شبا   27 مب�شاركة 
تناول  الذي  القهايل  ف��وؤاد علي  الدكتور  الداخلية وقدمها  ل��وزارة  التابعة 
مهارات قيادة املركبات اخلفيفة والثقيلة وفح�ص ال�شواقني طبقا للقانون 
املروري وكيفية تدرج عمليات الفح�ص. ويف ختام حفل التخريج قام نائب 
مدير الإدارة العامة للعمليات ال�شرطية بتكرمي املحا�شرين وقدم ال�شهادات 

خلريجي الدورات متمنياً لهم التوفيق والنجاح يف حياتهم العملية.

مديرة �صجايا فتيات �ل�صارقة : “يوم �لعلم” يوؤكد على تالحم �صعب �الإمار�ت
•• ال�شارقة-وام:

اأكدت ال�شيخة عائ�شة خالد القا�شمي مديرة �شجايا فتيات ال�شارقة اأن يوم العلم يجمع كل اأطياف ال�شعب الإماراتي 
حتت راية العز.

م�شرية اإىل ما يتمتع به من مكانة ت�شهم يف تثبيت دعائم الولء والوفاء للوطن وقيادته الر�شيدة.
وقالت ال�شيخة عائ�شة خالد القا�شمي - يف كلمة لها بهذه املنا�شبة - “ ياأتي يوم العلم ليوؤكد �شنويا مدى تالحم 
�شعب الإمارات والتفافه حول قيم را�شخة �شكلتها احل�شارة الكبرية التي يتمترّع بها والتي من اأهمها النتماء للوطن 
م يف �شبيل النه�شة املجتمعية  ر اأ�شمى واأرفع الواجبات التي تقدرّ والوقوف جنباً اإىل جنب يف جميع املواقف لن�شطرّ

ولنوؤكد على اأننا ج�شداً واحداً وروحاً واحدة”.
واأ�شافت يرتجم هذا اليوم م�شرية البناء الكبرية التي خا�شها الأجداد ووا�شلها الأجداد ، م�شرية وطن مل تتحقق 
اأف��راد املجتمع خلف قيادتهم الر�شيدة التي بذلت من اجلهود  ال بعد جهد وتفاين وعمل كبريين خا�شه جميع 

اأعظمها يف �شبيل النهو�ص بفكر الإن�شان وعلمه.

�صوق �حلر�ج بال�صارقة يحتفل بيوم �لعلم
•• ال�شارقة-وام:

احتفلت اإدارة �شوق احلراج بال�شارقة - اأحد م�شاريع �شركة ال�شارقة لإدارة 
الأ�شول - الذراع ال�شتثمارية حلكومة ال�شارقة - بيوم العلم .

يف  العلم  برفع  الإدارة  وموظفي  ال�شوق  مدير  امل�شرخ  جمعة  اأحمد  وق��ام 
احدى �شاحات ال�شوق.

وقال امل�شرخ اإن الحتفال بيوم العلم الذي ي�شادف يف الثالث من نوفمر من 
كل عام واجب وطني لتاأكيد الولء والنتماء للوطن والقيادة الر�شيدة.

واأ����ش���اف ان ال��ف��رح��ة ك��ان��ت ب��ادي��ة ع��ل��ى وج���وه اجل��م��ي��ع ح��ي��ث اأع���رب���وا عن 
تقديرهم واعتزازهم بهذه املنا�شبة الوطنية العزيزة واعتروا اأن يوم العلم 

هو يوم تاريخي كبري يف حياة الإمارات وعنوان لوقفة �شعب مع قيادته.
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�إعــــــــــلن
ذ.م.م  البي�شاء  الزهرة  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1047812 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فاطمة �شعيد عبيد خنبول العواين %51
تعديل ن�شب ال�شركاء

موتو متال كونهي مويدين من 25% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد حممد احمد رجب احلو�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف موتو نتايل مويدو مامو
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شجر والوراق للري 

رخ�شة رقم:CN 1076228 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فار�ص �شاري احمد عي�شى فار�ص املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد �شاري احمد عي�شى فار�ص املزروعي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4

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

 رخ�شة رقم:CN 2164672 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد �شلطان احمد �شلطان ال�شويدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ن�شال منري حديد
تعديل وكيل خدمات

حذف احمد يو�شف عبداهلل ح�شني خوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــلن
عيون  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1321284:رميا�ص لل�شيدات  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد مرهون م�شلم را�شد اليحيائي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف امنه احمد بطي مبارك احلاي املهريي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة خليفة مبارك 

CN 1135048:الحبابي لعمال البال�شرت رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة هبه رام�ص غريب حوي�ص ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفة مبارك علي حممد الحبابي

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

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

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم خطايف ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 2335910  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء/منذر خمي�ص علي البلو�شي من 50% اىل %40

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل عي�شى عبداهلل البدر املهري %40
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خوله احمد عي�شى طاهر البلو�شي %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة امينه احمد عي�شى را�شد طاهر %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد �شعيد النعيمي

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4

�إعــــــــــلن
ابو ريا�ص  ال�ش�����ادة/حمل  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 

للنجارة رخ�شة رقم:CN 1038339 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة بالل احمد حممد ريا�ص %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممر ريا�ص غالم حممد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بايل تك اخلليج حلفر ال�شا�شات ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1148954 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/نا�شر حممد مروى املحرمي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ نا�شر حممد مروى املحرمي من 20% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ال�شيخ م�شلم �شامل م�شلم بن حم العامري

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ بايل تك اخلليج حلفر ال�شا�شات ذ.م.م
PILE TECH GULF FUNDATION DRILLING LLC

اىل/بايل تك اخلليج حلفر ال�شا�شات ملالكها نا�شر حممد املحرمي- �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
 PILE TECH GULF FUNDATION DRILLING OWNER NASER
MOHMAED ALMUHARRAMI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــلن
والعطالت  لل�شفر  اك�شري�ص  ال�ش�����ادة/العني  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2241894 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/م�شلم �شامل م�شلم بن حم العامري من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ م�شلم �شامل م�شلم بن حم العامري من 90% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد م�شلم �شامل م�شلم بن حم العامري

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ العني اك�شري�ص لل�شفر والعطالت ذ.م.م
AL AIN EXPRESS TRAVEL & HOLIDAYS LLC

اىل/العني اك�شري�ص لل�شفر والعطالت- �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
AL AIN EXPRESS TRAVEL & HOLIDAYS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة بن حم للمقاولت العامة ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1021913 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 50*20

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ �شركة بن حم للمقاولت العامة ذ.م.م

BIN HAM GENERAL CONTRACTING CO. LLC

اىل/�شركة بن حم للمقاولت العامة- �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

BIN HAM GENERAL CONTRACTING CO - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كود ريد للمعار�ص

رخ�شة رقم:CN 1006170 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل را�ص املال/من null اىل 50000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 6*3 اىل 0.60*0.20
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/كود ريد للمعار�ص
CODE RED EXHIPITIONS

اىل/كود ريد للمعار�ص- �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
CODE RED EXHIPITIONS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة م�شلم �شامل بن حم 

العقارية رخ�شة رقم:CN 1355835 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة م�شلم �شامل بن حم العقارية
MUSALAM SALEM BIN HAM REAL ESTATE EST

اىل/موؤ�ش�شة م�شلم �شامل بن حم العقارية- �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
MUSALAM SALEM BIN HAM REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  نوفمرب 2017 العدد 12164

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  نوفمرب 2017 العدد 12164

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  نوفمرب 2017 العدد 12164

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  نوفمرب 2017 العدد 12164

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  نوفمرب 2017 العدد 12164 العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

    اإعادة  اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف   الإلتما�س رقم 191 ل�شنة 2017      

امللتم�ص : �شعيد حممد ابراهيم ال�شويدي 
امللتم�ص �شد : ات�ص كيه جيه ار زد لتجارة اللكرتونيات - �ص ذ م م 

امل��رك��ز بطلب  ام��ام  اإي��ج��ارات  ل�شنة 2017  رق��م 191  اللتما�ص  اق��ام �شدكم  ق��د 
اللتما�ص  ق��ب��ول   : امل��و���ش��وع  ثانيا يف   ، �شكال   الل��ت��م��ا���ص  ق��ب��ول  اول  ال��زام��ك��م 
�شكال ، ثانيا يف املو�شوع بالغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به جمددا بطلبات 
امللتم�ص بالزام امللتم�ص �شده باخالء املاأجور و�شداد القيمة اليجارية من تاريخ 
2017/1/5. ثاثا ت�شمني امللتم�ص �شده الر�شوم وامل�شاريف والتعاب ، وقررت 
اللجنة الق�شائية اإعادة اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الأربعاء املوافق 
مبقر  واملنعقدة  الأوىل  ال�شتئنافية  اللجنة  ام��ام   2.00 ال�شاعة    2017/11/15
مركز ف�ص املنازعات الإيجارية  يف دبي لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة 
امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات.  
مركز ف�س املنازعات اليجارية 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم غيابي بالن�شر - العان حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/06916/2017 جتاري ايجارات   

املحكوم له طالب العالن /  �شركة النابوده لال�شتثمار العقاري 
العنوان / دبي ، بور�شعيد - بناية ال�شعلة - الطابق الثامن - هاتف رقم 0563829393 ، 2019445 04  

املحكوم عليها املطلوب اعالنه/  امل�شتقبل ال�شايف لتجارة اللكرتونيات - ذ م م  
العنوان : جمهول حمل القامة  

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/10/2    
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

ي��وؤدي مبلغ وق��دره 63.033 درهم الذي  ال��زام املدعي عليه بقيمة ايجارية : بالزام املدعي عليه بان 
من  ي�شتجد  وما   2017/8/10 تاريخ  وحتى   2016/11/5 تاريخ  من  للفرتة  اليجارية  القيمة  ميثل 

قيمة ايجارية حتى الخالء الفعلي 
الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها خالية من ال�شواغل وال�شخا�ص 

ت�شليم املدعية براءة ذمة : ا لزام املدعي عليه بت�شليم براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه 
الر�شوم وامل�شاريف : الزام املدعي عليه مب�شروفات الدعوى 

وحيث ان املدعي عليه مت اعالنه بالن�شر يف الدعوى نلتم�ص العانه باحلكم بالن�شر 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم 

باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم غيابي بالن�شر - العان حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/06916/2017 جتاري ايجارات   
املحكوم له طالب العالن /  �شركة النابوده لال�شتثمار العقاري - 

رقم  ه��ات��ف   - ال��ث��ام��ن  ال��ط��اب��ق   - ال�شعلة  بناية   - بور�شعيد   ، دب��ي   / ال��ع��ن��وان 
04 2019445 ، 0563829393

املحكوم عليها املطلوب اعالنه/ هوم اوف تالنت لال�شت�شارات الت�شويقية   
العنوان : جمهول حمل القامة  

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/10/9    
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :  الزام املدعي عليه : بالزام املدعي عليه بان 

يوؤدي مبلغ وقدره 26.038.00 درهم 
الر�شوم وامل�شاريف : الزام املدعي عليه مب�شروفات الدعوى 

باحلكم  العانه  نلتم�ص  الدعوى  يف  بالن�شر  اعالنه  مت  عليه  املدعي  ان  وحيث 
للمحكوم عليه  الغيابي  باعالن احلكم  ال��زم  قد  القانون  ان  - وحيث  بالن�شر  
عدم  حالة  نهائي  لي�شبح  متهيدا  باحلكم  نعلنكم  لذلك  الطعن  من  ليمكنه 

الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات
»�لعني �ل�صاهرة « : » يوم �لعلم« منا�صبة وطنية تعك�ش قيم �لتالحم و�لوحة بني �لقادة و�ل�صعب 

•• راأ�ص اخليمة- الفجر 

يبث عر  ال��ذي  الإذاع��ي  ال�شاهرة«  »العني  برنامج  احتفل 
اإدارة الإع��الم والعالقات  راأ���ص اخليمة وتعده  اإذاع��ة  اأث��ري 
تا�شع  يف   ، اخليمة  راأ����ص  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  العامة 
املواطنني  من  املجتمع  اأف��راد  مع  الثالث  للمو�شم  حلقاته 
واملقيمني ، باحتفالت دولة الإمارات العربية املتحدة »بيوم 
العلم« الذي ي�شادف الثالث من نوفمر من كل عام تزامناً 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  مع تويل �شاحب 
املنا�شبة وطنية  ، معتراً  الدولة  – رئا�شة  اهلل  حفظه   –
ال�شمو  �شاحب  جانب  من  انطالقها  منذ  اعتباراً  �شنوية 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 

ليحتفل   2013 نوفمر  دب��ي من  ال���وزراء حاكم  جمل�ص 
وموؤ�ش�شاتها  ال��دول��ة  اأر����ص  على  واملقيمني  املواطنني  بها 
وج��ه��ات��ه��ا ودوائ���ره���ا ، ت��ق��دي��راً ل��رم��زي��ة وم��ك��ان��ة ال��ع��ل��م ، 
ال��دول��ة وحماية  ال���ولء والن��ت��م��اء لقيادة  جم��ددي��ن معها 
املوؤ�ش�شني  بعزمية  ثم  اهلل  بف�شل  ومكت�شباتها  اجنازاتها 
الوائ�����ل ال���ذي���ن جت�����اوزت روؤي��ت��ه��م وب�����ش��ريت��ه��م احلا�شر 

لتالم�ص اآفاق امل�شتقبل . 
كبار  م��ن  ع���دداً  »امل��را���ش��ل«  فقرة  ع��ر  الرنامج  ا�شت�شاف 
امل�شوؤولني بالقيادة العامة ل�شرطة راأ�ص اخليمة على راأ�شهم 
اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام واملدراء العامون 
احتفالية  �شهدوا  الذين  الأق�شام  وروؤ�شاء  الإدارات  ومدراء 
»يوم العلم« بح�شور �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر 

وويل  اخليمة  راأ���ص  حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي 
�شارية  عند  القا�شمي  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  عهده 
العلم على كورني�ص القوا�شم . واأكدوا على م�شاركة القيادة 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن  اجلمهور  لفرحة  ال��ي��وم  العامة 
مبنا�شبة يوم العلم اإمنا ياأتي تاأكيداً على النتماء والولء 
لقيادة الدولة و�شعبها ، واإن علم الإم��ارات جزء من تاريخ 
عريق مليء بالفخر والعتزاز بهذا البلد وقيادته الر�شيدة 
راأ�ص  ، وحر�ص �شرطة  الوطن  التي غر�شت فينا حب هذا 
اخليمة اإىل تعزيز ثقافة احرتام علم دولة الإمارات كجزء 
املحافظة  بكيفية  والتوعية  الوطنية  الهوية  مالمح  من 
ع��ل��ي��ه واإب��ق��ائ��ه ع��ال��ي��اً ���ش��اخم��اً م���دى احل��ي��اة ع��ر حماية 

مكت�شبات الون واجنازاته على مر الزمان .

 

�مل�ست�سفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ص     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
�م �لقيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
ر��س �خليمة 

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

�لفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 �مل�ست�سفيات �خلا�سة
�أبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�ص         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

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

�لعني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �بوظبى

�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 بالزا  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 

�لعني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

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

�م �لقوين
�شيدلية احلرم                       7660292

�ل�سرطة / �ملطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �شاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �شاعة

حاكم �ل�صارقة ي�صدر مر�صوما �أمرييا باإن�صاء 
�الجتماعي” لل�صمان  �ل�صارقة  “�صندوق 

•• ال�شارقة-وام: 

ال�شارقة مر�شوما  الأعلى حاكم  املجل�ص  القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب 
اأمرييا ب�شاأن اإن�شاء �شندوق ال�شارقة لل�شمان الجتماعي.

ومبوجب هذا املر�شوم تن�شاأ يف اإمارة ال�شارقة موؤ�ش�شة عامة ذات ميزانية م�شتقلة ت�شمى “�شندوق ال�شارقة لل�شمان 
الجتماعي” تتمتع بال�شخ�شية العتبارية وبالأهلية القانونية الكاملة للت�شرف يف �شوؤونها ويكون لها ال�شتقالل 

املايل والإداري. ون�ص املر�شوم على اأن ي�شدر قانون بتنظيم اأهداف املوؤ�ش�شة واخت�شا�شاتها و�شالحياتها.
اجلريدة  وين�شر يف  يخ�شه  فيما  كل  تنفيذه  املعنية  اجلهات  وعلى  تاريخ �شدوره  اعتبارا من  املر�شوم  بهذا  يعمل 

الر�شمية.

�صفار�ت �لدولة وبعثاتها �لتمثيلية يف �أنحاء �لعامل حتتفل بيوم �لعلم
•• عوا�شم العامل-وام:

والبعثات  الدولة  �شفارات  احتفلت 
ب�”يوم  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف  التمثيلية 
العلم” ، معرة عن م�شاعر الفخر 
الإمارات،  والوفاء لدولة  والعتزاز 
مواثيق  وجم�����ددة  و���ش��ع��ب��اً،  ق���ي���ادة 
ل��ل��وط��ن الغايل،  ال����ولء والن��ت��م��اء 
والعمل  العلم  خ��دم��ة  على  وال��ع��زم 
على ا�شتمرار رفعته ومنعته، وبذل 
ل��ي��ب��ق��ى �شاخما  اأج���ل���ه  ال������روح م���ن 
والظروف  امل��واق��ف  كافة  يف  خفاقا 

والأوقات.
ياأتي ذلك جتاوبا مع دعوة �شاحب 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�ص 
وطنية  ح���م���ل���ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م   ، اهلل” 
ل���الح���ت���ف���ال ب���ي���وم ال���ع���ل���م، وال�����ذي 
3 ن��وف��م��ر ذك����رى تويل  ي�����ش��ادف 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
احلكم  م���ق���ال���ي���د  اهلل”  “حفظه 
احتفالت  ���ت  ع���مرّ وق����د  ال���ب���الد.  يف 
وم��را���ش��م رف���ع ع��ل��م ال��دول��ة جميع 
التمثيلية  وبعثاتها  الدولة  �شفارات 
يف ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال����ع����امل، وذل����ك 
الأق�شى  ال�����ش��رق  دول  م��ن  اب���ت���داء 
وانتهاء  ون��ي��وزي��ل��ن��دا،  وا���ش��رتال��ي��ا 
الدولة يف لو�ص اجنلو�ص  بقن�شلية 
المريكية.  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف 
العامة  ال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة  اأق����ام����ت  ف��ق��د 
ل���دول���ة الإم��������ارات يف ه����وجن كوجن 
ي����وم العلم  ال��ب��ع��ث��ة ف��ع��ال��ي��ة  مب��ق��ر 
العزيز  عبد  نبيلة  �شعادة  بح�شور 
ال�شام�شي القن�شل العام للدولة يف 
اإقليم هوجن كوجن الإداري اخلا�ص، 
بالبعثة  العاملني  جميع  ح�شر  اذ 
ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ل��ت��ح��ي��ة ال��ع��ل��م يف 
العلم  اح��رتام  تعك�ص ثقافة  مبادرة 
وبيان قد�شيته ب�شفته رمزاً للوطن 

و�شيادة الدولة ووحدتها.
وب��ك��ل م�����ش��اع��ر ال��ف��خ��ر والع���ت���زاز، 
الرحمن  عبد  ع��ب��داهلل  �شعادة  اأق���ام 
اأولن  يف  ال��دول��ة  �شفري  الطنيجي، 
الحتفال   ، باتور، عا�شمة منغوليا 
اأ�شمى  يج�شد  وال����ذي  ال��ع��ل��م  ب��ي��وم 
معاين التالحم وبناء الأوطان، كما 
ميثل هذا الحتفال جتديداً للولء 
لهذا  والن��ت��م��اء  الر�شيدة  لقيادتنا 

الوطن الغايل.
�شيف  ����ش���ع���ادة  ق�����ام  ب���ان���ك���وك،  ويف 
الدولة  �شفري  ال�شام�شي  ع��ب��داهلل 
من  ومب�شاركة  تايلند  مملكة  لدى 
اأع�شاء ال�شفارة وامللحقيات ال�شحية 
بتايلند  ل��ل��ب��رتول  م��ب��ادل��ة  و���ش��رك��ة 
برفع علم دولة الإم��ارات اأمام مقر 
وقال  بانكوك.  بالعا�شمة  ال�شفارة 
هذه  ب���اأن  ال�شام�شي  �شيف  ���ش��ع��ادة 
اأهمية  على  توؤكد  الغالية  املنا�شبة 
م��وا���ش��ل��ة ال��ع��م��ل وب���ذل امل��زي��د من 
�شبيل  يف  والنفي�ص  والغايل  اجلهد 
العلم  راي������ة  ال����وط����ن حت����ت  رف���ع���ة 

اخلفاقة يف جميع امليادين. 
�شعادة  اأق����ام  ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة،  ويف 
بعثة  رئي�ص  نائب  ال�شام�شي  را�شد 
ال���دول���ة يف ���ش��ي��وؤول وال��ع��ق��ي��د ركن 
امللحق  ال��ن��ق��ب��ي  ���ش��ع��ي��د  م��ه��ن��د���ص 
ال��ع�����ش��ك��ري واأع�������ش���اء ال�������ش���ف���ارة و 
�شيوؤول  ل��دى  الع�شكرية  امللحقية 
ال�شفارة  مببنى  العلم  رف��ع  مرا�شم 
العلم”  “يوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  اح���ت���ف���اًل 
وموظفي  امل����واط����ن����ني  مب�������ش���ارك���ة 
ال�����ش��ف��ارة. ويف ج��اك��رت��ا، ق��ام �شعادة 
�شفري  ال���غ���ف���ل���ي،  ع����ب����داهلل  حم���م���د 
اإندوني�شيا،  جمهورية  لدى  الدولة 
الدبلوما�شي  ال���ط���اق���م  ي���راف���ق���ه 
ومكتب  ب����ال���������ش����ف����ارة  والإداري 
اخلدمات القن�شلية بجاكرتا، برفع 
علم دولة الإمارات العربية املتحدة 
وذلك احتفال ب� “يوم العلم”، الذي 
ي�شادف ذكرى تويل �شاحب ال�شمو 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
“ ح��ف��ظ��ه اهلل”،  ال����دول����ة  رئ���ي�������ص 

مقاليد احلكم يف البالد .
دولة  ���ش��ف��ارة  احتفلت  ف��ي��ت��ن��ام،  ويف 
الإم��ارات يف هانوي ب�يوم العلم يوم 
ال��ع��زة وال�����ولء والإن���ت���م���اء للوطن 
ال��ر���ش��ي��دة، حيث  وال��ق��ي��ادة  احلبيب 
البعثة  اأع�����ش��اء  و  رئ��ي�����ص  ا���ش��ط��ف 
وم���وظ���ف���وه���ا حت����ت ع���ل���م ال����دول����ة 
�شماء  يف  خفاقا  عاليا  يرفرف  وهو 
الغالية  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه  ف��ي��ت��ن��ام. 
ع��ل��ى ق��ل��وب ك���ل الإم���ارت���ي���ني، قال 
�شفري  �شهيل،  اإبراهيم  �شعادة خالد 
ان  فيتنام:  جمهورية  لدى  الدولة 
رفع العلم هو منا�شبة قومية تعر 
عن ع�شق الوطن و�شعور املواطنني 
ب��الإم��ت��ن��ان مل��وؤ���ش�����ش��ي ال���دول���ة، مبا 
جت�����ش��ده ت��ل��ك ال��وق��ف��ة م���ن معاين 
ل���ل���ت���وح���د وال����ت����الح����م ب����ني اأب����ن����اء 
الإم��ارات حتت علم الدولة، واليوم 
نحن جندد العزم والولء والإنتماء 
لقائد  نبعثها  ووف��اء  ر�شالة حب  يف 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ال��ت��م��ك��ني  م�����ش��رية 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
، وليبقى  رئي�ص الدولة حفظه اهلل 
ال��ع��ل��م دوم������اً ع���ال���ي���اً خ���ف���اق���اً رم����زاً 
ل��ل��وح��دة وال��ق��وة وال��رف��ع��ة للوطن 

واملواطنني.
القن�شلية  ق��ام��ت  ا���ش��رتال��ي��ا،  ويف 
العامة للدولة يف ملبورن بالإحتفاء 
ب��رف��ع علم دول���ة الإم�����ارات يف مقر 
�شعادة  بح�شور  العامة  القن�شلية 
القمزي  ال�������ش���ريي  م���ط���ر  ���ش��ع��ي��د 
ملبورن،  يف  للدولة  العام  القن�شل 
العامري  م���اج���د  امل���ق���دم  و����ش���ع���ادة 
امللحق ال�شرطي يف اأ�شرتاليا ونائب 
عبدالعزيز  الرائد  ال�شرطي  امللحق 
���ش��امل اجل��ن��ي��ب��ي وج��م��ي��ع موظفي 
وامللحقية  ال����ع����ام����ة  ال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة 
ك��م��ا اح��ت��ف��ل��ت �شفارة  ال�����ش��رط��ي��ة.  
الإمارات لدى نيوزيلندا بيوم العلم 
جت���اوب���اً م��ع دع����وة ���ش��اح��ب ال�شمو 

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم، 
رعاه  دب���ي،  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�ص 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب  اهلل 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، 
من  يبذلونها  التي  اجل��ه��ود  وثمن 
احلبيبة  اإمارتنا  وتقدم  رفعة  اأج��ل 
الرخاء  واحة من  واملحافظة عليها 
احتفلت  ال���ه���ن���د،  ويف  والزده���������ار. 
نيودلهي  يف  الإم����ارات  دول��ة  �شفارة 
للمبادرة  ا�شتجابة  العلم”  “يوم  ب� 
ال�شيخ  ال�شمو  اأطلقها �شاحب  التي 
اآل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن را���ش��د 
جمل�ص  رئ���ي�������ص  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������ص 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، والذي 
نوفمر  �شهر  م��ن  الثالث  ي�شادف 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تويل  ذك��رى 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
الدولة، حفظه اهلل، مقاليد احلكم 
برفع  �شموه  وتوجيهات   ، البالد  يف 
ع��ل��م ال���دول���ة ع��ر م��ب��اين اجلهات 
والدوائر والوزارات الحتادية ب�شكل 
متزامن يف متام ال�شاعة 11 ظهراً 
كاإ�شارة لتوحيد علم دولة الإمارات 

عر اأرا�شيها ومبانيها كافة.
وخ����الل م��را���ش��م رف����ع ال��ع��ل��م، اأكد 
احل�������ش���ور ب�������اأن ه������ذا ال����ي����وم يعد 
وم�شاعفة  العزم  لتجديد  منا�شبة 
اجلهود ليبقى وطننا منارة ت�شيء، 
ف��الإح��ت��ف��ال ب��ال��ع��ل��م واج����ب وطني 
ع��ل��ى ك��ل م��واط��ن وم��ق��ي��م، وجندد 
وهو  وال��ق��ي��ادة  للوطن  ال���ولء  فيه 
رمز يعك�ص وحدة الدولة و�شيادتها، 
التي كانت و�شتبقى  و�شعلة الحتاد 
م�شانة حتت رعاية �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
واأخيه  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�ص 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل،  رع��اه 

والولء  والتقدير  احل��ب  وجن��دد   -
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ملقام 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شمو  و���ش��اح��ب   - اهلل  ح��ف��ظ��ه   -
مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي - رع����اه اهلل - 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
واأ����ش���ح���اب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��وخ حكام 

الإمارات.
الإمارات  دول��ة  �شفارة  احتفلت  كما 
ب�”يوم  ال���ب���ح���ري���ن  مم��ل��ك��ة  ل�����دى 
العلم” بناء على توجيهات �شاحب 
ب���ن را�شد  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ال�����ش��م��و 
العلم”  “يوم  ب��اع��ت��م��اد  م��ك��ت��وم  اآل 
ك��م��ن��ا���ش��ب��ة وط��ن��ي��ة، ب��ال��ت��زام��ن مع 
رئي�ص  ال�شمو  ت��ويل �شاحب  ذك��رى 

الدولة حفظه اهلل مقاليد احلكم.
�شعادة  ���ش��ارك  غ��ان��ا،  جمهورية  ويف 
ال���زع���اب���ي، �شفري  ي��و���ش��ف  خ��ل��ي��ف��ه 
ال�شفارة  اأع�����ش��اء  اأك����را  يف  ال���دول���ة 
دولة  علم  ب��رف��ع  املوظفني  وجميع 
الم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة مبقر 
التي  تزامنا مع الحتفالت  البعثة 
املنا�شبه  ب���ه���ذه  ال���دول���ة  ت�����ش��ه��ده��ا 
وتقديرا  اح��ت��ف��اء  وذل����ك  ال��غ��ال��ي��ة، 
ووحدتها  ل���ل���دول���ة  ك���رم���ز  ل��ل��ع��ل��م 
م�شاعر  ع���ن  م��ع��ري��ن  ال��وط��ن��ي��ة، 
ال��ف��خ��ر والع���ت���زاز وال���وف���اء لدولة 
امل��ت��ح��دة قيادة  ال��ع��رب��ي��ة  الم������ارات 
و����ش���ع���ب���ا.  ك��م��ا ق����ام ����ش���ع���ادة غ���ازي 
ع��ب��داهلل ب��ن ع��ا���ش��ور امل��ه��ري �شفري 
اثيوبيا،  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى  ال���دول���ة 
الدائم  واملندوب  ال�شودان،  وجنوب 
وال�شيد  الف��ري��ق��ي،  الحت����اد  ل���دى 
باأعمال  القائم  العمرية  �شعد  علي 
مقر  يف  ال���ع���ل���م  ب����رف����ع  ال�������ش���ف���ارة 
ال�شفارة ، بح�شور اع�شاء وموظفي 
قامت  وتنزانيا  كينيا  ويف  ال�شفارة. 
العلم،  ب���رف���ع  ال����دول����ة  ����ش���ف���ارات���ي 

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب 
ال���������وزراء ح���اك���م دب������ي، رع������اه اهلل، 
لالحتفال  وط��ن��ي��ة  حملة  بتنظيم 
ذكرى  ي�شادف  وال��ذي  العلم،  بيوم 
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  تويل �شاحب 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
م��ق��ال��ي��د احل���ك���م يف  ،ح���ف���ظ���ه اهلل، 
م��را���ش��م الحتفال  ال��ب��الد. وج���رت 
الرئي�شي  امل���دخ���ل  يف  ال��ع��ل��م  ب��ي��وم 
اأحمد  ���ش��ال��ح  ال�شفري  ���ش��ع��ادة  مل��ق��ر 
ال�������ش���وي���دي، ���ش��ف��ري ال����دول����ة لدى 
ن��ي��وزي��ل��ن��دا ال���ذي ق���ام ب��رف��ع العلم 
اأع�شاء  جميع  وح�����ش��ور  مب�شاركة 
ال���ب���ع���ث���ة م�����ن ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ني و 

املوظفني.
العلم  ي��وم  اأن  اإىل  ال�شويدي  واأ���ش��ار 
ب����ني كافة  ل���ل���وح���دة  مي���ث���ل رم�������زاً 
وجتديداً  واملقيمني  ال��وط��ن  اأب��ن��اء 
ل��ل��ولء ل��ل��ق��ي��ادة والن��ت��م��اء للوطن 
وت��اأك��ي��داً على احل��ب ملكانة  ال��غ��ايل 
ال��ع��ل��م ورف��ع��ت��ه، وب����ذل ال�����روح من 
قوياً  خ��ف��اق��اً  ���ش��اخم��اً  ليبقى  اأج��ل��ه 
ال�شعب  اأبناء  ووح��دة  وق��وة  ك�شموخ 

الإماراتي.
كما ثمن ال�شويدي اأهمية الحتفال 
بهذه املنا�شبة املهمة، حيث ُيعد علم 
والنتماء  للهوية  رم����زاً  الإم�����ارات 
اأ�شمى  وي��ج�����ش��د  ال���غ���ايل،  ل��ل��وط��ن 
والعدل  وال�������ش���الم  ال�����ولء  م���ع���اين 

والت�شامح.
احتفلت  ���ش��ي�����ش��ل،  ج��م��ه��وري��ة  ويف 
املنا�شبة  ب���ه���ذه  ال�����دول�����ة  ����ش���ف���ارة 
ال�شفارة  اأع�شاء  بح�شور  الكرمية، 
ح���ي���ث األ����ق����ى ال����ق����ائ����م ب����الأع����م����ال 
القايدي  ال�شيد خالد علي  بالإنابة 
عر  امل��ج��ي��دة  املنا�شبة  ب��ه��ذه  كلمة 
القلبية  التهاين  خال�ص  ع��ن  فيها 
الر�شيدة  القيادة  اإىل  والتريكات 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يف  متمثلة 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة، حفظه اهلل، واأخيه �شاحب 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة 
الأعلى  امل��ج��ل�����ص  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ 

حكام الإمارات.
ك��م��ا اح��ت��ف��ل��ت ����ش���ف���ارة ال����دول����ة يف 
ط���ه���ران ب���ي���وم ال��ع��ل��م جت���اوب���ا مع 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  دعوة �شاحب 
حملة  بتنظيم  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
العلم،  ب���ي���وم  ل���الح���ت���ف���ال  وط���ن���ي���ة 
والذي ي�شادف ذكرى تويل �شاحب 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�ص  ال�شمو 

مقاليد احلكم يف البالد .
�شفارة  احتفلت  تركمان�شتان،  ويف 
الدولة بيوم العلم، حيث قام �شعادة 
الع�شب  ع���ب���داهلل  ح�����ش��ن  ال�����ش��ف��ري 
يف  ال�شفارة  مبنى  على  العلم  برفع 
ع�شق اآباد بح�شور اع�شاء وموظفي 
كما  تركمان�شتان.  يف  ال��دول��ة  بعثة 
وبعثاتها  ال��دول��ة  ���ش��ف��ارات  ���ش��ه��دت 
العربية  ال���دول  كافة  يف  التمثيلية 
احتفالت بيوم العلم، حيث احتفلت 
بالريا�ص  الإم������ارات  دول����ة  ���ش��ف��ارة 
ال�شيخ  ���ش��ع��ادة  ال��ع��ل��م ورف����ع  ب��ي��وم 
اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ب��ن  �شخبوط 
اململكة  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري  نهيان، 
الدولة  ع��ل��م  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
الن�شيد  مب�شاحبة  ال�����ش��اري��ة  ع��ل��ى 
ال�شفارة  اأع�شاء  وح�شور  الوطني 
امللحقية  واأع�شاء  دبلوما�شيني  من 
الع�شكرية واملوظفني.  واأكد ال�شيخ 
ير�شخ  الحتفال  ه��ذا  اأن  �شخبوط 
الماراتيني  وتقدير  احرتام  ثقافة 
لعلم دولتهم رمز �شيادتها ووحدتها 
ل��ل��وط��ن والفخر  وت��اأك��ي��د الن��ت��م��اء 
والإعتزاز مبا حتقق من مكت�شبات 

وطنية يف كافة املجالت.
وقال �شعادته اإن يوم العلم هو اأحد 
فيه  ن��ع��زز  الوطنية  الم����ارات  اأي���ام 
لباين  عظيمة  مل�شرية  ال��وف��اء  قيم 
زاي��د بن  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ال��وط��ن 
اآل نهيان - طيب اهلل ثراه  �شلطان 

الوطنية  احلملة  يف  �شاركتا  حيث 
مبنا�شبة  ل��الح��ت��ف��ال  وال�����ش��ع��ب��ي��ة 
“يوم العلم”، واألقى �شعادة ال�شفري 
�شفري  ال�شويدي،  اإبراهيم  عبداهلل 
كلمة عن معاين  تنزانيا  الدولة يف 
ب��ي��وم العلم  وم���دل���ولت الح��ت��ف��ال 
وت��ك��رمي��ه ال�����ذي ف��ي��ه ت���ك���رمي لكل 
ذل���ك مت رفع  ب��ع��د  الإم�����ارات  �شعب 
ال��ع��ل��م ع��ل��ى م��ب��ن��ى ال�����ش��ف��ارة بدار 
الحتفالت  م���ع  ت���زام���ن���اً  ال�����ش��الم 
التي �شهدتها دولة الإمارات، وذلك 
ال�شويدي  ال�شفري  �شعادة  بح�شور 

وموظفي ال�شفارة.
الدولة  ���ش��ف��ارات  ���ش��ه��دت  وب��امل��ث��ل، 
دول  ك��اف��ة  يف  التمثيلية  وب��ع��ث��ات��ه��ا 
ال��ق��ارة الأوروب���ي���ة اح��ت��ف��الت بيوم 
اأق���ام���ت �شفارة  ال��ع��ل��م، ح��ي��ث  رف����ع 
ال�شوي�شري  الحت���اد  ل��دى  ال��دول��ة 
�شعادة  وق���ام  العلم،  رف��ع  احتفالية 
العوي�ص  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ف��ري حم��م��د 
ال�شفارة  مبنى  ح��دي��ق��ة  يف  ب��رف��ع��ه 
الدبلوما�شيني  ب��ح�����ش��ور  ب���رين  يف 
احتفلت  ك��م��ا  ال�����ش��ف��ارة.  واأع�������ش���اء 
جمهورية  ل����دى  ال����دول����ة  ����ش���ف���ارة 
العلم،  ب�����ي��وم  الحت����ادي����ة  ال��ن��م�����ش��ا 
الحتفالية  م���را����ش���م  يف  و�����ش����ارك 
فيينا،  العا�شمة  يف  ال�شفارة  مبقر 
اأع�شاء البعثة الدبلوما�شية وجميع 
بالتزامن  وذلك  ال�شفارة،  منت�شبي 
�شهدتها  ال���ت���ي  الح����ت����ف����الت  م����ع 
الدولة بهذه املنا�شبة. و�شرح �شعادة 
لدى  ال��دول��ة  �شفري  الكعبي  ح��م��د 
العلم  ب�يوم  الح��ت��ف��ال  ب��اأن  النم�شا 
جندد  هامة  وطنية  منا�شبة  ميثل 
فيها الولء للقيادة الر�شيدة ونعزز 
ال���غ���ايل، م�شريا  ل��ل��وط��ن  الن��ت��م��اء 
جت�شد  متجددة  احتفالية  انها  اىل 
م�����ش��اع��ر ال����وح����دة وال�������ش���الم بني 
التم�شك  وتعك�ص  الإم�����ارات،  اأب��ن��اء 
الآباء  اأر���ش��اه��ا  ال��ت��ي  الحت���اد  بقيم 
امل��وؤ���ش�����ش��ون، وت���ق���دم من���وذج���ا على 
مظاهر التالحم بني اأبناء الوطن.

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����د امل������دع������و /م���������ش����رف 
ح�شني،  تف�شل  ليت  ح�شني 
اجلن�شية  ب����ن����غ����الدي���������ص 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )7906337AF(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم 050/5962890 
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  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
تقدم املواطن/ رم�شان علي حممد �شادق البلو�شي - بطلب اىل 
ابنه  ا�شم  بتغيري  التوثيقات  ق�شم  البتدائية-  اأبوظبي  حمكمة 
اىل)ميثا(   البلو�شي(  حممد  علي  رم�شان  )ان�ص  من  القا�شر 
فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر العالن .
بدر احمد احلمادي - موثق  

القا�شي/ �شلطان حممد خمي�س الكعبي 
قا�شي تركات الدائرة الثالثة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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 اعـــــــالن       

املرجع  2017/886 ك.ع.ت
 ت��ق��دم ايل ان��ا ال��ك��ات��ب ال��ع��دل ب����ادارة ال��ك��ات��ب ال��ع��دل وال��ت�����ش��دي��ق��ات- عجمان  
ال�شيد/ عبداهلل ابراهيم حممد عي�شى ، اجلن�شية : الإمارات - طلب الت�شديق 
للخدمات  ت��ك  )�شبي�ص  با�شم  ال��ت��ج��اري  امل��ح��ل  ت��ن��ازل   : يت�شمن  حم��رر  علي 
امللف :  التنمية القت�شادية يف عجمان حتت رقم  املرخ�شة من دائرة  الفنية( 
71410  وامل�شجل لدى غرفة جتارة و�شناعة عجمان  اىل : ايوب مراد �شليمان 
ال مندو�ص - اجلن�شية: الإم��ارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان 
انق�شاء  املذكور بعد  ال�شاأن يف املحرر  التوقيعات ذوي  �شيقوم بالت�شديق على  

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�شادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
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اعالن حكم متهيدي بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2017/3154 جتاري جزئي 
 اىل املدعي عليه /1 - اميا يليتا دولويرا�ص دانتاي - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع   
التايل : حكمت  التمهيدي  بتاريخ 2017/10/31  احلكم  املحكمة حكمت  باأن  نعلنكم  اأع��اله وعليه  املذكورة  الدعوى  اقام  قد 
املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري ا مل�شريف املخت�ص �شاحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته 
بعد الطالع على ملف الدعوى النتقال للبنك املدعي كاأمر لزم لالطالع على ملف املدعي عليه لديه من واقع ال�شجالت 
والدفاتر ونظام احلا�شب الىل على ح�شابه وعلى ما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم وكذا ال�شجالت والدفاتر التجارية الورقية 
واللكرتونية املنتظمة )وفقا للمادة اخلام�شة وتطبيقاتها من القانون 1 ل�شنة 2006 ب�شاأن املعامالت والتجارة اللكرتونية( 
واملرا�شالت الورقية واللكرتونية ان وجدت لبيان ما الت�شهيالت التي ح�شل عليها و�شروطها والرباح او الفوائد املتفق عليها 
للوقوف  املدعي  اي م�شمى من  الخ��رى حتت  املبالغ  وكافة  وما هو مرت�شد ومراجة طريقة احل�شاب  �شدد  وما  ومقدارها 
رفع  احل�شاب حتى  وت�شفية  املعامالت  على حدى من  معاملة  كل  عليه يف   متفق  هو  ملا  وفقا  ال�شحيح  تطبيقها  علىمدى 
الدعوى واجراء ح�شاب افرتا�شي ح�شاب الفوائد من تاريخ توقف ا�شتخدام البطاقة نهائيا يف ال�شحب او اليداع اىل تاريخ 
قيد النزاع يف 2017/9/14  بن�شبة 9% ب�شيطة و�شرحت للخبري يف �شبيل اأداء ماأموريته املناط بها النتقال اىل اي جهة اخرى 
يرى النتقال لها ومطالعة ما يرى من م�شتندات تفيد يف اداء املاأمورية و�شماع من يلزم �شماع اقواله بغري حلف ميني وحددت 
مبلغ ثالثة الف درهم كاأمانة على ذمة ح�شاب وم�شروفات اخلبري واتعابه والزمت املدعي ب�شدادها.  وحددت لها املحكمة 

. Ch1.C.14 جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 2017/11/14  ال�شاعة 30 : 8 �شباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�شر
 يف  الدعوى رقم 2017/2964 جتاري جزئي 

 اىل املدعي عليه /1 - عبد ال�شالم رحمت مريان - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع   
: حكمت  التايل  التمهيدي  بتاريخ 2017/10/31  احلكم  املحكمة حكمت  ب��اأن  نعلنكم  وعليه  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد 
، وتكون مهمته  الدور باجلدول  املخت�ص �شاحب  امل�شريف  املو�شوع بندب اخلبري  الف�شل يف  املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل 
بعد الطالع على ملف الدعوى النتقال للبنك املدعي كاأمر لزم لالطالع على ملف املدعي عليه لديه من واقع ال�شجالت 
الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�شجالت  وكذا  يقدمه اخل�شوم  ان  ع�شى  ما  وعلى  على ح�شابه  الىل  احلا�شب  ونظام  والدفاتر 
واللكرتونية املنتظمة  واملرا�شالت الورقية واللكرتونية ان وجدت لبيان ما الت�شهيالت التي ح�شل عليها و�شروطها والرباح 
او الفوائد املتفق عليها ومقدارها وما �شدد وما هو مرت�شد ومراجة طريقة احل�شاب وكافة املبالغ الخرى حتت اي م�شمى من 
املدعي للوقوف علىمدى تطبيقها ال�شحيح وفقا ملا هو متفق عليه يف  كل معاملة على حدى من املعامالت وت�شفية احل�شاب 
او  ا�شتخدام البطاقة نهائيا يف ال�شحب  حتى تاريخ رفع الدعوى واج��راء ح�شاب افرتا�شي بح�شاب الفوائد من تاريخ توقف 
اليداع اىل تاريخ قيد النزاع يف 2017/8/23  بن�شبة 9% ب�شيطة و�شرحت للخبري يف �شبيل اأداء ماأموريته املناط بها النتقال اىل 
اي جهة اخرى يرى النتقال لها ومطالعة ما يرى من م�شتندات تفيد يف اداء املاأمورية و�شماع من يلزم �شماع اقواله بغري حلف 
ميني وحددت مبلغ ثالثة الف درهم كاأمانة على ذمة ح�شاب وم�شروفات اخلبري واتعابه والزمت املدعي ب�شدادها.  وحددت لها 

. Ch1.C.14 املحكمة جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 2017/11/14  ال�شاعة 30 : 8 �شباحا يف القاعة

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2979 جتاري جزئي                               

اىل املدعي عليه /1 - ريوينا مريكادو ريي�ص - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / بنك اأم القيوين الوطني 
بتاريخ 2017/10/31 احلكم  املحكمة حكمت  ب��اأن  نعلنكم  اأع��اله وعليه  املذكورة  الدعوى  اق��ام  ع - قد  م  - �ص 
التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف املخت�ص 
كاأمر لزم  املدعي  للبنك  الدعوى النتقال  ، وتكون مهمته بعد الط��الع على ملف  ال��دور باجلدول  �شاحب 
لالطالع على ملف املدعي عليه لديه من واقع ال�شجالت والدفاتر ونظام احلا�شب الىل على ح�شابه وعلى 
ما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم وكذا ال�شجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية املنتظمة  واملرا�شالت 
الورقية واللكرتونية ان وجدت لبيان ما الت�شهيالت التي ح�شل عليها و�شروطها والرباح او الفوائد املتفق 
عليها ومقدارها  وما �شدد وما هو مرت�شد ومراجة طريقة احل�شاب وكافة املبالغ الخرى حتت اي م�شمى من 
املدعي للوقوف علىمدى تطبيقها ال�شحيح وفقا ملا هو متفق عليه يف  كل معاملة على حدى من املعامالت 
وت�شفية احل�شاب حتى تاريخ رفع الدعوى  وحددت مبلغ ثالثة الف درهم كاأمانة على ذمة ح�شاب وم�شروفات 
اخلبري واتعابه والزمت املدعي عليه ب�شدادها. وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 2017/11/14  

. Ch1.C.14 ال�شاعة 30 : 8 �شباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/828 جتاري كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- �شركة �شي�شتم لالن�شاءات - �ص ذ م م 2-ف��ادي حممود �شهاب الدين 3- ناجي 
حممود �شهاب الدين - جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي/ البنك العربي املتحد وميثله / موزة 
عبيد ربيع اخلظر - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/7/18 يف الدعوى 
املحكمة : ح�شوريا للمدعي عليه اخلام�ص  املتحد بحكمت  العربي  البنك  املذكورة اعاله ل�شالح/ 
بعدم  الدفعني  برف�ص  اول   : والرابع  والثالث  والثاين  الوىل  للمدعي عليهم  ومبثابة احل�شوري 
قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �شفة والدفع ب�شقوط الكفالة مبرور اكرث من �شتة ا�شهر  ثانيا 
: بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤديا مبلغ 94.835.517 درهما والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ 2015/4/21 وحتى متام ال�شداد والزمتهم بامل�شروفات ومببلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 يف  الدعوى 2017/2156  جتاري جزئي 

ال�شادة املدعي عليه : را�شيل بيدير نو�ص فريدي 
مبا ان هناك دعوى مقامة �شدكم من قبل املدعي / بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع 

اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا خبريا م�شرفيا بالدعوى مبوجب احلكم ال�شادر به فاإننا 
ندعوكم حل�شور اجتماع اخلرة  وذلك يوم الربعاء  املوافق 2017/11/8 يف متام ال�شاعة 
احلادية ع�شر ظهرا مبقر مكتبنا انرتا لال�شت�شارات املالية ، ذلك بالعنوان التايل : دبي - 
حمي�شنة - �شارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 مقابل مركز كلداري 
لتعليم قيادة ال�شيارات  -  وبذات البناية يوجد بنك دبي  التجاري تليفون : 042206899 ، 
فاك�ص : 042206877 -  يرجى الطالع و اإح�شار كافة ما لديكم من م�شتندات واحلر�ص 

على احل�شور  يف املوعد اق�شاه
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
    د. علي را�شد الكيتوب 

  اعالن اجتماع خربة
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7811   

املنذر: �شركة الزاجل للعقارات 
املنذر اليه : مطعم بو�شبورو�ص اك�شري�ص - فرع - جمهول حمل القامة 

املو�شوع 
)مائتان وخم�شة   295.000 وق��دره  بذمته مببلغ  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وت�شعون الف درهم( م�شتحقات الجرة للفرتة من 2017/4/10 وحتى 2018/4/9 واخلا�شة ببدل ايجار 
حمل رقم 4 حمل رقم 5 مبنطقة جمريا الثالثة دبي رقم الر�ص 356 ملك ال�شيدة مرمي احمد �شعيد 
 -  02/03641/2017 رقم  اليجارية  الدعوى  يف   2017/5/24 بتاريخ  �شده  ال�شادر  للحكم  وفقا  وذلك 
جتاري ل�شنة 2017 يف مدة اق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذا العالن وال �شوف ي�شطر املنذر لتخاذ 
الدعاوى  واق��ام��ة  املخت�شة  ال�شلطات  اىل  اللجوء  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��الزم��ة  القانونية  الج����راءات  كافة 
التعوي�ص  مع  اليجارية  القيمة  كامل  وب�شداد  املوؤجرة  العني  باخالء  اليه  املنذر  ومطالبة  الق�شائية 

اجلابر للعطل وال�شرر وحتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7812   

املنذر: �شركة الزاجل للعقارات 
املنذر اليه : من�شور �شالح قنهم الرجوى  - جمهول حمل القامة 

املو�شوع 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد قيمة ال�شيك املرجتع مببلغ وقدره )95.00(  )ت�شعة الف 
ولغاية 2017/11/19 واخلا�شة  للفرتة من 2017/8/20   وخم�شمائة درهم( م�شتحقات الجرة 
ببدل ايجار مكتب رقم 401 منطقة امل��رر- دبي رقم الر���ص )31( وذلك خالل �شهر من تاريخ 
ن�شر هذا النذار ،  وال �شوف ي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له حقه 
يف مطالبة املنذر اليه ب�شداد كامل القيمة اليجارية مبا يف  ذلك اللجوء اىل ال�شلطات املخت�شة 
واقامة الدعاوى الق�شائية ومطالبة املنذر اليه بالعطل وال�شررومطالبته باخالء العني املوؤجرة 

وحتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1817
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ النوعيه ل�شناعة ال�شغال املعدنية للمباين - ذ م م  ترخي�ص 
جتاري رقم 606648 يرغبون  يف البيع والتنازل عن كامل  ح�شتهم البالغة 100% اىل ال�شادة / قطر 
لل�شناعات املعدنية للمباين - ذ م م  ترخي�ص جتاري رقم )553216(  تعديالت اخرى : مت تغيري 
ال�شم التجاري  من / النوعية ل�شناعة ال�شغال املعدنية للمباين - ذ م م  لي�شبح / قطر لل�شناعات 
املعدنية للمباين - ذ م م فرع 4  - مت تغيري ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل 

�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة فرع لرخ�شة حملية. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1818

اإماراتي  اجلن�شية يرغب   - ال عبداهلل  ال�شيد/ عبداهلل حممد احمد  بان  ليكن معلوما للجميع 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيدة / نيميلني زاباتا توجنول - 
فلبينية اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )الكرة الذهبية للمالب�ص الريا�شية( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة 
تعديالت   - بال�شارقة   القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )750035( رقم  رخ�شة  مبوجب 

اخرى : مت تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات(. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1819

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عثمان كمال - بريطانيا اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته 
البالغة 100%  ح�شة اىل ال�شيد/ عزيز اهلل �شليمان - افغاين اجلن�شية يف الرخ�شة )الرمال الذهبية لتجارة 
ال�شيارات امل�شتعملة وقطع غيارها - موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات( مبوجب الرخ�شة رقم )725854( - حيث 
مت خروج وكيل اخلدمات / جابر احمد احمد غريب البلو�شي ودخول وكيل خدمات اخر ال�شيد/ حممد خليل 
ابراهيم احلاج احلو�شني - ومت تغيري ال�شم التجاري من / الرمال الذهبية لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة وقطع 
غيارها اىل / الرمال الذهبية لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة - مت حذف من الن�شاط من / جتارة �شيارات الركاب 

امل�شتعملة ، جتارة قطع الغيار امل�شتعملة لل�شيارات اىل / جتارة �شيارات الركاب امل�شتعملة. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . 
فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2017/573    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �شده /1- بدر�شينيا  اوجن ري�ص  جمهول حمل القامة مبا اأن التظلم 
���ص م ع وميثله / ع��ب��داهلل ح��م��د  ع��ب��داهلل عمران  ال��وط��ن��ي -  ام القيوين  /ب��ن��ك 
املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من  التظلم  اقام عليك  ال�شام�شي - قد  العمران 
القرار ال�شادر يف الدعوى رقم 961/2017 منع من ال�شفر والر�شوم وامل�شاريف.    
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/11/12   ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م 
ايام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  اأو  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/7540  عمايل جزئي              

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- اأغ���ورا �شتاندز - م د م ����ص   جم��ه��ول حم��ل القامة 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د   - امل��دع��ي/ج��وزي��ل هوجايفا  اأن  مب��ا 
وتذكرة عوده مببلغ  درهم(  وقدرها )90000  املطالبة مب�شتحقات عمالية 
)40000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق 
2017/11/20  ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة رقم ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2153  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-الكيتوب ملقاولت البناء - �ص ذ م م   جمهول حمل القامة مبا 
اإت�ص كي فورم وورك �شي�شتم�ص - �ص م ح وميثله : عبدالرحمن  ان املدعي/ ميفا كي 
ال��زام املدعي عليها بان  اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها   ح�شن حممد املطوع -  قد 
بواقع 18% منذ  التفاقية  والفائدة  درهم(  للمدعية مبلغ وقدره )3.210.796  تدفع 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد مع الزامها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب 
املحاماة ، و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ���ص   9.30 ال�شاعة    2017/11/23 امل��واف��ق  
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3377  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-وليام اجباوا واميل  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - ال�شام�شي 
مببلغ وقدره )30.907.18 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.   ال�����ش��داد  وح��ت��ى    2016/11/20 م��ن  �شهريا   %2
اخلمي�ص املوافق  2017/11/9  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3146   تنفيذ جتاري  
اأب��وب��ك��ر ف����ريان كوتى  امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ف���ل���ورال ف����روت - ���ص ذ م م  2-  اىل 
ل�شركة  بالتوقيع  املخول  واملدير  �شريك  وب�شفته  نف�شه  عن   - ال�شومباتيل 
التنفيذ/بنك  ف��روت - �ص ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان طالب  فلورال 
اأبوظبي الوطني وميلثه : نوال زايد �شاملني ظبيك احلو�شني - قد اأقام عليك 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
)466038.99( درهم بالت�شامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10737  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-���ش��رك��ة م��ب��اين دمل��ا ل��ل��م��ق��اولت ال��ع��ام��ة ������ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /عبدالوحيد حممد �شوملان  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )8089 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB177935960AE ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
بالقاعة  �ص   15.00 ال�شاعة   2017/11/8 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/4290  تنفيذ عمايل 
 اىل املنفذ �شده/1- ايفر�شت للتكنولوجيا وال�شناعات املعدنية - �ص ذ م م   
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بريان غاكيالو -  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
بال�شافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )5769( درهم اىل طالب 
اىل مبلغ 709 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/4254  تنفيذ عمايل 
ان  القامة مبا  كو�شتني  جمهول حمل  الك�شي  املنفذ �شده/1-  اىل 
طالب التنفيذ/ وكالة يورال لل�شفر وال�شياحة - �ص ذ م م وميثله / 
يو�شف حممد ح�شن حممد البحر -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )6340( درهم  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3255   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- خمبز دبي دياليت - �ص ذ م م   جمهول حمل القامة 
 مبا ان طالب التنفيذ/�شيلفر لين جيت لتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م 
اأقام عليك الدعوى  وميثله / يو�شف حممد ح�شن حممد البحر- قد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )36367( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2694  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- كو�شو كوجنو حممد كوجنو جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  املدعي/�شمري عمر نوتوكاران قد  ان 
والر�شوم  دره���م   )80000( مبلغ  ب�����ش��داد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  الم���ر  ب��ا���ش��دار 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/11/21  ال�شاعة 8.30 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ص 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
يف الدعوى  رقم 2017/2547 جتاري كلي - ال�شارقة

املحتكمة : �شركة تايجر للمقاولت - ذ م م - وميثلها / وليد حممد حممد 
اإعالن املحتكم �شده الأول : باهالج راى داموال رام راكياين 

اعالن املحتكم �شد الثاين : �شاجناي جانواين  
بالن�شر يف الدعوى رقم 2017/2547 جتاري كلي - ال�شارقة 

مبوجب احلكم ال�شادر من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية فقد مت تعييني حمكما يف الدعوى املذكورة اعاله وقد 
عقدت جل�شة التحكيم الثانية يوم  اخلمي�ص املوافق 2017/11/2 يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحا مبكتب املحكم الهند�شي/ 
زكريا حممود عبدالعليم الكائن يف دبي مبنطقة ديرة - مركز ابوهيل التجاري الطابق الأول مكتب رقم )....( هاتف : 
2669246-04  فاك�ص : 2669245-04 ومت التوقيع على وثيقة مرجعية التحكيم من قبل مدير املحتكمة واملحكم واأمني 
ال�شر ، وقد تقرر منح املحتكم �شدهما مهلة نهائية حتى تاريخ 2017/11/9 للح�شور امام املحكم للتوقيع على وثيقة 
مرجعية التحكيم وتقدمي دفاعهم يف الدعوى وال �شوف يتم ال�شتمرار يف اجراءات التحكيم دون توقف ،  لذا يتوجب 
يف  دفاعكم  وتقدمي  التحكيم  مرجعية  وثيقة  على  للتوقيع  اأعاله  املذكور  املوعد  يف  اخلبري  مكتب  اىل  احل�شور  عليكم 
الدعوى ، وتطبيقا لن�ص املادة )208( من قانون الإجراءات املدنية فان اعمال التحكيم �شوف ت�شتمر حتى يف حالة تغيب 

احد الطرفني ما دام قد مت اخطاره ببدء اجراءات التحكيم بطريقة قانونية �شحيحة. 
املحكم     
م/ زكريا حممود عبد العليم  

اجتماع  خربة 

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                         اىل املدعي عليه/ الندى والنور ملقاولت البناء - �ص ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/11/16 ال�شاعة 8.30 �شباحا 

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على القل ويف حالة تخلفكم عن احل�شور فان 
بالنفاذ  احلكم  و�شمول  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  بال�شافة  احل�شوري  مبثابة  �شيكون  احلكم 

املعجل بال كفالة.  
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
2017/9964 عمايل جزئي 
2017/9888 عمايل جزئي 
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ا�شم املدعي
عبده خريي عبده ال�شباعي الوكيل 

ماهر جوده ابراهيم علي 

مبلغ املطالبة
18365 درهم + تذكرة العودة
22135 درهم + تذكرة العودة
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد ر�أ�ش �خليمة يح�صر 

�أفر�ح �ل�صويدي و�ملزروعي
•• راأ�ص اخليمة-وام:

ح�شر �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�ص اخليمة 
حفل الزفاف الذي اأقامته عائلة املرحوم را�شد حميد الغوي�ص ال�شويدي 

مبنا�شبة زفاف جنلها �شامل اىل كرمية ال�شيد �شامل علي املزروعي.
راأ�ص  ف��ن��دق  ال��ك��رى يف  اأق��ي��م يف �شالة الأف����راح  ال���ذي  كما ح�شر احل��ف��ل 
اخليمة عدد من ال�شيوخ و امل�شوؤولني واأعيان البالد واأبناء القبائل وجموع 
ال�شعبية  الأهازيج  من  جمموعة  اخلربية  الفرقة  وقدمت  املدعوين.  من 

الرتاثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه املنا�شبة ال�شعيدة.

�لعلم بيوم  �ل�صارقة” حتتفل  “تخطيط 
•• ال�شارقة-وام: 

�شاركت دائرة التخطيط وامل�شاحة يف ال�شارقة ام�ص باحتفالت بيوم العلم تزامنا مع احتفالت الدولة 
وكافة اجلهات والدوائر والوزارات الحتادية بهذه املنا�شبة الغالية.

وقام �شعادة امل�شت�شار �شالح بن بطي م�شت�شار الدائرة و�شعادة املهند�ص خالد بن بطي املهريي رئي�ص 
اللية  مبنطقة  الرئي�ص  مبقرها  للدائرة  الرئي�شي  املدخل  على  العلم  رفع  مرا�شم  بتد�شني  الدائرة 
بال�شارقة مب�شاركة موظفي ومراجعي الدائرة. واأكد �شعادة املهند�ص خالد بن بطي اأن “يوم العلم” 
اإماراتية  ل�شورة  وجت�شيداً  الغايل  للوطن  والنتماء  للقيادة  ال��ولء  لتجديد  وطنية  منا�شبة  ميثل 
العلم  وخدمة  وال��ولء  احلب  على  تاأكيداً  واملوؤ�ش�شات  البيوت  كل  فوق  فيها  الرايات  تخفق  م�شرقة 

ورفعته وبذل الروح من اأجله ليبقى �شاخماً خفاقاً قوياً ك�شموخ وقوة اأبناء الإمارات.
وعر موظفو الدائرة عن فخرهم واعتزازهم بعلم بالدهم وقيادتهم الر�شيدة التي اأ�ش�شت وطورت 
دائما  امللتف  ل�شعبها  واإ�شعاداً  واأكرثها حداثة  املنطقة  اأهم دول  وحدثت دولة الم��ارات لت�شبح من 

حول قيادته والذي ي�شحي دائما بالغايل والنفي�ص من اأجل رفعة بالده وتقدمها.

دعم وتوجيه رئي�ش �لدولة مكن �ملجل�ش �لوطني �الحتادي وعزز دوره
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عهد  يف  الحت���ادي  الوطني  املجل�ص  م�شرية  �شهدت 
مهمة  اهلل” حم��ط��ات  “ حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
خمتلف  مناق�شة  يف  الد�شتورية  اخت�شا�شاته  ممار�شة  من  املجل�ص  لتمكني 
الق�شايا التي لها عالقة بالوطن واملواطنني وتعزيز نهج ال�شورى وم�شاركة 
املواطنني يف �شنع القرار وذلك تنفيذا لرنامج التمكني الذي اأطلقه �شموه 

عام 2005م.
ا�شتطاعت هذه  الوطني الحت��ادي  القيادة احلكيمة للمجل�ص  وبف�شل دعم 
نهج  وتعزيز  الدميقراطية  املمار�شة  يف  خا�شا  منوذجا  تعطي  اأن  التجربة 
الإمارات  دولة  الرملاين يف  والعمل  امل�شاركة  م�شرية  ال�شورى حيث متيزت 
بالوعي كونها نابعة من ظروف واحتياجات دولة الإمارات منذ عقد املجل�ص 
1972 وذلك ترجمة لقناعة املغفور له  12 فراير  اأوىل جل�شاته بتاريخ 
باأهمية  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�ص  القائد 
الوطني وحتمل م�شوؤولياتهم حيث كان  العمل  املواطنني يف قيادة  م�شاركة 
يعتر املجل�ص اأحد املوؤ�ش�شات الد�شتورية التي من خاللها ترت�شخ وتتج�شد 

املمار�شة ال�شيا�شية وامل�شاركة يف عملية البناء والتنمية.
مبنا�شبة  كلمته  يف  اهلل”  حفظه   “ ال��دول��ة  رئي�ص  ال�شمو  �شاحب  واأع��ل��ن 
اليوم الوطني الرابع والثالثني يف الثاين من دي�شمر 2005م اأن املرحلة 
القادمة من م�شريتنا وما ت�شهده املنطقة من حتولت واإ�شالحات تتطلب 
تفعياًل اأكر لدور املجل�ص الوطني الحتادي ومتكينه ليكون �شلطة م�شاندة 
اأكر  اأن يكون جمل�شا  ومر�شدة وداعمة للموؤ�ش�شة التنفيذية و�شنعمل على 
خ من خالله  قدرة وفاعلية والت�شاقاً بق�شايا الوطن وهموم املواطنني ترت�شرّ
قيم امل�شاركة احلقة ونهج ال�شورى من خالل م�شار متدرج منتظم قررنا بدء 
تفعيل دور املجل�ص الوطني عر انتخاب ن�شف اأع�شائه من خالل جمال�ص 
امل�شاركة  بادئني م�شرية تكلل مبزيد من  الن�شف الخر  ام��ارة وتعيني  لكل 

والتفاعل من اأبناء الوطن.
وت�شمن برنامج متكني املجل�ص الوطني الحتادي اإجراء التعديل الد�شتوري 
وتنظيم  وناخبة  ع�شوة  امل���راأة  م�شاركة  وتعزيز  2009م  “1”ل�شنة  رق��م 
و2011م   2006 الأع��وام  خالل  جرت  والتي  املجل�ص  لع�شوية  انتخابات 
اأعداد الهيئات النتخابية من ما يقارب  و2015م والتي مت خاللها زيادة 
من �شبعة األف عام 2006 يف اأول جتربة انتخابية اإىل ما يقارب من 224 

األف ناخب عام 2015م.
ويج�شد زيادة اأعداد الهيئات النتخابية يف التجربة الثانية عام 2011 ما 
األ��ف ناخب وناخبة ويف   135 300 �شعف والتي بلغت ح��وايل  يقارب من 
انتخابات عام 2015م بن�شبة بلغت “ 66 باملائة” لتبلغ ما يقارب من 224 
األف ناخب وناخبة حر�ص القيادة الر�شيدة على متكني املواطنني للم�شاركة 
العمل  املجل�ص يف خمتلف جمالت  دور  وتعزيز  التنمية  الفاعلة يف م�شرية 
الوطني يف دولة الإم��ارات خا�شة اأن هذه النتخابات تختلف عن �شابقاتها 
اخلا�شة  الت�شهيالت  جلهة  اأو  ال��واح��د  ال�شوت  م��ب��داأ  تطبيق  جلهة  ���ش��واء 
ال�شفارات وه��ي بال �شك  ال��دول��ة من خ��الل  بالت�شويت حتى ملن هم خ��ارج 
اإج��راءات تعك�ص احلر�ص على تعزيز امل�شاركة ال�شعبية يف هذه النتخابات، 
على  الدولة  ت�شهدها  ال��ذي  التطور  لتواكب  الرملانية،  التجربة  وتطوير 

امل�شتويات كافة.
وقال �شاحب ال�شمو رئي�ص الدولة يف خطاب افتتاح الدور الأول من الف�شل 
الت�شريعي الرابع ع�شر يف 12 فراير 2007م اإن ما مييز جمل�شكم اليوم 
هو التواجد القوي للمراأة الأمر الذي يعك�ص الثقة الالحمدودة بقدراتها 
ودورها وم�شاهماتها الفاعلة يف دفع م�شرية العمل الوطني نحو اآفاق اأرحب 
التنفيذي والت�شريعي بكل اقتدار. ويف تعليق ل�شموه على  وممار�شة العمل 
م�شاركة املراأة يف النتخابات الأوىل قال اإذا كانت املراأة الإماراتية قد اأثبتت 
الجناز  اأن  يقني  على  فاإننا  الأوىل  النتخابية  التجربة  هذه  يف  ح�شورها 
الذي حتقق للمراأة بدخول املجل�ص الوطني الحتادي �شيتعزز م�شمونه من 
تهم  التي  الق�شايا  املقبلة خا�شة يف  ال��دورة  مناق�شات  اإ�شهاماتها يف  خالل 

املراأة والبناء الجتماعي للدولة.
واأ�شاد املجل�ص الوطني الحتادي بقرار �شاحب ال�شمو رئي�ص الدولة حفظه 
الوطني  للمجل�ص  الداخلية  الالئحة  ب��اإ���ش��دار   2016 ل�شنة   1 رق��م  اهلل 
الحتادي الأمر الذي �شي�شهم يف متكني املجل�ص من ممار�شة اخت�شا�شاته 
باأعمال  املتعلقة  التعديالت  م��ن  ع���ددا  اجل��دي��دة  ال��الئ��ح��ة  ت�شمنت  حيث 
اللجان وم�شمياتها واخت�شا�شاتها ب�شكل دقيق واخت�شا�شات اأجهزة املجل�ص 

وتطوير املمار�شة الرملانية خا�شة يف اجلانب الت�شريعي ف�شال عن تطوير 
الدبلوما�شية الرملانية بو�شع مادة تتعلق باإن�شاء ال�شعبة الرملانية.

يلغى  اأن���ه  على  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  ال�شمو  �شاحب  ق���رار  ون�����ص 
املر�شوم الحتادي رقم “97” ل�شنة 1977م بالالئحة الداخلية للمجل�ص 
الوطني الحت��ادي وين�شر القرار يف اجلريد الر�شمية ويعمل به من تاريخ 
�شدوره هذا وقد �شدرت اأول لئحة داخلية للمجل�ص بتاريخ 2 مايو 1972 
حلت  ج��دي��دة  لئحة  و���ش��درت  األغيت  اأن  اإىل  بها  العمل  وا�شتمر  مبر�شوم 

حملها باملر�شوم الحتادي رقم 97 ل�شنة 1977.
و���ش��اه��م امل��ج��ل�����ص ع��ل��ى م���دى اأك����رث م���ن اأرب���ع���ة ع��ق��ود م���ن خ���الل ممار�شة 
التي طالت جميع  الت�شريعية  اخت�شا�شاته الد�شتورية يف تطوير املنظومة 
القطاعات وتبنى التو�شيات خالل مناق�شة خمتلف الق�شايا الوطنية فقد 
اأقر املجل�ص على مدى 571 جل�شة عقدها خالل �شتة ع�شر ف�شال ت�شريعيا 
تو�شياته  ب�شاأنها  تبنى  عاما  مو�شوعا   311 وناق�ص  قانون  م�شروع   602

ووجه 760 �شوؤال اإىل ممثلي احلكومة واأ�شدر 75 بيانا.
نظم  املنطقة  دول  م�شتوى  على  نوعها  من  الأوىل  هي  برملانية  �شابقة  ويف 
ع�شر  ال�����ش��اد���ص  الت�شريعي  الف�شل  ب��داي��ة  م��ع  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ص 
احلايل الذي بداأ بتاريخ 18 نوفمر 2015م امللتقى الت�شاوري الرملاين 
ا�شرتاتيجية  اأول  امل�شتقبل” ملناق�شة و�شع  “ ا�شت�شراف  الأول حتت عنوان 
الدولة  وتوجهات  امل�شتجدات  وملواكبة  الإجن����ازات  اأف�شل  لتحقيق  �شاملة 
التمكني  خطاب  ت�شمنها  التي  املوجهة  واملبادئ  الوطنية  للمرتكزات  وفقاً 
ال�شيا�شي الذي اأعلنه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 

الدولة “حفظه اهلل” عام 2005م.
وت�شمنت اخلطة الرملانية للمجل�ص �شتة اأهداف تتمثل يف تر�شيخ الوحدة 
مع  يتوافق  مبا  الت�شريعية  املنظومة  وتعزيز  ال�شاحلة  واملواطنة  الوطنية 
يف  ي�شاهم  مبا  للمجل�ص  الرقابي  بالدور  والرت��ق��اء  العاملية  املعايري  اأف�شل 
دور  خ��الل  من  للدولة  اخلارجية  ال�شيا�شية  ودع��م  الم���ارات  روؤي��ة  حتقيق 
ريادي متميز للدبلوما�شية الرملانية وتعزيز التوا�شل وامل�شاركة املجتمعية 
برملاين  اأداء  لتحقيق  املجل�ص  لأجهزة  الداخلية  القدرات  وتطوير  الفاعلة 
الت�شريعية  املوؤ�ش�شات  اأداء  يف  املت�شارعة  ال��ت��غ��ريات  ملواكبة  وذل���ك  متميز، 
عاملياً وال�شتجابة لتحديات امل�شتقبل وال�شتعداد للتعامل معها وفق خطط 
دقيقة وروؤى علمية وا�شحة، واآليات وبرامج عمل متكاملة تتما�شى مع نهج 
دولتنا على �شعيد ت�شجيع التخطيط والبداع والتميز والبتكار يف خمتلف 
املجالت. وحر�ص املجل�ص لدى �شياغة امل�شاريع واملبادرات اخلا�شة باخلطة 
واأن  فيها  ال��واردت��ني  والر�شالة  للروؤية  دقيقة  ترجمة  جمملها  يف  تكون  اأن 
تكون الروؤية امل�شتقبلية هي “جمل�ص وطني فاعل ي�شارك يف حتقيق تطلعات 
�شعب الحتاد” واأن تكون الر�شالة هي “متثيل �شعب الحتاد من خالل اأداء 
متميز لأدوار املجل�ص الت�شريعية والرقابية ودبلوما�شيته الرملانية ك�شلطة 
ال�شيا�شية  امل�شاركة  وتعزيز  التنفيذية  لل�شلطة  ومر�شدة  وم�شاندة  داعمة 
الوطنية  الوحدة  يف  املتمثلة  واملواطنة  الوطن  بقيم  مت�شلحني  للمواطنني 

وامل�شاركة وال�شفافية وال�شتقاللية وامل�شداقية”.
امللتقى  2017م  �شبتمر   17 ب��ت��اري��خ  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ص  وع��ق��د 
للخطة  التنفيذية  الأط����ر  مناق�شة  ب��ه��دف  ال��ث��اين  ال���رمل���اين  ال��ت�����ش��اوري 
الد�شتورية  اخت�شا�شاته  ممار�شة  م��ن  املجل�ص  ميكن  مب��ا  ال�شرتاتيجية 
وتطوير اآليات العمل وفق ال�شرتاتيجية الرملانية التي باتت متثل الإطار 
املوؤ�ش�شي واملنهجي الذي ي�شتند عليه املجل�ص يف اأداء دوره الت�شريعي والرقابي 
والتطوير  التنمية  جهود  تعزيز  يف  ي�شاهم  مب��ا  الرملانية  والدبلوما�شية 
على  املواطنني  مع  الفاعل  والتوا�شل  املجتمعة  امل�شاركة  وتعزيز  الدولة  يف 
امل�شتويات كافة ليكون املجل�ص ممثال فاعال لل�شعب يعك�ص �شوته وتطلعاته. 
وجرى خالل امللتقى مناق�شة تطوير اأدوات العمل الرملاين وتطوير اأعمال 
اللجان ف�شال عن مناق�شة ا�شت�شراف امل�شتقبل والبتكار وال�شتثمار يف القوة 
عقد  مت  كما  التنموية  احلكومة  جهود  لدعم  املجل�ص  واق��رتاح��ات  الناعمة 
جل�شة ع�شف ذهني حل�شد جهود وطاقات وخرات اأع�شاء املجل�ص والأمانة 
حتقيق  يف  ت�شاهم  التي  واملبتكرة  الإبداعية  الأف��ك��ار  وت��ب��ادل  لطرح  العامة 
التميز يف الأداء واعتماد اآليات التفكري املنهجي للخروج باأف�شل التو�شيات 

واملبادرات لدعم اخلطط احلكومة التنموية.
ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  الوطني الحت��ادي يف عهد �شاحب  املجل�ص  وعقد 
هي:  ت�شريعية  ف�شول  اهلل” ثالثة  “حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د 
اأعماله بتاريخ  2007م واختتم  12 فراير  الرابع ع�شر الذي بداأ بتاريخ 
2011م  نوفمر   15 بتاريخ  بداأ  الذي  ع�شر  واخلام�ص  2--2011م   8

بداأ  ال��ذي  ع�شر  وال�شاد�ص  2015م  نوفمر   14 بتاريخ  اعماله  واختتم 
بتاريخ 18 نوفمر 2015م ويكون بذلك املجل�ص قد عقد 12 دور انعقاد 

عادي ودور انعقاد غري عادي.
وعلى مدى ثالثة ف�شول ت�شريعية منذ عام 2007م عقد املجل�ص الوطني 
الحتادي ولغاية اجلل�شة الأوىل من دور النعقاد العادي الثالث من الف�شل 
 ”163 “ واأق��ر خاللها  ناق�ص  “ 158” جل�شة  ال�شاد�ص ع�شر  الت�شريعي 
وناق�ص  وبنودها  موادها  من  ع��ددا  وا�شتحدث  ع��دل  اأن  بعد  قانون  م�شروع 
واملوؤ�ش�شات  الوزارات  من  العديد  �شيا�شات  تناولت  عاما  “ 63” مو�شوعا 
والهيئات واملجال�ص واملراكز والرامج الحتادية يف خمتلف املجالت بهدف 
اأهدافها  وحتقيق  ال�شاملة  التنمية  م�شرية  دعم  اإىل  الرامية  اجلهود  تعزز 
التنموية يف �شتى املجالت ووجه ال�شادة اأع�شاء املجل�ص “549” �شوؤال اإىل 
“ بيانا تناولت خمتلف   22 “ اإ�شدار املجل�ص  ممثلي احلكومة ف�شال عن 
الق�شايا الوطنية، واطالعه على “ 364” اتفاقية ومعاهدة دولية عر�شت 

على املجل�ص.
خالل  عقدهما  انعقاد  دوري  م��دى  على  الحت���ادي  الوطني  املجل�ص  واأق���ر 
 2015 نوفمر   18 بتاريخ  ب��داأ  ال��ذي  ع�شر  ال�شاد�ص  الت�شريعي  الف�شل 
ما يقارب من 32 م�شروع قانون بعد اأن عدل وا�شتحدث عددا من موادها 
من  ق���در  اأك���ر  ملناق�شة  جل�شاته  ج��دول��ة  ع��ل��ى  املجل�ص  وح��ر���ص  وب��ن��وده��ا 
تنفيذا  وذل��ك  واملواطنني  الوطن  تهم  التي  والق�شايا  القوانني  م�شروعات 
منوذجا  تعد  التي   -2021  2016 ل��الأع��وام  الرملانية  لال�شرتاتيجية 
للعمل الرملاين املتوازن احلكيم الذي يقدم كل ما هو اأف�شل لإ�شعاد �شعب 
الإمارات ودعم توجهات القيادة احلكيمة يف حتقيق م�شلحة الوطن واملواطن 

وتعزيز مكانة الدولة عاملي.
تو�شية   123 ع�شر  ال�����ش��اد���ص  الت�شريعي  الف�شل  خ���الل  املجل�ص  وت��ب��ن��ى 
والتعليم  الرتبية  قطاعات  تناولت  عامة  مو�شوعات  ع�شرة  مناق�شة  خالل 
والبحث العلمي والتعليم العايل والبيئة والعدل والنقل واخلدمات املقدمة 
للمتعاملني كما وجه “ 102” �شوؤال اإىل ممثلي احلكومة تناولت خمتلف 

القطاعات.
لها  التي  الأ�شئلة  وتوجيه  املو�شوعات  من  لعدد  املجل�ص  مناق�شة  ويج�شد 
عالقة بال�شحة ووقاية املجتمع وحماية املجتمع من املواد املخدرة وتنظيم 
والإ�شكان  وال�شحة  والتعليم  والرتبية  العلمي  والبحث  الت�شالت  قطاع 
واملعا�شات  للمواطنني  اخل��دم��ات  اأف�����ش��ل  وت��وف��ري  واملقايي�ص  وامل��وا���ش��ف��ات 
روؤية  وامل��راأة وال�شباب حر�شة على ترجمة  والإ�شكان وال�شوؤون الجتماعية 
دولة  ري���ادة  تعزيز  يف  امل�شاهمة  على  حر�شه  امل��واط��ن��ني  وتطلعات  ال��ق��ي��ادة 

الإمارات يف تطوير اخلدمات التي تقدمها يف �شتى القطاعات.
على  واملوؤقتة  الدائمة  الحت��ادي  الوطني  املجل�ص  ن�شاطات جلان  وبلغ عدد 
مدى دوري انعقاد ما يقارب من 255 ن�شاطاً ا�شتغرقت حوايل 574 �شاعة 
العامة  واملو�شوعات  القوانني  م�شروعات  مبناق�شة  اخلا�ص  عملها  اطار  يف 
للمجل�ص  ورفعها  التو�شيات  لأه��م  وت�شمينها  ب�شاأنها  تقاريرها  واإع����داد 
ملناق�شتها حتت القبة بح�شور ممثلي احلكومة ونظمت لإجناز اأعمالها على 
امليدانية  ال��زي��ارات  من  بعدد  وقامت  نقا�شية  حلقات  ثالث  الأف�شل  الوجه 
وذوي  والأهلية  احلكومية  والقطاعات  املوؤ�ش�شات  خمتلف  مع  توا�شلت  كما 
وتفح�ص  الق�شايا  حقيقة  على  ق��رب  ع��ن  للوقوف  والخت�شا�ص  اخل��رة 
امل�شكالت، وال�شتماع لآراء ومقرتحات املواطنني وكل اجلهات املعنية وكذلك 
ومو�شوعات  قوانني  م�شروعات  من  تناق�شه  ما  ب�شاأن  املخت�شة  اجلمعيات 

عامة و�شكاوى.
عر  الحت���ادي  الوطني  للمجل�ص  الإم��ارات��ي��ة  الرملانية  ال�شعبة  وحققت 
ممار�شتها لأرقى معايري الدبلوما�شية الرملانية التي تواكب خاللها �شيا�شة 
م�شتوى  على  “150” ن�شاطا  يف  م�شاركتها  خ��الل  من  اخلارجية  الدولة 
املتخ�ش�شة  واملوؤمترات  الرملانية  والزيارات  والدولية  الإقليمية  الحتادات 
العديد من النتائج الإيجابية من اأبرزها : التعبري عن مواقف الدولة اإزاء 
خمتلف الأحداث والق�شايا الوطنية والإقليمية والدولية وتعزيز عالقات 
املجالت  يف  العامل  و�شعوب  وبرملانات  دول  مع  والتوا�شل  والتعاون  الأخ��وة 
كافة ل �شيما الرملانية منها وتفعيل اأجهزة املوؤ�ش�شات الرملانية يف خمتلف 
جمالت عملها ومعاجلة خمتلف الق�شايا التي ُطرحت على جداول اأعمالها 
الحت���ادات  وم�����ش��اري��ع  اأع��م��ال  يف  املتنامي  املجل�ص  دور  يعك�ص  ال���ذي  الأم���ر 
واملوؤمترات الرملانية واإدراكه لأهمية ما ت�شطلع به املوؤ�ش�شات الرملانية من 

م�شوؤولية وما تقوم به من ن�شاط وما متتلكه من اآليات عمل.
ويعد التوا�شل مع املواطنني وخمتلف فعاليات املجتمع واإ�شراكهم يف �شنع 

باأهمية  منه  اإدراك����ا  الحت���ادي  الوطني  املجل�ص  اأول��وي��ات عمل  م��ن  ال��ق��رار 
ال�شاملة  التنمية  امل�شاهمة يف م�شرية  املواطنون يف  الدور الذي ي�شطلع به 
امل�شتدامة واملتوازنة ويحر�ص املجل�ص با�شتمرار على تطوير اأدوات توا�شله 
مقار  ت�شمل  التي  امليدانية  ال��زي��ارات  خ��الل  مواقعهم من  املواطنني يف  مع 
بع�ص الوزارات واملوؤ�ش�شات الحتادية يف خمتلف اأرجاء الدولة وموا�شلة عقد 
واملجتمعية  احلكومية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  ممثلي  ودعوة  النقا�شية  احللقات 
والخت�شا�ص  اخل����رة  وذوي  ال�����راأي  واأ����ش���ح���اب  ال���ع���ام  ال��ن��ف��ع  وج��م��ع��ي��ات 
يتبناها  التي  املو�شوعات  حول  ومقرتحاتهم  واآرائهم  باأفكارهم  لال�شتنارة 
اإىل  بالإ�شافة  �شاأنها  يف  املنا�شبة  القرارات  اإىل  للتو�شل  ويناق�شها  املجل�ص 

تطوير وتعزيز كافة قنوات التوا�شل الأخرى املتاحة.
ويحر�ص املجل�ص على دعوة ممثلي خمتلف املوؤ�ش�شات الر�شمية والتعليمية 
والثقافية وغريها حل�شور جل�شات املجل�ص وخا�شة طلبة املدار�ص واجلامعات 

لأنهم قادة امل�شتقبل.
املتجددة  الوطنية  املنا�شبات  ا�شتثمار  اإىل  دوؤوب  ب�شكل  املجل�ص  ي�شعى  كما 
اأراء من  اأو  باأية مقرتحات  املواطنني ويرحب  تفاعله وتوا�شله مع  لتعزيز 
املواطنني واجلمهور مبا فيه املخت�شون واملعنيون لال�شرت�شاد باآرائهم لدى 

مناق�شة اأية مو�شوعات.
اأول��وي��ات عمل  م��ن  ال��ق��رار  واإ���ش��راك��ه يف �شنع  املجتمع  م��ع  التوا�شل  وي��ع��د 
به  ي�شطلع  ال���ذي  ال���دور  باأهمية  منه  اإدراك����ا  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ص 
املواطنون يف حتقيق التنمية ال�شاملة امل�شتدامة واملتوازنة ويحر�ص املجل�ص 
اأدوات توا�شله مع املواطنني يف مواقعهم من خالل  با�شتمرار على تطوير 
الزيارات امليدانية لأع�شاء املجل�ص وجلانه التي �شملت مقار بع�ص الوزارات 
احللقات  عقد  وموا�شلة  ال��دول��ة  اأرج���اء  خمتلف  يف  الحت��ادي��ة  واملوؤ�ش�شات 
النقا�شية ودعوة ممثلي خمتلف املوؤ�ش�شات احلكومية واملجتمعية وجمعيات 
النفع العام واأ�شحاب الراأي وذوي اخلرة والخت�شا�ص لال�شتنارة باأفكارهم 
ويناق�شها  املجل�ص  يتبناها  التي  املو�شوعات  ح��ول  ومقرتحاتهم  واآرائ��ه��م 
للتو�شل اإىل القرارات املنا�شبة يف �شاأنها بالإ�شافة اإىل تطوير وتعزيز كافة 

قنوات التوا�شل الأخرى املتاحة.
والتعليمية  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  ممثلي  دع���وة  على  املجل�ص  يحر�ص  كما 
والثقافية وغريها حل�شور جل�شات املجل�ص وخا�شة طلبة املدار�ص واجلامعات 
املجتمع  �شرائح  خمتلف  مع  التوا�شل  تعزيز  وبهدف  امل�شتقبل  ق��ادة  لأنهم 
املبا�شر مع  الفعال  التوا�شل  العديد من قنوات  املجل�ص على تطوير  يعكف 
اإىل  دوؤوب  ب�شكل  الدولة، وي�شعى  اإم��ارات  املجتمع يف كافة  خمتلف فعاليات 
ا�شتثمار املنا�شبات الوطنية املتجددة لتعزيز تفاعله وتوا�شله مع املواطنني.

فيه  مبا  واجلمهور  املواطنني  من  اأراء  اأو  مقرتحات  باأية  املجل�ص  ويرحب 
مو�شوعات،  اأي��ة  مناق�شة  ل��دى  باآرائهم  لال�شرت�شاد  واملعنيون  املخت�شون 
ويحر�ص على التفاعل بكل م�شوؤولية مع هذه املقرتحات والإجابة عليها مبا 

يخدم م�شرية تقدم الوطن وخدمة املواطنني.
فعاليات  خمتلف  وم��ع  وتفعليه  امل��واط��ن��ني  م��ع  التوا�شل  تعزيز  ويكت�شب 
املجتمع وجميع املوؤ�ش�شات على ال�شعيد الداخلي واملوؤ�ش�شات الرملانية على 
ال�شعيد اخلارجي اأهمية خا�شة لدى املجل�ص واأمانته العامة ويحتل اأولوية 
لدى و�شع اخلطط وال�شرتاتيجيات من خالل التطوير امل�شتمر والدوؤوب 
املجل�ص  وفعاليات  باأن�شطة  ال�شلة  ذات  ال��رام��ج  واأف�شل  اأح���دث  وتطبيق 
اأجهزته  عمل  جم���الت  وخمتلف  الد�شتورية  لخت�شا�شاته  ممار�شته  يف 
الرملانية لإثراء الثقافة الرملانية وتعزيز الوعي لدى الراأي العام بدوره 

وملواكبة تطور م�شرية احلياة الرملانية يف الدولة.
تطبيقاً  املنطقة  دول  برملانات  اأك��رث  م��ن  الحت���ادي  الوطني  املجل�ص  ويعد 
الأمانة  ل�شعي  ترجمة  وذلك  املتميزة  الرملانية  والرامج  التقنيات  لأدوات 
العامة لبذل اجلهود الدوؤوبة نحو التميز يف الأداء املوؤ�ش�شي وتقدمي خدمات 
الأفكار  وخلق  امل�شتفيدين  جمهور  توقعات  تفوق  عالية  ج��ودة  ذات  برملانية 
ذات الطابع الرملاين ال�شرتاتيجي امل�شتدام لدعم تنمية الكوادر الب�شرية 
املواطنة واإدام��ة التميز يف خمتلف جوانب الأداء الكلي لها من خالل ن�شر 

ثقافة التميز واجلودة وجعل اجلودة قيمة عليا من القيم املوؤ�ش�شية.
وحتر�ص الأمانة العامة للمجل�ص على ا�شتخدام اأحدث الرامج والأنظمة 
التكنولوجيا  جم���الت  يف  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  وتطبيق  ون��ق��ل  الإل��ك��رتون��ي��ة 
احلديثة وتقنية املعلومات لإجناز جميع ما يتعلق بعمل املجل�ص اإلكرتونيا 
واملوؤ�ش�شات  الأخرى  املجل�ص مع اجلمهور والرملانات  بهدف تعزيز توا�شل 
العامة  والأمانة  الأع�شاء  التوا�شل مع  الدولة وت�شهيل عملية  املختلفة يف 

واجلمهور وت�شهيل عمل موظفي الأمانة العامة.

حممد بن نهيان بن ركا�ش : يوم �لعلم رمز وحدتنا وم�صدر فخرنا
ن��ه��ي��ان بن  ب��ن  ق���ال ال�شيخ حم��م��د 
العلم«  ب�« يوم  اإن الحتفال  ركا�ص 
والنتماء  للقيادة  ل��ل��ولء  جت��دي��د 
اأ�شمى  ي��ج�����ش��د  ال����غ����ايل،  ل��ل��وط��ن 
بف�شل  وال��ت��الح��م  ال��وح��دة  معاين 
من اهلل تعاىل ثم بعزمية املوؤ�ش�شني 
روؤيتهم  ال��ذي��ن جت����اوزت  الأوائ�����ل 
وب�شريتهم احلا�شر لتالم�ص اآفاق 

امل�شتقبل.
وق��ال: يبقى علم الإم���ارات عنوان 
وانتماء  ولء  وق�شة  و�شعب  وط��ن 
للهوية  ورم��������زاً  الحت�������اد  ل����دول����ة 
ال���وط���ن���ي���ة ي�������روي ح���ك���اي���ة وط���ن 

وبهذه  يل  ويطيب  �شعب.  وانتماء 
اإىل  وف��اء  كلمة  اأ�شجل  اأن  املنا�شبة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال���دول���ة،  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص  اآل  زاي�����د 
ال�شمو  �شاحب  واأخيه  اهلل،  حفظه 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيح 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي ،رع������اه اهلل ، 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
، واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 

املجل�ص الأعلى حكام الإمارات.

لقاء جمعية �ل�صحوح ومرور �ملناطق �خلارجية يدعو ليوم عاملي حلو�دث �ل�صباب
•• اأبوظبي-الفجر : 

عر �شعادة عبداهلل را�شد بن لقيو�ص 
ادارة جمعية  رئي�ص جمل�ص  ال�شحي 
ال�شحوح للرتاث الوطني يف ابوظبي 
عن بالغ تقديره للتوجيهات واملتابعة 
ال�شيخ  �شمو  اول  للفريق  ال�شامية 
�شيف بن زايد ال نهيان نائب رئي�ص 
جمل�ص الوزراء  وزير الداخلية  من 
من  ع��ام��ة  ال�شرطي  للعمل  تطوير 
ج��م��ي��ع ال��ن��واح��ي وال����ذي م��ن �شاأنه 
ت��ك��ري�����ص ق����واع����د الأم�������ن والأم�������ان 
اجلميع  ط��م��اأن��ي��ن��ة  راح�����ة  وك���ف���ال���ة 
بجهود  وم�������ش���ي���دا   ، و����ش���الم���ت���ه���م 
ت��ق��دمي  املزيد  اأب��وظ��ب��ي يف  ���ش��رط��ة 
من اخلدمات والتوا�شل املبا�شر مع 
اجلمهور من خالل القنوات املتعددة 
التي  املفتوحة  واللقاءات  واملجال�ص 
ت��ع��زز ت��ل��ك ال�����ش��راك��ة ���ش��م��ن نطاق 

اإ�شعاد املجتمع.
و�شكر رئي�ص اجلمعية وفد ال�شرطة 
املرورية  ال��ت��وع��ي��ة  يف  امل���ب���ادرة  ع��ل��ى 
ال�شالمة  ط�����رق  ع����ن  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
ت�شب  والتي  ال�شباب  اثناء  املرورية 
تاحر�ص  والتي  اجلمهور  خدمة  يف 
و�شرطة  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ع��ل��ي��ه��ا 

املجتمع  م�شلحة  اج��ل  من  ابوظبي 
باملحافظة على اأمنه و�شالمته.

ال�شحوح  ج��م��ع��ي��ة  اق����رتح����ت   كما 
اعتماد  ابوظبي  يف  الوطني  للرتاث 
يوم عاملي للتوعية با�شرار ا�شتخدام 

الطريق خالل انت�شار ال�شباب.
موا�شلة  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  واأك�����دت 
واإدخال  تطوير وحتديث اخلدمات، 
التكنولوجية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأف�������ش���ل 
ال�شرطي  ال���ع���م���ل  يف  ال���ع�������ش���ري���ة 
توعية  ج����ه����ود  ودع��������م  احل������دي������ث، 
اجلرمية،  من  الوقاية  يف  اجلمهور 
امل����رور حفاظاً  واحل����د م��ن ح����وادث 
قيم  وتعزيز  اجلميع،  �شالمة  على 

الظاهري،  ب��راك  ب��ن  ع��ب��داهلل  �شامل 
اإدارة مرور املناطق اخلارجية  مدير 
يف م��دي��ري��ة امل���رور وال���دوري���ات، عن 
جهود �شرطة اأبوظبي، وحر�شها على 
وال�شتماع  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي 
ومقرتحاتهم  اجل��م��ه��ور  اآراء  اإىل 
وامل�شاهمة  ال��ع��م��ل  حت��دي��ث  ب�����ش��اأن 
خدماتها،  مب��ن��ظ��وم��ة  الرت���ق���اء  يف 
يف  واأه��م��ي��ت��ه��ا  امل���ب���ادرات  م�شتعر�شاً 
ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح��دي��ث امل��ت��وا���ش��ل يف 
وتر�شيخ  ال�شرطة،  قطاعات  جميع 
ث���ق���اف���ة ال�������ش���الم���ة امل�����روري�����ة لدى 
الأف��راد، ودوره��م يف معاونة عنا�شر 

ال�شرطة.

راحة  اأج��ل  من  وال�شعادة  الإيجابية 
املجتمع.

جل�شة  يف  ال���������ش����رط����ة  وت�����ن�����اول�����ت 
ا�شت�شافتها جمعية ال�شحوح للرتاث 
الوطني يف ابوظبي يف قاعة اكادميية 
نادي الوحدة يف منطقة ال�شهامة يف 
عبداهلل  بح�شور  �شعادة  ال�شهامة 
و�شعادة  الأك��ادمي��ي��ة  مدير  ال�شيفي 
ال�شحي  لقيو�ص  ب��ن  را���ش��د  ع��ب��داهلل 
رئ��ي�����ص اجل��م��ع��ي��ة واع�����ش��اء جمل�ص 
ن�شر  تعميق  يف  م��ب��ادرات��ه��ا  الدارة 
ثقافة ال�شالمة املرورية يف املجتمع، 

مب�شاركة ابناء املنطقة.
العميد  ���ش��ع��ادة  املجل�ص  يف  وحت���دث 

ال�شعادة  دوري��ة  م��ب��ادرة  اإىل  وتطرق 
اأكرث  اإىل جعل »الطرق  التي تهدف 
اللتزام  ثقافة  بن�شر  و�شالمة«  اأمناً 
مبادرة  واإىل  وامل��رور  ال�شري  بقواعد 
تعمل  التي  املرورية  الأطفال  دوري��ة 
على غر�ص الوعي والثقافة املرورية 
لدى الن�صء، ودوريات اأطفال امليدان، 
املنقذ وامل�شعف، والإطفائي ال�شغري، 
والتي تر�شخ ثقافة ال�شالمة العامة 
وطرق  امل���ه���ارات  وتعليمهم  ل��دي��ه��م 
جتنب  وكيفية  ال�شحيحة،  الوقاية 
للتعامل  مهيئني  ليكونوا  املخاطر، 
ال��ت��ي حت����دث، باتباع  م��ع احل�����وادث 
خطوات وتعليمات ال�شالمة العامة.

فقدان �شهادةاأ�شهم
فقدت املدعوة / �شعيدة �شالح عبداهلل العامري 
���ش��ه��ادة ا���ش��ه��م ����ش���ادرة م��ن م�����ش��رف اأبوظبي 
ال�شهادة  رق��م   151 ال�شهم  ع��دد  ال���ش��الم��ي 
على  الت�شال  يجدها  من  فعلى   105733

رقم 0504483480

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو /جونل نافارو 
الفلبني   ، ت���وم���وت���ورج���و 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )0092252( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1833
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/  �شاري�شما يريكي يريكي لك�شمي كومار 
البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  اجلن�شية  هندية    -
- هندية اجلن�شية  توما�ص  بوليكل  ال�شيدة / جهان�شي  اىل  100%  وذلك 
  )527787( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شيدات(  لتجميل  داليا  )�شالون  يف 
تعديالت :  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن 
للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 

تاريخ هذا العالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

 اعالن بورود التقرير بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/501  ا�شتئناف جتاري                    

م  م  ذ  �ص   - التجارية  للو�شاطة  اك�شنتيال ميدي�شت  املدعى عليه/1-   اىل 
م   م  ذ  �ص   - ت��داول مي   -3 م  م  ذ  �ص   - 2-اك�شنتيال ميدي�شت لال�شتثمار 
اب��راه��ي��م خليل عي�شى العدم   امل��دع��ي /  جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
قررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   - املازمي  نا�شر  �شالح  علي  احمد   / وميثله 
اعاله.  امل���ذك���ورة  ال��دع��وى  يف   2017/10/1 ب��ت��اري��خ  امل��ن��ع��ق��دة   بجل�شتها 
حتددت  وقد  الدعوى  يف  املنتدب  اخلبري  ال�شيد  تقرير  ب��ورود  اخطاركم 
جل�شة يوم الحد  املوافق 2017/11/5  ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم 

ch2.D.19  للتعقيب على التقرير.
ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/227  ا�شتئناف عقاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-م�شنع الإم��ارات للورق املحدودة  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك الفجرية الوطني - فرع دبي 
قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/498 عقاري 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   2017/5/7 بتاريخ  كلي 
 ch1.C.11 بالقاعة رقم  ال�شاعة 10.00 �شباحا    2017/11/15
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/1530  ا�شتئناف عمايل    

 - الرجالية  املالب�ص  خلياطة  �شمرة  ب��ن   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /في�شل خمتار خمتار اأحمد 
قد ا�شتاأنف  احلكم ال�شادر بالدعوى رقم  2017/1691 عمايل جزئي 
املوافق  الح��د   ي��وم  لها جل�شه  بتاريخ 2017/8/6 وح��ددت  ال�شادر 
 ch2.D.18 2017/11/12   ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/6311  عمايل جزئي             
م   جمهول حمل  م  ذ  �ص   - املباين  ل�شيانة  املدعى عليه/1- هو دي كري  اىل 
عليك  اأق��ام  قد    - خالد  عا�شف ملك حممد  املدعي/حممد  اأن  الق��ام��ة مبا 
درهم(   33263( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف  رق���م ال�شكوى 
املوافق  الث���ن���ني   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB174922661AE(
2017/11/20  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  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/9540  عمايل جزئي             

جمهول  ال��ط��ل��ب��ات   تو�شيل  خل��دم��ات  ا�شتلم  ي��ال   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  حمل القامة مبا ان املدعي / ا�شف ف��اروق غالم ح�شن - قد 
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 )6741 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
الربعاء    ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   )MB177248120AE(ال�شكوى
مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�شي   مبكتب  �ص   8.30 ال�شاعة    2017/11/8 املوافق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/10141  عمايل جزئي             

���ص ذ م م  جمهول  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة -  ل��ت��ج��ارة  امل��دث��ر  امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-  اىل 
اأق���ام عليك  امل��دع��ي / ع��دي��ل غ��ف��ار عبدالغفار - ق��د  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
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 )55500 
وامل�����ش��اري��ف ورقم  وال��ر���ش��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )2000  وت���ذك���رة  دره����م( 
ال�شكوى)MB177738402AE( وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
2017/11/5  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة رقم Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/10376  عمايل جزئي             

����ص ذ م م   ال��ت��ن��ظ��ي��ف -  ���ش��ت��ار خل���دم���ات  ب��ي��وت��ي��ف��ل  امل���دع���ي ع��ل��ي��ه /1-  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / ره��ي��ا ك��اراب��ال��و ك���روز - ق��د اأقام 
 16211( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
وامل�����ش��اري��ف ورقم  وال��ر���ش��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )2000  وت���ذك���رة  دره����م( 
الربعاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   )MB177814071AE(ال�شكوى
ch1.A.1  لذا فاأنت  املوافق 2017/11/8  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة رقم 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/7994  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-البحر واجلو للتخلي�ص - �ص �ص م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ زملى عبداملراد - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
ع��ودة مببلغ )1500  وتذكرة  دره��م(  وقدرها )26800  مب�شتحقات عمالية 
 )MB175751784AE(والر�شوم وامل�شاريف ورقم ال�شكوى )درهم
ال�شاعة 8.30 �ص  املوافق 2017/11/16   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص 
مبكتب القا�شي  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3967  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- التاج امللكي للخدمات الفنية   جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ احمد علي حممد ابو احل�شن -  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )17972(
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   1437 مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/4014  تنفيذ عمايل 
م     م  ذ  ���ص   - والتعمري  للبناء  الن�شائية  التقنية  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ رامي حممد عبدالفتاح 
عقده   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )15476( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
املحكمة. بال�شافة اىل مبلغ 1304 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2847  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- ال�شرارة ملقاولت البناء - ذ م م    جمهول حمل 
اأقام  قد    - غ�شبان  �شحاده  ح�شام  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
او خزينة املحكمة.  التنفيذ  به وقدره )54509.33( درهم اىل طالب 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   3911 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3968  تنفيذ عمايل 
ذ م م جمهول حمل  البناء - �ص  املنفذ �شده/1- توكل ملقاولت  اىل 
اأق��ام عليك  التنفيذ/ �شانكار اروموجام -  قد  القامة مبا ان طالب 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )6466( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   684 مبلغ  اىل 
�شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
يف  الدعوى رقم )2016/3362( مدين كلي ال�شارقة - اإعالن املدعي عليه بتحديد جل�شة 

اأبوبكر �شريف -  اىل املدعى عليهم / 1- العناية الفائقة لتنظيف املباين 2- �شايجو �شريف 
هندي اجلن�شية  3- غامن علي ابراهيم حممد األ علي -  حيث ان املدعي / �شريان رامي�ص بابو 
- هندي اجلن�شية  قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها اعاله لدى هذه املحكمة ، ويطالب 
فيها احلكم بتعيني م�شفي للمدعي عليها الوىل املذكورة اأعاله.  ومت حتديد جل�شة بتاريخ 
2017/9/19 م لنظر الدعوى.  لذلك يقت�شي ح�شوركم امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية 
املدنية الثانية( يف متام ال�شاعة التا�شعة من �شباح يوم 2017/11/14 م وذلك لالجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ،  ويف حال تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 

عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى 
 اأمني ال�شر 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7820   

املنذر: مركز اجلمريا موؤ�ش�شة فردية 
)جمهول  حم���دودة   م�شوؤولية  ذات  �شركة   - الغذائية  للمواد  اجل��وز  ك�شارة   : اليها  امل��ن��ذر 
حمل القامة (  - تنبه املنذرة ، املنذر اليها املذكور ا�شمها اعاله باملبادرة اىل �شداد القيمة 
القانونية  املدة  درهم وذلك خالل  والبالغة 36.385.19  تاريخه  واملرت�شدة حتى  اليجارية 
ت�شتحق حتى  التي  والر�شوم الخرى  التاأخريية  الغرامات  كافة  املادة 4/25 مع  �شندا لن�ص 
املذكورة فاننا �شوف ن�شطر  ال�شداد خالل الفرتة  ، وال يف حال تخلفكم عن  ال�شداد  تاريخ 
العني  العقد واخالئكم من  انهاء  ت�شمل  والتي  القانونية يف حقكم  لتخاذ كافة الج��راءات 
املوؤجرة والزامكم ب�شداد القيمة اليجارية والغرامات التاأخريية وكافة الفواتري وذلك حتى 
تاريخ الت�شليم الفعلي ا�شافة اىل ما يلحق املوؤجر من ا�شرار وخ�شائر نتيجة اخاللكم بعقد 

اليجار والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7813   

املنذر / �شركة / بلو باي للعقارات - ذ م م  
املنذر اليهما : 1- �شركة جابكو للمقاولت - �ص ذ م م / ال�شم ال�شابق �شركة رواد التقدم 

ملقاولت البناء - �ص ذ م م  رخ�شة جتارية رقم 708311 
2- �شريف �شامل عبدال�شبور خلف - م�شري اجلن�شية - جمهول حمل القامة 

�شتة  دره��م(   46.300( بقيمة  للمبالغ  الكامل  بال�شداد   والت�شامم  بالت�شامن  نكلفكم 
، املرت�شدة من بدل اليجار واملثبتة بال�شيكات املرجتعة  الفا وثالثمائة درهم  واربعون 
وذلك يف خالل )7( �شبع يوما من تاريخ تبلغكم النذار ب�شكل قانوين وال �شاأ�شطر ا�شفا 
بالقيمة  مبطالبتكم  والق�شائية  القانونية  الج���راءات  جميع  باتخاذ  ملوكلي  بال�شافة 

اليجارية مع ت�شمينكم كافة الر�شوم وامل�شاريف وقد اعذر من انذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7814   

املنذر:  �شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية - فرع دبي 
املنذر اليها : �شركة دوم للمقاولت - �ص ذ م م 

العدل  كاتب  ل��دى  وامل�شجل  ع��ديل  اإن���ذار   2017/1/229503 رق��م  الن���ذار  مبوجب 
بدبي ينذر وينبه املنذر املنذر اليها ب�شرعة وب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )14.850( 
دون  وامل��رجت��ع  امل�شرق  بنك  على  وامل�شحوب   )684( الي��ج��ار  �شيكات  قيمة  دره���م 
�شرف لعدم وجود ر�شيد وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ اعالن النذار وال 
�شي�شطر املنذر ا�شفا اىل اتخاذ الجراءات القانونية والق�شائية لخالء املنذر اليها 
من املاأجور مع الزامها ببدل اليجار والر�شوم وامل�شاريف حتى تاريخ الخالء التام 

مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1830
يف  يرغب  اجلن�شية  اإماراتي    - الزرعوين  احمد  ح�شن  عبداهلل  علي  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 51% وذلك اىل ال�شيد/ عي�شى حممد خمي�ص الغافري - اإماراتي 
اجلن�شية ، كما ترغب ال�شيدة / لينا احمد ابراهيم ح�شايكه - اردنية اجلن�شية يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�شتها البالغة )25%( وذلك لل�شيد/ �شريف حممد نوري خليل - �شوري اجلن�شية ، كما ترغب ال�شيدة/ 
فاطمة عبداهلل خليل - �شورية اجلن�شية يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة  24% وذلك لل�شيد/ 
�شريف عبداهلل خليل - �شوري اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )املعتمدون لتجارة قطع غيار ال�شيارات - ذ م م 
( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم )609589(   - وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( 
من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن 
للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1832

ابو ح�شان - فل�شطيني اجلن�شية يرغب  ال�شيد/ ن�شال خليل  ليكن معلوما للجميع بان 
عبداهلل  م�شعل  ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ال�شنان  تقومي  )خمتر  امل�شماة  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  عراقي   - العثمان  عبدالرحيم 
ثالثي البعاد( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )542874( ال�شادرة من دائرة 

التنمية القت�شادية بال�شارقة  تعديالت اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1831

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد احمد حممد �شليمان ال علي - اإماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف دوار مويلح لتجارة الهواتف 
املتحركة ، مبوجب رخ�شة رقم )720351( وذلك اىلال�شيدة / رفيعة �شعيد حممد �شعيد 

الوهيبي - اإماراتية اجلن�شية - تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة لخر.. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1834

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ راجي�ص كومار جيتا لل جاندي جيتا لل جو 
- هندي  اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك 
اىل ال�شيد / ارافيندا كري�شنان موروغافيل موروغافيل - هندي اجلن�شية يف )ركن 
احكام   املادة )14( فقرة )5( من  املتحركة( - وعمالبن�ص  الهواتف  املا�شة لتجارة 
القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر 
هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  تاريخ هذا العالن فمن لديه  من 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2573  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /�شمية مالك وا�شف خان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  با�شرا حيدر 
مببلغ وقدره )153960( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %9 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام  والزام املدعي عليها بالتعوي�ص اجلابر 
عما فات على املدعية من ك�شب وماحلقها من �شرر معنوي. وحددت لها جل�شة 
 Ch 1.B.10 يوم اخلمي�ص املوافق 2017/11/16  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2440  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /اعظم خان مهر �شاه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
ال��دع��وى ومو�شوعها دعوى  اأق���ام عليك  ق��د  �شري دول���ت خ��ان ���ش��ورت خ��ان 
املرتتبة   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م   )30.540( مببلغ  مطالبة 
بالر�شوم  عليه  املدعي  وال��زام  ال�شداد  مت��ام  اىل  ال�شتحقاق  تاريخ  من  عليه 
ال�شاعة  املوافق 2017/11/16   يوم اخلمي�ص  لها جل�شة  وامل�شاريف. وحددت 
8.30 �ص بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعالن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/130  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- حممد ن�شر اهلل قا�شمي جمهول حمل القامة

مبا ان املدعي/حبيب عبدالعلي بور عبيات
وميثله:حمده ح�شني احمد جا�شم مكي .

نعلمكم بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2017/10/29 يف الدعوى 
الدعوى  يف  املنتدب  اخل��ب��ري  ال�شيد  تقرير  ب���ورود  اخ��ط��ارك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة 
وق��د حت���ددت جل�شة ي��وم الح���د امل�����واف�����ق:2017/11/12 ال�����ش��اع��ة:09:30 �ص 

بالقاعة:ch1.B.8 للتعقيب على التقرير.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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بح�سور وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية

�أكادميية �الإمار�ت �لدبلوما�صية ت�صت�صيف جل�صة نقا�ش حول �لدرو�ش �مل�صتفادة من �لتجربة �لكولومبية يف عملية �صنع �ل�صالم

تعزيزً� للنتماء وجت�سيد� للوحدة �لوطنية

»مو�رد للتمويل« حتتفل ب�»يوم �لعلم« وذكرى تويل خليفة �حلكم

بن���ك دب��ي �لتج��اري ي�ص��ارك باحتف���االت ي��وم �لعل���م 

»�مل�ص��رف« ي�ص��ارك يف �حتف���االت ي��وم �لعل����م 
•• دبي – د. حممود علياء 

قام امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية امل�شرف بتنظيم فعالية 
الرئي�شي  املقر  يف  العلم” وذل��ك  “بيوم  احتفال  الأول  اأم�����ص  ي��وم  خا�شة 
للم�شرف بدبي.  وجاء تنظيم هذه الفعالية تزامناً مع احتفالت الدولة 
بيوم العلم حيث قام ال�شيد في�شل كلداري الرئي�ص التنفيذي للبنك برفع 

العلم اأمام بح�شور عدد كبري من مدراء الإدارات واملوظفني. 
وبهذه املنا�شبة قال كلداري: ي�شرفني اأن اأ�شارك زمالئي برفع علم الدولة، 
يف هذه املنا�شبة العظيمة تعبرياً عن فخرنا واعتزازنا بهذا العلم وما يرمز 
اإليه من معان كبرية تعك�ص روح احتادنا وقوتنا وارتباطنا بوطننا الغايل. 

واأ�شاف: اإننا كموؤ�ش�شة م�شرفية وطنية ت�شاهم يف تطوير ودعم القت�شاد 
لقيادتنا  ولئ��ن��ا  على  ت��اأك��ي��داً  ال��دول��ة  علم  برفع  احتفالنا  ي��اأت��ي  ال��وط��ن��ي، 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  و���ش��ع  يف  وجن��اح��ه��ا  ال�شديدة  وروؤي��ت��ه��ا  احلكيمة 

املتحدة يف م�شاف الدول الأكرث تقدماً وازدهارا يف العامل. 

•• دبي – د. حممود علياء 

انطالقاً من مكانته كاأحد البنوك الوطنية يف الدولة ومتا�شياً مع املبادرة 
التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ص 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، حتت �شعار “ارفعه عالياً 
فعالية  بتنظيم  الأول  اأم�ص  ي��وم  التجاري  دب��ي  بنك  �شاخماً” ق��ام  ليبقى 

خا�شة احتفال “بيوم العلم” وذلك يف املقر الرئي�شي للبنك بديرة. 
العلم حيث  بيوم  الدولة  احتفالت  مع  تزامناً  الفعالية  تنظيم هذه  وجاء 
قام موظفو البنك برفع العلم اأمام املقر الرئي�شي للبنك بح�شور الرئي�ص 
ل��ي��ن��در وع���دد ك��ب��ري م��ن م����دراء الدارات  ب��رين��د ف���ان  ال��دك��ت��ور  التنفيذي 
واملوظفني وعدد من عمالء البنك الذين �شادف تواجدهم يف البنك وذلك 

تعبريا عن حبهم وولئهم للوطن وقيادته الر�شيدة. 
اننا  الدولة.  علم  برفع  زمالئي  اأ�شارك  اأن  ي�شرفني  د.بريند:  �شرح  وقد 
بهذا الحتفال الوطني ن�شارك قيادة و�شعب دولة الإمارات العربية املتحدة 
بيوم العلم ونعر عن ال�شكر والمتنان للقيادة الر�شيدة كما جندد التزامنا 

بامل�شاهمة يف تطوير ودعم القت�شاد الوطني. 

•• دبي –الفجر:

موارد  �شركات  جمموعة  �شاركت 
للتمويل اأم�ص اخلمي�ص يف كرنفال 
العلم،  ب��ي��وم  ال��وط��ن��ي  الح��ت��ف��ال 
ال�شمو  �شاحب  ل��دع��وة  ا�شتجابة 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
الحتفاء  دب������ي،  ح���اك���م  ال���������وزراء 
منا�شبة  اأ�شبح  وال��ذي  العلم  بيوم 
من  الثالث  توافق  �شنوية،  وطنية 
نوفمر من كل عام، اإذ يحمل هذا 
قلوب  على  عظيمة  منا�شبة  اليوم 
اأب��ن��اء ال��وط��ن، وه��ي ت��ويل �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

نهيان رئا�شة الدولة.
�شركات  جم��م��وع��ة  اأق����ام����ت  ف��ق��د 
مبنا�شبة  ح��ف��ال  للتمويل  م����وارد 
حممد  بح�شور   “ العلم  ي��وم   “
م�������ش���ب���ح ال����ن����ع����ي����م����ي ال���رئ���ي�������ص 

التنفيذي الع�شو املنتدب ملجموعة 
�شركات موارد للتمويل وجمع من 
وموظفيها  امل��ج��م��وع��ة  م�����ش��وؤويل 
، ح��ي��ث ت��خ��ل��ل احل��ف��ل رف���ع العلم 
لهذه  خ�شي�شا  و�شع  ���ش��اري  على 
اأمام مقر املجموعة برج  املنا�شبة 
اجلمرية  بحريات  باأبراج  بالديوم 
، وق����ال حم��م��د ال��ن��ع��ي��م��ي م���ا من 
يعد  البلدان  كل  يف  العلم  اأن  �شك 
اأهم الرموز الوطنية للدولة  اأحد 
وعنوانها  و���ش��ي��ادت��ه��ا  امل�����ش��ت��ق��ل��ة، 
مكان  كل  يف  متثلها  التي  ورايتها 
دول����ة  اأن  اىل  م�������ش���ريا   ، وزم�������ان 
�شهدت  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
حلظات تاريخية ظهر اأم�ص، حيث 
وقياداته  الإم�������ارات  ���ش��ع��ب  ال��ت��ف 
وك��ل من ي�شكن على ه��ذه الأر�ص 
وذلك   ، الدولة  علم  الطيبة حول 
تعبرياً عن حبهم وولئهم للوطن 

وقيادته الر�شيدة ،

العلم  امل�����ش��ارك��ون يف رف���ع   وع���ر 
جمموعة  وموظفي  م�شوؤويل  من 
فخرهم  ع����ن  ل��ل��ت��م��وي��ل  م��������وارد 
التاريخي  اليوم  بهذا  واعتزازهم 
وتعا�شد  ت���الح���م  ي��ع��ك�����ص  ال�����ذي 
املواقف  ج��م��ي��ع  ال���دول���ة يف  اأب���ن���اء 

واملنا�شبات ،
الدولة  اأع�����الم  ب��ت��وزي��ع  ف��ق��ام��وا   
اأمام  والهدايا على كل من تواجد 
مقر املجموعة و�شاركهم فرحتهم 
، كما  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���ه���ذه 
توجهوا بال�شكر اىل القائمني على 

 ، DMCC دي اأم �شي �شي
مل���ا اأب������دوه م���ن ت���ع���اون م���ع م����وارد 
للتمويل يف تن�شيب من�شة لو�شع 
����ش���اري ع��ل��م الم������ارات اأم�����ام مقر 
ال�شركة ، م�شاركة منهم الحتفال 
بهذه املنا�شبة الوطنية ليبقى علم 
متتلئ  �شاخما  ي��رف��رف  الم����ارات 

اأعني املارين فخراً بروؤيته.

نهيان بن ركا�ش: حمطة نعرب فيها عن �النتماء للوطن و�لقيادة �لر�صيدة

كهرباء دبي تطلق لوحة �لتحكم �لذكية الإد�رة �ملخاطر ومن�صة �حلوكمة 
•• دبي-وام: 

اأطلقت الهيئة من�شتني جديدتني 
اإدارة  اإج��������راءات  وت�����ش��ري��ع  ل���دع���م 
ع���ر تطبيق  ال��ه��ي��ئ��ة  امل��خ��اط��ر يف 
امل��ك��ت��ب ال��ذك��ي اخل��ا���ص مبوظفي 
الهيئة وهما لوحة التحكم الذكية 
احلوكمة  ومن�شة  املخاطر  لإدارة 
وامل���خ���اط���ر والم���ت���ث���ال ع���ر نظام 

.SAP GRC شاب�
التحكم  ل���وح���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  رت  وط�������ورّ
موا�شفة  م��ع��اي��ري  وف����ق  ال���ذك���ي���ة 
الأيزو 31000 واإطار عمل اإدارة 
الهيئة  ل���دى  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  امل��خ��اط��ر 
وت�����ش��ه��ي��ل عملية  ت�����ش��ري��ع  ب���ه���دف 

ات���خ���اذ ال����ق����رار م���ع ت���وف���ري نظرة 
عامة متعددة الأبعاد حول املخاطر 
كما  ل��ه��ا..  وال�شتجابة  وتقييمها 
والمتثال  احلوكمة  من�شة  طورت 
واملخاطر عر نظام �شاب بالتعاون 
واإرن�شت  العاملية  ���ش��اب  �شركة  م��ع 
وي���ون���غ ل��ت��ك��ون ب��ذل��ك واح�����دة من 
الرائدة  العاملية  املوؤ�ش�شات  اأوائ���ل 
ال���ت���ي ط�����ورت وا���ش��ت��خ��دم��ت هذه 
هذا  يف  والأوىل  ال��ذك��ي��ة  امل��ن�����ش��ة 
املجال على م�شتوى منطقة ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اإفريقيا.
الطاير  �شعيد حممد  �شعادة  وذك��ر 
التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب  الع�شو 
لهيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي ان���ه يف 

املرتكزة  الهيئة  ا�شرتاتيجية  اإط��ار 
والتطوير  والب��ت��ك��ار  الإب���داع  على 
امل�����ش��ت��م��ر مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع روؤي����ة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
رعاه اهلل جلعل دبي املدينة الأذكى 
التقنيات  وت�شخري  عاملياً  والأ�شعد 
احلديثة لالرتقاء بالأداء احلكومي 
وفق اأعلى املعايري العاملية حتر�ص 
ال���ه���ي���ئ���ة ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ق���درات���ه���ا 
املخاطر  اإدارة  جم��ال  يف  با�شتمرار 
اأهمية  م���ن  ان���ط���الق���اً  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
التي تقدمها والتي تعد  اخلدمات 

ع�شب احلياة يف اإمارة دبي.
املن�شتني  اإط��������الق  ان  واأ������ش�����اف 
املكتب  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ر  اجل��دي��دت��ني 
لدعم  رائ���دة  يعتر خطوة  ال��ذك��ي 
ال��ه��ي��ئ��ة يف جم���ال مواجهة  ج��ه��ود 
وال�شتجابة  وتقييمها  امل��خ��اط��ر 
ت�شريع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ل��ه��ا  ال��ف��وري��ة 
كما  ب�شاأنها.  ال��ق��رار  اتخاذ  عملية 
ل��ل��م�����ش��ي قدماً  ي��ع��د دف���ع���ة ق���وي���ة 
التميز  م�������ش���ت���وى  ت���ع���زي���ز  جت������اه 
اإدارة  يف  الهيئة  اإليه  و�شلت  ال��ذي 
واإجن��ازاً جديداً  املوؤ�ش�شية  املخاطر 
احلافل  الهيئة  �شجل  اإىل  ي�شاف 

بالإجنازات يف هذا املجال.
وم���ن ق���ال امل��ه��ن��د���ص ول��ي��د �شلمان 
لقطاع  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 
تطوير الأعمال والتميز يف الهيئة 
ت�������ش���م���ح امل���ن�������ش���ت���ان اجل����دي����دت����ان 
مبقارنة درجة املخاطر احلالية مع 
ومراجعة  ال�شابقة  املخاطر  درج��ة 
دورية  ب�شورة  املخاطر  معلومات 
البيانات  م�����ش��در  اإىل  ب��ال���ش��ت��ن��اد 

الذكية حول اإدارة املخاطر.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ا���ش��ت�����ش��اف��ت اأك����ادمي����ي����ة الإم��������ارات 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة – امل����رك����ز ال���رائ���د 
الدبلوما�شي  ال���ت���دري���ب  جم����ال  يف 
والبحوث يف دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة - جل�شة نقا�ص بعنوان “�شنع 
الدبلوما�شية:  خ���الل  م��ن  ال�����ش��الم 
م��ن جمهورية  امل�����ش��ت��ف��ادة  ال���درو����ص 

كولومبيا«.
وح�شر اجلل�شة معايل الدكتور اأنور 
حممد قرقا�ص، وزير الدولة لل�شوؤون 
اخلارجية، و�شعادة لنا زكي ن�شيبة، 
امل��ن��دوب��ة ال��دائ��م��ة ل��دول��ة الإم����ارات 
لدى الأمم املتحدة ، و�شعادة حممد 
عي�شى بو�شهاب، �شفري الدولة لدى 
ال�شفراء  م��ن  وع��دد  بلجيكا،  مملكة 

واملبعوثني الدبلوما�شيني.
النقا�شية معايل  و�شارك يف اجلل�شة 

م���اري���ا اأن���غ���ي���ال ه���ول���غ���وي���ن، وزي����رة 
كولومبيا،  ج���م���ه���وري���ة  خ���ارج���ي���ة 
ومعايل بورغي برندا، وزير خارجية 

املنتدى  ورئ��ي�����ص  ال�����ش��اب��ق  ال���روي���ج 
القت�شادي العاملي، وال�شيد جيفري 
العام لالأمم  الأمني  وكيل  فيلتمان، 

املتحدة لل�شوؤون ال�شيا�شية. 
ال�شالم  ات��ف��اق  امل�����ش��ارك��ون  ون��اق�����ص 
التاريخي بني احلكومة الكولومبية 

والقوات امل�شلحة الثورية الكولومبية 
ف��ارك، بعد �شراع دام اأكرث من 52 
الدور  على  ال�����ش��وء  و�شلطوا  ع��ام��اً، 
لعبته  ال��ذي  امل��ح��وري  الدبلوما�شي 
امل��ت��ح��دة يف  ال��روي��ج وك��وب��ا والأمم 
لأربعة  ا���ش��ت��م��رت  ال���ت���ي  امل��ب��اح��ث��ات 
اأعوام، واأكدوا اأن الزعماء ال�شيا�شيون 
يف كولومبيا قد اأبدوا �شجاعة واإرادة 
قوية للتو�شل اإىل اتفاق ناجح. كما 
امل�����ش��ارك��ون خ���الل اجلل�شة  وحت���دث 
قوات  م��ن  ال�شالح  ن��زع  ع��ن عمليات 
فارك، التي متت بالتن�شيق مع الأمم 
املتحدة، وعمليات اإعادة اإدماج اأع�شاء 
التي  املدنية،  ف��ارك يف احلياة  ق��وات 
الوقت احلايل،  العمل عليها يف  يتم 
املبادرات  م��ن  ع���دد  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
املتبعة للتعامل مع حقبة  والرامج 
الن�شيج  بناء  ال�شراع لإع��ادة  بعد  ما 

الجتماعي ووحدة املجتمع.

مدير  ليون،  برناردينو  �شعادة  وقال 
عام اأكادميية الإمارات الدبلوما�شية: 
قيرّمة  روؤى  امل��ن��اق�����ش��ات  ل��ن��ا  ق��دم��ت 
الكولومبية  ال�شالم  مفاو�شات  عن 
ال��ذي ا�شطلعت به  وال��دور احليوي 

الدبلوما�شية الدولية. 
اأ����ش���اد ���ش��ع��ادت��ه ب��ات��ف��اق ال�شالم  ك��م��ا 
ال����ذي  ال���ت���اري���خ���ي يف ك���ول���وم���ب���ي���ا، 

ُين�شى  ل  ت���اري���خ���ي���اً  ح����دث����اً  ُي����ع����د 
للكولومبيني.

واأ�شاف �شعادة ليون: اأتوجه بال�شكر 
وامل�شاركني  املتحدثني  اإىل  اجل��زي��ل 
معايل  واإىل  النقا�شية،  اجلل�شة  يف 
الدكتور اأنور قرقا�ص، على ح�شوره 

هذه اجلل�شة النقا�شية الهامة.
النقا�شية  اأن هذه اجلل�شة  اإىل  ي�شار 

والفعاليات  ال��رام��ج  م��ن  ج��زء  ُتعد 
اأكادميية  تنظمها  التي  املتخ�ش�شة 
با�شتمرار  الدبلوما�شية  الإم�����ارات 
وت�����ش��ت�����ش��ي��ف خ���الل���ه���ا ن���خ���ب���ة من 
والعامليني،  الإم��ارات��ي��ني  املتحدثني 
ملناق�شة  ت��ف��اع��ل��ي��ة  م��ن�����ش��ة  ل��ت��وف��ر 
طلبة  م������ع  ال�����دول�����ي�����ة  ال�������������ش������وؤون 

الأكادميية واحل�شور.

ال�شت�شاري  املجل�ص  مكتب  م��دي��ر  رك��ا���ص  ب��ن  حممد  نهيان  ال�شيخ  ق��ال 
الوطني لإمارة اأبو ظبي يف منطقة العني: اإن الحتفال ب�يوم العلم  تزامناً 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  بيوم تويل �شاحب  الحتفال  مع 
رئي�ص الدولة، حفظه اهلل، مقاليد احلكم اإمنا ي�شكل حمطة نعر فيها عن 
ال�شمو رئي�ص الدولة، حفظه اهلل وفخرنا  النتماء للوطن ومقام �شاحب 
بالقيادة الر�شيدة والقادة املوؤ�ش�شني.  واأ�شاف بن ركا�ص: اإن الحتفال بيوم 
يف  بها  نفتخر  التي  احلبيبة  دولتنا  يف  وطنية  وحمطة  منا�شبة  هو  العلم 
نه�شتها احل�شارية حتت راية واحدة، وهي منا�شبة اأي�شاً نعر من خاللها 

عن مت�شكنا العميق بهذا الوطن الغايل وحبنا الكبري له.

�صعيد بن طحنون يزور معر�ش » قوة �ل�صاحل �ملت�صالح « يف قلعة �جلاهلي
•• العني-وام:

اآل نهيان يرافقه  زار معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون 
اأم�ص  نهيان  اآل  طحنون  بن  �شعيد  بن  حمدان  ال�شيخ 
الأول معر�ص “ قوة ال�شاحل املت�شالح: بداية وتاريخ 
“ املقام يف قلعة اجلاهلي مبدينة العني وتنظمه دائرة 
القيادة  م��ع  بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي   - وال�شياحة  الثقافة 
والتاريخ  امل��ت��ح��ف  م��رك��ز   - امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 
الع�شكري - وي�شتمر حتى 28 اأبريل من العام القادم.

نهيان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  م��ع��ايل  وجت���ول 
وال�شيخ حمدان بن �شعيد بن طحنون يف اأرجاء القلعة 

.. وا�شتمع من طارق البلو�شي م�شوؤول خدمات الزوار 
بالقلعة الذي كان يف ا�شتقبال معاليه اىل �شرح تف�شيلي 
ع���ن امل��ع��ر���ص ال����ذي ي��ت�����ش��م��ن م��ق��ت��ن��ي��ات م���ع���ارك من 
الجتماعية  واملهام  الع�شكري  والتاريخ  املتحف  مركز 
والإن�شانية التي كانت تقوم بها قوة ال�شاحل املت�شالح 
ك��ان��ت مركز  وال��ت��ي  اجل��اه��ل��ي  بقلعة  ال��ع��ني  يف مدينة 
وال�شتينات  املدينة خالل فرتة اخلم�شينات  القوى يف 

من القرن املا�شي.
الثقافية  الأن�شطة  م��ن  جمموعة  املعر�ص  ويت�شمن 
تعريفية  وحما�شرات  والأط��ف��ال  بالعائالت  اخلا�شة 

وغريها.

ي��ذك��ر اأن قلعة اجل��اه��ل��ي تعد اإح���دى اأك���ر ال��ق��الع يف 
ال��ع��ني وواح����دة م��ن اأه���م امل��ب��اين ال��ت��اري��خ��ي��ة يف دولة 
الإم��ارات وتتكون من مبنيني رئي�شيني القلعة املربعة 
وال����رج ال���دائ���ري وا���ش��ت��خ��دم��ت ق���وة ال�����ش��اح��ل القلعة 
كمركز لها حيث اأ�شيف مبنى منف�شل كمكاتب وغرف 
لإدارة اأعمال القوة منها غرفة لأجهزة الال �شلكي كما 

خ�ش�ص الرج ل�شكن ال�شباط.
نهيان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  م��ع��ايل  واأب����دى 
مبا  م�شيدا  ال��زي��ارة..  بهذه  �شعادته  ال��زي��ارة  نهاية  يف 
وبالرتاث  املت�شالح”  ال�شاحل  “قوة  معر�ص  يحتويه 

الوطني الذي يحظى بتقدير واحرتام العامل.

فقدان جواز �شفرت
/نهيمه  امل������دع������و  ف����ق����د 
الهند   ، ال������دي������ن  ق����م����ر 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )6677049( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 056/7939889

فقدان جواز �شفرت
فاطمة   /ف��زه  املدعو  فقد 
الهند   ، ال������دي������ن  ق����م����ر 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )6814087( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 056/7939889

فقدان جواز �شفرت
/عائ�شة  امل�����دع�����و  ف����ق����د 
الهند   ، الدين  جنة  قمر 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )6878063( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 056/7939889

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
     اإعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/08626/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : بريل لند للو�شاطة التجارية - �ص ذ م م 

مبا اأن املدعي :  رم�شان م�شم�ص للعقارات   
 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/08626/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �شيك مببلغ )30000( كقيمة ايجارية وتبني عدم 

وجود ر�شيد له وميتنع عن �شداد مقابلة 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد ر�شوم خدمات بقيمة 4000 درهم عن الفرتة من 

2017/6/25 وحتى تاريخ 2017/9/24 كما هو وارد بالعقد ببند املالحظات 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد غرامة وقدرها 20000 درهم لعدم تطبيق البند 

رقم 9 من العقد 
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ولبد من 

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

املوافق  الثالثاء   يوم  للح�شور بجل�شة  بالن�شر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
الإبتدائية  بالدائرة  الأوىل(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  امام  2.30م  ال�شاعة   2017/11/7
بتق�شري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ص 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  الن�شر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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•• اأبوظبي-وام:

امل�شور خمي�ص   .. اأبوظبي  التنفيذي لإم��ارة  املجل�ص  نائب رئي�ص  اآل نهيان  زايد  ال�شيخ هزاع بن  زار �شمو 
مبارك اجلنيبي مبنزل العائلة يف منطقة بني يا�ص باأبوظبي.

�شمو  واأحفادها بح�شور  امل�شور خمي�ص  وال��دة  الودية مع مرمي حممد اجلنيبي  الأحاديث  �شموه  وتبادل 
ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�ص جمل�ص اإدارة موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية الإن�شانية وذوي الحتياجات 
اخلا�شة وحممد بن ثعلوب الدرعي رئي�ص احتاد امل�شارعة واجلودو. ورحبت مرمي حممد اجلنيبي بزيارة 
�شموه.. �شائلة اهلل اأن يحفظ القيادة احلكيمة .. مبتهجة بهذه الزيارة التي تعر عن نهج اأ�شيل اأ�ش�ص له 
الراحل الكبري املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه  يف التوا�شل مع اأبناء الوطن. 
اأ�شعدتنا جميعا وزادتنا فخرا  اآل نهيان  اإن زيارة �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد  وقال امل�شور خمي�ص اجلنيبي 
بهذه  التي فرحت  والدتي  تلبية دعوة  �شموه  .. ولي�ص غريبا على  الوالدة  تلبية لدعوة  وت�شريفا وج��اءت 

الزيارة.. ف�شموه دوما يبادر يف فعل كل ما يعزز التنمية اجتماعيا واإن�شانيا ويقوي اأوا�شر املجتمع.

بو�بة �لعني �الإخبارية حتتفي هز�ع بن ز�يد يزور خمي�ش مبارك �جلنيبي
بعامها �لثاين

•• اأبوظبي-وام:

احتفلت بوابة العني الإخبارية يف مقرها باأبوظبي اأم�ص مبنا�شبة مرور عامني على تاأ�شي�شها 
مب�شاركة املدير التنفيذي ل�شركة املجال لالإعالم خالد بن �شحي الكعبي وكافة العاملني.

متطرقاً  العاملة  الكوادر  جهود  على  احلفل  خالل  كلمته  يف  الكعبي  �شحي  بن  خالد  واأثنى 
لالإجنازات التي حققتها البوابة منذ تاأ�شي�شها وحتى اليوم. وحَث العاملني يف “البوابة” على 
كانوا.  اأينما  للقراء  الكاملة  احلقيقة  بتقدمي  املتمثلة  للغاية  حتقيقا  اجلهد  من  املزيد  بذل 
واأكد اأن الهدف الذي و�شعته بوابة العني الإخبارية واملحتوى الذي تقدمه يتواكب مع م�شرية 

التطوير والتنمية والتميز التي ت�شهدها الدولة يف كافة القطاعات واملجالت.

»موؤمتر �ل�صرق �الأو�صط للبيولوجيا �جلزيئية« يناق�ش تقنيات �لوقاية من �الأمر��ش �لور�ثية
•• اأبوظبي-وام:

الرابع للبيولوجيا اجلزيئية  ال�شنوي  الأو�شط  ال�شرق  hls موؤمتر  وا�شل 
املقام حتت رعاية معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�شمي رئي�شة جامعة 
ب��داأت يف اول نوفمر احلايل يف مركز املوؤمترات بفرع  زايد فعالياته التي 

اجلامعة باأبوظبي مب�شاركة 800 عامل وباحث من 40 دولة.
واأقيم بالتوازي مع اجلل�شات العلمية للموؤمتر معر�ص م�شاحب �شم 20 
جناحا من خمتلف اأنحاء العامل لعر�ص اأحدث الأجهزة والتطبيقات املبتكرة 
يف  املتبعة  الدقيقة  والتقنيات  اجلزئية  البيولوجيا  اأبحاث  يف  امل�شتخدمة 

الك�شف عن الأمرا�ص وحتليل اجلينات والأحما�ص النووية وغريها.
على  اجلينية«  للدرا�شات  العربي  »امل��رك��ز  جناح  يف  املعرو�شة  امل��واد  وتركز 
الأمرا�ص  من  ومعاجلته  الإن�شان  وقاية  يف  منها  املرجوة  ال�شتفادة  مدى 
عر�ص  خ��الل  من  العربية  املنطقة  يف  انت�شارا  الأك��رث  تعد  التي  الوراثية 
ال�شحة  هيئات  مع  بالتعاون  وت�شنيفها  املعلومات  جمع  لطريقة  مف�شل 
الأمرا�ص  اأجنع الطرق والأدوات لعالج هذه  اإيجاد  للعمل يف ما بعد على 

وتفاديها م�شتقبال.
الأرق���ام والإح�شاءات  الإل��ك��رتوين كافة  امل��رك��ز م��ن خ��الل موقعه  وي��وف��ر 
التي تخدم امل�شت�شفيات واملراكز الطبية.. ويقوم ب�شكل دوري باإنتاج كتيبات 

ومن�شورات تعريفية توعوية حول الأمرا�ص الوراثية املزمنة كال�شرطانات 
وال����ش���ط���راب���ات ال��دم��اغ��ي��ة ال��ع�����ش��ب��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع اأط����ب����اء وباحثني 

متخ�ش�شني.
وي�شم املعر�ص اأي�شا اأبحاثا يف جمال ت�شنيع الأنزميات واجلينات وتهجينها 
واحليوانات  النباتات  على  العلمية  والتجارب  املخترات  يف  ل�شتخدامها 

لدرا�شة مفاعيل الأدوية والختبارات ال�شريرية.
يتم  قد  ان��ه  باملعر�ص  امل�شاركة  لب«  »بيو  موؤ�ش�شة  من  جابر  حممد  وق��ال 
اأنزميات  حقن  طريق  عن  املزمنة  الأم��را���ص  عالج  اإىل  م�شتقبال  التو�شل 
معينة اأو ت�شحيح الرتكيبة اجلينية لتعود اإىل �شابق عهدها وتعمل بال�شكل 
اجلانبية  وعواملها  الأدوي����ة  ع��ن  ال�شتغناء  م��ن  اأخ���ريا  لنتمكن  املطلوب 

ال�شلبية.
الأحما�ص  برتاكيب  اخلا�شة  والتحاليل  الختبارات  من  عددا  اأن  واأ�شاف 
النووية قد تبني لنا قابلية الفرد باإ�شابته مبر�ص معني م�شتقبال كال�شكري 
اأو ال�شمنة املفرطة وبعد اإدراك ذلك �شي�شبح باإمكانه اتباع منط حياة متزنا 
يحميه من تلك الأمرا�ص ويبعده عن خماطرها.. كما ميكن الق�شاء على 
�شرطانات  ت�شبب  والتي قد  باجل�شم  املتواجدة  الفريو�شات اخلامدة  بع�ص 
ك�شرطان عنق الرحم قبل اأن يحتدم الأمر.. كل هذا من خالل اأجهزة عالية 
اإذا  الدقة تقوم بتحليل الرتكيبة الأمينية للحم�ص النووي التي تبني ما 

كان الفرد �شيكون معر�شا لالإ�شابات باأمرا�ص معينة يف امل�شتقبل.
وقال الدكتور فار�ص هواري عميد كلية العلوم الطبيعية وال�شحية بجامعة 
اأب��ح��اث متخ�ش�شة يف جمالت   10 امل��وؤمت��ر  ق��دم��ت يف  اإن اجل��ام��ع��ة  زاي���د 
الكيمياء املحو�شبة لتعزيز دور اجلامعة ودولة الإمارات يف تقدمي البحوث 

العلمية وا�شتمرارية العمل املبتكر والتفوق يف كافة املجالت.
البحوث  التعامل مع  اإىل »حت�شني مبداأ  املقدمة تهدف  البحوث  باأن  ونوه 
الكيميائية واملخترية وذلك عن طريق تقليل مدة الوقت واجلهد املبذول 
بالإ�شافة  الطبية  والعقاقري  الأدوي��ة  الكيميائية ل�شتحداث  املخترات  يف 
اإىل توفري التكاليف التي قد ت�شل اإىل مئات الآلف من ال��دولرات وذلك 
املتخ�ش�شة يف علوم  وال���رام���ج  اأج��ه��زة احل��ا���ش��وب  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ن ط��ري��ق 
املتنا�شقة  الكيميائية  املعادلت  با�شتحداث  تعنى  والتي  احليوية  الكيمياء 
العقبات  �شهل  ال��ذي  الأم��ر  دق��ة  اأك��رث  وخمرجات  نتائج  وت�شجيل  واملتزنة 

خالل التجارب الكيميائية يف املخترات املخت�شة باأعمال ذلك املجال.
واأ�شار هواري اىل القيم امل�شافة من انعقاد املوؤمتر والتي ت�شب يف معاجلة 
ال�شكري  وداء  ال�شرطان  م��ر���ص  مثل  امل�شتع�شية  الأم��را���ص  م��ن  العديد 
اخلاليا  بت�شخي�ص  ت��ق��وم  مبتكرة  واأج��ه��زة  اأدوات  ا���ش��ت��ح��داث  ط��ري��ق  ع��ن 

واجلزيئيات الكيميائية املتواجدة يف اخلاليا.
ور���ص عمل  البحثية يف  اأوراق��ه��م  املوؤمتر على تقدمي  امل�شاركون يف  وتناوب 

امليدان..  هذا  يف  الكرى  والإجن���ازات  الأبحاث  اأح��دث  خاللها  ا�شتعر�شوا 
الأو�شط  ال�شرق  يف  دوائية  �شناعات  تاأ�شي�ص  فر�ص  الور�ص  اأوىل  وناق�شت 

مبنية على الكت�شاف والبتكار.
وخ�ش�شت جل�شة علمية ملناق�شة مو�شوع الطب املف�شل بدقة من عدة زوايا 
مثل الو�شائل املخرية والتطبيقات الكلينيكية وغريها وحتدث فيها كل 
من الروفي�شور رامي حمفوظ والروفي�شور دافيد كونيفي والروفي�شور 
الروفي�شور  األقى  وكذلك  الغزايل..  جهاد  والروفي�شور  �شو�شران  لطفي 
نوربرت نوتوين ال�شوء على الفريو�شات النا�شئة يف املنطقة.. بينما حتدث 
الدكتور براء احلاج ح�شني عن التطبيقات الطبية لعلم اجتماع امليكروبات 
م��ا يعرف  فئة ج��دي��دة لعالج  ع��ن فر�ص تطوير  اأري���ج ع�شاف  وال��دك��ت��ورة 
زايد  جامعة  من  عرابي  علياء  الدكتورة  وقدمت  النتهازية..  بامليكروبات 
للرتكيبات  البديل  واإيجاد  الكيمياء  الأدوي��ة يف جمال  تناول تطوير  بحثا 
با�شم  عليها  املتعارف  الع�شوية  الأ���ش��ك��ال  يف  التغيري  خ��الل  م��ن  امل��ت��داول��ة 

.»bioisosteres«
على  للتعرف  كيميائية  وب��رجم��ة  حو�شبة  ع��ر  ي��ت��م  ذل���ك  اأن  واأو���ش��ح��ت 
خ�شائ�ص املركب على �شعيد كل ذرة من املركب.. وي�شاهم هذا البحث يف 
الأدوية  لإيجاد  متقدمة  خطوات  عر  الدوائية  ال�شناعات  ميدان  تطوير 

البديلة للعديد من الأمرا�ص مبا فيها الزهاميري.

�إطالق مبادرة ميثاق خدمة �ملتعاملني يف مركز �صرطة �خلالدية
•• اأبوظبي-وام:

�شرطة  يف  اجلنائي  الأم��ن  قطاع  مدير  املهريي  حممد  عمري  اللواء  اأطلق 
اخلالدية  �شرطة  م��رك��ز  يف  املتعاملني”  خ��دم��ة  “ميثاق  م��ب��ادرة  اأب��وظ��ب��ي 
ب�شرطة اأبوظبي الذي يهدف اإىل تقدمي اأجود اخلدمات ال�شرطية املتميزة 

للمتعاملني والتي حتقق ر�شاهم وتفوق توقعاتهم.
واأكد اللواء املهريي خالل توقيعه على امليثاق حر�ص �شرطة اأبوظبي على 
اإطالق املبادرات النوعية من اأجل ال�شتمرار يف تقدمي اأف�شل اخلدمات ذات 

اجلودة العالية للجمهور بتميز يرقى اإىل امل�شتويات العاملية.
وي��رك��ز م��ي��ث��اق خ��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ك��ف��اءة وف��ع��ال��ي��ة اخلدمات 
النتائج  ومتابعة  الأداء  لقيا�ص  دقيقة  اأدوات  وت��وف��ري  املقدمة  احلكومية 

اخلدمية املقدمة يف اإطار منهجي وعملي لك�شب ر�شا املتعاملني.
ح�شر اإطالق املبادرة العميد اأحمد �شيف بن زيتون املهريي مدير مديرية 
املديرية  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال��ع��ام��ري  حممد  م�شلم  والعميد  العا�شمة  �شرطة 
�شرطة  ال�شام�شي مدير مركز  �شامل  را�شد  واملقدم  ال�شرطة  ل�شوؤون مراكز 

اخلالدية يف مديرية �شرطة العا�شمة وعدد من �شباط املركز.

�صرطة �أبوظبي جتري مترينا للتعامل مع حو�دث �ملرور �أثناء �ل�صباب
•• اأبوظبي-وام:

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  اأج�����رت 
اأب��وظ��ب��ي مت��ري��ن ط��اول��ة م�شرتك 
مع عدد من اجلهات املعنية حلادث 
مرور اأثناء ت�شكل ال�شباب لقيا�ص 
اجل��اه��زي��ة و���ش��رع��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 

مثل هذا النوع من احلوادث.
وقال العميد علي خلفان الظاهري 
املركزية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ق��ط��اع  م��دي��ر 
حتديد  اإىل  ي��ه��دف  ال��ت��م��ري��ن  اأن 
وقيا�ص  امل�����ش��ارك��ني  م�����ش��وؤول��ي��ات 
مدى جاهزية ال�شركاء الداخليني 
الآراء  وت������ب������ادل  واخل�����ارج�����ي�����ني 
اأع�شاء  جهود  وتوحيد  واملفاهيم 

اللجنة امل�شاركني يف التمرين.
معاجلة  ع���ل���ى  ال���ت���م���ري���ن  ورك�������ز 
التخطيط  عمليات  يف  ال�شعوبات 
ال�شتجابة  وك��ي��ف��ي��ة  م�����ش��ت��ق��ب��ال 
ال�شباب  ح�����وادث  م���ع  وال��ت��ع��ام��ل 
وو���ش��ع خ��ط��ط مل��ن��ع ح����دوث اأزم���ة 
مرورية وال�شتعداد التام ملثل هذه 

والكوارث.
اأهمية  ال���ظ���اه���ري  ال��ع��م��ي��د  واك����د 
اجلهوزية  ت���ع���زي���ز  يف  ال���ت���م���ري���ن 
ال��ع��ال��ي��ة مل��واج��ه��ة ح�����وادث امل����رور 
وو�شع  ال�������ش���ب���اب  ت�����ش��ك��ل  خ�����الل 
ال��ت��ي ت�شهم يف  امل��ن��ا���ش��ب��ة  احل��ل��ول 
احل���د م��ن��ه��ا ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى �شالمة 

احلالت.
ال���ت���م���ري���ن دوائ������ر  و�����ش����ارك����ت يف 
والبلديات  ال��ع��م��راين  التخطيط 
البيئة  واإدارة  وال�����ش��ح��ة  وال��ن��ق��ل 
�شرطية  ج���ه���ات  و10  وال�����ش��ح��ة 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م����ع م���دي���ري���ة امل�����رور 
الأزم���������ات  واإدارة  وال��������دوري��������ات 

التعاون  اأهمية  اأكد  كما  اجلميع.. 
املعنية  اجل����ه����ات  ب����ني  امل�������ش���رتك 
ب�شيناريو  امل�������ش���ارك���ني  وت���ع���ري���ف 
مت���ري���ن ال�������ش���ب���اب ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
تكامل  ن���ط���اق  ���ش��م��ن  احل��������وادث 
العمل احلكومي وتعزيز ال�شالمة 

العامة على الطرقات.

جلنة �الأوملبياد �خلا�ش 
حتتفل بيوم �لعلم

•• اأبوظبي-وام: 

ام�ص  �شباح   2019 اخلا�ص  لالأوملبياد  املنظمة  املحلية  اللجنة  احتفلت 
الأول ب�”يوم العلم” مب�شاركة عدد من ريا�شيي الأوملبياد اخلا�ص ومدراء 
لالأوملبياد  العاملية  الأل��ع��اب  ل���دورة  الر�شمي  ال�شريك  �شدرة”  “موؤ�ش�شة 
بيوم  الحتفال  وج��اء  الإم����ارات.   دول��ة  ت�شت�شيفها  التي   2019 اخلا�ص 
الإقليمية  الألعاب  ل��دورة  التطوع  لرنامج  الر�شمي  الفتتاح  عقب  العلم 
لالأوملبياد اخلا�ص الذي انطلق يوم الأربعاء املا�شي وي�شتهدف ا�شتقطاب 
23 األف متطوع لدعم دورة الألعاب الإقليمية لالأوملبياد اخلا�ص 2018 
ودورة الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�ص 2019. وت�شكل الألعاب الإقليمية 
والألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�ص جزًءا من روؤية الإمارات 2021 التي 

تدعم اندماج اأ�شحاب الهمم باملجتمع.

»�لد�خلية« ت�صارك يف دورة »�صعادة ذوي �الإعاقة« بال�صارقةمنتدى �لت�صامح �لثاين ينطلق غد� باأبوظبي
•• العني-وام:

الذي تنظمه  الثاين  الت�شامح  اأبوظبي فعاليات منتدى  الأح��د يف  تنطلق غدا 
اأبوظبي مب�شاركة  ال�شوربون -  دار زايد للثقافة الإ�شالمية يف جامعة باري�ص 
وا�شعة من املتحدثني الكادمييني واملتخ�ش�شني والباحثني �شي�شعوا بني اأيدي 

امل�شاركني واحل�شور خال�شة درا�شتهم وبحثهم يف جمال الت�شامح.
الإن�شاين  وال��ع��ي�����ص  والع���ت���دال  الت�شامح  ق��ي��م  تر�شيخ  اىل  امل��ن��ت��دى  وي��ه��دف 
ال�شلمي  التعاي�ص  يف  الإم�����ارات  ل��دول��ة  املتميزة  ال�����ش��ورة  واإظ��ه��ار   ، امل�����ش��رتك 
الت�شامح  لقيم  حا�شنة  الإم���ارات  ُتعد  حيث  الآخ��ر،  وقبول  الديني  والت�شامح 
الطنيجي  ن�شال  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت  الثقافية.  والتعددية  والأم����ان،  وال�شلم، 
الدولة  مثالية ل�شتعرا�ص جهود  يعتر من�شة  املنتدى  ان  للدار  العام  املدير 
يف تر�شيخ قيم الت�شامح واحلوار، التي تعدرّ اأحد املبادئ الإن�شانية والأخالقية 
ختها قيادتنا الر�شيدة منذ قيام دولة الإمارات العربية املتحدة، التي  التي ر�شرّ
العنف  بنبذ  ترتبط  عدة  دولية  ومعاهدات  اتفاقيات  يف  اأ�شا�شياً  �شريكاً  تعتر 
عاملية  عا�شمة  اليوم  اأ�شبحت  الم��ارات  ان  اىل  ..م�شرية  والتمييز  والتطرف 
ال�شعوب  بني  والتقارب  ال�شالم  لتعزيز  والغرب،  ال�شرق  ح�شارات  فيها  تلتقي 
مقومات   « بعنوان  الأوىل  جل�شتني،  عقد  ي�شهد  املنتدى  ان  واأو�شحت  كافة. 
العام ملجل�ص  الأمني  املن�شوري-  يديرها ح�شن   « الإن�شاين  الت�شامح  ا�شتدامة 
ال�شارقة لالإعالم بالإنابة – وتت�شمن عر�ص اأربع اأوراق عمل، هي »تطبيقات 
فاروق حمادة  الدكتور  يقدمها  الإ�شالمي«  الدين  �شوء  الت�شامح يف  ا�شتدامة 
امل�شت�شار يف ديوان ويل عهد اأبوظبي بالإ�شافة اإىل »الت�شامح والأمن وال�شالم 
للتميز  ال��دويل  للمركز  التنفيذي  املدير  ك��روز  مق�شود  ي�شتعر�شها  العاملي« 

الطنيجي  را�شد  �شعادة  يقدم  كما  ه��داي��ة«.  »مركز  العنيف  التطرف  ملكافحة 
املدير التنفيذي للرنامج الوطني للت�شامح بالإنابة ورقة عمل بعنوان »جتربة 
عمل  بورقة  الأوىل  اجلل�شة  لتنتهي  الإن�����ش��اين«  الت�شامح  جم��ال  يف  الإم���ارات 
مفكر  احل�شن  يو�شف  د.  يقدمها  جتاوزها«  واآليات  العاملي  الت�شامح  »حتديات 
ودبلوما�شي اإماراتي. وحتمل اجلل�شة الثانية عنوان »خارطة الطريق للت�شامح 
العاملي« ويقدمها حممد يو�شف احلمادي املذيع يف قناة الإمارات، وت�شتعر�ص 
اأي�شا اأربع اأوراق عمل بدايتها مع » التوجيه الإعالمي للت�شامح العاملي يف ع�شر 
الف�شاءات املفتوحة« ملحمد احلمادي رئي�ص حترير �شحيفة الحتاد، ثم ينتقل 
احلديث عن »الت�شامح العاملي والتعددية الثقافية« مع د. ن�شر عارف م�شت�شار 
الت�شامح«  يف  زاي���د  فكر   « بعنوان  عمل  ورق���ة  ج��ان��ب  اإىل  زاي���د  جامعة  رئي�ص 
تقدمها د. جنوى احلو�شني اأ�شتاذ اأكادميي بكلية الرتبية يف جامعة الإمارات 
وال�شعادة  الت�شامح  راأي��ُت  »كيف  بعنوان  عمل  بورقة  الثانية  اجلل�شة  ،وتنتهي 
بوزارة  والأك��ادمي��ي  الباحث  ت�شاي  �شاو جني  د.  يقدمها   ، الإم����ارات«  دول��ة  يف 
الثقافة وتنمية املعرفة. وقالت الدكتورة فاطمة �شعيد ال�شام�شي، نائب املدير 
لل�شوؤون الإدارية يف جامعة باري�ص ال�شوربون-اأبوظبي: حر�شاً على تر�شيخ قيم 
الت�شامح واحرتام الآخر والعي�ص امل�شرتك ، تاأتي ا�شت�شافتنا للمنتدى والذي 
تنظمه دار زايد للثقافة الإ�شالمية ، تاأكيداً على �شعارنا »ج�شر بني احل�شارات« 
وعلى الأهمية الكبرية التي ُنعريها لهذه القيم، ونفتخر باأن نكون منراً من 
خالله ُي�شلط ال�شوء على جهود دولة الإمارات يف تعزيز اأهمية احلوار وقبول 
اإح��دى املبادئ التي تقوم عليها الدولة، وعلى �شوء ذلك،  ُت�شكل  الآخ��ر والتي 
جتربة  توفري  يف  املتوا�شل  التزامنا  تدعم  مهمة  اإ�شافة  املنتدى  ه��ذا  ُيعتر 

جامعية اأكادميية �شاملة لطلبتنا ترتكز على القيم الإن�شانية.

•• ال�شارقة-وام:

30 منت�شبا من وزارة الداخلية يف دورة »�شعادة ال�شخا�ص ذوي  �شارك 
الإعاقة واأ�شاليب التعامل معهم« التي نظمتها مدينة ال�شارقة للخدمات 
الإن�شانية بالتعاون مع الوزارة من 31 اأكتوبر املا�شي ولغاية 2 نوفمر 
اجلاري يف القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة وا�شتهدفت بجانبيها النظري 
الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ص  مع  التعامل  بكيفية  املنت�شبني  توعية  والعملي 

وتعزيز عالقات التعاون مع خمتلف موؤ�ش�شات املجتمع.
اليافعي  عبدالكرمي  منى  �شعادة  فيها  حا�شرت  التي   - ال���دورة  واأك���دت 
ذوي  الأ�شخا�ص  �شعادة   - الإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة  مدينة  مديرة 
لهم  اخلدمات  وتوفري  والإن�شاين  احلقوقي  باجلانب  مرتبطة  الإعاقة 

وحفظ كرامتهم.
كما اأكدت الدورة - التي جاءت �شمن جهود املدينة التوعوية وحر�شها 
م�شاركة  ���ش��رورة  على   - ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  م��ع  ال��ع��الق��ات  تعزيز  على 
التي تخ�شهم وتوفري  املوا�شيع  براأيهم خا�شة يف  ذوي العاقة والأخ��ذ 
وتوفري  واملجتمعي  الأك��ادمي��ي  والدمج  العامة  الأم��اك��ن  يف  الت�شهيالت 

التقنيات امل�شاندة التي تعزز من ا�شتقالليتهم ومتكينهم يف املجتمع.
ليكون  ال�شاأن  بهذا  التوعية  اأهمية  على  ال��دورة  خ��الل  اليافعي  ورك��زت 
اأبناء املجتمع قادرين على التعامل ب�شكل فعال ولئق مع الأ�شخا�ص ذوي 

الإعاقة مما ي�شاهم يف دجمهم وتي�شري حياتهم.
الإع��اق��ة عر  ب��ذوي  الإم����ارات  دول��ة  اهتمام  اإىل  املدينة  م��دي��رة  ولفتت 
تطبيق اأف�شل ال�شيا�شات واملمار�شات التي من �شاأنها متكينهم من �شنع 

على  الفر�ص  من  ا�شتفادتهم  على  يحر�ص  دام��ج  جمتمع  �شمن  القرار 
قدم امل�شاواة مع الآخرين.

التعامل معهم«  واأ�شاليب  الإعاقة  الأ�شخا�ص ذوي  »�شعادة  دورة  و�شملت 
تطبيق بع�ص اجلوانب العملية يف الأ�شاليب ال�شحيحة الواجب اتباعها 
اأثناء التعامل مع ذوي الإعاقة كالإعاقة الب�شرية اأو احلركية اأو غريها 
بتجربة  الداخلية  وزارة  منت�شبو  ���ش��ارك  حيث  الأخ���رى  الإع��اق��ات  م��ن 
وكيفية  امل�شي  خ��الل  العينني  ع�شبة  وو�شع  البي�شاء  الع�شا  ا�شتخدام 
وما  التجربة  ه��ذه  بعد  م�شاعرهم  زمالءهم  �شاركوا  ثم  الطعام  تناول 
على كيفية  تدريبهم عملياً  اأث��ر يف طريقة تفكريهم كما مت  تركته من 
م�شاعدة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احلركية يف ال�شعود والنزول وعملية 

التنقل واحلركة.
ذوي  من  الإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة  مدينة  ط��الب  �شارك  وبالأم�ص 
يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ..منت�شبي  فيها  وال��ع��ام��ل��ون  وم�����ش��وؤول��وه��ا  الإع��اق��ة 
اعتمده  ال��ذي  العلم  بيوم  و�شعبها  قيادتها  م��ع  الإم����ارات  دول��ة  احتفال 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل كمنا�شبة وطنية �شنوية يحتفل 
اآل  بها �شعب الإم��ارات بيوم تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل مقاليد احلكم يف الثالث من نوفمر.
وقبل الحتفاء بيوم العلم قام منت�شبو وزارة الداخلية بجولة على اأق�شام 
وف�شول املدينة اطلعوا خاللها على �شري العملية التعليمية والتدريبية 
التي تتم وفق اأف�شل املمار�شات العاملية كما �شاركوا طالب املدينة العديد 

من الور�ص الفنية واملهنية والريا�شية.
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قال رئي�ص حمكمة يف جنوب اإيطاليا ام�ص اإن ال�شلطات �شبطت اأكرث 
املت�شدد  داع�ص  تنظيم  ك��ان  ال��رتام��ادول  24 مليون قر�ص من  من 
ينوي بيعها لتمويل هجمات يف اأنحاء العامل. واأفاد بيان اأن �شرطة 
الأموال وم�شوؤويل اجلمارك �شبطوا الأقرا�ص يف ميناء جويا تورو 
اإدارة مكافحة املخدرات  اأكر املوانئ الإيطالية. وتعاونت  للحاويات 
ت�شجيل م�شور  ال�شرطة يف  ق��وات  التحقيق. وظهرت  الأمريكية يف 
قوي  م�شكن  وه��و  ال��رتام��ادول  ب�شناديق  مليئة  ح��اوي��ة  تفتح  وه��ي 

لالأمل ل ي�شرف عادة اإل مبوجب تذكرة رو�شتة طبية.
بالنظر  50 مليون يورو  ت�شاوي  امل�شبوطة  الكمية  اإن  البيان  وقال 

اإىل اأن متو�شط �شعر القر�ص الواحد يبلغ نحو 2 يورو.
وقال حمققون اأجانب للمحكمة الواقعة يف مدنية ريجيو كالبريا 
راهو كبري  . وقال فيدريكو كافريو دي  داع�ص  الأقرا�ص تخ�ص  اإن 
املخدرة  الأق��را���ص  مبيعات  اإن  ك��الب��ري��ا  ريجيو  يف  الإدع����اء  ممثلي 
الإرهابية”  الأن�شطة  لتمويل  داع�ص  تنظيم  مبا�شرة  “يديرها  كان 
“كان جزء من الأرب��اح غري  اأنحاء العامل. واأ�شاف  التي ينفذها يف 
امل�شروعة لتجارتهم �شي�شتخدم لتمويل اجلماعات املتطرفة يف ليبيا 
اأيام من  الأقرا�ص بعد ثالثة  و�شوريا والعراق«. وياأتي �شبط هذه 
قيام مهاجر من اأوزبك�شتان بقتل ثمانية اأ�شخا�ص ده�شا ب�شاحنة يف 

نيويورك يف اأحدث هجوم تعلن داع�ص امل�شوؤولية عنه.

الرئي�ص  اإن  ت��رام��ب   دون��ال��د  الأمريكي  للرئي�ص  ب��ارز  ق��ال م�شاعد   
خم�ص  ت�شمل  اآ�شيوية  جولة  يف  بهم  �شيلتقي  الذين  ال��ق��ادة  �شيبلغ 
ت�شببت  التي  النووية  لالأزمة  حد  و�شع  ب�شاأن  ينفد  الوقت  اإن  دول 
وهي  ه����اواي  اإىل  متجها  ت��رام��ب   وي��غ��ادر  ال�شمالية.  ك��وري��ا  فيها 
وكوريا  اليابان  فيها  �شيزور  التي  اآ�شيا  اإىل  الطريق  يف  حمطة  اأول 
ال�شمالية وال�شني وفيتنام والفلبني. و�شتكون تلك هي اأطول جولة 
اآ�شيوية يقوم بها رئي�ص اأمريكي منذ اأكرث من 25 عاما. وقال اإت�ص.

اآر مكما�شرت م�شت�شار الأمن القومي للبيت الأبي�ص لل�شحفيني يف 
اإفادة �شحفية “الرئي�ص يدرك اأن الوقت ينفد منا للتعامل مع كوريا 
ترامب  اأن  واأ�شاف  املزيد«.  الدول فعل  ال�شمالية و�شيطلب من كل 
“اإقناع  على  بيوجنياجن  على  ت��اأث��ري  اأك��ر  لها  التي  ال���دول  �شيحث 
قادتها باأن ال�شعي وراء اأ�شلحة نووية طريق م�شدود” واأن عليها نزع 
الأكرث  املحطة  هي  الأرج��ح  على  ال�شني  و�شتكون  النووي.  ال�شالح 
جني  �شي  ال�شيني  الرئي�ص  م��ن  �شيطلب  حيث  ل��رتام��ب  ح�شا�شية 
بينغ بذل مزيد من اجلهد لكبح كوريا ال�شمالية. ويقول م�شوؤولون 
اأمريكيون كبار اإن ال�شني تعتر كوريا ال�شمالية ورقة ا�شرتاتيجية 
اأن يت�شبب ذلك يف  وت��رتدد يف قطع مواردها عن بيوجنياجن خ�شية 

موجة من الالجئني.

حكم الق�شاء الأ�شرتايل ام�ص بال�شجن 22 عاما على �شاب يف ال22 
بعد ادانته بالتخطيط ل�شن هجوم على مبان حكومية يف �شيدين، يف 

الوقت الذي تواجه فيه ال�شلطات تزايدا يف التطرف يف الداخل.
واأ�شدرت املحكمة العليا يف نيو�شاوث ويلز حكمها على �شليمان خالد 

بعد اإقراره بان خطط لتنفيذ هجوم ارهابي.
ال�شرطة يف  بها  ق��ام��ت  خ��الل عمليات مداهمة  اأوق���ف  خ��ال��د  وك���ان 

�شيدين وبريزبني يف اأواخر العام 2014.
ُيذكر  م��راه��ق مل  بينهم  اآخ��ري��ن م��ن  ارب��ع��ة متهمني  كما حكم على 
ا�شمه، بال�شجن لعقوبات ترتاوح بني 9 و18 عاما يف ادانات م�شابهة 
عن  للهجوم  بالتخطيط  مرتبطة  وثيقة  اع���داد  بينها  م��ن  اأق��ل  اأو 
بدور  “قام  خالد  ان  حكمه  يف  القا�شي  بيلو  جيفري  وكتب  ق�شد. 

يف املخطط وانه اثبت بذلك انه ارهابي ملتزم. املن�شق”، 
الداخل  يف  التطرف  من  متزايد  بقلق  كانبريا  يف  ال�شلطات  ت�شعر 

وقال م�شوؤولون انه مت منع 13 هجوما خالل ال�شنوات الخرية.
�شرطة  بينها مقتل موظف يف  اأخ��رى وقعت من  لكن عدة هجمات 
�شيدين بر�شا�ص فتى يف ال� 15 قتل بعدها يف تبادل لإطالق النار 

مع قوات المن يف العام 2015.

عوا�شم

روما

�سيدين

واشنطن

�إ�صر�ئيل تعلن ��صتعد�دها 
حلماية قرية للدروز ب�صوريا

•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

اأعلن اجلي�ص الإ�شرائيلي ام�ص يف بيان غري معهود ا�شتعداده لتقدمي امل�شاعدة 
ال�شوري يف ه�شبة  ال�شورية التي ي�شيطر عليها اجلي�ص  لقرية ح�شر الدرزية 
القوات  التي تقاتل  الف�شائل  اأيدي  ال�شماح ب�شقوطها يف  اجلولن، ووعد بعدم 
اإن  ب��ني  يف  مانيلي�ص  رون���ن  اجل���رال  اجلي�ص  با�شم  املتحدث  وق���ال  ال�����ش��وري��ة. 
كجزء  الح��ت��الل  اأو  ل���الأذى  ح�شر  تعر�ص  “ملنع  ج��اه��ز  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اجلي�ص 
كيف  اجلي�ص  با�شم  املتحدث  يحدد  ومل  ال����درزي«.  املجتمع  اإزاء  التزامنا  م��ن 
�شتت�شرف ا�شرائيل ونفى ب�شدة “ادعاءات تورط ا�شرائيل او م�شاعدتها عنا�شر 

اجلهاد العاملي فى القتال«.
تعر�شت قرية ح�شر الدرزية التي تقع يف حدود الدولة ال�شورية يف حمافظة 
ه�شبة  من  اإ�شرائيل  من  املحتل  اجل��زء  ومب��ح��اذاة  البالد  جنوب  يف  القنيطرة 
اجلولن اىل تفجري انتحاري ب�شيارة ا�شفرت عن �شقوط ت�شعة قتلى. وا�شاف 
املا�شية يف  القليلة  ال�شاعات  القتال يف  “تكثف  اأن  متحدث اجلي�ص ال�شرائيلي 
قرية ح�شر، وقد اأ�شيب اأحد املواطنني يف جمدل �شم�ص بجروح طفيفة نتيجة 
العنيف  “القتال  اإىل  يعود  النار  اإط��الق  اأن  مو�شحاً  �شوريا”،  من  ن��ار  اط��الق 
الدائر يف ه�شبة اجلولن ال�شورية«. واقرتب �شكان من قرية جمدل �شم�ص يف 
ه�شبة اجلولن املحتلة من خط وقف اإطالق النار ولكن مل ُي�شمح لهم بالعبور، 
وفق ما اأفاد م�شور لفران�ص بر�ص يف املكان. اأقامت ا�شرائيل م�شت�شفى ميدانيا 
يف اجلولن ال�شوري املحتل لعالج م�شابني من املعار�شة ال�شورية ونقلت حالت 
اإىل م�شت�شفياتها. ول تزال �شوريا وا�شرائيل يف حالة حرب. وحتتل ا�شرائيل منذ 
حزيران يونيو 1967 حواىل 1200 كلم مربع من ه�شبة اجلولن ال�شورية 
واعلنت �شمها يف 1981 من دون ان يعرتف املجتمع الدويل بذلك. ول تزال 

حواىل 510 كيلومرتات مربعة حتت ال�شيادة ال�شورية.

�رتفاع �سهد�ء تفجري �لنفق يف غزة �ىل 12 

نتنياهو يزعم رغبته يف جناح مبادرة �ل�صالم �الأمريكية 

مذكرة توقيف بحق رئي�س �الإقليم �النف�سايل  

مثول �أفر�د من حكومة كتالونيا �ملعزولة �أمام �ملحكمة

كوبا حتث و��صنطن على �حلقيقة ب�صاأن �لهجمات �ل�صوتية  
 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

الكوبي  اخل����ارج����ي����ة  وزي�������ر  ات����ه����م 
ق  ال�����ش��ل��ط��ات الم��ريك��ي��ة ال��ت��ي حتقرّ
يف ه��ج��م��ات ���ش��وت��ي��ة غ��ام�����ش��ة �شد 
كوبا  يف  ام���ريك���ي���ني  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني 
د، م�شيفا  باأنها تكذب يف �شكل متعمرّ
املتحدة  ل��ل��ولي��ات  ح���ان  ال��وق��ت  ان 

“لتقول احلقيقة«.
وقال برونو رودريغيز خالل موؤمتر 
الوقت  لقد حان  بوا�شنطن  �شحايف 
احلقيقة  لتقول  املتحدة  ل��ل��ولي��ات 
الهجمات  تلك  على  دلياًل  م  تقدرّ او 

ال�شوتية.
م  وا�شاف ان الوليات املتحدة مل ُتقدرّ

اي دليل على وقوع تلك الهجمات.
الول،  ت�����ش��ري��ن  اأك���ت���وب���ر  ن��ه��اي��ة  يف 
وا�شنطن  م����ن  رودري����غ����ي����ز  اع���ت���ر 
هجمات  ح�����ش��ول  ح���ول  امل���زاع���م  اأنرّ 
اأحلقت  ت��ك��ون  ق��د  غام�شة  �شوتيرّة 
بدبلوما�شيرّني  ��ة  ج�����ش��ديرّ اأ�����ش����راًرا 
“تالعًبا  ل  ُت�شكرّ كوبا  يف  اأمريكيني 

القل  على  �شخ�شا   24 على  اث��رت 
هافانا  يف  الم��ريك��ي��ة  ال�����ش��ف��ارة  يف 
اغ�شط�ص  واآب   2016 نهاية  ب��ني 
2017. وذكرت م�شادر دبلوما�شية 
الذين  ال����ش���خ���ا����ص  ان  ام���ريك���ي���ة 
ب���ح���الت �شداع  ا���ش��ي��ب��وا  ت�����ش��رروا 
دماغية  “باأ�شرار  وكذلك  وغثيان 
وفقدان  �شدمة  عن  ناجمة  طفيفة 

نهائي لل�شمع«.
الوليات  �شحبت  ذل����ك،  ع��ل��ى  وردا 
ن�����ش��ف طاقمها  امل��ت��ح��دة اك���رث م��ن 
الدبلوما�شي من كوبا وامرت بابعاد 
الرا�شي  من  كوبيا  دبلوما�شيا   15
ازم�����ة  اىل  ادى  م�����ا  الم�����ريك�����ي�����ة، 

دبلوما�شية بني البلدين.
واح��ت��ج��ت ه��اف��ان��ا ع��ل��ى الج�����راءات 
وقالت  معترة انها “غري مررة”. 
ان���ه���ا ق���ام���ت مب����ب����ادرة ح�����ش��ن نية 
قام  زي����ارات  ث��الث  على  مبوافقتها 
بها حمققون من مكتب التحقيقات 
الفدرايل )اف بي اآي( اىل العا�شمة 

الكوبية.

العالقات  تقوي�ص  هدفه  �شيا�شًيا” 
الأمريكية-الكوبية.

اإنرّ هذه  وق���ت���ذاك  رودري��غ��ي��ز  وق����ال 
خطري  ت���ده���ور  اإىل  اأدت  امل����زاع����م 
احلكومتني  ب�����ني  ال�����ع�����الق�����ات  يف 

والبلدين.
ال��غ��ام�����ش��ة التي  ال��ه��ج��م��ات  وه�����ذه 
انها  المريكيون  امل�شوؤولون  يعتقد 
�شوتية،  اج���ه���زة  ب��وا���ش��ط��ة  ج����رت 

�ل�صني: ناأمل بحل �أمريكي يف �لبحر �جلنوبي 
 •• بكني-رويرتز:

قال دبلوما�شي �شيني كبري ام�ص اإن بالده تاأمل اأن تكون الوليات املتحدة 
املتنازع على  امل�شكلة يف ملف بحر ال�شني اجلنوبي  جزءا من احلل ولي�ص 
�شيادته وذلك قبل زيارة الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب لبكني الأ�شبوع 

املقبل.
واملن�شاآت  اجل���زر  م��ن  ملجموعة  ال�شني  ب��ن��اء  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  وان��ت��ق��دت 
الع�شكرية يف البحر وت�شعر بالقلق من اأن ي�شتخدم ذلك لفر�ص قيود على 

حركة املالحة البحرية.
على  للتاأكيد  املنطقة  يف  دوري��ات  الأمريكية  للبحرية  تابعة  �شفن  ونفذت 

حرية املالحة مما اأثار غ�شب ال�شني.
ويف كلمة لل�شحفيني ب�شاأن جولة ترامب قال نائب وزير اخلارجية ال�شيني 
بها يف بحر  املحيطة  واملياه  ب��الده على اجل��زر  �شيادة  اإن  ت�شه قوانغ  ت�شنغ 

ال�شني اجلنوبي ل تقبل اجلدل.
دول  بع�ص  اح��ت��الل  ه��ي  اجل��ن��وب��ي  ال�شني  بحر  م�شكلة  ج��وه��ر  اأن  وذك���ر 
اأن  م�شيفا  ال�شينية  وال�شعاب  اجل��زر  م��ن  لبع�ص  امل�����ش��روع  غ��ري  املنطقة 
مع  املحادثات  خالل  من  �شلمي  ب�شكل  امل�شائل  هذه  حلل  م�شتعدة  ال�شني 

الدول املعنية ب�شكل مبا�شر.
والوليات  ال�شني  ب��ني  لي�شت  اجل��ن��وب��ي  ال�شني  بحر  “م�شاألة  واأ���ش��اف 

املتحدة«.
وتابع قوله “ناأمل اأن تزرع الوليات املتحدة، ب�شفتها طرفا خارجيا، ورودا 

اأكرث و�شوكا اأقل... اأن تقدم يد امل�شاعدة ل اأن ت�شبب امل�شاكل«.

جماعة متطرفة تتبنى حادث �لو�حات يف م�صر
•• القاهرة-وكاالت:

م�شوؤوليتها عن هجوم  “اأن�شار الإ�شالم”  اأعلنت جماعة مت�شددة تدعى 
اأفراد  من  عدد  بحياة  اأودى  الذي  امل�شرية  الغربية  بال�شحراء  الواحات 

ال�شرطة يوم 21 اأكتوبر املا�شي.
اأم�ص اجلمعة  بيان  ال�شابق يف  التي مل تكن معروفة يف  وقالت اجلماعة 
“ها هي معركة ما اأ�شمتها “عرين الأ�شد” يف منطقة الواحات البحرية 

على حدود القاهرة بداأنا بها ما زعمت اأنه اجلهاد. 
اأخرى  البيان جماعة  ونقلت  اإدعائها،  على  دليل  اأي  تقدم اجلماعة  ومل 

ت�شمى حرا�ص ال�شريعة.
52 �شرطياً على الأقل قتلوا  “اإن  اأمنية وقت الهجوم  3 م�شادر  وقالت 
اليوم  ذلك يف  الداخلية  وزارة  ونفت  دوريتهم لهجوم”،  تعر�شت  عندما 

التايل، وقالت اإن عدد القتلى 16 �شرطياً فقط.

من  اآخ��ري��ن  وزراء  و�شبعة  جونكريا�ص  اوري���ول  نائبه 
حكومته.

ان  بوت�شيمون  ق��ال  بروك�شل،  من  متلفزة  ر�شالة  ويف 
وانه يجب  داخليا  ا�شبانيا  �شاأنا  الق�شاء مل يعد  قرار 
تنطوي  التي  املخاطر  على  الدولية  الأ�شرة  تطلع  اأن 

عليه.

م�شاعي  يف  ترامب  م�شاركة  ظل  يف  املنطقة  يف  لل�شالم 
ال�شالم اأجاب اآمل ذلك.

زيارة  خ��الل  بلندن  ه��او���ص  ت�شاتام  موؤ�ش�شة  يف  وق���ال 
للنقا�ص  املطروح  بلفور  لوعد  املئوية  الذكرى  لإحياء 
م�شاحلنا  نعلن  بالطبع  اأم��ري��ك��ي��ة.  م��ب��ادرة  ه��و  الآن 
باأداء  امل�شاعي  ي�شارك يف  اإنه  لل�شيد ترامب.  وخماوفنا 
التفكري  ي��ح��اول��ون  اإن��ه��م  ال�����ش��ع��اب...  ملواجهة  امل�شتعد 

خارج ال�شندوق.
ام�ص  فجر  الإ�شرائيلي  الحتالل  قوات  قامت  ميدانيا 
اجلمعة، ب�شنرّ حملة اعتقالت طالت فل�شطينيني اثنني 

•• مدريد-اأ ف ب:

و�شل عدد من اأفراد حكومة كتالونيا املعزولة للمحكمة 
الوطنية يف مدريد، لكي يخ�شعوا لال�شتجواب ب�شاأن 
واختال�ص  الفتنة  واإث��ارة  التمرد  ت�شمل  تهم حمتملة 

الأموال.
ال�شابق  الرئي�ص  نائب  املحكمة  و�شلوا  من  اأول  وك��ان 
احلكومة  با�شم  املتحدث  اأعقبه  جونكريا�ص،  اأوري��ول 
راوؤول  اخل��ارج��ي��ة  ووزي���ر  ت���ورول  ج���وردي  الإقليمية 
ف��ورن، ومل يح�شر  الداخلية خواكيم  ووزي��ر  روميفا 
بوجدميون،  كارلي�ص  املعزول  كتالونيا  رئي�ص حكومة 
الذي فر لروك�شل الإثنني املا�شي، للمحكمة مع بقية 
اأم�ص  بوجدميون  حمامي  وق��ال  ال�شابقني،  زم��الئ��ه 

الأربعاء اإنه لن يعود لإ�شبانيا.
ويواجه الوزراء، الذين اأقالتهم احلكومة املركزية بعد 
30 عاماً  اإعالن كتالونيا ا�شتقاللها، عقوبة ال�شجن 
اأن  اإىل  القا�شي  خل�ص  اإذا  املحاكمة  قبل  والحتجاز 

ذلك �شروري خالل جل�شة ال�شتماع.
كاتالونيا  حكومة  اأع�����ش��اء  م��ن  ثمانية  توقيف  وبعد 
املقالة، يتوقع اأن يطلب الق�شاء الإ�شباين من بلجيكا 
ت�شليم رئي�ص القليم النف�شايل كارلي�ص بوت�شيمون 

واأن ي�شدر مذكرة توقيف اأوروبية بحقه.
املكلفة  القا�شية  الوروبية  التوقيف  مذكرة  �شت�شدر 
من  اأ���ش��ب��وع  بعد  املقالني  كاتالونيا  م�����ش��وؤويل  ق�شية 

اعالن ال�شتقالل يف 27 ت�شرين الأول اكتوبر.
و�شتة  حكومته  اأع�شاء  من   13 مع  بوت�شيمون  ُدع��ي 

اخلمي�ص  للمثول  كاتالونيا  برملان  مكتب  اأع�شاء  من 
امام القا�شية بناء على طلب النيابة العامة.

ولكنه مل ميتثل لالأمر وبقي يف بلجيكا التي و�شلها 
مطلع ال���ش��ب��وع م��ع اأرب��ع��ة م��ن وزرائ����ه رغ��ب��ة منه يف 

اطالع اأوروبا على القمع الذي تتعر�ص له كاتالونيا.
اآذان��ا �شاغية يف اخل��ارج يف  ن��داء بوت�شيمون  ومل يلق 

حني ح�شلت مدريد على دعم املجتمع الدويل.
التي  �شتورجن  نيكول  ا�شكتلندا  وزراء  رئي�شة  ولكن 
ت��وؤي��د ال���ش��ت��ق��الل ع��ن ب��ري��ط��ان��ي��ا ق��ال��ت اجل��م��ع��ة ان 
الزمة “يجب ان حتل بال�شبل الدميوقراطية ولي�ص 

عر �شجن املعار�شني ال�شيا�شيني«.
و�شبعة  جونكريا�ص  اوري���ول  بوت�شيمون  نائب  ومثل 
من اأع�شاء احلكومة املقال�������ة يف مدري�����د حيث وجهت 
قيد  وو���ش��ع��وا  والع�شيان  الن�ش�����قاق  ته�������م  اإل��ي��ه��م 

الحتجاز.
وينتظر ان يفرج عن الوزير �شانتي فيال الذي ا�شتقال 
قبل اعالن اجلمهورية والوحيد الذي رد على ا�شئلة 
50 األف يورو، وهو خيار مل  القا�شية بكفالة قدرها 

يتح لالآخرين.
وبررت قا�شية املحكمة اجلنائية كارمن لميال قرارها 
ب�شجن امل�شوؤولني النف�شاليني بالإ�شارة اإىل ما فعله 
اأن  ذهننا  عن  يغيب  ل  ان  يجب  بقولها:  بوت�شيمون 
بع�ص من وجهت اإليهم التهم غادروا اإىل بلدان اأخرى 

متهربني من م�شوؤولياتهم اجلنائية.
اأن فرار  اأن��ه ما من �شك يف  وكتبت �شحيفة ال باي�ص 
رئ��ي�����ص احل��ك��وم��ة ال�����ش��اب��ق ت�����ش��ب��ب ب�����ش��ج��ن م���ن كان 

•• غزة-لندن-وكاالت: 

ام�ص  طبية  وم�شادر  الإ�شالمي  اجلهاد  حركة  اأعلنت 
الذي فجره اجلي�ص  النفق  ال�شهداء يف  ارتفاع ح�شيلة 
ال�شرائيلي بخان يون�ص الثنني املا�شي اىل 12 �شخ�شا 

بعد وفاة خم�شة من عنا�شر احلركة اجلمعة.
قطاع  من  ميتد  نفقا  الثنني  فجرت  ا�شرائيل  وكانت 
مقتل  اىل  اأدى  م���ا  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  الأرا�����ش����ي  اىل  غ���زة 
ميدانيني  ق��ادة  ثالثة  بينهم  النفق  يف  نا�شطني  �شبعة 
ح��م��ا���ص واجلهاد  امل�����ش��ل��ح��ني حل��رك��ت��ي  اجل��ن��اح��ني  يف 

الإ�شالمي.
الع�شكري حلركة اجلهاد  القد�ص اجلناح  �شرايا  وقالت 
يف بيان تلقته وكالة فران�ص بر�ص ان “خم�شة جدد من 
ابطالنا ..ارتقوا جراء الق�شف ال�شهيوين الغادر لنفق 

ال�شرايا م�شاء الثنني املا�شي«،.
“�شيكون  للنفق  ا�شرائيل  ا�شتهداف  ان  ال��ب��ي��ان  وق���ال 
دافعا ل�شتمرار العداد يف هذا ال�شالح الرادع النفاق، 
داخ���ل �شجون  ال���ش��رى م��ن  ف��ك��اك  ال���ذي ميثل مفتاح 
الحتالل” مبينا انه “رغم الجراءات المنية املعقدة 
وا�شتخدام الحتالل للتكنولوجيا يف حربه �شد الأنفاق 
ا�شتطاع جماهدونا العبور من خالل نفق احلرية الذي 
هو لي�ص الوحيد مل�شافة مئات الأمتار اىل داخل ارا�شينا 

املحتلة ا�شرائيل«.
ثالث  غ��زة  على  ت�شيطر  التي  حما�ص  حركة  وخا�شت 
واب���رز هدفني   .2014 ع��ام  ا�شرائيل منذ  م��ع  ح��روب 
اطالق  وق��ف  ك��ان��ا   2014 ع��ام  ال�شرائيلية  للعملية 

ال�شواريخ وتدمري النفاق.
النفق لفرتة  اإنها راقبت حفر  اإ�شرائيل الثنني  وقالت 
بعد  الت�شرف  اىل  ا�شطرت  وانها  حت��دده��ا،  مل  معينة 

خرق خطري وغري مقبول لل�شيادة الإ�شرائيلية.

النا�شطني  ع��ن  البحث  اع��م��ال  الفل�شطينيون  واوق���ف 
ب���ع���دم���ا م���ن���ع اجلي�ص  ال���ن���ف���ق  اخل���م�������ش���ة حت����ت رك������ام 
الإ�شرائيلي القرتاب من املنطقة املحيطة بالنفق، على 

ما اعلن الدفاع املدين يف غزة.
عملية  مبوا�شلة  ال�شماح  الإ�شرائيلي  اجلي�ص  ورف�ص 
�شرايا  يتبعون  الذين  املفقودين  من  ع��دد  عن  البحث 
الإ�شالمي  امل�����ش��ل��ح حل��رك��ة اجل���ه���اد  ال��ق��د���ص، اجل���ن���اح 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، يف ان��ه��ي��ار ن��ف��ق ق�����ش��ف��ه ع��ل��ى احل����دود 

ال�شرقية لقطاع غزة.
بانت�شال  ن�شمح  “لن  اإن���ه  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  اجلي�ص  وق���ال 
يون�ص  خ��ان  مدينة  �شرق  فجره  ال��ذي  النفق  مفقودي 
الأ�شرى  مبلف  ت��ق��دم  اإح����راز  بعد  اإل  ال��ق��ط��اع،  ج��ن��وب 

الإ�شرائيليني لدى حركة حما�ص يف قطاع غزة«.
ي����وؤاآف  اأع���م���ال احل��ك��وم��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة،  وق����رر من�شق 
م���ردخ���اي، م��ن��ع ان��ت�����ش��ال م��ف��ق��ودي ن��ف��ق خ���ان يون�ص، 
يارون  واملفقودين  الأ���ش��رى  ملف  من�شق  مع  بالتن�شيق 
ب���ل���وم ب���ه���دف ال�����ش��غ��ط ع��ل��ى ح��م��ا���ص ل��ت��ح��ري��ك ملف 

ال�شفقة.
واأعلن جهاز الدفاع املدين الفل�شطيني اأنه طلب تن�شيقاً 
اأك����رث ���ش��وب احل���دود  ل��ل��ت��ق��دم  م��ن ال�شليب الأح���م���ر، 
ثالثة  منذ  النفق  يف  املفقودين  عن  البحث  وموا�شلة 
احل�شول  طلب  اأن���ه  الأح��م��ر  ال�شليب  اأك���د  فيما  اأي����ام، 
الإ�شرائيلي مل يرد على هذا  تن�شيق لكن اجلي�ص  على 

الطلب.
اىل ذل���ك، ق���ال رئ��ي�����ص ال�����وزراء الإ���ش��رائ��ي��ل��ي بنيامني 
اأمريكية  م��ب��ادرة  تنجح  اأن  يف  ياأمل  اإن��ه  ام�ص  نتنياهو 
دونالد  بالرئي�ص  واأ���ش��اد  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  يف  لل�شالم 
الإ�شرائيليني  لإع���ادة  جديدا  نهجا  �شلك  لأن��ه  ترامب 

والفل�شطينيني اإىل طاولة املفاو�شات.
مواتية  اللحظة  ب��اأن  الآن  ي�شعر  ك��ان  اإن  �شئل  وعندما 

فيغارو  ل���و  �شحيفة  اجل��م��ع��ة  ن�����ش��رت��ه��ا  م��ق��اب��ل��ة  ويف 
الفرن�شية قال وزير اخلارجية ال�شباين ان بوت�شيمون 
ي�شعى اىل تدويل الزمة. واأ�شاف الفون�شو دا�شتي�ص اإن 
اختيار بلجيكا مل يكن من باب ال�شدفة فالنف�شاليون 
الفلمنكيون يبدون تعاطفا مع كاتالونيا ويبدو كذلك 

اأن حكومة بلجيكا متيل اىل اإبداء بع�ص التفهم.

على الأقل، يف بلدة قباطية جنوب غرب جنني.
الحتالل  ج��ن��ود  ع�����ش��رات  اأن  حملية  م�����ش��ادر  وذك����رت 
تفتي�ص  عمليات  الأوىل  الفجر  ���ش��اع��ات  خ��الل  اأج����روا 
البلدة،  يف  العقود  القدمية  وللمباين  املواطنني،  ملنازل 

وبخا�شة يف حارات ال�شباعنة، واأبو الرب، وكميل.
وقالت امل�شادر اإن هذا القتحام يعد الأو�شع منذ اأكرث 

من �شنة، وطال التفتي�ص منزيل املعتقلني.
واأو�شحت امل�شادر اأن مواجهات دارت بني الفل�شطينيني 
وج��ن��ود الح��ت��الل اأ���ش��ي��ب خ��الل��ه��ا ع����دداً م��ن ال�شبان 

بحالت اختناق، ومت معاجلتهم ميدانياً. 

�جتماع مرتقب لبوتني وتر�مب على هام�ش »�أبك« 
•• مو�شكو-رويرتز:

اإن الرئي�ص الرو�شي فالدميري بوتني ونظريه  قال الكرملني ام�ص 
هام�ص  على  املقبل  الأ�شبوع  يلتقيان  قد  ترامب  دونالد  الأمريكي 
قمة منتدى التعاون القت�شادي لدول اآ�شيا واملحيط الهادي اأبك يف 

فيتنام، م�شيفا اأن حمادثات جتري ب�شاأن الرتتيب للقاء.
وال��ت��ق��ى ب��وت��ني وت���رام���ب لأول م���رة ع��ل��ى ه��ام�����ص ق��م��ة جمموعة 
اتهامات  ناق�شا  حيث  متوز  يوليو  يف  باأملانيا  هامبورج  يف  الع�شرين 
لكنهما  الأمريكية  الرئا�شة  انتخابات  يف  بالتدخل  لرو�شيا  وجهت 
اتفقا على الرتكيز على حت�شني العالقات بدل من التخا�شم ب�شاأن 

املا�شي. ورغم ذلك تزايد التوتر بني مو�شكو ووا�شنطن.

ووقع ترامب على م�ش�ص على عقوبات جديدة �شد رو�شيا يف خطوة 
قالت مو�شكو اإنها ق�شت على اآمال حت�شني العالقات بني البلدين. 
يف  الدبلوما�شيني  موظفيها  ع��دد  بتقليل  وا�شنطن  ب��وت��ني  واأم���ر 
مو�شكو باأكرث من الن�شف. وردا على �شوؤال عن احتمال لقاء بوتني 
وترامب على هام�ص قمة اأبك قال دميرتي بي�شكوف املتحدث با�شم 

الكرملني اإن مو�شكو ل ت�شتبعد عقد الجتماع.
وقال بي�شكوف لل�شحفيني يف موؤمتر عر الهاتف “جتري بالتاأكيد 
تقدير  يف  املبالغة  ال�شعب  م��ن  واأ���ش��اف  الج��ت��م��اع«.  عقد  مناق�شة 
املتحدة  وال��ولي��ات  رو�شيا  رئي�شي  ب��ني  توا�شل  اأي  وم��غ��زى  اأهمية 
داناجن  مدينة  يف  اأب��ك  قمة  وتعقد  الدولية.  امل�شائل  لكل  بالن�شبة 

الفيتنامية من الثامن حتى العا�شر من نوفمر ت�شرين الثاين.

�صقيق مر�ح يتجه �ىل 
��صتئناف �حلكم �صده  

 •• باري�ص-اأ ف ب:

اع��ل��ن حم��ام��ي ال���دف���اع ع���ن عبد 
انه  يعتقد  انه  ام�ص  م��راح  القادر 
حب�ص  املحكمة  ق���رار  �شي�شتاأنف 
ب���ع���د ادان���ت���ه  20 ع���ام���ا  م���وك���ل���ه 
بالتخطيط ملوؤامرة اإرهابية عقب 
�شقيقه  نفذها  التي  الع��ت��داءات 

حممد يف اذار مار�ص 2012.
موريتي،  دوب�������ون  اري������ك  وق������ال 
القادر  ال��دف��اع ع��ن عبد  حم��ام��ي 
انرت  فران�ص  رادي���و  م��راح ملحطة 
المر  ابحث  ان  “يجب  الذاع��ي��ة 
مع عبد القادر مراح، وان نتناق�ص 

فيه. 
اعتقد ان املدان الآخر يف الق�شية 
)ع����ب����د ال����ف����ت����اح م����ل����ك����ي، ال�����ذي 
عاما(   14 بال�شجن  عليه  حكم 
���ش��ي�����ش��ت��اأن��ف احل���ك���م. اع��ت��ق��د اننا 

نتجه اىل حماكمة جديدة«.
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املرجع : 2017/619
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ علي عمران ترمي عمران - اإماراتي  اجلن�شية  وال�شيد/ 
ح�شتهما  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبان  اجلن�شية  لبناين   - حطيط  على  ر�شوان 
البالغة )40%( ح�شة اىل ال�شيد/ معروف حممد حطيط - لبناين اجلن�شية يف / خمبز 
ال�شندباد - �شراكة اعمال - يف الرخ�شة رقم 210900 - حيث مت دخول ال�شيد/ عبيد حميد 
را�شد �شيف امل�شيبي - كوكيل خدمات عليها ومت تغري ال�شكل القانوين من : �شركة اعمال 
اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
اقت�شى ن�شر هذا العالن  . فقد  العدل  الكاتب  �شان  الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار  الجراء  على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم 
العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات    

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2017/2131 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه /1 - جايانت اجيت جيدواين - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /اميك�ص -ال�شرق الو�شط - �ص م ب 
باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/10/24  احلكم التمهيدي  اأعاله وعليه نعلنكم  )م( فرع دبي - قد اقام الدعوى املذكورة 
التايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف املخت�ص �شاحب الدور باجلدول، 
لديه  عليه  املدعي  ملف  على  لالطالع  لزم  كاأمر  املدعي  للبنك  النتقال  الدعوى  ملف  على  الط��الع  بعد  مهمته  وتكون 
امل�شتندات وعلىما ع�شى ان يقدمه  من واقع ال�شجالت والدفاتر ونظام احلا�شب الىل على ح�شابه والط��الع على ا�شول 
ان وجدت  واللكرتونية  الورقية  واملرا�شالت  املنتظمة  واللكرتونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�شجالت  وكذا  اخل�شوم 
لبيان ما مت احل�شول عليه من ت�شهيالت وانواعها وقيمتها و�شروط املنح والفوائد ومدة ال�شداد وطريقة احت�شاب الفوائد 
اوالرباح والعمولت وامل�شروفات واية مبالغ اخرى مع ت�شفية احل�شاب وعلى اخلبري بالن�شبة للمعاملة اخلا�شة بكل بطاقة 
الدعوى  رفع  تاريخ  وحتى  التاريخ  ذلك  بعد  املرت�شد  بح�شاب  املدعية  قيام  كيفية  وبيان  ذلك  تف�شيالت  وبيان  علىحدى 
اخ��رى حركة يف  تاريخ  اج��راء ج��دول ح�شاب اقرتا�شي قائم على بيان املرت�شد حتى  ويف ح��ال جت��اوزه لن�شبة 9% ب�شيطة 
ك�شف احل�شاب وحتى تاريخ رفع الدعوى يف 2017/6/15 وح�شاب املرت�شد وفق الفائدة الب�شيطة امل�شار اليها عن كل بطاقة 
وحتقيق دفاع اخل�شوم من الناحية الفنية وامل�شرفية وحددت مبلغ اربعة الف درهم كاأمانة على ذمة ح�شاب وم�شروفات 
اخلبري واتعابه والزمت املدعي ب�شدادها.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 2017/11/7  ال�شاعة 30 : 8 �شباحا 

.Ch1.C.14 يف القاعة

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/1715  ا�شتئناف جتاري   

ب��ل ج��وي��ل  جم��ه��ول حمل  ام  ن��ريج ج��وي��ل دار  امل�شتاأنف ���ش��ده/ 1-  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك امل�شرق - �ص م ع وميثله / حممد عي�شى 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد   - ال�شويدي  �شلطان 
يوم  لها جل�شه  بتاريخ 2017/9/11 وح��ددت  : 2017/571 جت��اري جزئي 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة    2017/11/14 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

  ال�شماء           
ت��ع��ل��ن دائ����رة حم��اك��م راأ�����ص اخل��ي��م��ة ب����اأن امل���دع���وة/ �شاهناز 
املقطع  تغيري  طالبة  اإل��ي��ن��ا  ت��ق��دم��ت    ، �شاحب  عبدالكرمي 
بعد  ا�شمها  ليكون  )منى(  اإىل  )�شاهناز(  من  ل�شمها  الأول 
م�شلحة  له  من  وان    - �شاحب   عبدالكرمي  التغيري/منى 
يف العرتا�ص ان يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ 

العالن اقام ق�شم ال�شهادات يف حمكمة راأ�ص اخليمة
  قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
 اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
 اإعالن بالن�شر - اإمارة دبي

حمكمة  الحوال ال�شخ�شية 
اعالن تغيري ا�شم

اإماراتي    ، البلو�شي  حممد  ن��ور  جهاجنري  اك��ر  ال�شيد/  تقدم 
من   ا�شمه  تغيري  بطلب  ال�شرعية  دب��ي  حمكمة  اىل  اجلن�شية 
نور  اأحمد جهاجنري  البلو�شي اىل  اكر جهاجنري نور حممد 
به ايل  يتقدم  ان  البلو�شي - وعلى من لديه اعرتا�ص  حممد 

املحكمة املذكورة خالل �شهر من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ق�شم خدمات الحوال ال�شخ�شية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : مقهي تاج بيك�س & بروز - �س ذ م م  
ب��دري - الر�شاء - الوىل - بردبي  العنوان : حمل رق��م -08 - ملك حممد حممد ه��ادى 
- ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�شة : 739749  رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 1184370 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري 
يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2017/10/18  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/10/18 وعلى من 
لتدقيق �حل�سابات   بل�س  �سكور  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه 
العنوان : مكتب رقم 914 - ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - 
بور�شعيد - الهاتف : 2973060-04 ، الفاك�ص : 2973071-04 -  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : مولري كموديتيز للتجارة �لعامة - �س ذ م م    
ال�شكل   - اخلبي�شي   - دي��رة   - �شعادت  ن��ور  حممد  عبداهلل  ملك   113 رق��م  مكتب   : العنوان 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة : 676148  رقم القيد بال�شجل التجاري : 
1101746 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  اأع��اله،  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
2017/10/24  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/10/24 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �سكور بل�س لتدقيق �حل�سابات  العنوان : 
مكتب رقم 914 - ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور�شعيد - 
الهاتف : 2973060-04 ، الفاك�ص : 2973071-04 -  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/�سكور بل�س لتدقيق �حل�سابات  
العنوان : مكتب رقم 914 - ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة 
تعلن  هذا  مبوجب    04-2973071  : الفاك�ص   ،  04-2973060  : الهاتف   - بور�شعيد   -
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
مقهي تاج بيك�س & بروز - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/10/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/10/18   وعلى 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/�سكور بل�س لتدقيق �حل�سابات  
العنوان : مكتب رقم 914 - ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة 
تعلن  هذا  مبوجب    04-2973071  : الفاك�ص   ،  04-2973060  : الهاتف   - بور�شعيد   -
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
مولري كموديتيز للتجارة �لعامة - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/10/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/10/24   وعلى 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/4424  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- جبال الطل�ص للتجارة العامة - �ص ذ م م    جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ها�شم عبداهلل ها�شم حمزة   قد 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك 
املنفذ به وقدره )203651( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   10162 مبلغ  اىل  بال�شافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1889  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-انرجي مديكل �شوليو�شنز -  �ص م ح 2- حممد طالب عبداحلميد 
قاطوين  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ برمييوم للتجهيزات الطبية - �ص ذ 
اأق��ام عليك الدعوى  اأحمد -  قد  م م - وميثلها قانونا مديرها/ امني حممد جميل 
مببلغ  والت�شامم  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
التجارية    والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1.365.207( وق��دره 
من تاريخ ال�شتحقاق  وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  
2017/11/23  ال�شاعة 9.30 �ص 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 بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3041   تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  م   م  ذ  ���ص   - الفنية  للخدمات  اإ�شماعيل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ارجنتو�ص للتجارة العامة - �ص ذ م م - وميثلها 
قد   - ح��رز  ب��ن  من�شور  حبيب  عبداحلكيم   / وميثله  �شفيق  خالد  مديرها/ 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
واملوؤرخ  امل��دع��ي  ب��ني ط��ريف  امل��رم  املقاولة  بف�شخ عقد  دره��م  وق���دره )26173( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  ،  اىل طالب  يف 2015/5/25 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/516  مدين كلي                 

م   م  ذ  ���ص   - ال��ت��ج��اري��ة  للو�شاطة  ه��وراي��زن�����ص  1-ك��ون��ي��ك��ت��د   / امل��دع��ي عليه  اىل 
وميثلها/ حممد الطالب ب�شري الطالب  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  ال بخيت    في�شل مبارك بخيت 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   900.000( وق���دره  مببلغ  عليهم   امل��دع��ي  ب��ال��زام 
واتعاب املحاماة و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�شة 
 Ch1.C.15 يوم الثنني  املوافق  2017/11/13   ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6889  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كليك انرتاكتيف منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  مبا ان املدعي /�شتيفي جون لوب�ص قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   92611( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف القانون رقم 8 ل�شنة 1980.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1 بالقاعة  ���ص   08.30 ال�شاعة   2017/11/9 امل��واف��ق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9791  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-النحل للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  املدعي /حممد وق��ار زولفيقار علي خان قد  ان 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13170 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB175956364AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.1 لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/11/8 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8533  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ار كي كي للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  �شيد عامل مغل قد  املدعي /ار�شد حممود مغل 
وتذكرة عودة مببلغ وقدره  درهم(  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )37711 
  AE176353417MB:1000 درهم( وبالر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى رقم(
بالقاعة  ال�شاعة 08.30 �ص  املوافق 2017/11/9  يوم اخلمي�ص  لها جل�شة  وحددت 
ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5946  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1- دايرك�شن للمقاولت الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م جمهول 
ال��دع��وى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  مياه  املدعي/عامل  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م   )22047( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
  .mb174678999ae:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/11/6   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8165  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1- عمران عبا�ص للنقل بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة �ص.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/حممد رفى نادر خان قد اأقام عليك الدعوى 
عودة  وت��ذك��رة  دره��م   )28421( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
  .mb16721223ae:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   1000( مببلغ 
بالقاعة  ���ص   8.30 ال�شاعة     2017/11/6 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/342  عمايل كلي

اىل املدعي عليه / 1- توما�ص بنيت �شاين ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/وديع اليا�ص وديع دحدل وميثله:بدر عبداهلل خمي�ص عبداهلل قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )671870( درهم وتذكرة 
عودة اىل موطنه او ما يقابلها نقدا مببلغ )5000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ نهاية العمل يف:2015/12/15 وحتى ال�شداد التام.  
بالقاعة  9.30 �ص  ال�شاعة     2017/11/9 املوافق  اخلمي�ص  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6855  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ظفر اقبال خلدمات حزم الب�شائع �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/غفران اهلل �شديق اهلل قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )19360( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000 
  .MB170566362AE:ال�شكوى رق���م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره����م( 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/11/21   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6671  عمايل جزئي

اىل اخل�شم املدخل / 1- موؤ�ش�شة بيج �شو ايفنت جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  حممد  مفلح  املدعي/نادر  ان 
 1500( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م   )63450( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف.  وح����ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم ال��ث��الث��اء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.A.1 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�شاعة     2017/11/28
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�شور 
الأقل ويف حالة تخلفك  اأيام على  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/539  عقاري كلي
اىل املدعي عليه /اأ�شامواه جيان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�شركة مارينا 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  الكتبي  غدير  علي  حميد  وميثله:هند  �����ص.ذ.م.م  تريي�ص 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باقي ثمن الوحده مببلغ وقدره )790.151( 
من  اعتبارا  دره��م   )154.871( وق��دره  مببلغ  غرامات  من  ي�شتحق  ما  و�شداد  دره��م 
تاريخ:2016/7/18 بواقع 36% �شنويا وحتى متام �شداد باقي ثمن ال�شراء والر�شوم 
  2017/11/12 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
ال�شاعة 11.00 �ص بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/68  احوال نف�س م�شلمني 

اىل املدعي عليه/1- منهاج ح�شني جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/رابيعه �شاهد وميثله:جو�شلني �شبلي خري 
املذكورة اعاله ل�شالح/رابيعه  الدعوى  بتاريخ 2017/9/26  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  اهلل نعلنكم 
�شاهد بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري للمدعية رابيعه �شاهد على املدعي عليه مينهاج ح�شني كالتي:1- انفاذ 
قرار احلكمني القا�شي بالتفريق بني طريف الدعوى بطلقة بائنة بدون بدل وعلى املدعية اح�شاء عدتها ال�شرعية 
اعتبارا من تاريخ �شريورة احلكم باتا 2- الزامه مبوؤخر ال�شداق 1000 درهم 3- اثبات ح�شانتها لبنتها عناية 4- 
الزامه بنفقة بنوة 1200 درهم �شهريا �شاملة عدا ال�شكن اعتبارا من �شنة ما�شية على تاريخ رفع الدعوى 5- الزامه 
بدفع اجرة ح�شانة مببلغ 500 درهم �شهريا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى 6- الزامه ب�شداد اجرة م�شكن زوجية 
مببلغ 25000 درهم �شنويا مع �شداد فاتورة املاء والكهرباء مبا ل يزيد عن 400 درهم �شهريا و�شداد بدل اثاث مببلغ 
8000 كل خم�ص �شنوات اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى 7- عدم جواز نظر الدعوى بخ�شو�ص مبلغ 565495 درهم 
8- رف�ص ما عدا ذلك مع الزام املدعي عليه مب�شاريف الدعوى ومبلغ 200 مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2612  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /وليد را�شد ابراهيم حممد البكر جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام  املدعي/ت�شليمة بيبي �شالمت قد 
املدعي عليه مببلغ وقدره )250.000( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت 
 Ch بالقاعة  ���ص   8.30 ال�شاعة    2017/11/13 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   2.D.18

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
 �ش 

حماولة ده�ش 
ع�صكرينينّ �أمام ثكنتهما
•• الفجر - تون�ص

حاولت �شباح اأم�ص اجلمعة 
ع�شكريني  ده�������ص  ���ش��ي��ارة 
اث�����ن�����ني ب����ع����د خ����روج����ه����ا 
والتوجه  ال���ط���ري���ق  م����ن 
وقوفهما  اأث���ن���اء  ن��ح��وه��م��ا 
الع�شكرية  ال��ث��ك��ن��ة  اأم������ام 
بالباطن، ثم لذت بالفرار 
اإ�شابتهما.    وقد مت  دون 
الأمنية  ال��وح��دات  اإع���الم 
باحلادثة وما تزال عملية 
ال����ب����ح����ث ع������ن ال���������ش����ي����ارة 

جارية.

بطاقة �إيد�ع بال�صجن �صد وزير د�خلية �صابق...؟
•• الفجر - تون�ص

ذكرت و�شائل اإعالم حملية ان قا�شي التحقيق باملحكمة الع�شكرية بتون�ص، اأ�شدر بطاقة ايداع بال�شجن يف حق 
وزير الداخلية الأ�شبق و�شفري تون�ص املبا�شر باملغرب حممد الناجم الغر�شلي.

وكان الغر�شلي قد خ�شع اإىل التحقيق اأمام قا�شي التحقيق باملحكمة الع�شكرية ملدة �شاعات على خلفية ق�شية 
�شفيق  املرناقية  ب�شجن  حاليا  املوقوف  الأعمال  برجل  املتعلقة  واخلارجي  الداخلي  الدولة  اأمن  على  التاآمر 
اجلراية و�شابر العجيلي املدير الأ�شبق لوحدة مكافحة الرهاب بالقرجاين وعماد عا�شور املدير العام ال�شابق 

للم�شالح املخت�شة بوزارة الداخلية.
من ناحية اأخرى، اأو�شحت م�شادر ق�شائية اأن اإ�شكاليات مطروحة تتعلق بتنفيذ بطاقة الإيداع بال�شجن يف 
حق القا�شي، حيث يخ�شع ا�شتنطاق القا�شي وا�شدار بطاقة ايداع يف حقه وتوجيه التهمة اإليه ملوافقة املجل�ص 
اأو التحقيق  اليه  القا�شي قبل ال�شتماع  الأعلى للق�شاء وذلك ب�شدور قرار من املجل�ص برفع احل�شانة عن 

معه اأو ايقافه.
ي�شقط  قد  مما  الغر�شلي  ناجم  عن  الق�شائية  ح�شانته  يرفع  مل  للق�شاء  الأع��ل��ى  املجل�ص  اأن  امل�شدر  وق��ال 
ا�شتنطاقه كمتهم يف املاء. وقد نفى وزير الداخلية ال�شابق و�شفري تون�ص باملغرب ناجم الغر�شلي ب�شكل قطعي 
بتون�ص  الع�شكرية  باملحكمة  التحقيق  اأن قا�شي  بال�شجن يف حقه، مو�شحا  اإي��داع  راج حول �شدور بطاقة  ما 

ا�شتمع اإليه ك�شاهد ولي�ص كمتهم.

   وبخ�شو�ص الإج��راءات الت�شعيدية 
اتخاذها  الأمنية  النقابات  رت  قررّ التي 
يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق مب�����ش��روع ق���ان���ون زجر 
اأو�شح  الع���ت���داءات ع��ل��ى م��ن��ظ��وري��ه��ا، 
اأن ذل���ك ج���اء ع��ل��ى خلفية  ب��ال�����ش��او���ص 
ال�شعب  ن��واب  جمل�ص  رئي�ص  مماطلة 
حممد النا�شر يف حتديد تاريخ للنظر 
اأنه �شتتم  يف هذا القانون، م�شريا اىل 
�شورة  الإ�����ش����راب يف  ق����رار  م��راج��ع��ة 
موعد  ل�شبط  ملمو�شة  ب���وادر  وج���ود 

عر�ص امل�شروع على اأنظار الرملان.
   ُي��ذك��ر اأن ن��ق��اب��ات اأم��ن��ي��ة ك��ان��ت قد 
الرهابي  العتداء  اإث��ر  بيانا،  اأ�شدرت 
دعت  ب����اردو،  ب�شاحة  اأم���ن  ع��وين  على 
فيه خمتلف الأ�شالك اإىل حمل ال�شارة 
احتجاجية  وق��ف��ات  وتنظيم  احل��م��راء 

بكافة مناطق البالد.
اإدارة  )ن��ق��اب��ة  ال��ن��ق��اب��ات  واأم���ه���ل���ت     
– نقابة  ��ل  ال��ت��دخرّ م��وظ��ف��ي وح�����دات 
الحتاد   – العمومي  الم���ن  في  موظرّ
الوطني لنقابات قوات المن الوطني( 
جمل�ص نواب ال�شعب 15 يوما لعر�ص 
قانون جت��رمي الع��ت��داءات على قوات 
اأن��ظ��ار اجلل�شة  ال��داخ��ل��ي على  الأم���ن 
���دة اأن����ه يف ����ش���ورة عدم  ال��ع��ام��ة، م���وؤكرّ
فاإنها  الت�شريعية،  ال�شلطة  ا�شتجابة 
�شتعقد ندوة �شحفية يوم 20 اجلاري 
اح��ت��ج��اج��ي��ة وطنية  وق���ف���ة  وت��ن��ظ��ي��م 
����دت اأن��ه��ا قد  ي���وم 21 م���ن���ه.    ك��م��ا اأكرّ
عن  الأمنية  احلماية  “رفع  اىل  تلجاأ 
املمثلة  الأح��زاب  وروؤ�شاء  النواب  كافة 
نوفمر   25 يوم  من  بداية  بالرملان 
�شيا�شة  ا���ش��ت��م��رار  ���ش��ورة  يف  اجل����اري 

التجاهل والت�شويف«.
ا�شتيائها مما  النقابات عن     وع��رت 
الرملان  رئي�ص  ت�شريحات  ت�شمنته 
لفتة  الإرهابية،  العملية  خلفية  على 
توجه  فيها  الت�شريحات  ه��ذه  اأن  اإىل 
القاعدي  امل��ط��ل��ب  ن��ح��و مت��ي��ي��ع  ج��ل��ي 
على  امل�����ش��ادق��ة  يف  املتمثل  وال�����ش��رع��ي 
الع��ت��داءات على  زج��ر  قانون  م�شروع 
الأمنني من خالل اإعطاء اأولوية، ُيعدرّ 
تعهدت  التي  الل��ت��زام��ات  ع��ن  تراجعا 
الوقفة  اإث���ر  الت�شريعية  ال�شلطة  بها 
الح���ت���ج���اج���ي���ة اأم�������ام جم��ل�����ص ن����واب 
ال�شعب يف �شهر يوليو املا�شي، والتفافا 
اإىل  على املطالب امل�شروعة والإن�شات 
بع�ص من مكونات املجتمع املدين على 

ح�شاب اأرواح الأمنيني.
اأن م��ا ���ش��در ع��ن رئي�ص     واع���ت���رت 
ا�شتخفافا  لالأمنيني  ال��ن��واب  جمل�ص 
التي  باملخاطر  وا�شتهانة  بحقوقهم، 
يجابهونها يف عملهم اليومي، وفق ما 
املوقف  ان  اىل  ولفتت  بيانها.  يف  ورد 
على  �شلبا  ي��وؤث��ر  ق��د  للرملان  ال�شلبي 

اأداء المنيني ميدانيا.
الأمنيون  اجل��م��ع��ة  اأم�������ص  ���م  ون���ظرّ    
جهات  اأغلب  يف  ت�شكيالتهم  مبختلف 
اأمام  احتجاجية  وق��ف��ات  اجلمهورية، 
بالعملية  ت��ن��دي��دا  الأم���ن���ي���ة،  امل���ق���رات 
الإره���اب���ي���ة ال��ت��ي ج����دت ب���ب���اردو وراح 

الدميقراطية  واملدنية  والجتماعية 
�شد  اجل��ه��ود  توحيد  اىل  والتقدمية 
الأفكار واحلركات التي توظف الدين 

لغاية الإرهاب املادي اأو املعنوي.
دع�����ا احل����زب  م���ت�������ش���ل،  ����ش���ي���اق    ويف 
الد�شتوري احلر، يف بيان له، ال�شلطة 
بال�شجاعة  “التحلرّي  اإىل  ال��ق��ائ��م��ة 
واحلزم وتغليب امل�شلحة العليا للبالد 
ال�شيا�شية  القوى  مع  الرت��ب��اط  وف��ك 
التكفريي  الفكر  دع��ائ��م  اأر���ش��ت  ال��ت��ي 
اخلطاب  بتف�شي  و�شمحت  تون�ص  يف 
لدمغجة  ب���امل�������ش���اج���د  ال���ت���ح���ري�������ش���ي 
ال�شباب تفاديا للعودة اىل مربع العنف 
البالد  عا�شته  ال���ذي  ال��دم��اء  واإراق�����ة 
يف ال�����ش��ن��وات الأخ����رية وخ��ا���ش��ة خالل 
�شنتي 2012 و2013«.   كما طالب 
املر�شومني  م��ق��ت�����ش��ي��ات  “تطبيق  ب���� 
ال�شيا�شية  ب�������الأح�������زاب  امل���ت���ع���ل���ق���ني 
اأق����رت����ه م���ن منع  واجل��م��ع��ي��ات يف م���ا 
ال�شيا�شي  والعمل  الدين  بني  للخلط 
فورية  ب�شفة  والتحرك  واجلمعياتي، 
لت��خ��اذ الإج������راءات ال�����ش��روري��ة حلل 
كل الأحزاب واجلمعيات ذات املرجعية 
الدينية والتدقيق يف �شبكات عالقاتها 

وطرق متويلها«.

»تخّبط �لذبيحة«
   ويف قراءة حتليلية، اعتر رئي�ص املركز 
ال�شامل  الأم����ن  ل��درا���ش��ات  ال��ت��ون�����ش��ي 
خمتار بن ن�شر، اأن العملية الإرهابية 
اجلماعات  واإن  ل��ل��ق��وة،  ا���ش��ت��ع��را���ص 
اإنها مازالت  اأن تقول  اأرادت  الإرهابية 
الت�شييق عليها، موؤكدا  موجودة رغم 
م��راق��ب��ة وغري  امل��ج��م��وع��ات  ه����ذه  اأن 
قادرة على احلركة وعجزت عن اختيار 
احل�شول  من  ومنعت  جديدة  قيادات 
حتتاجها  التي  اللوج�شتية  امل��واد  على 
ومرتاجعة،  م���رتدي���ة  ح��ال��ة  يف  وه���ي 

ح�شب تعبريه.
الإرهابي  التنظيم  اأن  اإىل  واأ����ش���ار     
والعراق  �شوريا  يف  يتخبط  “داع�ص” 
اأن  نا  مبيرّ اآم��ن��ة،  م���الذات  ع��ن  ويبحث 
اجل��م��اع��ات الإره��اب��ي��ة حت��اول الآن اأن 
حماولة  ب���ه���دف  ع��ن�����ش��ر  اأي  ك  حت�����ررّ
تقوم  ما  وا�شفا  اخل��وف  مناخ  جتديد 

به ب� “تخبرّط الذبيحة«.
   وقال اإن املجموعات الإرهابية حتاول 
اأن “تنفخ” يف نف�شها من جديد ولكن 
املجهودات  ب�شبب  وذل��ك  ج��دوى  دون 
التي تقوم بها وحدات الأمن واجلي�ص.    
اليقظة  مزيد  �شرورة  ن�شر  بن  واأك��د 
اأينما  العنا�شر  وم��الح��ق��ة  والن��ت��ب��اه 
ك���ان���ت لف���ت���ا اىل اأن����ه����ا م���الح���ق���ة يف 

الأ�شا�ص.
���دت وزارة  اأكرّ   ويف ب��اب املالحقة ه��ذه، 
اإلقاء  ب���الغ  يف  ال��ت��ون�����ش��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
القب�ص على 13 عن�شرا تكفرييا من 
بالنتماء  بال�شتباه  تتعلق  تهم  اأج��ل 
العمليات  اإرهابي ومتجيد  اإىل تنظيم 
نفذتها  ع��م��ل��ي��ات  خ����الل  الإره����اب����ي����ة 

وحدات الدرك بعدد من املحافظات.

بروطة  ري����ا�����ص  ال�����رائ�����د  ���ش��ح��ي��ت��ه��ا 
القانون  م�شروع  بتمرير  وللمطالبة 
القوات  العتداءات على  بزجر  املتعلق 
امل�شلحة.    وكان رئي�ص جمل�ص النواب 
ا�����ش����ار اىل ان  ال���ن���ا����ش���ر، ق����د  حم���م���د 
قانون زجر العتداءات على المنيني 
م���ط���روح ع��ل��ى ال���ل���ج���ان امل��ع��ن��ي��ة وهو 
تنظيم  و�شيتم  املجل�ص،  اأول��وي��ات  م��ن 
ب��ال���ش��رتاك م��ع املجتمع املدين  ن��دوة 
ب�شاأنه،  م��ق��رتح��ات��ه��م  اىل  ل��ال���ش��ت��م��اع 
دا �شرورة حماية المنيني خالل  موؤكرّ

ادائهم لواجبهم.

��ستعجال �لنظر
  يف حني اأعلن رئي�ص الكتلة الرملانية 
ل���ن���داء ت��ون�����ص ���ش��ف��ي��ان ط����وب����ال، عن 
الت�شريع  الكتلة مطالبة جلنة  اعتزام 
بتاأجيل  ال�شعب  ن��واب  مبجل�ص  ال��ع��ام 
حاليا  املعرو�شة  ال��ق��وان��ني  ك��ل  نقا�ص 
ع��ل��ي��ه��ا، م����وؤك����دا يف ت���دوي���ن���ة ل���ه على 
التوا�شل  مب��وق��ع  الر�شمية  �شفحته 
طلب  اأن  ف���ي�������ش���ب���وك،  الج���ت���م���اع���ي 
النطالق  اأج��ل  م��ن  �شيكون  التاأجيل 
زجر  قانون  مناق�شة  يف  وعاجال  ف��ورا 
العتداء على الأمنيني.    واأكد ع�شو 

العملية  ال���ع���م���ال  ح�����زب  وادان        
توؤكد  اأنها  معترا  ال��غ��ادرة،  الإرهابية 
“مرة اأخرى طبيعة الع�شابات الفا�شية 
ت�شكل  مازالت  والتي  بالدين  املتغلفة 
التون�شية  ال��ب��الد  ع��ل��ى  ج��دي��ا  خ��ط��را 

و�شعبها رغم ال�شربات املوجهة لها«.
���ل ح����زب ال��ع��م��ال يف ب���ي���ان له     وح���مرّ
الئتالف احلاكم “م�شوؤولية التعاطي 
املرتبك مع ملف الإرهاب والغتيالت 
الت�شرت  مب��وا���ش��ل��ة  ���ش��واء  ال�شيا�شية 
اترّباع  مب��وا���ش��ل��ة  اأو  احل��ق��ي��ق��ة  ع��ل��ى 
الظاهرة  خلقت  التي  ال�شيا�شات  نف�ص 

تها«. الإرهابية وغذرّ
   واأكدرّ اأن الق�شاء على الإرهاب يقت�شي 
باأبعادها  ل��ل��ظ��اه��رة  ���ش��ام��ل��ة  م��ق��ارب��ة 
وال�شيا�شية  والجتماعية  القت�شادية 
واخلارجية،  ال��داخ��ل��ي��ة،  وال��ث��ق��اف��ي��ة، 
الدولة من  “حترير جهاز  اإىل جانب 
والتهريب  ال��ت��ه��رب  ع�����ش��اب��ات  ���ش��ط��وة 
وتوظيف الإرهاب، والت�شدي خلطاب 
ال���ع���ن���ف وال���ت���ك���ف���ري ال������ذي ع�����اد بقوة 
واملجتمع  الإع��الم  وو�شائل  للم�شاجد 
امل����دين مب��ا ف��ي��ه��ا م��ن ق��ب��ل رم����وز من 

حركة النه�شة احلاكمة«.
ال�شيا�شية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ك���ل  ودع�����ا     

الأم��ن��ي��ني.    من جانبه، ق��ال الناطق 
عماد  النه�شة  ح��رك��ة  با�شم  الر�شمي 
م�شروع  ي��ع��ت��ر  ح��زب��ه  اإن  اخل���م���ريي، 
قانون زجر العتداءات على الأمنيني 
م���ن امل�����ش��اري��ع ال��ه��ام��ة ال��ت��ي تتطلب 
ا���ش��ت��ع��ج��ال ال��ن��ظ��ر ف��ي��ه��ا خ��ا���ش��ة بعد 
التي  ال��ع��م��ل��ي��ة الإره����اب����ي����ة الأخ�������رية 
ب��ب��اردو واأ���ش��ف��رت ع��ن ا�شت�شهاد  ت  ج���درّ
ال����رائ����د ري���ا����ص ب�����روط�����ة.   واأو����ش���ح 
اأن من  اجل���م���ع���ة،  اأم�������ص  اخل����م����ريي، 
�شالحيات مكتب الرملان اإعادة النظر 
الأول���وي���ات و�شبط جدول  يف حت��دي��د 
م�شروع  �شتناق�ص  التي  اللجنة  اأعمال 
حماية  �شرورة  على  م�شددا  القانون، 
مكافحة  يف  جناعة  واإ�شفاء  الأمنيني 
الإره��اب. واأكد اأنه من املنتظر اأن تتم 
امل�شادقة على م�شروع القانون املذكور 

بعد تعديله.
   وبخ�شو�ص تهديد النقابات الأمنية 
ب��رف��ع احل��م��اي��ة الأم��ن��ي��ة ع��ن النواب 
الرملان،  املمثلة يف  الأح���زاب  وروؤ���ش��اء 
ق��ان��ون زجر  “م�شروع  ق��ال اخل��م��ريي 
غاية  على  الأمنيني  على  الع��ت��داءات 
�����ة.. ول���ك���ن م����ن واج����ب  م����ن الأه�����م�����يرّ
النقابات الأمنيرّة الدفاع عن منظوريها 

تون�ص  ن���داء  حل��زب  التنفيذي  املكتب 
ورئ���ي�������ص جل��ن��ة الت�������ش���ال والإع������الم 
باحلزب فوؤاد بو�شالمة اأم�ص اجلمعة، 
تون�ص  ن��داء  حلزب  النيابية  الكتلة  اأن 
بامل�شادقة  املطالبة  اجت��اه  يف  �شتدفع 
على م�شروع القانون، واإعطائه اأولوية 
مطلقة مقابل بقية م�شاريع القوانني 

املعرو�شة على جلان الرملان.
“حزب نداء     وتابع املتحدث بالقول 
ت��ون�����ص ي��ط��ال��ب ب��ت��م��ري��ر ق��ان��ون زجر 
اأنه  ونعتر  المنيني  العتداءات على 
البالد،  ق�����ش��وى يف  اأول���وي���ة  ذا  اأ���ش��ب��ح 
التي  امل���ت���ك���ررة  ل����الع����ت����داءات  ن���ظ���را 

يتعر�ص لها الأمنيون«.
  ويف بيان �شابق للحزب على اإثر عملية 
طعن ع��ون الم��ن يف ب��اردو ذك��ر حزب 
نداء تون�ص اأنه �شي�شعى اإىل الإ�شراع يف 
العتداءات  قانون زجر  اإقرار م�شروع 
امل��ع��رو���ص يف الغر�ص  ع��ل��ى الأم��ن��ي��ني 

اأمام جمل�ص النواب. 
رئي�ص اجلمهورية  يوؤكد     من جهته 
ال��ب��اج��ي ق��ائ��د ال�����ش��ب�����ش��ي خ���الل لقاء 
يو�شف  احل���ك���وم���ة  ب���رئ���ي�������ص  ج���م���ع���ه 
ال�شاهد، على اإعطاء الأولوية املطلقة 
مل�شروع ق��ان��ون زج��ر الع��ت��داءات على 

احلقوق واحلريات.     ويالقي م�شروع 
هذا القانون رف�شا كبريا يف تون�ص، اإذ 
وقعت 11 جمعية ومنظمة بيانا �شهر 
املا�شي، عرت فيه عن رف�شها  يوليو 
بزجر  املتعلق  القانون  مل�شروع  القاطع 
امل�شلحة،  ال���ق���وات  ع��ل��ى  الع����ت����داءات 
نفوذ  ينزع لإعطاء  اأن��ه  اعترت  ال��ذي 
للقوات  ج������داً  وا����ش���ع���ة  و����ش���الح���ي���ات 

احلاملة لل�شالح.

�أر�سية �لتطّرف
 ماز�لت قائمة

املكتب  ادان  ال����ف����ع����ل،  ردود  ويف     
التون�شي  ال��ع��ام  ل��الحت��اد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
باردو  يف  الره��اب��ي��ة  العملية  لل�شغل، 
الأبي�ص،  وب��ال�����ش��الح  ال��ن��ه��ار  و���ش��ح  يف 
م���ط���ال���ب���ا ب���ت���وف���ري ك�����لرّ الإم���ك���ان���ي���ات 

لت�شهيل عملهم. 
اأنرّ مقاومة الإره���اب يجب اأن     واأك��د 
اأن  معترا  �شاملة،  روؤي��ة  �شمن  تكون 
مازالت  ف  للتطررّ عة  امل�شجرّ الأر���ش��ي��ة 
قائمة عر بع�ص اجلمعيات امل�شبوهة 
واخل��ط��ب ال��ت��ك��ف��ريي��ة ال��ت��ي م��ا انفكرّ 
البع�ص يبثرّ �شمومها عر العديد من 

املنابر والقنوات وفق ن�ص البيان. 

يف اإطار القانون«.    يف حنب اأدان حزب 
الإرهابي،  ب���اردو  اع��ت��داء  تون�ص  اآف���اق 
ك��ل اجل��ه��ود الالزمة  ب���ذل  اإىل  داع��ي��ا 
العتداء  ه���ذا  ���ري  م���دبرّ ع���ن  للك�شف 
يد يف ما ح�شل وتطبيق  له  وك��ل من 

القانون عليهم بكل �شرامة.
����د ���ش��رورة ت��وف��ري ك��ل احلماية     واأكرّ
ل���الأم���ن���ي���ني وع����ائ����الت����ه����م وم����ق����رات 
ن��ت��م��ك��ن من  “حتى  م��ت��اب��ع��ا  ع��م��ل��ه��م، 
حتقيق اأ�شواط جديدة من النجاحات 
ال�����ش��ام��ل��ة على  الأم���ن���ي���ة يف احل������رب 
الإرهاب” داعيا اإىل الرتيث والتزان 
والوعي بخطورة املرحلة وتغليب روح 
تناول  يف  الدولة  وم�شلحة  امل�شوؤولية 

كل املوا�شيع املتعلقة بالأمن القومي.
النقابات  مت�����ش��ك  ان  اىل  ي�������ش���ار     
يحميهم  ق����ان����وين  ب���ن�������ص  الأم����ن����ي����ة 
ي�شطدم  ال�شغلية،  حقوقهم  وي��ك��ف��ل 
م��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق��ي��ة وبع�ص  مب���وق���ف 
الأح��زاب الذي يحذر من قانون زجر 
العتداءات على الأمنيني، ل �شيما يف 
ن�شخته الأوىل، باعتباره ي�شكل خطرا 
نظرها،  وج���ه���ة  م���ن  احل����ري����ات  ع��ل��ى 
يف ح��ني ي���رى اخ����رون ���ش��رورة اإيجاد 
الأمنيني وحماية  التوازن بني حماية 

احتجاجات المنيني يف عديد املحافظات وتهديد بالت�شعيد الرهابي املجرم �شاعة ايقافه ف مازالت قائمة عة للتطررّ احتاد ال�شغل: الأر�شية امل�شجرّ

�حلزب �حلر �لد�صتوري يطالب بحل 
�الأحز�ب و�جلمعيات ذ�ت �ملرجعية �لدينية

ل �الئتالف �حلاكم  حزب �لعمال يحمنّ
م�صوؤولية »�لتعاطي �ملرتبك« مع �الإرهاب

النداء والنه�شة ي�شتعجالن النظر يف قانون حماية المنيني الرئي�ص التون�شي يقرا الفاحتة على روح المني ال�شهيد

�حتاد �ل�سغل: �الأر�سية �مل�سّجعة للتطّرف ماز�لت قائمة عرب جمعيات م�سبوهة وخطب تكفريية

ند�ء تون�س و�لنه�سة مع ��ستعجال �لنظر يف 
م�سروع قانون زجر �العتد�ء على �الأمنيني

�فاق تون�س يدعو �إىل �التز�ن وتغليب 
م�سلحة �لدولة يف �لتعاطي مع �الأمن �لقومي

على خلفية عملية باردو �الإرهابية:

تون�ش: �لتهديد برفع �حلماية عن �لنو�ب وروؤ�صاء �الأحز�ب
•• الفجر - تون�ص – خا�ص

ور�ح  بــبــاردو  جــدت  �لتي  �الإرهــابــيــة  �لعملية  ــر  �إث على    
على  طفت  ثــان،  وجــرح  �لتون�سي  �المــن  يف  ر�ئــد  �سحيتها 
�ل�سطح جمدد� م�سالة م�سروع قانون زجر �العتد�ء�ت على 
وهو  �لع�سكرية،  �مل�سلحة  و�لقو�ت  �لد�خلي  �الأمــن  قــو�ت 

و�أعلنت عن ت�سعيدها �إذ� ما تو��سل جتاهله. 
فقد�ن �لثقة يف �ل�سيا�سيني

�لر�سمي  �لناطق  بال�ساو�س  مهدي  قال  �ل�سياق،  هذ�  ويف     
�لتدخل،  لوحد�ت  �لعامة  �الإد�رة  موظفي  نقابة  با�سم 
�لوطنية”،  �أن يقدم للأمنيني درو�سا يف  “ال ميكن الأي كان 
م�سيفا “�الأمنيون مهّددون ملجّرد �رتد�ئهم �لّزّي �لر�سمي… 

م�سروع �أثار خلل عر�سه على �لربملان �لتون�سي يف ن�سخته 
�الأوىل جدال كبري� د�خل �الأو�ساط �ل�سيا�سية و�حلقوقية 

و�العلمية. 
م�ســـــــرتكا  بيانــــــا  �الأمنية  �لنقابـــــات  ن�ســــرت  وقـــــد    
عرّبت فبه عن ��ستيائها من جتاهل �لربملان مل�سروع �لقانون 
�خرى،  قو�نني  مب�ســـــاريـع  �هتــــــم  حـــــــني  يف  هــــــــذ� 

وحماية �لدولة تندرج �سمن و�جباتنا«.
   و�أ�سار بال�ساو�س، �أم�س �جلمعة، �إىل �أن �العتد�ء �الأخري 
�لذي ر�ح �سحّيته �لر�ئد ريا�س بروطة يف باردو لن يكون 
رجال  �أن  موؤكد�  �الأمنيني،  ت�ستهدف  �إرهابية  عملية  �آخر 
�الأمن فقدو� �لثقة يف �لطبقة �ل�سيا�سية، معترب� �أن �لدولة 

ال تتحمل م�سوؤوليتها جتاههم.
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وق��ال �شريف ام��ام و�شائل الع��الم م�شاء الأرب��ع��اء قبل 
مغادرته اىل ا�شالم اباد اتوجه اىل باك�شتان للمثول يف 
ق�شية ل ا�شا�ص لها وزوجتي يف امل�شت�شفى تتابع عالجها 

الكيميائي.
مل يتم توقيف �شريف عند و�شوله اىل باك�شتان رغم ان 
اأ�شدرت مذكرة توقيف بحقه  حمكمة مكافحة الف�شاد 
ال���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي، وغ����ادر امل��ط��ار يف 

موكب كبري.
يف اواخر متوز/يوليو اقالت املحكمة 
تهم  يف  حتقيقات  بعد  �شريف  العليا 
منه  يجعل  ما  ا�شرته،  بحق  بالف�شاد 
منذ  ع�شر  اخل��ام�����ص  ال����وزراء  رئي�ص 
عاما،   70 قبل  باك�شتان  ا�شتقالل 

الذي تتم اقالته قبل انتهاء وليته.
كما منعته من تويل املنا�شب العامة، 
م���ا ي��ح��رم��ه ف��ع��ل��ي��ا م���ن ال���رت����ش���ح يف 

النتخابات العامة املقررة نهاية العام املقبل.
وم�شدر التهامات �شد �شريف هي “اوراق بنما” التي 
مت ت�شريبها العام املا�شي واثارت �شجة اعالمية كبرية 
والعقارات  ال��ب��اذخ  ا�شرته  حياة  من��ط  ع��ن  الك�شف  بعد 

الفخمة التي متتلكها يف لندن.
 

كلب، موؤكدا ان بيونغ يانغ لن يردعها هذا اخلطاب.
وو�شفت وكالة النباء الكورية ال�شمالية ترامب باملختل 
عقليا ول اأمل يف عالجه قبيل زيارته الر�شمية الوىل 

اىل اآ�شيا.
اندر�شون  قاعدة  من  المريكيتان  القاذفتان  واقلعت 
الهادئ،  املحيط  غ��وام المريكية يف  اجلوية يف جزيرة 
حيث  ال���ي���اب���ان  غ����رب  اإىل  وت��وج��ه��ت��ا 
يابانية،  م��ق��ات��الت  اليهما  ان�شمت 
وف���ق م���ا او���ش��ح��ت ال���ق���وات اجلوية 

المريكية يف بيان.
القاذفتني  اأنرّ  ال���ب���ي���ان  واأ�������ش������اف 
اجلنوبية  ك��وري��ا  ف��وق  لح��ًق��ا  حلرّقتا 
الكورية  امل��ق��ات��الت  اإىل  ل��الن�����ش��م��ام 
البحر ال�شفر، م�شريا  اجلنوبية يف 
اىل اأن كل املقاتالت عادت يف ما بعد 

اإىل قواعدها.
وقال البيان اإنرّ هذه املناورة كان خمططاً لها منذ فرتة 
املحيط  يف  للقاذفات  امل�شتمررّ  ال��وج��ود  اإط���ار  يف  طويلة 
الهادئ، واإنرّ الأمر ل يتعلق ب�الردرّ على اأيرّ اأحداث جتري 

يف املنطقة.
وم��ع ذل���ك، ف���اإنرّ ه��ذه امل��ن��اورة ت��اأت��ي بعد اأق���ل م��ن �شهر 
من ا�شتعرا�ص ليليرّ للقوة �شاركت فيه مقاتالت تابعة 

لليابان وكوريا اجلنوبية.

مقتل �صرطي يف مو�جهات جنوب �صرق تركيا 
•• دياربكر-اأ ف ب:

عنا�شر  مع  مواجهات  خ��الل  ام�ص  بجروح  ت�شعة  واأ�شيب  �شرطي  قتل 
ال��ب��الد ذي  ���ش��رق  دي���ار بكر يف ج��ن��وب  الكرد�شتاين يف  العمال  م��ن ح��زب 
الغالبية من الكراد، كما ذكرت ال�شلطات املحلية. واندلعت ال�شتباكات 
ينتمي  بانه  ي�شتيه  ع�شو  اعتقال  اأج��ل  م��ن  الأم���ن  لقوى  عملية  خ��الل 
الغربيون  انقرة وحلفاوؤها  الذي ت�شنفه  الكرد�شتاين،  العمال  اىل حزب 
ان  البيان  وا�شاف  بكر.  دي��ار  ملديرية  بيان  يف  جاء  كما  ارهابية،  منظمة 
ع�شوا يف حزب العمال الكرد�شتاين قتل اي�شا يف املواجهات. واأفاد مرا�شل 
ال�شنع  يدوية  قنبلة  فجروا  الأك���راد  املتمردين  ان  بر�ص  فران�ص  وكالة 
قريبة  بناية  ت�شكن يف  التي  كيلينت�ص  زاه���دة  وق��ال��ت  امل��واج��ه��ات.  خ��الل 

واأ�شافت ان “عنا�شر  “اأيقظتنا عيارات نارية حواىل ال�شاعة ال�شاد�شة”. 
النار يف  باإطالق  وب��داأوا  بنايتنا،  املحيطة، ومنها  املباين  ال�شرطة دخلوا 
اجتاه الطابق الخري من البناية املواجهة«. واأو�شحت كيلينت�ص “ا�شتبد 
بنايتنا ولي�ص يف  وق��ع يف  الهجوم  ان  �شعرنا  بنا اخل��وف، وخ��اف الولد، 
البناية املقابلة«. وي�شهد جنوب �شرق تركيا، مواجهات يومية تقريبا منذ 
�شقوط وقف لإطالق النار �شيف 2015 كان يهدف اىل انهاء نزاع ا�شفر 
وقتل اخلمي�ص ثمانية من   .1984 ال��ف قتيل منذ   40 اك��رث من  عن 
عنا�شر قوى المن الرتكية يف مواجهات مع حزب العمال الكرد�شتاين 
يف �شمدينلي القريبة من احلدود اليرانية والعراقية. واو�شحت ح�شيلة 
العمال  ب��الج��م��ال م��ن عنا�شر ح��زب   46 ان  الن��ا���ش��ول  ان��ب��اء  ل��وك��ال��ة 

الكرد�شتاين قتلوا اخلمي�ص يف ثالث مناطق منها �شمدينلي.

مليون �صخ�ش �أجربو� على �لنزوح باأنحاء �لعامل   66
•• نيويورك-وام:

النزوح  على  اأج��روا  من  عدد  ان  عن  غراندي  فيليبو  الالجئني  ل�شوؤون  ال�شامي  املفو�ص  ك�شف 
باأنحاء العامل يقرتب الآن من 66 مليون �شخ�ص بزيادة 42 مليونا يف عام 2009 ي�شمل ذلك 
 70 بزيادة  الالجئني  ل�شوؤون  ال�شامية  املفو�شية  م�شوؤولية  يدخلون �شمن  مليون لجئ   17.2
باملائة منذ ذلك الوقت. و حث غراندي خالل اجلل�شة التي عقدها جمل�ص المن الدويل اأم�ص 
الأول خ�شي�شا لال�شتماع لإحاطة مفو�ص �شوؤون الالجئني قادة املجتمع الدويل على اإيجاد حلول 
�شيا�شية لل�شراعات كي يتمكن العدد الهائل ممن اأجروا على النزوح من العودة لديارهم.. م�شيفا 
اإىل عدد من ال�شراعات  اأ�شار  باأنحاء العامل. و  اإىل نزوح هائل  اأدى  ان تعاقب الأزم��ات اجلديدة 
اجلارية مبا فيها ما و�شفه بال�شراع الكارثي يف �شوريا والعنف يف العراق اللذين اأ�شفرا عن ربع 
عدد املجرين على النزوح.. وحدد عددا من نقاط العمل للدول الأع�شاء يف جمل�ص الأمن الدويل 

اأولها احلاجة لدعم تدابري وقائية ملعاجلة اأ�شباب ال�شراعات وجتنب زيادة اأزمات النزوح .

•• اثينا-اأ ف ب:

الأقل  على  اأ�شخا�ص  ثالثة  ق�شى 
20 مهاجرا لدى غرق  ا�شل  من 
زورق يقل مهاجرين قرب جزيرة 
اي���ج���ه، كما  ب��ح��ر  ك��ال��ي��م��ن��و���ص يف 

ذكرت �شرطة املرافئ اليونانية.
وا����ش���ارت ال�����ش��رط��ة اىل ان��ق��اذ 15 
يف  اأعلنت  وكانت  اآخرين.  مهاجرا 
وقت �شابق انت�شال جثة امراأة. ال 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

اجرت قاذفتا “بي-1 بي لن�شر” امريكيتان ا�شرع من 
وكورية  يابانية  مقاتالت  مع  م�شرتكا  تدريبا  ال�شوت 
المريكية،  اجل��وي��ة  ال���ق���وات  ذك����رت  ح�شبما  ج��ن��وب��ي��ة 
اىل  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  للرئي�ص  زي���ارة  ع�شية 

الكوري  امللف  عليها  �شيطغى  املنطقة 
ال�شمايل.

والتوتر على ا�شده حول الرناجمني 
والنووي  ال��ب��ال�����ش��ت��ي  ال�����ش��اروخ��ي��ني 
الأ�شهر  يف  اج��رت  التي  يانغ  لبيونغ 
ل�شاروخني  اخ���ت���ب���اري���ن  الأخ��������رية 

بال�شتيني وجتربة نووية �شاد�شة.
لليابان  ت���رام���ب  زي������ارة  و���ش��ت�����ش��ل��ط 
وفييتنام  وال�شني  اجلنوبية  وكوريا 
اىل   3 من  متتد  والتي  والفيليبني، 

كان  ان  بعد  امل�شاألة،  على  ال�شوء  �شمنا،  نوفمر   14
ت��ب��ادل م��ع ال��زع��ي��م ال��ك��وري ال�����ش��م��ايل ك��ي��م ج��ون��غ اون 

الهانات والتهديدات باحلرب.
املختل  ت��رام��ب  يجعل  ب��ان  توعد  اون  جونغ  كيم  وك��ان 
ال�شمالية  ل��ك��وري��ا  تهديداته  ثمن  غاليا  ي��دف��ع  عقليا 
ت�شديد  وا�شنطن  اع��الن  على  �شاعات فقط  بعد  وذل��ك 

عقوباتها على بيونغ يانغ.
وقت  يف  ال�شمالية  ك��وري��ا  خارجية  وزي���ر  ا�شتخف  كما 
نباح  باأنه  �شابق بتهديد ترامب بتدمري بالده وو�شفه 

•• ا�شالم اباد-اأ ف ب:

�شريف  ن��واز  ال�شابق  الباك�شتاين  ال����وزراء  رئي�ص  مثل 
الذي اقالته املحكمة العليا يف متوز يوليو املا�شي ام�ص 
اطلقت  الف�شاد  ملكافحة  حمكمة  ام���ام  الثالثة  للمرة 

�شراحه بكفالة.
و�شل رئي�ص احلكومة ال�شابق يف وقت 
مبكر �شباح ام�ص اىل املحكمة ترافقه 
اأف��اد مرا�شل  ابنته م��رمي، بح�شب ما 
لوكالة فران�ص بر�ص يف املكان. وخرج 
حماميه  وق��ال  �شاعة  بن�شف  بعدها 
خ���واج���ة ح���ار����ص ل��ف��ران�����ص ب��ر���ص ان 
م�شروطا  ���ش��راح��ه  اأط��ل��ق��ت  امل��ح��ك��م��ة 
ب��ق��ي��م��ة خ��م�����ش��ة ماليني  ب��ك��ف��ال��ت��ني 

روبية )40 الف يورو( لكل منهما.
جل�شة  املحكمة  تعقد  ان  امل��ق��رر  وم��ن 
جديدة يف ال�شابع من ال�شهر احلايل.

الم��ن حول  ق��وات  م��ن  كبريا  ع��ددا  ال�شلطات  ون�شرت 
املبنى يف وقطعت ال�شوارع القريبة.

من  ق��ادم��ا  باك�شتان  اىل  اخلمي�ص  و�شل  �شريف  وك��ان 
ال�شرطان.  بريطانيا حيث تتلقى زوجته العالج ملر�ص 
وكانت وجهت اليه تهمة الف�شاد يف ت�شرين الأول اكتوبر 

املا�شي ال ان املحامي دفع بالراءة.

انها عدلت احل�شيلة التي ارتفعت 
الأق�������ل،  ع���ل���ى  ق���ت���ل���ى  ث����الث����ة  اىل 
دورية  �شفينة  ع��ث��ور  اىل  م�����ش��رية 
يف  ا�شافيتني  جثتني  على  تركية 
تفا�شيل  دون  م��ن  الرتكية،  امل��ي��اه 

حول هوية الغريقني.
 10 وهم  الناجني  �شهادات  وتفيد 
رجال واربع ن�شاء وطفل واحد ان 
اخل�شب  م��ن  امل�شنوعة  ال�شفينة 
 24 22 اىل  ب���ني  ت��ق��ل م���ا  ك��ان��ت 

 •• االأمم املتحدة -اأ ف ب:

يتناف�ص يف الأمم املتحدة م�شروعا 
لتمديد  وام���ريك���ي  رو���ش��ي  ق����رار 
م��ه��م��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ال������دويل حول 
�شوريا،  يف  الكيميائية  الأ�شلحة 
عملها  توقف  خطر  ت��واج��ه  التي 

يف البالد.
القوتني  ب��ني  ا���ش��ده  ال��ت��وت��ر على 
للجنة  التمديد  ب�شاأن  العظميني 
منظمة  ب���ني  م�����ش��رتك��ة  حت��ق��ي��ق 
حظر الأ�شلحة الكيميائية والأمم 
التفوي�ص  ينتهي  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة 

املعطى لها يف 16 نوفمر.
اللجنة  حملت  امل��ا���ش��ي  ال���ش��ب��وع 
م�شوؤولية  ال�����ش��وري��ة  احل��ك��وم��ة 
ال��ه��ج��وم ب��غ��از ال�����ش��اري��ن يف بلدة 
ابريل  ني�شان   4 يف  �شيخون  خان 
املا�شي يف تقرير �شب الزيت على 

النار.
معار�شة  مقاتلة  ف�شائل  وك��ان��ت 
البلدة  ع��ل��ى  ت�����ش��ي��ط��ر  وج��ه��ادي��ة 
�شوريا،  غ��رب  �شمال  يف  ال��واق��ع��ة 
والتي ادى الهجوم بغاز ال�شارين 
من  ثمانني  م��ن  اك��رث  مقتل  اىل 

ابنائها.
ل���ي���وؤك���د �شحة  ال���ت���ق���ري���ر  وج������اء 
ات���ه���ام���ات ال�����دول ال��غ��رب��ي��ة التي 
ح��م��ل��ت دم�����ش��ق م��ن��ذ وق���ت طويل 
م�شوؤولية هذا الهجوم الذي اورد 

القوة  املتحدة جراء �شراع  المم 
املتحدة  وال����ولي����ات  رو���ش��ي��ا  ب���ني 
اللجنة  مهمة  على  املحافظة  هو 
مو�شكو  ال���ش��ل  يف  ان�شاأتها  التي 
ا�شتخدام  يف  للتحقيق  ووا�شنطن 

غاز الكلور.
وت�شاعف عدد امللفات يف ال�شنوات 
الخرية و�شط �شبهات با�شتخدام 
خطورة  اك���رث  كيميائية  ا�شلحة 

كغاز ال�شارين.
لدى  ان  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون  وي���ق���ول 
60 م��ل��ف��ا يف  امل��ح��ق��ق��ني ق���راب���ة 
لعمل  انهاء  او  تعليق  واي  �شوريا 
اللجنة يف 16 نوفمر من �شاأنه 
التاأثري ب�شكل كبري على خراتهم 

ومهاراتهم.
امل�شروعني  ه���ذي���ن  ط�����رح  وم�����ع 
بعي�����د،  ح�����د  اىل  امل��ت��ع��ار���ش��ني 
ع���دم  ط��ل��ب  دب��ل��وم��ا���ش�����������ي  ي��ق��ول 
البرز  ال�ش������وؤال  ان  ا�شمه  ك�شف 
انقاذ  ب���الإم���ك���ان  ك���ان  اذا  م���ا  ه���و 

جلنة التحقيق.
ويقول دبلوما�شي اآخر ان الرو�ص 
يريدون قتل اللجنة بدون حتمل 

م�شوؤولية ذلك.
 وي��ع��ت��ر ه����ذا ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ان 
ال���ذي ط��رح��ت��ه مو�شكو  امل�����ش��روع 
ليجاد  ع��م��ل  ق���اع���دة  ي�����ش��ك��ل  ل 
توافق حول��ه بني اأع�شاء جمل�ص 

المن.

اإق�شاء  ه��ن��اك  ل��ي�����ص  اأن����ه  ن��ت��اأك��د 
من  ح��رم��ان  اأو  وتع�شفي  متعمد 

اجلن�شية«.
اأقلية  ك��ان��ت  اإذا  ع��م��ا  وب�����ش��وؤال��ه��ا 
الروهينجا مدرجة يف قائمة من 
من  وحرموا  عمدا  اإق�شاوؤهم  مت 
بو�شعنا  “لي�ص  ق��ال��ت  اجل��ن�����ش��ي��ة 
النتيجة...  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ����ش���وى 
ميامنار لديها قانون جن�شية وهو 
ف��ئ��ات الأ���ش��خ��ا���ص الذين  ي��ح��دد 
ميامنار.  مواطني  م��ن  يعترون 
على  م��درج��ني  غ��ري  والروهينجا 

القائمة«.

“قنبلة  ع���ن  ان����ه جن���م  ال��ت��ق��ري��ر 
القتها طائرة«.

التقرير  ن�شر  م��ن  ���ش��اع��ات  وب��ع��د 
مبا  التنديد  اىل  مو�شكو  �شارعت 
املقابل  يف  م���وؤك���دة  ال���ي���ه،  خ��ل�����ص 
ال��ت��ي عرث  ال�شارين  غ��از  اآث���ار  ان 
ل�شقوط  ن��ت��ي��ج��ة  ك���ان���ت  ع��ل��ي��ه��ا 
قذيفة ولي�ص نتيج���ة غارة جوية 

�شورية.
وع��ر���ش��ت رو���ش��ي��ا اخل��م��ي�����ص على 
الم����ن م�شروع  اع�����ش��اء جم��ل�����ص 
ي��دع��و اىل مت��دي��د عمل  ق�����������������رار 
للتحقيق  امل��ت��ح��دة  المم  جل��ن��ة 
ح����ول ال���ش��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف 
املقابل  يف  ا���ش�����ه��ر،  ���ش��ت��ة  ���ش��وري��ا 
التحقيق  جل����ن����ة  م�����ن  ي���ط���ل���ب 
بنتائج  “الحتفاظ  امل�����ش��رتك��ة 
التحقيق  ي�شبح  ح��ت��ى  ع��م��ل��ه��ا.. 
الكامل واجليد يف موقع احلادث 

ممكنا«.
ويطالب امل�شروع الرو�شي اللجنة 
املحققني  فريقا من  “تر�شل  باأن 
ب��اأ���ش��رع وقت  ���ش��ي��خ��ون  اىل خ���ان 
اآخر  فريق  وار�شال  كما  ممكن”، 

وي�شدد امل�شروع المريكي على قلق 
بالغ ملجل�ص المن حيال النتائ��ج 
التي تو�شل اليها التحقيق والتي 
حت��م��ل دم�����ش��ق م�����ش��وؤول��ي��ة هجوم 

الرابع من ابريل.
امل�����ش��روع الأمريكي  ي��وؤك��د  ك��ذل��ك 
للجنة  الم���������ن  جم���ل�������ص  دع�������م 
القوى  جميع  مطالبا  التحقيق 
بت�شهيل  الر������ص  ع��ل��ى  ال��ف��اع��ل��ة 

عمل املحققني.
يف  ن�شرته  ال���ذي  تقريره�����ا  ويف 
انها  اللجنة  اعلنت  اك��ت��وب��ر   26
اجلمهوري��ة  ب�����������������������اأن  مقتنع������ة 
عن  م�����ش��وؤول��ة  ال�����ش��وري��ة  العربية 
اإط����الق غ���از ال�����ش��اري��ن ع��ل��ى خان 
ابريل  م���ن  ال����راب����ع  يف  ���ش��ي��خ��ون 

.2017
التي  العنا�شر  اإن  التقرير  وق��ال 
ال�شيناريو  باجتاه  تذهب  ُجمعت 
غاز  ان  اىل  ي�شري  ال���ذي  الرج���ح 
األقتها  قنبلة  ع��ن  جن��م  ال�شارين 

طائرة.
ويعتر العديد من الدبلوما�شيني 
ان التحدي الب��رز الذي تواجهه 

ي��ف��ر���ص امل�����ش��روع ال��رو���ش��ي على 
نتائج”  “جتميد  التحقيق  جلنة 
خان  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  يف  حتقيقها 

الع�شكرية  ال�شعريات  قاعدة  اىل 
“جلمع عينات بيئية«.

اخلطوات  ه��ذه  تنفيذ  وبانتظار 

على جمل�ص المن والذي اطلعت 
ب��ر���ص اىل متديد  ع��ل��ي��ه ف��ران�����ص 

مهمة اللجنة ل�شنتني.

�شيخون.
القرار  م�شروع  يدعو  املقابل،  يف 
املتحدة  ال��ولي��ات  عر�شته  ال��ذي 

يجب  ال��دول  اإن  املفو�شية  وقالت 
اأن تعطي جن�شيتها ملن ولدوا على 
اأرا�شيها اإذا كانوا �شي�شبحون بال 
تطبيع  كذلك  ت�شهل  واأن  جن�شية 

و�شع ال�شكان عدميي اجلن�شية.
اأقليات  ه��ن��اك  اإن  ال��ت��ق��ري��ر  وق���ال 
�شمنها  م��ن  جن�شية  ب��ال  اأخ����رى 
وطنها  يف  لأج��ي��ال  عا�شت  اأقليات 
الأم، مثل الكثري من اأكراد �شوريا 
واأقلية الروما الغجر يف جمهورية 
ال�شابقة  اليوغو�شالفية  مقدونيا 

واأقلية بيمبا يف كينيا.
اأن  “نريد  ب���ات�������ش���ل���ور  وق�����ال�����ت 

ابنك ينتمي اإىل مكان ما«.
املفو�شية  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
املعروف  م��ن  اإن  اإدواردز  اأدري�����ان 
يعي�شون  �شخ�ص  مليون   3.2 اأن 
وهو  دول�����ة   75 يف  ج��ن�����ش��ي��ة  ب���ال 
اأح�شته  اأو  �شجلته  ال���ذي  ال��ع��دد 
لكنه  ال����������دول.  ت���ل���ك  ح����ك����وم����ات 
اإىل  ت�شري  ال��ت��ق��دي��رات  اأن  اأو���ش��ح 
ع�شرة  ه���و  الإج���م���ايل  ال���ع���دد  اأن 
م��الي��ني ب��ي��ن��ه��م ن�����ش��ب��ة ك��ب��رية يف 
و�شاحل  اإن��دون��ي�����ش��ي��ا  م��ث��ل  دول 
العاج ولبنان وجمهورية الكوجنو 

الدميقراطية.

•• جنيف-رويرتز:

لالأمم  ال�شامية  املفو�شية  قالت 
املتحدة ل�شوؤون الالجئني ام�ص اإن 
�شخ�ص  ماليني  بع�شرة  يقدر  ما 
يف اأنحاء العامل بال جن�شية بينهم 
ر�شميا  م�شجلني  م��الي��ني  ث��الث��ة 
الهوية  م��ن  يحرمهم  و�شع  وه��و 
العمل  ف���ر����ص  وم�����ن  واحل����ق����وق 

غالبا.
اأقلية  اإن  امل���ف���و����ش���ي���ة  وق�����ال�����ت 
ال���روه���ي���ن���ج���ا امل�����ش��ل��م��ة يف دول����ة 
البوذية  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ذات  م��ي��امن��ار 
يف  جن�شية  بال  اأقلية  اأك��ر  ت�شكل 
العامل، مع هروب نحو 600 األف 
وال�شطهاد  العنف  م��ن  �شخ�ص 
منذ اآواخر اأغ�شط�ص اآب وجلوئهم 

اإىل بنجالد�ص.
ب��ع��ن��وان )ه���ذا وطننا  ت��ق��ري��ر  ويف 
و�شعيها  ج��ن�����ش��ي��ة  ب���ال  اأق���ل���ي���ات   -
املفو�شية  دع������ت  ل���ل���م���واط���ن���ة( 
احلكومات اإىل الكف عن املمار�شات 
ت��ن��ط��وي ع��ل��ى متييز خالل  ال��ت��ي 

فرتة اأق�شاها عام 2024.
ب��ات�����ش��ل��ور مديرة  ك�����ارول  وق���ال���ت 
ق�شم احلماية الدولية باملفو�شية 
يف اإفادة �شحفية “اإذا كنت تعي�ص 
فاأنت  ب��ال جن�شية  ال��ع��امل  يف ه��ذا 
بال هوية وبال توثيق وبال حقوق 
اأم����ورا  ن��ع��ت��ره��ا  ا���ش��ت��ح��ق��اق��ات  اأو 
م�����ش��ل��م��ا ب���ه���ا... ك��احل�����ش��ول على 
وظيفة وتلقي تعليم واأن تعلم اأن 

ميامنار تخ�صى عو�قب 
وخيمة للعقوبات �الأمريكية  

•• ياجنون-رويرتز:

عقوبات  اإن  ام�ص  ك��ي  �شو  �شان  اأوجن  ميامنار  زعيمة  با�شم  متحدث  ق��ال 
اقرتحتها الوليات املتحدة �شد جي�ص ميامنار ب�شبب معاملته للروهينجا 
امل�شلمة �شيعرقل تقا�شم ال�شلطة الوليد بني احلكومة املدنية واجلرالت.

وي�شعى م�شروع القانون، الذي طرحه اأع�شاء يف جمل�ص ال�شيوخ الأمريكي 
ع�شية اأول جولة للرئي�ص دونالد ترامب لآ�شيا منذ توليه ال�شلطة يف يناير، 
املا�شي مع عودة ميامنار  العام  التي رفعت  العقوبات  لإع��ادة فر�ص بع�ص 

للدميقراطية.
�شفر على م�شوؤولني يف جي�ص  الإج��راء عقوبات حمددة وقيود  و�شيفر�ص 
ميامنار و�شيحظر على الوليات املتحدة تقدمي معظم امل�شاعدات للجي�ص 
حتى تتم حما�شبة امل�شوؤولني عن ارتكاب الفظائع بحق الروهينجا يف ولية 

راخني بغرب ميامنار.
كي  �شو  با�شم  املتحدث  ه��ت��اي  زاو  ق��ال  وا�شنطن  يف  التحركات  على  وردا 
لرويرتز “نحتاج ل�شتقرار داخلي لتح�شني اقت�شاد البالد. فر�ص عقوبات 
دولية يوؤثر ب�شكل مبا�شر على النا�ص يف ال�شفر ويف ال�شتثمارات و�شيكون 

له عواقب وخيمة«.
واأ�شاف اأن م�شوؤويل ميامنار �شي�شرحون م�شاعي احلكومة يف راخني خالل 
زيارة مقررة لوزير اخلارجية الأمريكي ريك�ص تيلر�شون يوم 15 نوفمر 

ت�شرين الثاين.
وقال “�شن�شرح له ما نقوم به عندما ياأتي اإىل هنا. ل ن�شتطيع اأن نطلب 

منه عدم فعل ذلك. ول نعرف ما هي �شيا�شة اأمريكا«.

�لتوتر على �أ�سده يف جمل�س �الأمن بني �لقوتني �لعظميني 

تناف�ش �أمريكي-رو�صي لتمديد �لتحقيق يف �لهجمات �لكيميائية

�الأمم �ملتحدة: 10 ماليني �صخ�ش بال جن�صية يف �لعامل  غرق مهاجرين على منت مركب يف بحر �إيجه 

نو�ز �صريف ميثل جمدد� �أمام �لق�صاءقاذفتان �أمريكيتان حلقتا فوق كوريا �جلنوبية 

�شخ�شا.
وتوا�شلت اجلمعة عمليات البحث 
اربعة  املنطقة  يف  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
يونانية،  وم��روح��ي��ة  دوري���ة  زوارق 
و�شفينة للوكالة الوروبية حلر�ص 
احلدود وخفر ال�شواحل فرونتك�ص 
بعمليات  امل��ن��ط��ق��ة،  و���ش��ف��ن جت���وب 

بحث �شباح اجلمعة يف املنطقة.
اليونانية  ال�����ش��ل��ط��ات  ت��ل��ق��ت  وق���د 
 2،30 ال���������ش����اع����ة  يف  ات�����������ش�����ال 

اجلمعة  ام�������ص  غ(  ت   00،30(
على رق��م ال��ط��وارئ الأوروب���ي افاد 
ال�شواحل  من  الآت��ي��ة  ال�شفينة  ان 

الرتكية القريبة، تواجه متاعب.
ولدى و�شول زوارق الإغاثة، كانت 

ال�شفينة قد غرقت.
وقعت  اي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��ر،   28 ويف 
لها  تعر�ص  التي  ال�شابقة  امل��اأ���ش��اة 
جنوب  املنطقة  هذه  يف  املهاجرون 
�شرق بحر ايجه. وقد لقيت فتاة يف 
التا�شعة من عمرها م�شرعها لدى 
غرق �شفينة للمهاجرين كانت اآتية 
جزيرة  �شواحل  قبالة  تركيا،  من 

كا�شتيلوريزو جنوب كاليمنو�ص.
وغ����رق م��ئ��ات ال���ش��خ��ا���ص، بينهم 
ع�������دد ك����ب����ري م�����ن الط�������ف�������ال، يف 
القناة  ه��ذه  يف  و2016   2015
ال�����ش��ي��ق��ة ب���ني ت��رك��ي��ا وج����زر بحر 
بوابة  تعد  والتي  اليونانية،  ايجه 
ال���دخ���ول ال��رئ��ي�����ش��ي��ة اىل اوروب�����ا، 
ال�شوريون  ول���ش��ي��م��ا  ل��ل��م��ن��ف��ي��ني 

منهم.
عمليات  ك�����ث�����ريا  ت���ق���ل�������ش���ت  ث������م 
اأبرمته  ال��ذي  امليثاق  بعد  العبور، 
الأوروب�������ي  الحت������اد  ودول  ت��رك��ي��ا 
لإغالق   ،2016 م��ار���ص  اذار  يف 
ال��ه��ج��رة ه���ذه، لكن حركة  ط��ري��ق 
منذ  ا���ش��ت��وؤن��ف��ت  الكثيفة  ال��ه��ج��رة 
اأيلول  يف  و���ش��ج��ل  اغ�����ش��ط�����ص،  اآب 
���ش��ب��ت��م��ر و����ش���ول ح����واىل خم�شة 
من  معظمهم  ك���ان  �شخ�ص  الف 

ال�شوريني والعراقيني والأفغان.
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املال والأعمال
�أحمد بن �صعيد ي�صهد �حتفال طري�ن �الإمار�ت با�صتالم �لطائرة A380 رقم 100 يف �أ�صطولها

وغريها«. وتوفر طائرة الإمارات A380 املائة، التي تعمل مبحركات رولز 
روي�ص، 512 مقعداً بتوزيع الدرجات الثالث : 14 جناحاً خا�شاً يف الأوىل، 
.. و�شوف  ال�شياحية  و76 مقعداً يف درجة رجال الأعمال، و426 مقعدا يف 
اخلدمة  تدخل  ثم   ،2017 للطريان  ال��دويل  دب��ي  معر�ص  يف  عر�شها  يتم 
�شمن الأ�شطول بعد ذلك. وك�شفت طريان الإمارات خالل الحتفال النقاب 
100 عام على ميالد املغفور له ال�شيخ زايد  عن لفتة تكرمي لذكرى مرور 
بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه ، موؤ�ش�ص دولة الإمارات وباين نه�شتها، 
وذلك مبل�شق عمالق على الهيكل اخلارجي لطائرتها A380 املائة. وقال 
�شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم “ ان دولة الإمارات اأعلنت اأن 2018 
�شيكون “عام زايد” مبنا�شبة مرور 100 على ميالد الوالد املوؤ�ش�ص واحتفاء 
باإجنازاته .. ونحن فخورون بن�شر تقديرنا عر العامل لهذا القائد والزعيم 
الفذ الذي لعب دورا حموريا يف تاأ�شي�ص وتطور وتقدم دولة الإمارات يف الوقت 

“ على  وق��ال  اأعلى.  م�شتويات  اإىل  امل�شافرين  جتربة  ونقلت  مميزة  ب�شمات 
الرغم من كونها اأكر طائرة ركاب يف العامل، اإل اأنها الأعلى كفاءة والأهداأ يف 
الأجواء .. وقد اأتاحت لنا يف طريان الإمارات الرتقاء بتجربة �شفر عمالئنا 
داخل  امل��ن��ازل  وراح��ة  فخامة  ن�شتخدم  اأن  ف�شلنا  حيث  اأع��ل��ى،  م�شتويات  اإىل 
الركاب من منتجات وجت��ارب .. وميكننا  الطائرة لإع��ادة تعريف ما يتوقعه 
اأن عمالءنا  A380، كما  اأن طيارينا يحبون قيادة طائرة  القول باخت�شار، 
�شكلت   A380 ط��ائ��رة  “ ان  �شموه  واأ���ش��اف  متنها«.  على  ال�شفر  يف�شلون 
جناحا تاما لطريان الإمارات فقد مت ا�شتخدامها على الرحالت اإىل املطارات 
التي تعاين من الزدح��ام، وكذلك اإىل مطارات اإقليمية حيث ا�شتطعنا زيادة 
احلركة عرها ، ويف كل مرة ن�شغل طائرة A380 على اأحد اخلطوط، فاإننا 
جند اأنها ت�شتقطب مزيداً من احلركة والطلب، لأن جتربة جوهرة اأ�شطولنا 

تروق للم�شافرين وحتظى باإعجابهم ور�شاهم التام« .

•• هامبورج-وام:

�شهد �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�ص هيئة دبي للطريان الرئي�ص 
با�شتالم  الإم���ارات ام�ص  الإم���ارات احتفال ط��ريان  الأع��ل��ى ملجموعة ط��ريان 
طائرتها الإيربا�ص A380 رقم 100 والذي اأقيم يف مقر ال�شركة امل�شنعة 
اآل مكتوم - يف  اأحمد بن �شعيد  مبدينة هامبورغ الأملانية. وقال �شمو ال�شيخ 
“ هذه منا�شبة مهمة لطريان الإمارات  الت�شليم -  األقاها خالل حفل  كلمة 
ول�شركة اإيربا�ص وللعديد من �شركائنا العاملني يف برنامج A380 ، ول �شك 
يف اأن ت�شغيل طائرات A380 اأحدث تاأثريات اإيجابية وا�شعة على ال�شناعات 
اجلوية وعلى �شناعة الطريان عامة، ودعم مئات الآلف من فر�ص العمل، 
اأن�شطة خمتلفة، مثل  يف  اإىل تطوير منتجات جديدة  واأدى  مبتكرات  وحفز 
املناولة الأر�شية والتموين ومرافق املطارات ومنتجات مق�شورات الطائرات 

الذي نت�شلم فيه طائرتنا A380 رقم 100«. واأ�شاف �شموه “ مثلما كان 
ال�شيخ زايد قائداً فذاً ذو ب�شرية وروؤية م�شتقبلية، فاإن طائرة A380 حققت 
امليادين .. ونحن نتطلع من خالل ت�شغيل هذه  فتوحات جديدة يف خمتلف 
ترز  العامل  عر  ر�شالة  نقل  اإىل  هيكلها  على  �شورته  حتمل  التي  الطائرة 
واإق��دام وت�شميم«. ح�شر الحتفال  اإلهام وج��راأة  له من  املغفور  به  ما متتع 
اإندرز الرئي�ص  ال�شري تيم كالرك رئي�ص طريان الإم��ارات، والدكتور توما�ص 
التنفيذي ل�شركة الإيربا�ص، ودومينيك هوروود رئي�ص العمالء واخلدمات يف 
رولز روي�ص، و�شعادة علي عبداهلل الأحمد �شفري الدولة لدى جمهورية اأملانيا 
يف  والبتكار  واملوا�شالت  القت�شاد  وزير  هور�ص  فرانك  ومعايل   ، الإحتادية 
حكومة مدينة هامبورغ، وعدد من املدعوين من امل�شوؤولني وكبار ال�شخ�شيات 
و�شركاء ال�شناعة وممثلي و�شائل الإعالم العاملية. وو�شف �شمو ال�شيخ اأحمد 
و�شعت  رائ��ع��ة  هند�شية  حتفة  باأنها   A380 الطائرة  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن 

بالتعاون مع مركز �الأعمال �لربيطانية

موؤ�ص�صة دبي لتنمية �ال�صتثمار ت�صتقطب كربى �ل�صركات 
�لربيطانية يف جمال �لت�صميم و�الإعالم �لرقمي �إىل دبي

ت�سمل رئي�س وزر�ء �لبحرين و�سعود بن نايف وديو�ن ممثل �حلاكم يف �لعني

�لهيئة �لعاملية لتبادل �ملعرفة تكرم 20 �صخ�صية يف �ملوؤمتر �لعاملي �لثالث للريادة و�البتكار و�لتميز بدبي منت�صف �ل�صهر

�صهرين خالل  رزدن�صز«  »�الألف  م�صروع  مبيعات  درهم  مليون   110

�لنفط يرتفع مع ��صتمر�ر تخفي�صات �الإنتاج بقيادة �أوبك 

ال�شقق  اإح��دى  بيع  عملية  متت  الرفاهية،  ملوؤه  حياة 
اأربع غرف نوم يف غ�شون ب�شع دقائق من  نة من  املكورّ
الذي  امل�����ش��رتي  ق��ال  ذل���ك،  على  وتعليقاً  م�شاهدتها. 
ل عدم الك�شف عن ا�شمه: مبجرد دخويل اإىل ال�شقة  ف�شرّ
ممت بعناية لرتاعي  �شعرت وكاأنني يف منزيل، فقد �شُ
اأدق التفا�شيل، واأنا اأتطلع قدماً لالنتقال اإىل هذا املكان 
املميز مع عائلتي.   وي�شتغل الت�شميم الذكي للم�شروع 
موقعه على ال�شاطئ مبا�شرة، لي�شتمتع �شكانه باملناظر 
والإطاللت اخلالبة على بحر نخلة دبي وعلى جهتي 
خ�شو�شية  على  ال��وق��ت  بنف�ص  احل��ف��اظ  م��ع  امل�����ش��روع 
اأن ال�شقق مزودة باأحدث التقنيات  القاطنني فيه، كما 
الت�شطيبات  لها  تكمرّ رحبة  مب�شاحات  وتتميز  الذكية، 
جمتمعًة  لتعررّ  عاملية،  راق��ي��ة  ع��الم��ات   م��ن  الفاخرة 
د وال��ت��م��ي��ز. ويف ه���ذا ال�����ش��ي��اق، ق���ال غرانت  ع��ن ال��ت��ف��ررّ
رودميان، الرئي�ص التنفيذي – اإدارة الفنادق وال�شيافة 
موقعه  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  لال�شتثمار:  ال�شرق  �شركة  يف 
املميز وتزويده باأعلى م�شتويات اجلودة يف الت�شطيبات 
الألف  م�شروع  يوفر  املتطورة،  املنزيل  التحكم  ونظم 
رزدن�شز للمالكني خدمات بت�شنيف خم�ص جنوم لتلبي 
كافة احتياجاتهم ومتدهم بباقة مثاليٍة من العنا�شر 
املتكاملة لتجربة فريدة، وهو الأمر الذي اأدى للطلب 
القوي الذي ن�شهده الآن على هذه العقارات من عمالء 

على امل�شتوين الإقليمي والدويل.

2017 الذي  اأدن��ى م�شتوى له يف  30 باملئة عن  نحو 
يف  النفط  اأ���ش��ع��ار  وت��رت��ف��ع  ح��زي��ران.  يونيو  يف  �شجله 
ال�شوق احلا�شرة اأي�شا، اإذ رفعت اأرامكو ال�شعودية �شعر 
دي�شمر  يف  اخلفيف  العربي  خلامها  الر�شمي  البيع 
�شنتا   65 مب���ق���دار  اآ���ش��ي��ا  يف  ل��زب��ائ��ن��ه��ا  الأول  ك���ان���ون 
للرميل عن نوفمر ت�شرين الثاين لي�شل اإىل 1.25 
دولر فوق متو�شط خامي عمان ودبي. وهذا هو اأعلى 
اأ�شعار  وت��زي��د   .2014 اأي��ل��ول  �شبتمر  منذ  م�شتوى 
العقود الآجلة لأ�شباب من بينها قرار منظمة البلدان 
من  خارجها  املنتجني  وبع�ص  اأوب��ك  للبرتول  امل�شدرة 
بينهم رو�شيا خف�ص الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا 
خف�ص  ات��ف��اق  وي�شري  ال�شوق.  يف  املعرو�ص  لتقلي�ص 
تزداد  وبينما   .2018 اآذار  م��ار���ص  ح��ت��ى  الإم������دادات 
التوقعات بتمديد التفاق حتى نهاية 2018، مل يتم 

التو�شل لتفاق على التمديد حتى الآن.

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت جمموعة ال�شرق لال�شتثمار عن ت�شجيل مبيعات 
الألف  الفاخرة  ال�شكنية  لل�شقق  م�شروعها  يف  عالية 
رزدن�شز الواقع على الهالل الغربي لنخلة جمريا، وقد 
فقط،  �شهرين  خ��الل  دره��م   110،000،000 بلغت 
املتزايد  الطلب  من  زخمها  ت�شتمد  التي  النتائج  وهي 
اأ�شواق  يف  الفخمة  العقارات  من  النوع  ه��ذا  مثل  على 
دبي العقارية، كما تعك�ص التزام امل�شروع بو�شع معايري 

جديدة للتميز والفخامة.
ه���ذا وي��ع��د م�����ش��روع الأل����ف رزدن�����ش��ز ال���ذي م��ن املقرر 
مميزًة  وج��ه��ًة   ،2018 يف  ر�شمياً  �شكانه  ي�شتقبل  اأن 
مع  لال�شتثمار  ال�شرق  �شركة  معاملها  ر�شمت  للفخامة 
دبليو  ف��ن��دق  يقدمها  جن��وم  خم�ص  بت�شنيف  خ��دم��ات 
دبي ذا بامل املجاور يف نخلة دبي. وي�شم امل�شروع 104 
م�شروعاً  م��ن��ه  يجعل  مم��ا  ب��ن��ائ��ني،  ع��ل��ى  تق�شم  �شقق 
ح�شرياً لعدد حمدود جداً من املالك، ويتميز امل�شروع 
مب�شاحات �شققه الرحبة التي ترتاوح ما بني 5،000 
واإطاللته  م���رب���ع،  ق����دم   15،000 اإىل  م��رب��ع  ق����دم 
اخلالبة مع خيارات تتنوع بني ال�شقق ال�شكنية وال�شقق 

مع حديقة و�شقق بنتهاو�ص.
هذا  ي�شهده  ال���ذي  ال��ق��وي  الطلب  على  اآخ���ر  وك��دل��ي��ل 
ومنط  متيزاً  توفر  التي  الفاخرة  العقارات  من  النوع 

•• �شنغافورة-رويرتز:

تخفي�شات  ب��ف�����ش��ل  ام�������ص  ال��ن��ف��ط  اأ����ش���ع���ار  ارت���ف���ع���ت 
الفجوة  تقل�ص  وال��ت��ي  اأوب���ك  تقودها  التي  الإم����دادات 
ب��ني ال��ع��ر���ص وال��ط��ل��ب يف ال�����ش��وق وب��دع��م م��ن الطلب 
متديد  ل�شرورة  اأ���ش��اروا  املحللني  بع�ص  لكن  ال��ق��وي، 
التخفي�شات ملواجهة ارتفاع الإنتاج الأمريكي. وبحلول 
0739 ب��ت��وق��ي��ت ج��ري��ن��ت�����ص، ب��ل��غ ���ش��ع��ر خام  ال�����ش��اع��ة 
القيا�ص العاملي مزيج برنت يف العقود الآجلة 60.75 
دولر للرميل بزيادة 13 �شنتا اأو 0.2 باملئة عن �شعر 
منذ  باملئة   37 نحو  برنت  و�شعد  ال�شابقة.  الت�شوية 
حزيران  يونيو  يف   2017 يف  م�شتوياته  اأدن���ى  بلوغه 
الأمريكي  الو�شيط  تك�شا�ص  و�شجل خام غرب  املا�شي. 
54.70 دولر للرميل بزيادة 16 �شنتا اأو 0.3 باملئة 
الأمريكي  اخل��ام  وارت��ف��ع  ال�شابقة.  الت�شوية  �شعر  عن 

•• دبي-الفجر: 

لتنمية  دب�����ي  م���وؤ����ش�������ش���ة  مت��ك��ن��ت 
موؤ�ش�شات  اإح�������دى  ال����ش���ت���ث���م���ار، 
اق��ت�����ش��ادي��ة دب�����ي، ب���ال���ت���ع���اون مع 
من  الريطانية،  الأع��م��ال  م��رك��ز 
ا�شتقطاب جمموعة باركر ديزاين 
مل��ي��ت��د ال���ري���ط���ان���ي���ة، واح������دة من 
كرى املجموعات املعنية يف خدمات 
ال��ت�����ش��م��ي��م والإع��������الن والإع������الم 
الرقمي، وذلك من خالل تد�شني 
تو�شيع  وب��ال��ت��ايل  دب���ي،  يف  مكتبها 
اأعمالها يف ال�شوق املحلي،  نطاقها 
يف  اجل��دد  العمالء  على  والرتكيز 

الأ�شواق املجاورة. 
لتنمية  دب�����ي  م���وؤ����ش�������ش���ة  وت�����وؤك�����د 
ا�شتمرارية  على  بذلك  ال�شتثمار 
جهودها يف جذب ال�شركات العاملية 
لبيئة  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  وا���ش��ت��ق��ط��اب 

الأعمال يف اإمارة دبي. 
خارجية  حم��ط��ة  اأول  دب���ي  وت��ع��د 

املتحدة وعامليا لأكرث من عقدين. 
مل نتمكن من اختيار مكان مالئم 
الدويل،  مثل دبي لإطالق مكتبنا 
من  ع��دد  و�شع  اإىل  نتطلع  ونحن 
لتنفيذها  ال�شرتاتيجية  اخلطط 

على اأر�ص الواقع.
�شوزي  ق��ال��ت  ذات�����ه،  ال�����ش��ي��اق  ويف 
اإيزاك�شون، مديرة تطوير الأعمال 
الريطانية:  الأع���م���ال  م��رك��ز  يف 
ال�شناعات  ����ش���رك���ة  ه����ي  ب����ارك����ر 
ال�شاد�شة  الريطانية  الإب��داع��ي��ة 
حا�شنة  يف  ب����ه����ا  رح����ب����ن����ا  ال����ت����ي 
مثل  وا�شتقطاب  لدينا،  الأع��م��ال 
دليل على  ال��رائ��دة  ال�شركات  ه��ذه 
دبي.  يف  لالأعمال  اجلذابة  البيئة 
ب��ارك��ر ح��زم��ة م��ن اخلرات  ت�شم 
والتجارب النجاحة، ونحن �شعداء 
ب�شراكتنا مع موؤ�ش�شة دبي لتنمية 
اأع����م����ال  ت���ط���وي���ر  ال����ش���ت���ث���م���ار يف 
منطقة  يف  ال�شركات  م��ن  العديد 

ال�شرق الأو�شط عر دبي.

البوم،  خالد  ق��ال  املنا�شبة،  وبهذه 
نائب املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي 
بقدوم  نرحب  ال�شتثمار:  لتنمية 
جم��م��وع��ة ب���ارك���ر دي���زاي���ن جروب 
اإىل دبي ونحن واثقون من اأن هذا 
م�شافة  قيمة  ذو  �شيكون  التوجه 
والبتكارات  الإب��داع��ي��ة  للمواهب 
ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي ت����روج ل��ه��ا دبي. 
وي���ع���زز ت���واج���د ب���ارك���ر م���ن تنوع 
دبي  يف  املتاحة  الإبداعية  احللول 
وي��وؤك��د من جديد على  من جهة، 
توافر الفر�ص للعالمات التجارية 
دبي  يف  والتو�شع  للنمو  واملن�شاآت 

من جهة اأخرى.
دي����زاي����ن يف عام  ب����ارك����ر  اأن�������ش���ئ���ت 
جمال  يف  ع��م��ل��ت  ح��ي��ث   ،1995
العديد من القنوات ال�شرتاتيجية 
على  ومنها  املتنوعة،  والقطاعات 
امل���ث���ال ل احل�����ش��ر: قطاع  ���ش��ب��ي��ل 
والرعاية  وال�����ش��ي��دل��ة،  ال��ت��ج��زئ��ة، 
ال�����ش��ح��ي��ة، وال��ت��ع��ل��ي��م، والأزي�������اء، 

واخل������دم������ات امل���ه���ن���ي���ة، وال����ب����ن����اء، 
وال�شفر،  وال����رتف����ي����ه،  وامل�����راف�����ق 

والطب.
دان كندرو، مدير جمموعة  وق��ال 
باركر ديزاين غروب يف دبي: تعد 
مبثابة  دب����ي  اإىل  اخل���ط���وة  ه����ذه 
املتميزة  التجربة  بعد  فريد  تقدم 
التي قدمناها لعمالئنا يف اململكة 

ل�����ش��رك��ة ب����ارك����ر دي����زاي����ن ج����روب 
ليمتد، التي لديها مكاتب يف لندن 
وتهدف  وك��ام��ري��دج،  ومان�ش�شرت 
من خالل هذه اخلطوة اإىل تقدمي 
للمتعاملني من  الدعم  املزيد من 
وال�شتفادة  اجلن�شيات،  متعددي 
من مزايا الإم��ارة كمركز لالإبداع 

والبتكار والتو�شع العاملي.

والتميز  والبتكار  ال��ري��ادة  ملوؤمتر 
التكرمي هو تقليد بداأناه من  باأن 
ع���ام 1984 ح��ني ك��رم��ن��ا ال���رواد 
الفريق  معايل  بينهم  م��ن  الوئ���ل 
ال�شمو  ���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان و���ش��اح��ب 
الفي�شل  خ���ال���د  الم������ري  امل���ل���ك���ي 
حينذاك  ع�����ش��ري  م��ن��ط��ق��ة  ام�����ري 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الم���ري 
املنطقة  ام�����ري  ف���ه���د  ب����ن  حم���م���د 
ال�شيخ  و�شمو  حينها  يف  ال�شرقية 
رئي�ص  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  احمد 
امل����دين بحكومة  ال���ط���ريان  دائ����رة 
�شركتي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  دب��ي 

طريان الإمارات وفالي دبي. 

لتبادل  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأ����ش���درت 
امل���ع���رف���ة وم���ق���ره���ا ال��رئ��ي�����ش��ي يف 
ال�شخ�شيات  ق���ائ���م���ة  ن����ي����وي����وك 
�شتقوم  الذين  والهيئات  والأف���راد 
من  ق��دم��وه  مل��ا  تقديرا  بتكرميهم 
والبتكار  ال����ري����ادة  يف  اإجن��������ازات 
جيم�ص  ال�شتاذ  و���ش��رح  والتميز. 
الهيئة  اأمناء  رئي�ص جمل�ص  �شاجن 
فردا  ع�شرين  ت�شم  القائمة  ب��ان 
وهيئة من كل من المارات العربية 
املتحدة واململكة العربية ال�شعودية 
وال�������ش���ني وت������اي������وان وال�����ولي�����ات 
باأن  واأ���ش��اف   ، المريكية  املتحدة 
ال��ه��ي��ئ��ة ب����داأت ه���ذا ال��ت��ك��رمي منذ 
ث����الث ����ش���ن���وات يف دب����ي ح��ي��ث مت 
التفاق مع املوؤمتر العاملي للريادة 
والب���ت���ك���ار وال��ت��م��ي��ز ع��ل��ى ان يتم 
التكرمي  واو�شمة  �شهادات  ت�شليم 
�شمن حفل افتتاح املوؤمتر ال�شنوي 
ال��ت��ك��رمي يف  ال��ع��ام �شيتم  ويف ه���ذا 
حفل افتتاح املوؤمتر العاملي الثالث 
الذي  والتميز  والب��ت��ك��ار  ل��ل��ري��ادة 
ت�شت�شيفه دبي يومي الثالث ع�شر 
والرابع ع�شر من نوفمر احلايل.

�شاحب  م��ن  ك��ل  القائمة  و�شمت 
ال�����ش��ي��خ خليفه بن  امل��ل��ك��ي  ال�����ش��م��و 
وزراء  رئ��ي�����ص  خ��ل��ي��ف��ه  اآل  ���ش��ل��م��ان 

م��ه��م��ات  اللجنة  وم���ن  وال��ه��ي��ئ��ات 
ان تعد تقريرا ترز فيه م�شببات 
ولدينا  التكرمي  واحقية  الرت�شيح 
جم��م��وع��ة م���ن امل��ع��اي��ري ل��ك��ل فئة 
تطبيق  على  تركز  جميعا  ولكنها 
ونحن  امل�شتدامة  التنمية  مفهوم 
الختيار  ب��دورن��ا يف  نقوم  ذل��ك  يف 
م��ع��ت��م��دي��ن ع��ل��ى ت���اأث���ري ال���ف���رد او 
الهيئة على املجتمع لننا ن�شتهدف 
م���ن ه����ذا ال���ت���ك���رمي اب������راز ال����دور 
الريادي والن�شاين لتقدمي مناذج 

يف العمل املوؤ�ش�شي واملجتمعي.
ومن جهتها �شرحت الدكتورة ليلى 
البلو�شي رئي�شة اللجنة التنظيمية 

اختارته  ال����ذي  ال��ب��ح��ري��ن  مم��ل��ك��ة 
املعرفة  ل��ت��ب��ادل  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
و�شاحب  والتميز  ال��ري��ادة  لو�شام 
ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الم����ري ���ش��ع��ود بن 
�شعود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن  ن��اي��ف 
اململكة  يف  ال�شرقية  املنطقة  ام��ري 
الريادة  لو�شام  ال�شعودية  العربية 
بن  عي�شى  ال�شيخ  و�شمو  والقيادة 
را�شد ال خليفه وهو من موؤ�ش�شي 
احلركة الريا�شية اخلليجية حيث 
الريادة  ل��و���ش��ام  ال��ه��ي��ئ��ة  اخ��ت��ارت��ه 
�شعادة  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  والأ���ش��ال��ة 
حممد عباد املجالد مدير مطارات 
جلائزة  ال�����ش��ع��ودي��ة  يف  ال��ق�����ش��ي��م 

من  املبتكرين  م��ن  وع���دد  التميز 
العراق والمارات واململكة العربية 
ال�شعودية وهم : الدكتورة جنالء 
الردادي بو�شام البتكار والدكتورة 
تغريد ها�شم النور بو�شام البتكار 
بو�شا  ال�����ش��ائ��غ  حم��م��د  و����ش���ع���ادة 
الب��ت��ك��ار وامل��ه��ن��د���ص ع��ب��داهلل علي 
البتكار  ب��و���ش��ام  ال�شحي  ع��ب��داهلل 
بو�شام  ال�����ش��ف��ي��ان  وخ��ال��د حم��م��د 
الب��ت��ك��ار و���ش��ع��ادة ���ش��اوو فينج يل 
من ال�شني بو�شام الريادة والآن�شة 
ت���اي���وان  بو�شام  م���ن  ب����وجن  ل��ي��ل��ى 

التميز والقيادة.
ت�����ش��درت الم������ارات قائمة  ب��ي��ن��م��ا 

الرت�شيحات  جلنة  ت�شكيل  مت  اإن��ه 
برئا�شة ال�شتاذ حمدان العوي�شي 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م���ن 
وع���������ش����وي����ة م�������ش���ت�������ش���اري���ن من 
هذه  وقامت  والم���ارات  ال�شعودية 
الأفراد  من  ع��دد  برت�شيح  اللجنة 

ال��ت��ك��رمي امل��وؤ���ش�����ش��ي ح��ي��ث �شمت 
ال���ق���ائ���م���ة ك����ل م����ن دي�������وان ممثل 
احلاكم يف منطقة العني الذي منح 
املوؤ�ش�شي  والتميز  الأ�شالة  و�شام 
والهيئة العامة لالأوقاف وال�شوؤون 
ال�����ش����الم����ي����ة وج���م���ع���ي���ة رع����اي����ة 

امل���وه���وب���ني ودائ������رة حم��اك��م را�ص 
واذاعة  العني  وم�شت�شفى  اخليمة 
بن  ح��م��دان  مل��رك��ز  التابعة  الوىل 

حممد لإحياء الرتاث. 
وعن كيفية الختيار حتدث رئي�ص 
الهيئة العاملية لتبادل املعرفة فقال 

خليفة بن �شلمان جيم�ص �شاجن الدكتورة ليلي البلو�شي�شعود بن نايف

من حفل الدورة املا�شية

من�صة »فالكن �صيتي �أوف وندرز« ت�صهد �إقبااًل كبريً� يف »معر�ش دبي �لعقاري-مومباي 2017«
•• جبي-الفجر:

العقاري  ر  امل��ط��ورّ وندرز”،  اأوف  �شيتي  “فالكن  �شركة  ك�شفت 
اأوف وندرز  للم�شروع ال�شخم متعدد الأغرا�ص فالكن �شيتي 
والذي يجري بناوؤه يف دبي، عن الإقبال الالفت الذي حتظى 
 ،DPS 2017 به من�شتها من زوار “معر�ص دبي العقاري
واملقام يف الفرتة من 3 اإىل 5 نوفمر ت�شرين الثاين اجلاري 
واأبدى  الهندية.  مومباي  مدينة  يف  ك��ورل  ب��ان��درا  جممع  يف 
التجارية  بالفر�ص  ك��ب��رياً  اه��ت��م��ام��اً  الهند  م��ن  امل�شتثمرون 
وندرز”،  اأوف  �شيتي  “فالكن  �شمن  ال��واع��دة  وال�شتثمارية 

�شيرّما واأنهم ي�شكلون ال�شريحة الأكر من امل�شتثمرين يف هذا 
�شكل  على  فريد  بت�شميم  امل�شروع  ويتميز  ال�شخم.  امل�شروع 
م�شاحة  على  الإم���ارات،  لدولة  الوطني  ال�شعار  وه��و  ال�شقر، 
41 مليون قدم مربع، وي�شتمل على مناطق �شكنية و�شياحية 
من  م�شتوحاة  ت�شاميم  ذات  فلل  امل�شروع  وي�شم  وترفيهية. 
فنون العمارة العاملية، بالإ�شافة اإىل مرافق جتارية وترفيهية 

ومعامل متاثل عجائب الدنيا، فيما يف ذلك تاج اأريبيا.
وق����ال ���ش��ع��ادة ���ش��امل اأح���م���د م��و���ش��ى، رئ��ي�����ص جم��ل�����ص الإدارة 
جيداً  نعلم  ون���درز:  اأوف  �شيتي  فالكن  ل�شركة  ال��ع��ام  وامل��دي��ر 
اأوف وندرز يلقى �شعبية كبرية من  باأن م�شروع فالكن �شيتي 

قبل امل�شتثمرين من الهند. و�شررنا بهذا الهتمام الكبري من 
قبل الزوار وامل�شتثمرين الذين يرغبون يف ال�شتثمار يف هذا 
امل�شروع  اأهمية  الكبري  الإقبال  ال�شخم. ويعك�ص هذا  امل�شروع 
املكانة  على  اأي�شاً  وي��وؤك��د  الهندي،  ال�شتثمار  جمتمع  ل��دى 

الريادية لإمارة دبي كوجهة مف�شلة لال�شتثمار العقاري.
من  م��وم��ب��اي  ن�شخة  يف  ون����درز  اأون  �شيتي  ف��ال��ك��ن  وت��ع��ر���ص 
معر�ص دبي العقاري العنا�شر الأ�شا�شية واملزايا ال�شتثمارية 
العقارية  امل�شاريع  من  ال�شاملة  ملحفظتها  العالية  التناف�شية 
اأمام جمتمع ال�شتثمار الهندي الذي ميثل اجلمهور امل�شتهدف 

الأبرز للقطاع العقاري يف دبي.
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العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3470  جتاري جزئي
جنمة   - �شابقا  �����ص.ذ.م.م  اق�����ش��ام  ومتجر  �شوبرماركت  م���ارت  /ئ��ي  عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/ ان  القامة مبا  ذ.م.م حاليا جمهول حمل  املالب�ص اجلاهزة  لتجارة  املطينة 
العامري  حممد  ع��ب��داهلل  وميثله:حممد  ع��ام��ة(  م�شاهمة  )�شركة  للمرطبات  دب��ي 
ي��وؤدي للمدعية  بان  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد 
مبلغ وقدره )73.304( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�شداد التام والزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت 
 Ch 1.C.12 لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/11/8  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3308  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /عبدالرحمن حممد خمي�ص م�شبح الكعب 2- جا�شم حممد جمعة 
مفتاح احلامظ جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/امين حممد علي حممد احللي 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اح��م��د  علي  ح�شني  ومي��ث��ل��ه:حم��م��ود 
والر�شوم  درهم  وقدره )300000(  والت�شامم مببلغ  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام 
ال�شداد  ال�شيك وحتى  ا�شتحقاق  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
املوافق  املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الحد  بالنفاذ  التام و�شمول احلكم 
2017/11/12  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3521  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /بيت ال�شدر لالزياء �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/م�شرف الهالل )�شركة م�شاهمة عامه( وميثله:نا�شر مال اهلل حممد 
غامن قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )63.711.87( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/11/12  
اأو من  Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/452  مدين كلي

اىل امل��دع��ي عليه /حم��م��د عبدامللك جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/
اأقام عليك الدعوى  ال�شليم وميثله:�شعيد علي حممد طاهر قد  احمد نايف 
درهم   )1.247.000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
املوافق  والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.15 بالقاعة  ���ص   9.30 ال�شاعة    2017/11/8
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2412  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /ايديال كوفرنقر لتجارة الر�شيات �ص.ذ.م.م جمهول 
اأق��ام عليك  الزمان قد  �شليم قمر  املدعي/حممد  ان  حمل القامة مبا 
والفائدة  دره��م   )59800( وق��دره  مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/11/6  
ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3169  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /حممد عا�شف �شيخ �شيخ عبدالرحمن جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/هادف �شيف احمد حممد بن �شيخ الزعابي وميثله:خالد كلندر 
المر  با�شدار  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ح�شني  عبداهلل 
بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )41000( الف درهم والر�شوم وامل�شاريف 
  2017/11/6 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل 
اأو من  Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/492  مدين كلي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د اج��م��ل درك���ي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/
اأقام  الكتبي قد  �شعيد عبداهلل بن هويدن  ب�شري احمد كلزادة وميثله خليفة عبداهلل 
 )11908000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم  يعادله )43702360(  ما  او  امريكي  دولر 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  لها جل�شة  ع��ري�����ش��ة:2017/516. وح���ددت  ام��ر على  و�شم ملف 
2017/11/13  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3119 تنفيذ جتاري  
�شجاد  حممد   -2 العجماين  جمعه  �شلطان  احمد  �شده/1-يو�شف  املنفذ  اىل 
حممد حنيف 3- ال�شركة التميت �شتاندر للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول 
اأق��ام عليك  كا�شف علي قد  التنفيذ/�شيد حممد  ان طالب  القامة مبا  حمل 
حممد  ال�شريك/�شيد  باخراج  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى 
وفقا لالجراءات  ���ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  التيميت  �شركة  علي من  كا�شف 
املتبعة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/614 تنفيذ عقاري  
ليمتد  هولدينك  ان��رتن��ا���ش��ي��ون��ال  فينو�ص  ���ش��ده/1-���ش��رك��ة  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حامد عبا�ص زادة توا�شويل 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وقدره )842233( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وامل����وؤرخ����ة:2008/11/6. ال��دع��وى  مو�شوع  البيع  اتفاقية  بانف�شاخ   -2
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
 اعالن حم�شر حجز بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/339 تنفيذ عقاري  
اىل املنفذ �شده/1-تاون �شنرت منجمنت املحدودة جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بتول حم�شن جواد وميثله:عبا�ص م�شتت فندي 
املالكي نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن �شقة 
�شكنية - املنطقة:جممع دبي لال�شتثمار الول - رقم الر�ص:541 - ا�شم 
به  املطالب  للمبلغ  وف��اءا   -  H11/202:العقار رق��م   -  H11:املبنى

وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1510 تنفيذ مدين  
ا�شحاق  ح��م��زة   -2 اخ��رت  �شعيد  �شعيد  ب��ره��ان  ���ش��ده/1-   املنفذ  اىل 
�شودهري حممد ا�شحاق جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
�شركة دبي للتاأمني )م�شاهمة عامة(  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13903( درهم 
بالت�شامم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/104  ا�شتئناف تنفيذ جتاري    

حمل  جم��ه��ول  ������ص.ذ.م.م   العاملية  �شوفيتيك   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / نوتروفيت �ص.ذ.م.م وميثلها مديرها ال�شيد/
بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  ط��ه��ران   زاد  فغاين  علي  حممد 
املوافق  ي��وم الرب��ع��اء   ا�شكال جت��اري وح��ددت لها جل�شه  رق��م 2017/53 
وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�شاءا    17.30 ال�شاعة   2017/11/15
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/79  ا�شتئناف تنفيذ جتاري    
جمهول  هويدن   بن  �شهيل  حممد  �شهيل  دينا   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / بنك ام القيوين الوطني وميثله:خالد 
ك��ل��ن��در ع��ب��داهلل ح�����ش��ني  ق��د ا���ش��ت��اأن��ف/ احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رقم 

2017/39 ا�شكالت جتارية    
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2017/11/8 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2017/865 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- نيل كمال مالهوترا وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن 

وكفيل  �شريك  ب�شفته  ان��اد  بوبيندر  مالهوترا  �شونيل  ���ش��ده��م:1-  املطعون  ب��اع��الن 
التجارية  مال�شون�ص  �شركة   -2 ���ص.ذ.م.م  التجارية  مال�شون�ص  �شركة  ملديونية  �شامن 
�ص.ذ.م.م 3- تانوج �شونيل مالهوترا ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية �شركة مال�شون�ص 
التجارية �ص.ذ.م.م 4- بوبيندرا ناث مالهوترا ب�شفته �شريك وكفيل �شامن ملديونية 
�شركة مال�شون�ص التجارية �ص.ذ.م.م جمهويل حمل القامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام 
عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد 

على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/501  تظلم جتاري

اىل املتظلم �شده / 1-جالل الدين كوجنو لزارو كوجنو جمهول حمل القامة 
مبا ان املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع وميثله:خالد كلندر عبداهلل 
ح�شني قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر 
يف الدعوى رقم 810/2017 جتاري والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم 
Ch 1.B.6  لذا  الحد املوافق 2017/11/5   ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة : 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/111  تظلم مدين
ان  الق��ام��ة مب��ا  احمد جمهول حم��ل  �شيد  1-ده���ب عمر حممد   / املتظلم �شده  اىل 
املتظلم / حممد عادل عطيه ال�شوداين وميثله:ماجد حممد ال�شيخ احمد بن ال�شيخ 
القرار  من  تظلم  ومو�شوعه  اع��اله  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  اخلزرجي  ح�شن 
ال�شادر يف المر على عري�شة رقم 476/2017 بتاريخ:2017/8/10 )برف�ص الطلب(. 
 : بالقاعة  ال�شاعة 11.00 �ص  املوافق 2017/11/14   الثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا    Ch 1.B.6
، ويف  اأيام على الأقل  لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4035  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- كوميكو �شوليو�شينز م.م.ح جمهول حمل القامة 
قد  ���ش��ودري  ي��ا���ش��ني  حم��م��د  ي��ا���ش��ني  التنفيذ/زي�شان  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )19399( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�شافة اىل مبلغ )1557( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4185  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- نيو ال�شبلي للخدمات الفنية ���ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شامل الدين حممد مت�شري علي 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )9674( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�شافة اىل مبلغ )888( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3955  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- القمة للديكور ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ويل اهلل ابو �شيد ميده قد اأقام  عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
اىل  بال�شافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )12212(
املحكمة  ف��ان  وعليه  امل��ح��ك��م��ة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   )1041( مبلغ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار  �شتبا�شر الج��راءات 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4267  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- بي ا�ص ئي �شي خلدمات التنظيف �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/اوبينا جامي�ص يوزو�شوكوو قد 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )4665( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�شافة اىل مبلغ )633( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4453  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- �شيلفر كا�شتل لالن�شاءات �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عبداللطيف احمد خليفة قد 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )120508( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�شافة اىل مبلغ )5435( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2684 تنفيذ جتاري  
حمل  جم��ه��ول  باتيل  م��اداب��ال��ي��م��ا  ماثيو  ���ش��ده/1-ج��وى  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/انام احلق توحيد مياه قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )8810( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12164 بتاريخ 2017/11/4   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/4762  عمايل  جزئي 
القامة  حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م   الفنية  للخدمات  ال�شيدي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/5  يف الدعوى املذكورة 
مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��اأن  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  ح�شني  �شمال  ل�شالح/بركت  اع��اله 
قيمتها  او  عينا  ال�شياحية  الدرجة  على  موطنه  اىل  ع��ودة  وبتذكرة  دره��م   )10193(
نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�شب من الر�شوم 
وامل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة 
اآل  را�شد بن �شعيد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب  لن�شر هذا الع��الن �شدر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/7226  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- فاينان�شال �شوفتوير ديفيلومينت ان�شتيتيوت منطقة حرة ذ.م.م  
جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/5  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/نهال حممد ابراهيم حممد حمزة بالزام املدعى 
عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ )22853( درهم وبتذكرة عودة اىل موطنها على الدرجة 
املدعي  والزمت  اخر  عمل  رب  بخدمة  تلتحق  مل  ما  نقدا  قيمتها  او  عينا  ال�شياحية 
عليها باملنا�شب من الر�شوم وامل�شروفات واعفت املدعية من ن�شيبها منها ورف�شت ما 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

حتت رعاية �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك

�أد�ء مبهر لبنت �الإمار�ت يف ثانية جوالت بطولة �أم �الإمار�ت جلوجيت�صو �ل�صيد�ت 
�لبطولة تكت�سب �سعبية و��سعة وجمهورً� متز�يدً� مع �إقبال �للعبات �الإمارتيات على �مل�ساركة 
�لرميثي: �للعبات على �لطريق �ل�سحيحة للمناف�سات �ملحلية و�لدولية �ملقبلة

انطالق  ع��ن  للجوجيت�شو  الإم�����ارات  احت���اد  اأع��ل��ن 
ال�شمو  �شاحب  »كاأ�ص  بطولة  من  الثانية  اجلولة 
لالأندية  املخ�ش�شة  للجوجيت�شو«  ال��دول��ة  رئي�ص 
2017-2018 �شباح اليوم ال�شبت والتي  ملو�شم 

�شتقام يف نادي اجلزيرة يف اأبوظبي.
والالعبات  لالعبني  البطولة  تخ�شي�ص  وج��رى 
الأندية،  بني  املناف�شة  حتفيز  بهدف  الإم��ارات��ي��ات، 
ال����ب����ط����ول����ة جل���م���ي���ع لعبي  ه�������ذه  ح����ي����ث مت����ن����ح 
اجلوجيت�شو امل�شجلني لدى الأندية املحلية فر�شة 

املزيد من  ل�شتك�شاف  �شعيها  ف�شاًل عن  امل�شاركة، 
املوؤهلني  ال��دول��ة  مواطني  ل��دى  املتميزة  امل��ه��ارات 
للمنتخبات الوطنية، بهدف ت�شليط ال�شوء عليهم، 
اإىل  بهم  الرت��ق��اء  ثم  وم��ن  لهم،  الرعاية  وتقدمي 

املن�شات العاملية.
للمو�شم  ال��ث��ان��ي��ة  ج��ول��ت��ه��ا  ال��ب��ط��ول��ة يف  وت�����ش��ه��د 
اجلاري ارتفاعاً يف ن�شب الت�شجيل وامل�شاركة، الأمر 
التحدي  واح��ت��دام  الكبري  التناف�ص  يعك�ص  ال���ذي 
على ب�شاط البطولة بني الأندية امل�شاركة، وخا�شة 

ت��ل��ك ال��ت��ي ح�����ش��دت م���راك���ز م��ت��ق��دم��ة يف اجلولة 
زايد  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ا���ش��ت��اد  اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي  الأوىل 
املا�شي،  اأغ�شط�ص  من  اخلام�ص  يف  العني  مبدينة 
ن���ادي ال��ع��ني، بينما  ح��ي��ث يحتل ال�����ش��دارة ح��ال��ي��اً 
يحل يف امل��رك��ز ال��ث��اين ن���ادي اجل��زي��رة، وج���اءت يف 
اأجيال  واأكادميية  الوحدة،  اأكادميية  الثالث  املركز 
اإط��الق احتاد  اأن  بالذكر  الرابع. وجدير  املركز  يف 
الإمارات اجلوجيت�شو لبطولة كاأ�ص �شاحب ال�شمو 
لالأندية  املخ�ش�شة  للجوجيت�شو  ال��دول��ة  رئي�ص 

 -  2017 ملو�شم  ج��ولت  خم�ص  من  تتاألف  والتي 
2018، ياأتي يف تر�شيخاً ملهمة الحتاد الأ�شا�شية 
ال�شمو  �شاحب  من  وتوجيهات  بدعم  حتظى  التي 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، 
والرامية  امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
“اجلوجيت�شو  جم��ت��م��ع  ب���ن���اء  يف  امل�����ش��اه��م��ة  اإىل 
الإماراتي”، الذي يتمتع باحرتافية عالية، وقدرة 
على الو�شول بدولة الإمارات اإىل من�شات التتويج 

اإقليمياً وعاملياً.

•• اأبوظبي - الفجر:

 اختتمت ام�ص )اجلمعة( اجلولة الثانية من  الن�شخة 
اأم الإم��ارات جلوجيت�شو ال�شيدات،  الثانية من بطولة 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت  ت��ق��ام  وال��ت��ي 
الأعلى  الرئي�ص  العام  الن�شائي  مبارك رئي�شة الحتاد 
الأعلى  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ش��ة  الأ���ش��ري��ة  التنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
لالأمومة والطفولة )اأم الإمارات(، حيث �شهدت ثاين 
الالعبات  مل��ه��ارات  ممتع  ا�شتعرا�ص  البطولة  ج��ولت 
اأن���ح���اء الدولة،  ���ش��ت��ى  امل�����ش��ارك��ات م���ن  الإم����ارات����ي����ات 
مبدينة  اأري��ن��ا  اآي��ب��ي��ك  ب�شاط  على  تناف�شن  وال��الت��ي 

زايد الريا�شية باأبوظبي. وا�شتمراراً على نهج اجلولة 
اليوم مناف�شات  البطولة، �شهدت فعاليات  الأوىل من 
م���ت م���ن خ��الل��ه��ا ال���الع���ب���ات الإم���ارات���ي���ات  ق��وي��ة ق���دَّ
الأمر  بالعاملية،  تت�شم  لعب  وتقنيات  متميز  م�شتوى 
من  ال�شابقة  للجولت  ال  الفعرّ التاأثري  يعك�ص  ال��ذي 
البطولة يف �شقل مواهب الالعبات ورفدهن باخلرة 
للم�شاركة  وجتهيزهن  م�شتوياتهن  لتعزيز  ال��الزم��ة 
تنتظرهن  التي  ال��ب��ارزة  والعاملية  املحلية  باملناف�شات 
الإمارات  لحت��اد  الريا�شي  املو�شم  اأج��ن��دة  من  كجزء 
البطولة  بت  2018.ورحرّ  –  2017 للجوجيت�شو 
بعدد من البطالت الالتي حققن جناح كبري وانتزعن 

املنعقدة  الدولية  البطولت  خ��الل  ملونة  ميداليات 
موؤخراً، ومنها البطولة الآ�شيوية الثانية للجوجيت�شو 
بفيتنام والبطولة الآ�شيوية اخلام�شة لل�شالت واألعاب 

القوى يف تركمان�شتان.
و����ش���ه���دت امل��ن��اف�����ش��ات اإق����ب����ال ج���م���اه���ريي وا����ش���ع من 
ال�����ش��ي��دات م��ن الأم��ه��ات وامل���درب���ات وامل��ع��ل��م��ات الالتي 
الذي  الأم����ر  امل��ت��م��ي��زات،  ال��الع��ب��ات  لت�شجيع  ق��دم��ن 
يعك�ص احل�شور الكبري لريا�شة اجلوجيت�شو وحر�ص 
على  ال�شيدات  م��ن  واملهتمني  املجتمع  فئات  خمتلف 
ت�شجيع بناتهن وطالباتهن على امل�شاركة والتاألق بهذه 

الريا�شة الفريدة.

جمل�ص  ع�شو  الرميثي،  �شمرية  ع��رت  جانبها،  وم��ن 
فخرها  ع���ن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و،  الإم��������ارات  احت�����اد  اإدارة 
مب�شتوى املناف�شات واأداء الالعبات يف اجلولة الثانية 
من البطولة، وتوجهت بخال�ص ال�شكر والمتنان اإىل 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك اأم الإمارات حفظها 
ولدعمها  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ه��ذه  ال��ك��رمي��ة  ل��رع��اي��ت��ه��ا  اهلل، 
املحافل  ل��ت��ت��م��ي��ز يف خم��ت��ل��ف  ل���ل���م���راأة  ال��الم��ت��ن��اه��ي 

الريا�شية.
التطور  احل��ا���ش��ري��ن  ك��اف��ة  ع��ل��ى  يخفى  “ل  وق��ال��ت: 
امللحوظ يف اأداء الالعبات امل�شاركات والتقنيات املتقدمة 
باجلولة  اليوم مقارنة  نزالت  ا�شتخدمنها يف  الالتي 

الأوىل من البطولة، وهو اأمر حقاً جدير بالإعجاب.” 
واأ�شافت الرميثي اأن م�شتوى ت�شجيع اجلمهور اليوم 
الالتي  لزميالتهن  الالعبات  من  �شواء  ل��ه،  مثيل  ل 
يتناف�شن، اأو من املدربات والأمهات واملعلمات، موؤكدة: 
ما راأيناه اليوم خالل املناف�شات ي�شري اإىل كون هوؤلء 
الة  الالعبات على الطريق ال�شحيح نحو  م�شاركات فعرّ
وقوية يف املناف�شات املحلية والعاملية املقبلة، واإذا ا�شتمر 
ت��ط��ور اأدائ���ه���ن ع��ل��ى ه���ذا امل��ن��وال ���ش��وف ن�شهد جولة 
اأهداف  روؤي��ة  للغاية  وي�شعدنا  م�شبوقة.  غري  نهائية 
احتاد الإمارات للجوجيت�شو تتحقق من  خالل هوؤلء 
البطالت الواعدات وزمالئهن من لعبي اجلوجيت�شو، 

الذين اأثبتوا كفاءة وجدارة اأبهرت اجلميع. 
�ملناف�سات �ملحلية �ملقبلة

كاأ�ص  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��ج��ول��ة  الإم������ارات  احت���اد  ي�شتعد 
�شتقام  والتي  لالأندية،  الدولة  رئي�ص  ال�شمو  �شاحب 
ي����وم ال�����ش��ب��ت امل���واف���ق ال���راب���ع م���ن ن��وف��م��ر يف نادي 
ال�شهيد  بطولة  تاأتي  ذلك  وعقب  باأبوظبي،  اجلزيرة 

للجوجيت�شو يومي 24 و25 نوفمر.
الدولية  دب��ي  بطولة  ت��ق��ام  ���ش��وف  دي�شمر  �شهر  ويف 
ملحرتيف اجلوجيت�شو يومي الثامن والتا�شع، بالإ�شافة 
ال�شمو  �شاحب  كاأ�ص  بطولة  من  الثالثة  اجلولة  اإىل 

رئي�ص الدولة لالأندية يوم 23.

يف اإط�����ار ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ل��الرت��ق��اء مب��ك��ان��ة امل����راأة 
العليا  اللجنة  زارت  الريا�شي،  القطاع  يف  العربية 
لل�شيدات  العربية  لالأندية  الأل��ع��اب  ل��دورة  املنظمة 
املغربية  العا�شمة  اخلمي�ص،  الأول  اأم�ص   ،2018
ال���دورة،  م��ن  ال��راب��ع��ة  بالن�شخة  للتعريف  ال��رب��اط، 
حل�شد  م�شعى  يف  وتفا�شيلها،  اأهدافها  وا�شتعرا�ص 
اأكر  يف  امل��غ��رب��ي��ات  ل��الع��ب��ات  ممكنة  م�شاركة  اأك���ر 
ح���دث ري��ا���ش��ي ن�����ش��وي يف امل��ن��ط��ق��ة. وت��ق��ام الن�شخة 
و12 فراير   2 الفرتة من  ال���دورة يف  الرابعة من 
قرينة �شاحب ال�شمو  من  كرمية  برعاية   ،2018
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة،  حاكم 
الأ�شرة،  ل�����ش��وؤون  الأع��ل��ى  املجل�ص  رئي�ص  القا�شمي، 
ومب�شاركة  امل��راأة،  لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�ص 
الدول  ال��ري��ا���ش��ي��ة يف  الأن���دي���ة  وا���ش��ع��ة م��ن خمتلف 
�شحافياً  م��وؤمت��راً  املنظمة  اللجنة  عقدت  العربية. 
ندى  �شعادة  برئا�شة   ، اخلمي�ص  الول  ام�ص  ك��ب��رياً 
ع�شكر النقبي، املدير العام ملوؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة 
للدورة،  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�ص  نائب  امل���راأة، 
رئي�ص جلنتها التنفيذية، تناولت فيه اآخر التطورات 
اخلا�شة بالدورة، واخلدمات التي �شتقدمها لالعبات 
امل�شاركات وممثلي و�شائل الإعالم من اململكة املغربية 

ال�شقيقة.
اإليها  ال��ت��ي و�شلت  ال��ك��ب��رية  امل��ك��ان��ة  ت��اأك��ي��د على  ويف 
ال�����دورة ب��ني الأو����ش���اط ال��ري��ا���ش��ة يف امل���غ���رب، �شهد 
املوؤمتر ح�شور عدد من كبار امل�شوؤولني وال�شخ�شيات 

رئي�شة  حجيج،  ب�شرى  اأهمهم:  املغربية،  الريا�شية 
الحت���اد امل��غ��رب��ي ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة، وف��اط��م��ة اأبوعلي، 
ال�شباب  ب������وزارة  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ط��ب  امل�����ش��وؤول��ة ع���ن 
امل��غ��رب��ي��ة، ووئ���ام دي�����ش��الم، بطلة املغرب  وال��ري��ا���ش��ة 
واأفريقيا والعامل يف التايكواندو، وم�شطفى اأورا�ص، 
اإىل  بالإ�شافة  ال�شلة،  لكرة  املغربي  الحت���اد  رئي�ص 
ممثلني عن املوؤ�ش�شات والأندية الريا�شية الن�شوية، 
ال�شاأن  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��اً  اإع���الم���ي���اً   85 م���ن  واأك������رث 
الريا�شي من اأكرث من 65 موؤ�ش�شة وجهة اإعالمية 

مغربية.
واأو�شحت اللجنة خالل املوؤمتر، اأن الهدف الأ�شا�شي 
الريا�شي  ب��ال��واق��ع  الرت��ق��اء  يتمثل يف  ال����دورة  م��ن 
ب�شكل  املغربية  وامل����راأة  ع��ام،  ب�شكل  العربية  ل��ل��م��راأة 
الالعبات  ا���ش��ت��ق��ط��اب  اإىل  �شعيها  م���وؤك���دة  خ���ا����ص، 
املغربيات على وجه اخل�شو�ص للم�شاركة يف الدورة، 
ملا يتمتعن به من مهارات فنية وبدنية عالية  نظراً 
العربيات،  �شقيقاتهن  مع  التناف�ص  مب�شتوى  ترقى 

للفوز باألقاب الدورة واألعابها الت�شع.
وقالت �شعادة ندى ع�شكر النقبي: تاأتي هذه الزيارة 
والتي  بالدورة،  الإعالمية اخلا�شة  اإطار اخلطة  يف 
جاءت تنفيذاً لتوجيهات قرينة �شاحب ال�شمو حاكم 
ال�شارقة �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي، 
رئي�شة املجل�ص الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة، رئي�شة جمل�ص 
العليا  اللجنة  تنظم  اإذ  ال�شارقة،  �شيدات  نادي  اإدارة 
�شل�شلة من اجلولت الرتويجية على عدد من الدول 

العربية، بداأتها يف اململكة العربية ال�شعودية، وحالياً 
اململكة املغربية، وتليها اململكة الأردنية الها�شمية.

الدول  اأه���م  م��ن  املغربية  اململكة  تعتر  واأ���ش��اف��ت: 
العامل  م�شتوى  على  الن�شوية  للريا�شيات  الداعمة 
ال��ع��رب��ي، ل���ذا ح��ر���ش��ت ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ت���واج���د اأكر 
فعاليات  يف  للم�شاركة  املغربيات  الالعبات  من  عدد 
التحدي  م�شتوى  م��ن  ي��رف��ع  م��ا  ال��راب��ع��ة،  الن�شخة 
والإثارة والت�شويق يف الدورة. واأكدت النقبي اأن وجود 
ال�شخ�شيات  من  احل�شور  من  الرفيع  امل�شتوى  هذا 
يوؤكد  والإعالميني،  املغربية  الريا�شية  واملوؤ�ش�شات 
على مدى متانة عالقات ال�شراكة البناءة التي جتمع 
ال�شارقة واملغرب ب�شكل عام، ودورة الألعاب لالأندية 
العربية لل�شيدات والأو�شاط الريا�شية املغربية ب�شكل 
خا�ص، فقبل عامني عقدنا موؤمتراً مماثاًل يف الدار 
للم�شاركة  املغربيات  الالعبات  ل�شتقطاب  البي�شاء 
يف فعاليات الن�شخة الثالثة من الدورة، التي عقدت 
عام 2016، وهو ما تكلل حينها بنجاح كبري متثل 
ال�شري  نلتزم  واليوم  فيها،  وا�شعة  مغربية  مب�شاركة 
قدماً،  فيها  ومن�شي  نف�شها،  ال�شراكة  طريق  على 
ونتطلع اإىل م�شاركة مغربية اأكر يف الدورة املقبلة، 
فكلنا ثقة باأن لعبات املغرب هن اإ�شافة قيرّمة للدورة 

وما تقدمه من مناف�شات.
وذكرت اأنه خالل وجودنا يف املغرب، عقدنا اجتماعات 
املوؤ�ش�شات  م���ن  ع����دد  مم��ث��ل��ي  م���ع  ع��م��ل  ول����ق����اءات 
الريا�شية الن�شوية، اتفقنا خاللها على تعزيز �شبل 

اأن تكون  الواقع، فاإننا  ن�شتهدف  التعاون بيننا، ويف 
والالعبات  العربيات،  عبات  لالرّ اأوىل  من�شة  ال��دورة 
املغربيات حتديداً، ال�شاعيات للتاألق والفوز بالألقاب 
ال��ك��ب��رية.  واأف���ادت نائب رئي�ص  وحتقيق الإجن����ازات 
توفري  �شيتم  ب��اأن��ه  ل��ل��دورة  العليا  املنظمة  اللجنة 
امل�شاركة  وال����ف����رق  ل���الع���ب���ات  ال��ت�����ش��ه��ي��الت  ج��م��ي��ع 
باأف�شل  ي�����ش��م��ن ظ��ه��ور احل����دث  والإداري���������ني، مب���ا 
تعي�شه  ال��ذي  املزدهر  الواقع  ويعك�ص  ممكنة،  �شورة 
امل���راأة يف دول��ة الإم����ارات واإم���ارة ال�شارقة على وجه 
�شعادة  �شلمت  املوؤمتر،  فعاليات  ختام  ويف  التحديد. 
لب�شرى حجيج،  تكرميية  درع��اً  النقبي،  ندى ع�شكر 
رئي�شة الحتاد املغربي لكرة الطائرة، تقديراً لدورها 
الكبري يف دعم الريا�شة الن�شوية املغربية، ل�شيما يف 
املغربي  املنتخب  ح�شور  وتعزيز  الطائرة،  كرة  لعبة 

لكرة الطائرة يف خمتلف الدورات ال�شابقة.
 ،2018 ل��دورة  العليا  املنظمة  اللجنة  اأن  اإىل  ي�شار 
األعاب  اإىل  ال��ك��ارات��ي��ه  لعبة  اإ���ش��اف��ة  ق���رار  اع��ت��م��دت 
تا�شعة  بذلك  لتكون  ال���دورة،  م��ن  الرابعة  الن�شخة 
للفوز  العرب  بطالت  فيها  تتناف�ص  التي  الريا�شات 
باألقابها كل عامني، بعدما كانت خالل الدورة الثالثة 
وكرة  ال�شلة،  ك��رة  ه��ي:  األ��ع��اب،  ثماين  على  تقت�شر 
الطائرة، وكرة الطاولة، واملبارزة، والقو�ص وال�شهم، 
والرماية، واألعاب القوى، وريا�شة الفرو�شية، ممثلة 

يف مناف�شات قفز احلواجز.
املنظمة  العليا  اللجنة  اأع��ل��ن��ت  امل��ا���ش��ي،  اأب��ري��ل  ويف 

املراأة،  ال�شارقة لريا�شة  اعتماد موؤ�ش�شة  للدورة عن 
العربية،  الوطنية  الأوملبية  اللجان  احت��اد  قبل  من 
لتكون اجلهة املنظمة للدورة الرابعة. وكان �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 
ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم ال�شارقة، اأ�شدر مر�شوماً 
اأمريياً يف نوفمر 2016 باإن�شاء موؤ�ش�شة ال�شارقة 
لريا�شة املراأة، التي تتمتع بال�شتقالل املايل والإداري 

لإجراء  الكاملة  والأهلية  العتبارية  وبال�شخ�شية 
اأهدافها،  لتحقيق  ال��الزم��ة  القانونية  الت�شرفات 
على اأن ترتاأ�ص املوؤ�ش�شة قرينة �شاحب ال�شمو حاكم 
ال�شارقة، �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي، 
الرئي�ص  بقرار من  ت�شكل  ا�شت�شارية  وتعاونها جلنة 
ت�شم يف ع�شويتها اأع�شاء من ذوي اخلرة والكفاءة 

يف جمالت عمل املوؤ�ش�شة.

نادي �ل�صارقة لريا�صات �لدفاع عن �لنف�ش يختتم بطولته �لثانية للكار�تيه ويكرم �لفائزين 
اأ�شفرت نتائج البطولة الثانية للكاراتيه لنادي ال�شارقة لريا�شات 
الدفاع عن النف�ص والتي حظيت  مب�شاركة 225 لعبا ولعبة 
احتاد  ن��ادي  ف��وز  ع��ن  البطولة  ميداليات  ح�شد  على  تناف�شوا 
كلباء الريا�شي باملركز الأول يف الرتتيب العام مل�شابقات الكاتا و 
الكومتيه بنني  بت�شع ميداليات دهبية وت�شع ف�شية واأحد ع�شر 
برونزية. ويف فئة البنات  ت�شدر لعبات نادي ال�شارقة الريا�شي 
املركز الأول يف الرتتيب العام بح�شولهن على اثنا ع�شر ميدالية 

دهبية و�شبعة ف�شيات واأربعة ع�شرة برونزية.
ال�شارقة  ن��ادي  البنني  العام  الرتتيب  الثاين يف  املركز  وج��اء يف 
واأح����د ع�شرة  و���ش��ت��ة ف�شية  ده��ب��ي��ة  م��ي��دال��ي��ات  ب�شت  ال��ري��ا���ش��ي 
باأربع  الثقايف  الريا�شي  الديد  نادي  الثالث  املركز  ويف  برونزية 

ميداليات دهبية وثالثة ف�شية و�شبعة برونزية.

ويف فئة البنات حل باملركز الثاين يف الرتتيب العام مركز �شجايا 
ويف  برونزية  وخم�شة  ف�شية  واثنتان  دهبية  واح���دة  مبيدالية 
املركز الثالث نادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�ص باأربع 
ميداليات ف�شية و�شبعة برونزية. وقام اأيوب ل�شكري مدير نادي 
ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�ص بتكرمي وتتويج الفائزين 
توا�شلت  اأن  بعد  والبنات  للبنني  والكومتيه  الكاتا  م�شابقات  يف 
بنادي  الريا�شية  بال�شالة  واأقيمت  �شاعات   �شت  على  البطولة 
ال�شارقة لالألعاب الفردية مبنطقة احلزانة يف مدينة ال�شارقة. 

7 فرق باإجمايل  5 مراكز تدريب تابعة للنادي بواقع  وتناف�ص 
و75 لعبا  كاتا  ولعبة  لعبا   150 منها  ولعبة  لعبا   225
امل�شاركة  ال��ف��رق  مب�شتوى  ل�شكري  اأي����وب  واأ����ش���اد  للكوميتيه. 
اأن بطولة  واأو�شح  الكبري بني الالعبني والالعبات  وبالتناف�ص 

الهامة  البطولت  من  واح���دة   كانت  للكاراتيه  الثانية  ال��ن��ادي 
تتيح ميزة  م��ن مناف�شات  ال��ن��ادي  اأج��ن��دة  ج���دول  امل��درج��ة على 
للنادي  التابعة  املراكز  كافة  من  الواعدة  املواهب  بني  التناف�ص 
املئات من الأبناء والبنات على مهارات الدفاع عن  والتي تدرب 

النف�ص والتي من بينها الكاراتيه.
ولفت ل�شكري  اإىل اأن نادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�ص  
من  م��ت��وازن  بنجاح  اأه��داف��ه  حتقيق  نحو  ثابتة  بخطى  مي�شي 
خالل  ترجمة لروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
ال�شارقة  الأعلى لالحتاد حاكم  املجل�ص  القا�شمي ع�شو  حممد 
_ حفظه اهلل ورعاه _ لالهتمام بريا�شات الدفاع عن النف�ص 
وممار�شة  ال�شحيحة  الريا�شية  باأهداف  للتم�شك  هدفا  لتكون 

كافة ريا�شاتها.

نادي �جلزيرة يحت�سن �ملناف�سات و�لتحدي يحتدم على �لب�ساط بني �الأندية �مل�ساركة

�نطالق �جلولة �لثانية من كاأ�ش �صاحب �ل�صمو 
رئي�ش �لدولة للجوجيت�صو 

�أكدت �أهمية جهود �ل�سارقة يف �الرتقاء مبكانة �ملر�أة �لريا�سية

»عربية �ل�صيد�ت 2018« تعزز �صر�كتها مع �ملغرب لدعم �لريا�صة �لن�صوية �لعربية
- موؤمتر »عربية �ل�سيد�ت« بالرباط يحظى بدعم كبري وح�سور الفت من �ملوؤ�س�سات و�لهيئات وكبار �ل�سخ�سيات �لريا�سية �لن�سوية �ملغربية
- �أكرث من 85 �إعلميًا ح�سرو� من 65 موؤ�س�سة وجهة �إعلمية للم�ساركة يف تغطية فعاليات �ملوؤمتر
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نظمه جمل�س دبي �لريا�سي بالتعاون مع نادي دبي لل�سيد�ت

نورة �لكعبي تتوج �لفائز�ت يف تر�يثلون دبي لل�صيد�ت
•جناح كبري الأول حدث ريا�سي ن�سائي يف �ملنطقة

 3 اأم�����ص  اجل��م��ع��ة  اختتمت ���ش��ب��اح 
ن��وف��م��ر ف��ع��ال��ي��ات ت��راي��ث��ل��ون دبي 
نوعه  م��ن  الأول  احل��دث  لل�شيدات 
الذي  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  منطقة  يف 
ن��ظ��م��ت��ه جل���ن���ة ري���ا����ش���ة امل���������راأة يف 
بالتعاون  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جم��ل�����ص 
م���ع ن����ادي دب���ي ل��ل�����ش��ي��دات، وحظي 
مب�شاركة اأكرث من 250 مت�شابقة 
والأعمار،  اجلن�شيات  خمتلف  م��ن 
ي��اأت��ي م��زام��ن��ة م��ع مبادرة  وال����ذي 
البدنية(،  ل��ل��ي��اق��ة  دب����ي  )حت�����دي 
ت�����ش��ج��ع ك��اف��ة ف��ئ��ات املجتمع  ال��ت��ي 
والن�شاط  الريا�شة  مم��ار���ش��ة  على 

البدين.
وت��وج��ت م��ع��ايل ن����ورة ب��ن��ت حممد 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي������رة  ال��ك��ع��ب��ي 
امل��ع��رف��ة ال��ف��ائ��زات ب��امل��راك��ز الأوىل 
�شعادة  ورافقتها  ال��ف��ئ��ات  جميع  يف 
م��ن��ى غ���امن امل����ري ال��ع�����ش��و املنتدب 
دبي  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ص  رئي�شة 
املري ع�شو جمل�ص  للمراأة، وم��وزة 
ريا�شة  جلنة  رئي�ص  الريا�شي  دبي 
عبدالعزيز  ومل��ي��اء  باملجل�ص،  امل����راأة 
ونائب  املنظمة  اللجنة  رئي�شة  خان 
ومديرة  امل��راأة  ريا�شة  جلنة  رئي�ص 

نادي دبي لل�شيدات.
كما ح�شر جانب من الفعاليات كاًل 
اأم��ني عام  من: �شعادة �شعيد ح��ارب 
جمل�ص دبي الريا�شي، ونا�شر اأمان 
اآل رحمة م�شاعد اأمني عام باملجل�ص، 
املراأة وفريق  واأع�شاء جلنة ريا�شة 
مدراء  م��ن  وع��دد  املنظمة،  اللجنة 
الريا�شي  دب���ي  جمل�ص  ومنت�شبي 
ونادي دبي لل�شيدات، بالإ�شافة اإىل 
امل�شاركات  ع��ائ��الت  م��ن  كبري  ع��دد 
يف احل����دث. واأع���رب���ت م��ع��ايل نورة 
ال��ك��ع��ب��ي ع��ن ف��خ��ره��ا ب��ال��ت��واج��د يف 
منطقة  يف  نوعها  م��ن  بطولة  اأول 
ال�شرق الو�شط وهي ترايثلون دبي 
فخورين  “نحن  وقالت:  لل�شيدات 
اأول مدينة يف  ت��ك��ون دب��ي ه��ي  ب���اأن 
خم�ش�ص  ترايثلون  تنظم  املنطقة 
يرز  ال��ذي  الأم���ر  لل�شيدات،  فقط 
دعمها  الإم��������ارات يف  دول����ة  م��ك��ان��ة 
للمراأة واإعطائها فر�ص مت�شاوية يف 
املراأة  املجالت، حيث حتظى  جميع 
الر�شيدة  قيادتنا  م��ن  كبري  ب��دع��م 
كافة  لها  وت��وف��ر  امل���راأة  ترعى  التي 

ال�شبل للتطور والتقدم”.
اإىل  ال�شكر  “كل  الكعبي:  واأ�شافت 
دبي  امل����راأة مبجل�ص  ري��ا���ش��ة  جل��ن��ة 
لهذا  ال��رائ��ع  لتنظيمهم  الريا�شي 
ونتمنى  نوعه،  الفريد من  احل��دث 
املزيد  ال���ع���ام  م�����دار  ع��ل��ى  ن����رى  اأن 
التي ترفع من  الفعاليات  من هذه 
ملمار�شة  الن�شاء  ل��دى  الوعي  ن�شبة 
ال���ري���ا����ش���ة واحل����ف����اظ ع���ل���ى منط 

احلياة ال�شحية “.
�شعادتها  عن  الكعبي  ن��ورة  واأعربت 
الرتايثلون  يف  الوا�شعة  بامل�شاركة 
وقالت: “لقد ك�شف لنا هذا احلدث 
الإم��ارات��ي��ات وغريهن  رغبة  م��دى 
للم�شاركة يف  من جميع اجلن�شيات 
من  وخا�شة  الريا�شية،  الفعاليات 
اأ�شحاب الهمم الالتي �شاركن بعدد 
م�شاركات  ن��رى  اأن  ونتمنى  ك��ب��ري، 
امل��رة املقبلة، واأدع���و جميع  اأك��ر يف 
الآن  م���ن  ال���ش��ت��ع��داد  اإىل  ال��ن�����ش��اء 
من  الثانية  الن�شخة  يف  للم�شاركة 
الفائزات  اأه��ن��ئ  ك��م��ا  ال��رتاي��ث��ل��ون، 
هذا العام، واأمتنى لبقية امل�شاركات 

التوفيق يف املرات املقبلة”.
ملياء عبدالعزيز  ومن جانبها قالت 
ونائب  املنظمة  اللجنة  رئي�شة  خان 
ومدير  امل���راأة  ريا�شة  جلنة  رئي�ص 
“نحن يف  ل��ل�����ش��ي��دات:  دب����ي  ن�����ادي 
دبي  امل����راأة مبجل�ص  ري��ا���ش��ة  جل��ن��ة 
الكبري  بالنجاح  �شعداء  الريا�شي 
ترايثلون  اأول  لتنظيم  حتقق  الذي 
بامل�شاركة  اأكرث  و�شعداء  املنطقة  يف 
 250 اإىل  ال��ت��ي و���ش��ل��ت  ال��وا���ش��ع��ة 
اجلن�شيات  خمتلف  م��ن  متناف�شة 
اأكرث  ال��ن��ج��اح  زاد  وم���ا  والأع����م����ار، 

 3 مل��دة  اإقامته  ال��ذي مت  املخيم  هو 
�شاهم  والذي  الفعالية  قبل  اأ�شابيع 
واأعطاهن  ال��ن�����ش��اء  ل��ي��اق��ة  رف���ع  يف 
الرتايثلون،  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ال��ث��ق��ة 
اأعداد  زي��ادة  ا يف  اأي�شً وال��ذي �شاعد 
امل�����ش��ارك��ات ح��ي��ث زاد الإق���ب���ال على 
لأنهم  الأي������ام،  اآخ����ر  ال��ت�����ش��ج��ي��ل يف 
ك���ان���وا ي��ت��درب��وا ع��ل��ى ���ش��اط��ئ بحر 
جلنة  وتهدف  لل�شيدات،  دبي  ن��ادي 
هذه  مثل  تفعيل  اإىل  امل���راأة  ريا�شة 
الن�شاء  م�شاركة  ل��زي��ادة  الريا�شات 
م��ن خم��ت��ل��ف ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع �شوءا 
و�شيذهب  مبتدئات،  اأو  حمرتفات 
اإم��ك��ان يف  ري��ع احل��دث اإىل برنامج 
الن�شاء  مل�شاعدة  اجلليلة  موؤ�ش�شة 
اأط��راف��ه��ن ملنحهن  ال��الت��ي ف��ق��دن 
حياتهن  لإك���م���ال  ج���دي���دة  ف��ر���ش��ة 
الريا�شة  وممار�شة  طبيعي  ب�شكل 

مثل باقي الن�شاء”.
ال�������ش���ورت  وف���������ازت يف م���ن���اف�������ش���ات 
من:  ك��اًل   29 اإىل   16 فئة  �شمن 
جاءت  التي  يكال  مار�شا  الفلبينية 
يف املركز الأول بعدما اأنهت ال�شباق 
تلتها   ،2:28:56 ق���دره  زم���ن  يف 
ال���ث���اين م��واط��ن��ت��ه��ا دونا  امل���رك���ز  يف 
ك��ري�����ش��ت��ي ال���ت���ي اأن���ه���ت ال�����ش��ب��اق يف 
وحلت   ،2:30:13 ق�����دره   زم���ن 
املركز  روزي يف  ايرين  مواطنتهما  
الثالث بعد اإنهائها ال�شباق يف زمن 

قدره 2:52:27.
ف���وق فازت  ف��م��ا  ع���ام   30 ف��ئ��ة  ويف 
بالزيفيت�ص  �شفيتالنا  ال��رو���ش��ي��ة 
ال�شباق  اإنهائها  بعد  الأول  باملركز 
تلتها   ،1:52:36 ق���دره  زم���ن  يف 
ليزا  الريطانية  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
ه��ان��ك��وك�����ص ال��ت��ي اأن��ه��ت ال�����ش��ب��اق يف 
وحلت   ،2:00:21 ق�����دره  زم����ن 
املركز  يف  وام  لينيت  النيوزيلندية 
ال���ث���ال���ث ب��ع��د اإن��ه��ائ��ه��ا ال�����ش��ب��اق يف 
فئة  ويف   ،2:05:51 ق���دره  زم���ن 
ذي  الزميبابوي  الفريق  فاز  الفرق 
امل�شاركات فيه  اأنهت  جريل�ص الذي 
ال�شباق يف زمن قدره  1:51:20، 
وج���اء ال��ف��ري��ق ال��ري��ط��اين غريت 
زم��ن قدره  ال�شباق يف  اأن��ه��ى  ال���ذي 

.2:31:09
ويف �شباق ال�شرينت يف فئة 16 اإىل 
ف��ازت الريطانية هيلني  29 ع��ام، 
اإنهائها  ب��ع��د  الأول  ب��امل��رك��ز  اون��ي��ل 
 ،1:04:23 ال�شباق يف زمن قدره 
تلتها ميغان اإليوت يف املركز الثاين 

قدره  زم��ن  يف  ال�شباق  اإنهائها  بعد 
الرو�شية  وج������اءت   ،1:17:47
�شوفيا ت�شودينوفا  يف املركز الثالث 
قدره  زم��ن  يف  ال�شباق  اإنهائها  بعد 
�شنة   30 ف��ئ��ة  ويف   ،1:18:22
فما فوق فازت الأيرلندية  ديردري 
اإنهائها  بعد  الأول  ب��امل��رك��ز  كي�شي 
ال�شباق يف زمن قدره  1:01:08، 
وج�����اءت ال���ش��رتال��ي��ة امي���ا دي���ن يف 
ال�شباق  اإنهائها  بعد  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
وحلت   ،1:08:27 ق��دره  زم��ن  يف 
يف  ك��الرك  بيزيتزر  بيانكا  الكندية 
املركز الثالث بعد اإنهائها ال�شباق يف 

زمن قدره 1:11:17.
1 باملركز  ب��ل��دي��ة دب���ي  وف���از ف��ري��ق 
الإماراتية  ال���ف���رق  ف��ئ��ة  يف  الأول 
اإنهائه  بعد  ال�شرينت  �شبقا  �شمن 
 ،1:10:34 ال�شباق يف زمن قدره 
الثاين  املركز  تاله فريق )52( يف 
قدره  زم��ن  يف  ال�شباق  اإن��ه��ائ��ه  بعد 
قو  اأن����ا  ف��ري��ق  وج����اء   ،1:24:20
اإنهائه  ب��ع��د  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  يف   1
 ،1:28:15 ال�شباق يف زمن قدره 
ال��ع��ام ف���از الفريق  ال��ف��رق  ويف ف��ئ��ة 
باملركز  واري�������ور  لدي�����ز  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي 
زمن  يف  ال�شباق  اإن��ه��ائ��ه  بعد  الأول 
الفريق  ت���اله   ،1:18:29 ق����دره 
املركز  يف  بريجاد  ب��وري��ك  ال��رو���ش��ي 
زمن  يف  ال�شباق  اإنهائه  بعد  الثاين 
الفريق  وج���اء   ،1:23:16 ق���دره 
املركز  يف  ليميت  ذا  بو�ص  الفلبيني 
زمن  يف  ال�شباق  اإنهائه  بعد  الثالث 

قدره 1:48:12.
ويف �شباق �شوبر �شرينت يف فئة 16 
م�شتوى  ع��ل��ى  ف���ازت  ع���ام،   29 اإىل 
الإماراتيات عائ�شة املطريي باملركز 
زمن  يف  ال�شباق  اإنهائها  بعد  الأول 
املركز  يف  ت��ل��ت��ه��ا   ،50:57 ق�����دره 
الثاين اأ�شماء اجلناحي بعد اإنهائها 
 ،53:53 ق����دره  زم���ن  ال�����ش��ب��اق يف 
وحلت رونا �شلمان يف املركز الثالث 
قدره  زم��ن  يف  ال�شباق  اإنهائها  بعد 
58:06، ويف الرتتيب العام لذات 
فيونا  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ف�����ازت  ال��ف��ئ��ة 
اإنهائها  بعد  الأول  ب��امل��رك��ز  دوت���ون 
 ،43:08 ق����دره  زم���ن  ال�����ش��ب��اق يف 
ه��وارد يف  الأيرلندية مرييام  تلتها 
ال�شباق  اإنهائها  بعد  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
وج���اءت   ،47:40 ق����دره  زم���ن  يف 
املركز  يف  زولوتوفا  اأولغا  الرو�شية 
الثالث بعد اإنهائها ال�شباق يف زمن 

قدره 53:02.
ف���وق على  ف��م��ا  ���ش��ن��ة   30 ف��ئ��ة  ويف 
م�شتوى الإماراتيات فازت ندى عمر 
باملركز الأول بعد اإنهائها ال�شباق يف 
زمن قدره 53:32، تلتها األي�شون 
اإنهائها  بعد  الثاين  املركز  يف  رون��د 
 ،56:04 ق����دره  زم���ن  ال�����ش��ب��اق يف 
وحلت اأماين حممد �شيف يف املركز 
الثالث بعد اإنهائها ال�شباق يف زمن 

قدره 56:20.
الإماراتية  ال��ف��رق  م�شتوى  وع��ل��ى 
ف��از فريق  ف��وق  �شنة فما   30 لفئة 
وندر وردز باملركز الأول بعد اإنهائه 
 ،46:08 ق����دره  زم���ن  ال�����ش��ب��اق يف 
املركز  5 يف  دب��ي  ت��اله فريق بلدية 
زمن  يف  ال�شباق  اإنهائه  بعد  الثاين 
46:19، وج��اء فريق بلدية  ق��دره 
اإنهائه  6 يف املركز الثالث بعد  دبي 

ال�شباق يف زمن قدره 48:39
ف���وق على  ف��م��ا  ���ش��ن��ة   30 ف��ئ��ة  ويف 
امل�شتوى العام فازت الريطانية لني 
اإنهائها  بعد  الأول  باملركز  كار�شون 
 ،43:21 ق����دره  زم���ن  ال�����ش��ب��اق يف 
نيل  دي  اإي�����ش��الي  مواطنتها  تلتها 
ال��ت��ي اأن��ه��ت ال�����ش��ب��اق يف زم���ن قدره 
ديان  ال��ك��ن��دي��ة  وج�����اءت   ،43:32
غوردون يف املركز الثالث بعد اإنهائها 
ال�شباق يف زمن قدره 44:06، ويف 
فئة الفرق فاز الفريق الزميبابوي 
ال�شباق  اإن��ه��ائ��ه  بعد  الأول  ب��امل��رك��ز 
وج����اء   ،47:08 ق������دره  زم�����ن  يف 
ال��ف��ري��ق امل�����ش��ري ���ش��وب��ر وم����ان يف 
املركز الثاين بعد اإنهائه ال�شباق يف 
زمن قدره 49:19،  وحل الفريق 
يف  ك��اف  �شرينرت  �شوبر  الفلبيني 
املركز الثالث بعد اإنهائه ال�شباق يف 

زمن قدره 52:33.

تكرمي خا�س 
اأ�شحاب  امل�����ش��ارك��ات  ت��ك��رمي  كما مت 
ال��ه��م��م م���ن م��ن��ت�����ش��ب��ات ن�����ادي دبي 
لأ�شحاب الهمم، ومن بينهم روبينا 
�شريين  عبا�ص،  علي  فاطمة  ك��ول، 
اإل��ي��ا���ص، ون����دى خ��ال��د ���ش��ه��اب، كما 
اجلليلة  موؤ�ش�شة  فريق  تكرمي  مت 
�شاره عبداهلل  الأمل( وهن  )اأبطال 
حممد،  ع����ب����داهلل  ووردة  حم���م���د، 

وزنيب العقابي.
والداعمني  ال��رع��اة  تكرمي  كما مت   
احلكومية  الوطنية  املوؤ�ش�شات  من 
دبي  نادي  مقدمتهم  ويف  واخلا�شة 

فعاليات  ا�شت�شاف  ال��ذي  لل�شيدات 
جميع  وعمل  مقره  يف  الرتايثلون 
م��ن��ت�����ش��ب��وه ب��ج��د لإجن�����اح احل����دث، 
وه��ي��ئ��ة ال��ط��رق وامل���وا����ش���الت التي 
الكامل  اللوج�شتي  ال��دع��م  وف���رت 
للحدث، وهيئة الإذاعة العربية التي 
قامت بتغطية فعاليات الرتايثلون، 
التي  دبي  ل�شرطة  العامة  والقيادة 
لتاأمني  ال�شيارات  من  وفرت موكباً 
خلدمات  دبي  وموؤ�ش�شة  الدراجات، 
الإ�شعاف التي وفرت �شيارات مزودة 
الطبية احلديثة  التجهزيات  بكافة 
ال�����ش��ب��اق م���ن بداية  ت��اب��ع��ت  ال���ت���ي 
انطالقه حتى و�شول اآخر مت�شابقة 

وانتهاء ال�شباق. 
وت�����ش��م��ن ال��رتاي��ث��ل��ون امل��ن��اف�����ش��ة يف 
ال�شباحة،  ه����ي:  ري���ا����ش���ات  ث����الث 
اجلري، والدراجات الهوائية مل�شافة 
40 كيلومرًتا،  اأكرث من  اإىل  ت�شل 
واأق���ي���م���ت م��ن��اف�����ش��ات ال�����ش��ب��اح��ة يف 
التامة  اخل�����ش��و���ش��ي��ة  م����ن  اإط�������ار 
داخ���ل ال��ب��ح��ر اخل��ا���ص ب��ن��ادي دبي 
لل�شيدات، مراعاة للعادات والتقاليد 
مناف�شات  اأقيمت  فيما  الإم��ارات��ي��ة، 
الدراجات الهوائية يف �شارع جمريا 
ما بني متحف دار الحتاد و تقاطع 
دبي  ن��ادي  اإىل  و�شول  الثنية  �شارع 
واأقيمت  اأخ�������رى،  م����رة  ل��ل�����ش��ي��دات 
مناف�شات اجلري مبحاذاة قناة دبي 
املائية، لتنتهى املناف�شات يف القرية 
دبي  ن���ادي  داخ���ل  اإن�شائها  مت  ال��ت��ي 
ل��ل�����ش��ي��دات. واأق��ي��م��ت امل��ن��اف�����ش��ات يف 
�شرنت،  �شوبر  ه��ي  �شباقات  ث��الث 
تناف�شت  وال�شورت، حيث  و�شرنت، 
�شرنت  ال�شوبر  فئة  يف  املت�شابقات 
�شباحة،  م��رت   400 م�����ش��اف��ة  ع��ل��ى 
دراجات  كيلومرتات   10 وم�شافة 
كيلومرت   2.5 وم�����ش��اف��ة  ه��وائ��ي��ة، 
يف  املت�شابقات  تناف�شت  فيما  ج��ري، 
 750 م�شافة  على  ال�شرنت  فئة 
مرت �شباحة، وم�شافة 20 كيلومرت 
ل��ل��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة، وم�����ش��اف��ة 5 
كيلومرتات جري، ويف فئة ال�شورت 
م�شافة  ع��ل��ى  امل�����ش��ارك��ات  ت��ن��اف�����ش��ت 
و30  ����ش���ب���اح���ة،  ك���ي���ل���وم���رت   1.5
 10 و  للدراجات هوائية،  كيلومرت 

كيلومرتات جري. 
كما مت توفري طاقم كامل من حرا�ص 
ال�شيدات  م���ن  ج��م��ي��ع��ه��ن  الإن����ق����اذ 
�شباق  اأث���ن���اء  امل��ت��ن��اف�����ش��ات  مل��راق��ب��ة 
توفري  على  التاأكيد  مع  ال�شباحة، 
يف  للم�شاركات  التامة  اخل�شو�شية 
دبي  ن��ادي  ب�شاطئ  ال�شباحة  �شباق 
اإىل مكان  لل�شيدات حتى و�شولهن 
ان��ط��الق ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة من 

اأمام النادي ب�شارع جمريا. 
ترفيهية  ريا�شية  قرية  اإقامة  ومت 
نادي  م��ق��ر  يف  ل��ل��ع��ائ��الت  متكاملة 
العديد  ت��ت�����ش��م��ن  ل��ل�����ش��ي��دات،  دب���ي 
من الفعاليات الرتفيهية لل�شيدات 
النادي  يف  امل��ت��واج��دي��ن  والأط���ف���ال 
وت�شمل  املختلفة،  املناف�شات  ملتابعة 
حر”باون�ص-  قفز  مائية،  اأن�شطة 
“، �شباقات ومناف�شات   Bounce
تدريبات  ملمار�شة  اأم��اك��ن  ريا�شية، 
تدريبية  وح�ش�ص  البدنية  اللياقة 
خا�شة، كما تتوفر على طول �شاطئ 
ع���رب���ات م��ط��اع��م حتتوي  ال����ن����ادي 
الوجبات  من  متعددة  خيارات  على 
يف  ح�ش�ص  وامل�����ش��روب��ات،  اخلفيفة 
الطهي، بالإ�شافة ملنطقة خُم�ش�شة 

لفعاليات الأطفال.
م��ن��ط��ق��ة عر�ص  ال���ق���ري���ة  و���ش��م��ت 
توفري  يف  املُ��ت��خ�����ش�����ش��ة  ل��ل�����ش��رك��ات 
اللياقة  ومعدات  ال�شحية  املنتجات 
للكبار  ال�شحية  والأغذية  البدنية 
الذي  ال�شرتخاء  ورك��ن  وال�شغار، 
ال�شحي  الأ���ش��ال��ة  منتجع  ي��وف��ره 
الأن�شطة  م��ن  وال��ع��دي��د  ب��ال��ن��ادي، 
مدار  ع��ل��ى  ت�شتمر  ال��ت��ي  الأخ�����رى 
ح�شرية  لعرو�ص  بالإ�شافة  اليوم، 
ل��الإ���ش��رتاك يف  البطولة  ي��وم  تقدم 

ع�شوية نادي دبي لل�شيدات.

�لدكتور ر�ساد �سامل : ن�سعى لتعزيز تو��سل طلبة �جلامعة مع �لفعاليات �لعاملية  

م�صاركة طالب من منتخب �جلامعة  �لقا�صمية  لكرة �لقدم باملهرجان �لعاملي �ل� 19 للطالب و �ل�صباب برو�صيا 
من  ب���دع���وة  القا�شمية   اجل��ام��ع��ة  م���ن  وف����د  ����ش���ارك 
الحت�����اد ال�����دويل ل��ك��رة ال���ق���دم ل��ل��ط��الب ب��رو���ش��ي��ا يف 
املهرجان  مظلة  حت��ت  القدم   ل��ك��رة  ال��ع��امل��ي  ال����دوري 
ال��ذي اختتم  يف  ال�19 لل�شباب و الطالب برو�شيا و 
 26 بح�شور  دول��ة   185 مب�شاركة  �شوت�شي   مدينة 
األ���ف م�����ش��ارك. ���ش��ارك وف��د م��ن اجل��ام��ع��ة القا�شمية 
اإ���ش��الم الدرويل  ت��راأ���ش��ه  الكابنت  ال��ط��الب  بعدد م��ن 
م�����ش��وؤول الأن�����ش��ط��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة. واق��ت�����ش��رت م�شاركة 
العاملي لكرة  ال��دوري  القا�شمية  على  وف��د  اجلامعة 
الأن�شطة  م��ن  العديد  امل��ه��رج��ان  �شمن  حيث  ال��ق��دم 

الألعاب  جميع  و  البتكارية  و  الفنية  الأن�شطة  مثل 
الريا�شية و العديد من الأن�شطة. و كانت منتخبات 
�شارك  حيث  ق��اري��ة  منتخبات  امل�����ش��ارك��ة  القدم   ك��رة 
�شري  م�شعود  وه��و   القا�شمية  اجلامعة  من  الطالب 
الطالب  و  اأ�شيا  ق��ارة  منتخب  يف  اأفغان�شتان  من  اأغ��ا 
و هو من  داوود  ج��دة  داوود  القا�شمية   من اجلامعة 
الكامريون يف منتخب قارة اأفريقيا و �شمن الدوري 
اآ�شيا  منتخب  ه��م  و  ع��امل��ي��ة  منتخبات  ���ش��ت��ة  ال��ع��امل��ي 
الأ�شد  ن�شيب  ك��ان  و  اوروب����ا  و  اأم��ري��ك��ا  و  افريقيا  و 
رو�شيا  ���ش��ارك��ت  ح��ي��ث  ل��ل��ح��دث  امل�شت�شيفة  ل��ل��دول��ة 

مبنتخبان الأول منتخب الحتاد الوطني للجامعات 
و الثاين الحت��اد ال��دويل لكرة القدم للطالب لدول 
�شامورا  فاطمة  ال�شنغالية  وح�شرت  الكومنوليث  
“فيفا”،  القدم  لكرة  ال��دويل  لالحتاد  العام  الأم��ني 
ال��رو���ش��ي��ة  فيكتوريا   2018 ال��ع��امل  ك��اأ���ص  و���ش��ف��رية 
ولعب  الرو�شي  الوطنى  املنتخب  ولعب  لوبرييوفا 
عن  امل�����ش��وؤول  �شمريتني  األيك�شي  ال�����ش��اب��ق  ت�شيل�شي 
مكافحة العن�شرية ،وماريا زخارفا املتحدث الر�شمى 
با�شم وزارة اخلارجية الرو�شية. وعك�شت امل�شاركة مدى 
لن�شر  العامل  �شباب  بني  ال�شداقات  واإح��دى  التقارب 

قيم الت�شامح ونبذ الكراهية والتع�شب. واأكد الدكتور 
ر�شاد �شامل مدير اجلامعة القا�شمية اأن م�شاركة وفد 
يعزز  العاملي  احل��دث  ه��دا  القا�شمية يف  اجلامعة  من 
لأهداف اجلامعة وحر�شها على التوا�شل مع �شعوب 
الأر�ص يف اإطار روؤيتها الو�شطية وحر�شها على ن�شر 
قيم الت�شامح الأمر الدي يتالقى مع اأهداف املهرجان 
لتنمية  خ��ط��ط  للجامعة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  رو���ش��ي��ا.  يف 
روافد توا�شلها يف كافة املحافل ليكون لها ح�شورها 
ومكانتها من خالل طلبتها الدين ميثلون اأكرث من 
ر�شالة  م��ن  اجل��ام��ع��ة  حتمله  م��ا  وعك�ص  دول���ة  �شتني 

ال�شيخ  ال�شمو  روؤية �شاحب  العامل وفق  اإليها  يحتاج 
املجل�ص  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ورعاه  اهلل  _حفظه  ال�شارقة  حاكم  لالحتاد  الأعلى 
_ الرئي�ص الأعلى للجامعة القا�شمية من ن�شر قيم 

اجلامعة  لتكون  اجلامعة  الو�شطية من خالل �شرح 
�شارقية املوقع عاملية الر�شالة  وبالتايل تعزيز اأهداف 
والتي  الفعالية  الفعاليات  مع  التوا�شل  يف  اجلامعة 

تتالقى واأهداف اجلامعة واإ�شراك الطلبة بها.

انكلرتا  بطولة  م��ن  ع�شرة  احل��ادي��ة  املرحلة  ت�شهد 
لكرة القدم مواجهتني من العيار الثقيل غداً الحد 
وار�شنال  امل��ت�����ش��در  ���ش��ي��ت��ي  م��ان�����ش�����ش��رت  ب���ني  الوىل 
ومان�ش�شرت  الرابع  ت�شل�شي  بني  والثانية  اخلام�ص، 

يونايتد الثاين.
 9 يف  بفوزه  مثالية  بداية  �شيتي  مان�ش�شرت  وحقق 
35 هدفا ومل  مباريات وتعادله يف واح��دة م�شجال 

ار�شنال  ام��ا  اه��داف،  �شتة  �شوى  يدخل مرماه 
حتى  مباريات   10 يف  هزائم  بثالث  فمني 

�شتوك  ام���ام  ملعبه  خ���ارج  جميعها  الن 
�شيتي وليفربول وواتفورد.

حمليا  بالتاألق  �شيتي  يكتفي  ول 
التاأهل  بطاقة  ان��ت��زع  لن��ه 

ال����ث����اين  ال����������دور  اىل 
دوري  م�شابقة  م��ن 

اب������ط������ال اوروب���������ا 
جولتني  ق���ب���ل 

من نهاية دور 
ت  عا ملجمو ا
ب�����ع�����د ف�������وزه 
نابويل  ع��ل��ى 
م�������ت���������������ش�������در 

بطولة ايطاليا 
دار  عقر  يف   2-4

الخ�������ري الرب����ع����اء 
الرابع  ف���وزه  حمققا 

ت��وال��ي��ا يف ارب���ع جولت 
و����ش���ج���ل خ���الل���ه���ا 14 

هدفا.
ال�شيتيزن  ���ش��ف��وف  يف  وي��ت��األ��ق 

راأ�شهم  ع���ل���ى  لع�����ب  م����ن  اك�����رث 
الرجنتيني �شريخيو اغويرو الذي 

بات اف�شل هداف يف تاريخ النادي بعد 
 264 يف   178 رق��م  ال��ه��دف  ت�شجيله 

مباراة له وحتديدا يف مرمى نابويل، علما 
بانه ميلك 7 اهداف يف الدوري املحلي يحتل 

فيها املركز الثاين يف �شدارة ترتيب الهدافني 
الدويل  النكليزي  زميله  على  ينطبق  والم��ر 

رحيم �شتريلينغ، يف حني �شجل كل من الملاين 
اهداف   6 وال��رازي��ل��ي جيزو�ص  ���ش��اين  ل���ريوي 
اي�شا. كما يقوم �شانع اللعاب البلجيكي كيفن 
دي بروين بعمل كبري من خالل متوين زمالئه 
بالكرات املتقنة. وميلك �شيتي لعبني على دكة 

وعلى  ال�شا�شيني  ع��ن  ���ش��اأن��ا  يقلون  ل  ال��ب��دلء 
املوؤلف  اخل��م��ا���ش��ي  ي��ب��داأ  مل  امل���ث���ال،  �شبيل 

وال�شباين  ج���ي���زو����ص  ال���رازي���ل���ي  م���ن 
�شيلفا  برنادو  والرتغايل  �شيلفا  دافيد 
كايل  والنكليزي  توريه  يايا  والعاجي 

نابويل  ����ش���د  امل�����ب�����اراة  ووك�������ر 
ل��ك��ن ذل���ك مل ي��وؤث��ر على 

م�شتوى الفريق.
ام���ا ار���ش��ن��ال فال 

ي�شافر جيدا 
�شك  ول 

ب��������������������ان 
ة  ر خ�شا
ة  يد جد

ام����������������������ام 
ن�ش�شرت  ما

�شتبعده  ���ش��ي��ت��ي 
اللقب  ع����ن  م���ب���ك���را 

لن الخري �شيبتعد عنه 
بفارق 12 نقطة.

واراح مدرب ار�شنال الفرن�شي 
لعبي  جميع  فينغر  ار���ش��ني 

ال�شف الول يف مباراة فريقه 
ال�شربي  الح��م��ر  ال��ن��ج��م  ���ش��د 

ال�شلبي  ب��ال��ت��ع��ادل  ان��ت��ه��ت  ال��ت��ي 
اىل  اللندين  الفريق  وتاأهل 
ال��ث��اين م��ن م�شابقة  ال���دور 

)يوروبا  الوروب�����ي  ال����دوري 
ليغ(، فلم ي�شارك الت�شيلي 
الك�شي�ص �شان�شيز والملاين 
واملهاجم  اوزي����ل  م�����ش��ع��ود 
ال����ف����رن���������ش����ي ال���ك�������ش���ن���در 

جهودهم  لتوفري  لك��ازي��ت 
للمواجهة �شد �شيتي.

و�شيكون ملعب �شتامفورد بريدج م�شرحا للمواجهة 
يونايتد  ومان�ش�شرت  اجلريح  ت�شل�شي  بني  املرتقبة 
الرتغايل  ال�����ش��اب��ق  ت�شل�شي  م����درب  ي���ق���وده  ال����ذي 

جوزيه مورينيو.
وكانت العودة الوىل ملورينيو اىل ملعب �شتامفورد 
بريدج املو�شم املا�شي انتهت بنتيجة كارثية لفريقه 
نظريه  ام���ام  �شفر4-  ك��ب��ريا  �شقوطا  �شقط  ال���ذي 
اللندين لكنه عاد وثاأر ايابا بالفوز عليه -2�شفر 

على ملعب اولدترافورد.
امام  ق��اري��ا  قا�شية  خ�����ش��ارة  ت�شل�شي  وتكبد 
روما بثالثية نظيفة الثالثاء ول يدخل 
بانه  �شيما  ل  ح��الت��ه  اف�شل  يف  املواجهة 
 10 ه���زائ���م يف  ب���ث���الث  م��ن��ي ح��ت��ى الن 
مباريات ويعاين من م�شكلة يف خط 
لعب  غياب  يف  خ�شو�شا  الدفاع 
الو�شط الفرن�شي نغولو كانتي 
ال�����ذي ع�����اود ال���ت���م���اري���ن وقد 

ي�شارك يف اللقاء.
يونايتد،  م��ان�����ش�����ش��رت  ام�����ا 
الدفاعية  بال�شالبة  فيتمتع 
اربعة  ب��دل��ي��ل دخ����ول م���رم���اه 
الفريق  ف��ق��ط وجن���ح  اه�����داف 
ال�شلبي  ب���ال���ت���ع���ادل  ال����ع����ودة  يف 
على  يتغلب  ان  قبل  ليفربول  م��ن 
�شد  مواجهتني  يف  -1�شفر  توتنهام 

ال�شتة الكبار هذا املو�شم.
وت����رز امل���واج���ه���ة داخ����ل امل����ب����اراة بني 
البلجيكي  يونايتد  مان�ش�شرت  مهاجم 
ت�شل�شي  وم��ه��اج��م  ل��وك��اك��و  روم��ي��ل��و 

ال�شباين الفارو موراتا.
لالنتقال  م��ر���ش��ح��ا  ل���وك���اك���و  وك������ان 
ايفرتون  م���ن  ت�����ش��ل�����ش��ي  اىل 
مان�ش�شرت  اىل  وم��ورات��ا 
م�����ن ري��������ال م����دري����د 
املو�شم  ن��ه��اي��ة  يف 
لكن  امل����ا�����ش����ي، 
انعك�شت  الدوار 
يف النهاية، فبقي 
وانتقل  ال�����ش��م��ال  يف  الول 

الثاين اىل لندن.
رائع  ب�شكل  امل��و���ش��م  امل��ه��اج��م��ان  وب���داأ 
و�شجال الهدف تلو الخر لكنهما �شاما عن 
�شبتمر  اأيلول  اخ��ر  منذ  حمليا  التهديف 
اهداف   7 ميلك  لوكاكو  ب��ان  علما  املا�شي 

مقابل 6 ملوراتا.
وبعد اأن بداأ م�شواره مع يونايتد بطريقة رائعة 
مبارياته  يف  هدفا   11 ت�شجيله  خ��الل  م��ن 
الذين  احلمر  ال�شياطني  مع  الأوىل  الع�شر 
للتعاقد  ا�شرتليني  مليون جنيه   75 انفقوا 
معه من ايفرتون، ف�شل لوكاكو يف ت�شجيل اي 
هدف خالل مبارياته اخلم�ص الأخرية.

البلجيكي  ودافع مورينيو عن مهاجمه 
امل�����ش��ا���ص به”،  “ل مي��ك��ن  ب��ان��ه  واع���ت���ر 
وذلك ردا على النتقادات التي وجهت اىل 
لع���ب اي��ف��رت��ون ال�����ش��اب��ق ب�شبب ع��ج��زه عن 

الت�شجيل يف الآونة الأخرية.
ويف املباريات الخرى، يلتقي �شتوك �شيتي 
م���ع ل��ي�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي، وه��ادر���ش��ف��ي��ل��د مع 
و�شوان�شي  البيون،  برومويت�ص  و�شت 
ونيوكا�شل  ب��راي��ت��ون،  م��ع  �شيتي 
و�شاوثمبتون  ب�����ورمن�����وث،  م����ع 
م���ع ب���رين���ل���ي، وو����ش���ت ه����ام مع 
هوت�شر  وتوتنهام  ليفربول، 
م�����ع ك���ري�������ش���ت���ال ب�����ال������ص، 

وايفرتون مع واتفورد.

�ملرحلة �حلادية ع�سرة من بطولة �نكلرت� 

قمتان ناريتان لت�صل�صي ويونايتد.. 
�صيتي و�ر�صنال �الأبرز 
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الفجر الريا�ضي

» �لفجر« حتتفل بيوم �لعلم وترفع ر�ية �لوحدة ورمز �لكر�مة عاليا خفاقًا

عبيد حميد �ملزروعي: يوم �لعلم يج�صد وحدة �ل�صعب ووالءه لقيادته ولدماء �صهد�ئه و�أبطاله �لبو��صل 
نظمت �شحيفة »الفجر« يف مقرها 
احتفالية  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��رئ��ي�����ش��ي 
ك��ب��رية مب��ن��ا���ش��ب��ة الح��ت��ف��اء بيوم 
�شعادة عبيد حميد  تقدمها  العلم 
املزروعي رئي�ص التحرير وال�شتاذة 
ع��ائ�����ش��ة ع��ب��ي��د ح��م��ي��د امل���زروع���ي 
الفجر  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
والإعالميون  الإدارات  وم��دي��رو 
واملوظفون العاملون يف ال�شحيفة 
م�شاعر  الحتفالية  �شادت  حيث   ،
لرمز  وال��ولء  والنتماء  الوطنية 

الإمارات وعنوان وحدتها .
����ش���ع���ادة ع��ب��ي��د حميد  ق�����ام  وق�����د 
امل���زروع���ي رئ��ي�����ص ال��ت��ح��ري��ر برفع 
التي  ال�شارية  على  الإم���ارات  علم 
مقر  اأم���ام  املنا�شبة  ل��ه��ذه  اأق��ي��م��ت 
بالتزامن  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�شحيفة 
مع انطالق الن�شيد الوطني لدولة 
كما   ، امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
مبناها  بتزيني  ال�شحيفة  قامت 
والت�شكيالت  الأع���������الم  مب���ئ���ات 
اللونية لعلم الإمارات تعبريا عن 
الوطن  لعلم  وال��ت��ق��دي��ر  الب��ت��ه��اج 

ولهذه املنا�شبة املباركة .
من جانبه رفع �شعادة عبيد حميد 
التهاين  اآي�����ات  اأ���ش��م��ى  امل����زروع����ي 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  وال��ت��ري��ك��ات 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
واإىل  الدولة »حفظه اهلل«   رئي�ص 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
ال�شمو  واإىل  �شاحب  »رع��اه اهلل«، 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة ،واأ�شحاب 
املجل�ص  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ  ال�شمو 
الأع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام الإم����ارات 
ون�����واب احلكام  ال��ع��ه��ود  واأول����ي����اء 
واإىل �شعب دولة الإمارات العربية 
الحتفاء  اأن  م����وؤك����دا   ، امل���ت���ح���دة 
كبرية  اأهمية  يكت�شب  العلم  بيوم 
ال��وط��ن ك��ون��ه يعر  اأب��ن��اء  جلميع 

ورفاهية  وا����ش���ت���ق���رارا  وحت�����ش��را 
وعنوان  ال��وط��ن  رم���ز  و�شيبقى   ،
عزته عاليا خفاقا، بف�شل �شواعد 
القوات  رج��ال  اأبنائنا  وت�شحيات 
امل�شلحة الأبطال الذين ي�شطرون 
ك�����ل ي������وم م����الح����م م�����ن ال����ف����داء 
ع���ن عروبة  ي���داف���ع���ون  وال���ع���ط���اء 
وين�شرون  وا����ش���ت���ق���راره���ا  الأم������ة 
ويرفعون علم  اأينما حلوا  ال�شالم 
والرفعة  لل�شرف  رم���زا  الإم����ارات 

والعتزاز .
واأكد �شعادته اأن يوم العلم منا�شبة 
ن�شتثمرها  ق��ل��وب��ن��ا  ع��ل��ى  غ��ال��ي��ة 
ل��ن��ج��دد ب��ك��ل ع���زم وح����زم واإمي����ان 
ال�����ولء والإخ����ال�����ص لراية  ع��ه��د 
وملا�شيه   ، الوطن  ول��ق��ادة  الوطن 
املجيد وحا�شره املزدهر وم�شتقبله 

الواعد.  

الوطن ، واإجنازاته والذين نذروا 
ورعايتهم  وج���ه���ده���م  اأن��ف�����ش��ه��م 
م��ن اأج���ل الرت��ق��اء ب��وط��ن الفخر 
والذين   ، الإم������ارات  والإجن������ازات 
اإ�شعاد  �شبيل  مل يدخروا جهدا يف 
�شعب الإمارات وحتقيق طموحات 
واحلياة  والكرامة  العزة  يف  اأبنائه 

الرغيدة.
هذه  ع��ل��ى  تعليقا  ���ش��ع��ادت��ه  وق����ال 
و�شموخه  علمنا  حت��ت  امل��ن��ا���ش��ب��ة: 
وبف�شل حكمة قيادتنا فاإن الوطن 
ويعلي   ، ق��دم��ا  امل��ج��د  ن��ح��و  ي�شري 
كل يوم �شروح الإجنازات، في�شمو 
املواطن  وي��ع��ي�����ص  ب��ع��ل��م��ه  ال���وط���ن 
حياة الكرامة وال�شخاء والرفاهية 
قيادته  وم��ك��ارم  ع��ط��اءات  بف�شل 
وخ���ريات وط��ن��ه، وتثبت الإم���ارات 
ك��������ل  ي��������وم اأن������ه������ا ت���خ���ط���ت خط 

عن وحدة ال�شعب واإميانه بقيادته 
، واإخ��ال���ش��ه ل��وح��دت��ه، ك��م��ا ياأتي 
ت��ويل �شاحب  ذك��رى  متزامنا مع 
مقاليد  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص  ال�����ش��م��و 
�شاحب  مل��ب��ادرة  وا�شتجابة  احلكم 
والتي  الدولة  رئي�ص  نائب  ال�شمو 
دعت اأبناء الوطن لالحتفال براية 

الوطن ورفعه عاليا �شاخما.  
بيوم  احتفالنا  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأك����د 
ل���ل���وق���وف وقفة  ال��ع��ل��م م��ن��ا���ش��ب��ة 
اإج��������الل وت����ق����دي����ر ووف��������اء اأم������ام 
علمها  وراف�������ع  دول���ت���ن���ا  م���وؤ����ش�������ص 
ال�شيخ  تعاىل  ب��اإذن اهلل  له  املغفور 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
واإخ��وان��ه حكام  الطاهر  ث��راه  اهلل 
الإم�������ارات ال���ذي���ن وح���دون���ا حتت 
راية الإمارات ، وهي وقفة امتنان 
و�شكر للذين بنوا ور�شخوا �شروح 

الإع���ج���از يف روؤاه�����ا واإجن���ازات���ه���ا ، 
وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا م��ن اأج����ل جيل 

اليوم واأجيال الغد .
العلم  ي���وم  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���اف 
وولءه  ال�����ش��ع��ب  وح������دة  ي��ج�����ش��د 
لقيادته ولأبطاله البوا�شل الذين 
يبذلون اأرواح��ه��م م��ن اأج��ل جمد 

الوطن وكرامة اأبنائه.
اليوم  ه��ذا  اإن��ن��ا يف  �شعادته:  وق��ال 
والعتزاز  الفخر  م�شاعر  تغمرنا 
ن��ح��ت��ف��ل بعام  والن���ت���م���اء ون���ح���ن 
والعطاءات  الإجن���ازات  جديد من 
حتت ظل علمنا وقيادتنا احلكيمة 
وحكمة  اهلل  بف�شل  والإم������ارات   ،
ع��ل��ى طريق  ق��دم��ا  ت�شري  ح��ك��ام��ه 
الإجن����ازات وال��ت��ق��دم واحل�����ش��ارة ، 
الأول  ال�شف  يف  تقف  واأ���ش��ب��ح��ت 
ب��ني اأك����رث ���ش��ع��وب ال��ع��امل تقدما 



    

 
ملاذ� تعاين �ملر�أة يف �الإقالع عن �لتدخني؟

اقرتحت درا�شة جديدة تف�شرياً ل�شعوبة الإقالع عن التدخني لدى 
الن�شاء مقارنة بالرجال، وهو طريقة تاأثري النيكوتني على ال�شلة 
الع�شبية بني الدماغ والأمعاء لدى املراأة. وتعتر �شعوبة الإقالع 
من الظواهر غري املفهومة، لكن التجارب التي اأجريت على الفئران 
اأبواب البحث. وبح�شب الدرا�شة التي ُن�شرت  مت تف�شرياً يفتح  قدرّ
اإىل  النيكوتني  دخ��ول  اأن  تبني  ري�شري�ص"،  كيميكال  "جورنال  يف 
اجل�شم يوؤدي اإىل تاأثريات كيميائية خمتلفة على القناة اله�شمية 
لدى كل من الذكور والإناث. ور�شد الباحثون ارتفاع ن�شبة بع�ص 
الوزن،  على  ذلك  وانعكا�ص  للذكور  اله�شمية  القناة  الأحما�ص يف 
اأخرى  تاأثريات  اإىل جانب حدوث  الأحما�ص  تنخف�ص هذه  بينما 
ودعت  النيكوتني.  امت�شا�ص  عند  ل��الإن��اث  اله�شمية  ال��ق��ن��اة  يف 
نتائج الدرا�شة اإىل مزيد من الأبحاث عن التفاعالت التي ي�شببها 
النيكوتني بني الدماغ والقناة اله�شمية لتطوير طرق اأكرث فاعلية 

ت�شاعد اجلن�شني على الإقالع عن ال�شجائر.

�صكان قرية يقد�صون �صلة نفايات
انت�شر فيديو على مواقع التوا�شل الجتماعي ل�شكان قرية �شرقي 
الهند وهم يقومون ب�شب املاء على متثال ب�شكل حيوان الكنغر، كان 
قد و�شع يف معبد القرية. املثري يف الأمر هو اأن التمثال كان قد 
�شمم ليكون �شلة للمهمالت، حيث مت ال�شتعا�شة عن جيب الكنغر 
ب�شلة للمهمالت. �شكان القرية تقبلوا التمثال كرمز مقد�ص، حيث 

ي�شبه اإىل حد كبري نوعا من املقد�شات لدى الهندو�ص.
لتقوم الن�شاء بغ�شل التمثال وو�شع القطع النقدية يف جيبه اأو يف 

املكان املخ�ش�ص ل�شلة النفايات.

دب ي�صتخرج ذ�كرة �لكامري�
اأم�شك  بينما  الهيماليا  منطقة  م��ن  دب��ا  يقتل  اأن  الف�شول  ك��اد 
"اأر�ص  ت�شمى  طبيعية  حممية  يف  اإل��ك��رتون��ي��ة  م��راق��ب��ة  ب��ك��ام��ريا 
الفهد" يف منطقة برميوريه الواقعة يف ال�شرق الأق�شى الرو�شي.

مقطع  الإن���رتن���ت  ع��ل��ى  �شفحتها  ع��ل��ى  امل��ح��م��ي��ة  اإدارة  ون�����ش��رت 
ثم  العجيب،  اجل��ه��از  اأم���ام  ال��دب  ف�شول  يو�شح  ال��ذي  الفيديو، 
اإم�شاكه بالكامريا. كما اأ�شاف املكتب ال�شحفي للمحمية، اأن اإدارة 
ذاكرة  الغطاء، وبطاقة  اكت�شفت كامريا مراقبة منزوعة  املحمية 
�شبه م�شحوبة من مكانها يف اجلهاز، وبت�شغيل ال�شريط امل�شجل، 
ات�شح اأن الدب حاول ف�شل اجلهاز عن جذع �شجرة بكفيه، وحينما 

ف�شل يف ذلك ا�شتخدم اأ�شنانه.
الفهد"،  "اأر�ص  حممية  يف  الباحث  �شتوروجوك،  فيكتور  واأ���ش��ار 
الدب  ا�شتطاع  حيث  نوعها  من  الأوىل  احل��ادث��ة  هي  تلك  اأن  اإىل 
اأن الدب  ا�شتخراج بطاقة الذاكرة من الكامريا. واأ�شاف الباحث 
قام بذلك متعمدا، حيث اأن الدببة تعد حيوانات ف�شولية للغاية، 
وكثريا ما حتدث حالت لعتداء دببة على الكامريات، لكن درجات 

تاأثر الكامريات تختلف من حالة اإىل اأخرى.

�صلم كهربائي ي�صحب فتاة
يف فيديو يظهر خطورة اأن تعلق الثياب اأو رمبا اأ�شرطة الأحذية يف 
ال�شلم الكهربائي ل �شيما بالن�شبة لالأطفال، ظهرت فتاة �شغرية 
يف اأحد املجمعات التجارية التي مل يعرف مكانها، وهي ت�شع يدها 
على حافة ال�شلم. اإل اأن قمي�شها علق على ما يبدو داخل ال�شلم 

ف�شحبها اإىل الأعلى، و�شط ذهول املتواجدين يف املكان.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

موظف يوقف ح�صاب تر�مب على تويرت 
اأعلنت �شركة تويرت ان اأحد موظفيها يف يومه الخري يف العمل هو امل�شوؤول عن توقف ح�شاب الرئي�ص المريكي 
ل جراء  دونالد ترامب ال�شخ�شي لب�شع دقائق اخلمي�ص لديها. وكانت ال�شبكة اأعلنت يف وقت �شابق ان احل�شاب تعطرّ
خطاأ ارتكبه عن غري ق�شد موظف يف هذه ال�شبكة الجتماعية، مو�شحة يف وقت �شابق ام�ص الأول اخلمي�ص، مت 
اأنرّ  ال�شبكة  واأ�شافت  تويرت.  ارتكبه موظف يف  ب�شري  ب�شبب خطاأ  ق�شد،  ترامب عن غري  دونالد  تعطيل ح�شاب 
ح�شاب ترامب ال�شخ�شي "انقطع طوال 11 دقيقة وعاد" بعد ذلك اإىل العمل، م�شرية اإىل اأنرّ هناك حتقيقا داخليا 

ر ذلك ُم�شتقبال". يجري واأنه مت اتخاذ "اخلطوات ال�شرورية كي ل يتكررّ
لكنها ك�شفت لحقا "لقد تبني لنا بعد التحقيق ان النقطاع ت�شبب به موظف قام بذلك يف يومه الخري يف العمل 
@ريلدونالد ترامب الذي  41،7 مليون م�شرتك يف احل�شاب ال�شخ�شي لرتامب  لدى تويرت". وهناك اكرث من 
الالئقة  غري  والتعليقات  النتقادات  وتوجيه  اج��راءات  لإع��الن  الر�شمي  ح�شابه  على  المريكي  الرئي�ص  يف�شله 
احيانا بحق ا�شخا�ص من مع�شكره او ل مل يعد را�شيا عنهم. وي�شتخدم ترامب تويرت ب�شكل �شبه يومي، ويبلغ عدد 

متابعي احل�شاب الر�شمي للرئي�ص المريكي 20،9 مليون �شخ�ص.
اأبراهام  ا�شتثنائه  مع  اأ�شالفه  جميع  اأكرث" من  "رئا�شيا  يكون  اأن  بو�شعه  اأن  املا�شي  يف  اأك��د  ال��ذي  الرجل  ويبداأ 
لينكولن، يومه يف كل �شباح بحملة تغريدات على تويرت، غالبا ما تكون نرتها غا�شبة واأ�شلوبها لذع. ويت�شاءل 

اجلميع من خ�شوم واأن�شار على ال�شواء اأي اأهمية ينبغي اإعطاوؤها لهذه الر�شائل الرئا�شية.
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�لتو�بل تكبح ��صتهاء �مللح وتقلل �صغط �لدم 
اأفادت درا�شة �شينية اأن من يحبون اإ�شافة التوابل اإىل الطعام قد يتناولون 
اأق��ل مما قد يحد من خطر  اأق��ل من امللح ورمب��ا يكون �شغط دمهم  كمية 
ن�شرت  التي  الدرا�شة  واأظهرت  دماغية.  و�شكتات  قلبية  لأزم��ات  تعر�شهم 
املتبلة  لالأطعمة  مييلون  ل  الذين  الأ�شخا�ص  اأن  هايرتين�شن  دوري��ة  يف 
ي�شتهون  للذين  بالن�شبة  اأم��ا  يوميا.  ج��رام   13.4 مبعدل  امللح  ي�شتهلكون 

الأطباق املتبلة فقد بلغ معدل تناولهم للملح 10.3 جرام يوميا فقط.
كما تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن �شغط الدم النقبا�شي �شجل انخفا�شا قدره 
ثمانية ملليمرتات زئبقية عند اأكرث النا�ص �شغفا بالأطعمة املتبلة مقارنة 
بخم�شة  اأق��ل  النب�شاطي  ال��دم  �شغط  وك��ان  الأط��ع��م��ة.  لهذه  حبا  باأقلهم 
ملليمرتات زئبقية لدى حمبي التوابل. وقال كبري الباحثني يف الدرا�شة 
الدكتور �شيمينج �شو من اجلامعة الطبية للجي�ص الثالث يف ت�شونغت�شينغ 
بال�شني "تظهر درا�شتنا اأن ال�شتمتاع مبذاق التوابل و�شيلة مهمة لتقليل 
اأيا كان نوع الطعام وكميته". واأ�شاف �شو نن�شح  تناول امللح و�شغط الدم 
ذلك.  يطيقون  ط��امل��ا  اليومية  حياتهم  يف  املتبل  ال��ط��ع��ام  ب��ت��ن��اول  ال��ن��ا���ص 
منطقتني  لفح�ص  ت�شوير  تقنيات  اأي�شا  الدرا�شة  يف  الباحثون  وا�شتخدم 
اأن التوابل عززت  باأنهما ت�شرتكان يف تذوق امللح. ووج��دوا  يف املخ تعرفان 
ن�شاط املخ اأكرث من امللح. وترتبط الزيادة يف تناول امللح منذ فرتة طويلة 
باحتمالت الإ�شابة بارتفاع �شغط الدم واأمرا�ص القلب، ف�شال عن زيادة 

خطر الإ�شابة بالأزمات القلبية وال�شكتات الدماغية.

عر�ش �أعمال فنية تعود للحقبة �لنازية 
الأ�شخا�ص  اأحد  250 عمال فنيا من جمموعة هائلة جمعها  عر�ص نحو 
على  القائمون  يحاول  فيما  الأوىل  للمرة  اأملانيا  يف  النازية  احلقبة  خالل 
اأنها  حتديد  مت  التي  لالأعمال  الأ�شليني  املالكني  على  العثور  املجموعة 
ن تاجر التحف الأملاين هيلدبراند جورليت هذه املجموعة  م�شروقة. وكورّ
اأن جنده النازيون لبيع الأعمال الفنية احلديثة التي ا�شتولوا عليها  بعد 

من متاحف اأملانية ومن هواة جلمع الأ�شياء �شنفوا باأنهم فا�شدون.
وورث ابنه كورنيليو�ص املجموعة التي تت�شمن اأعمال لبابلو بيكا�شو وهري 
باملجموعة يف  كورنيليو�ص  واحتفظ  اأق��دم.  فنية  لتحف  بالإ�شافة  ماتي�ص 
وعددها  الفنية  الأع��م��ال  مبنح  جورليت  واأو���ش��ى  لعقود.  مبيونيخ  �شقته 
تلك  على  ح�شل  ال��ذي  ال�شوي�شرية  ب��رين  مبدينة  كون�شت  ملتحف   1500
الأعمال الفنية بعد وفاة جورليت يف مايو اأيار 2014. وتعر�ص املجموعة 
املعر�ص  من  ج��زء  ويركز  ب��ون  ال�شابقة  الأملانية  والعا�شمة  ب��رين  يف  الآن 

الأخري على اأعمال �شرقت من اأ�شخا�ص كانوا يجمعون تلك الأعمال.

بريت ر�ترن 
يقا�صي �مر�أة 

ملحكمة  ق���دم���ت  وث���ائ���ق  اأظ����ه����رت 
احتادية يف هاواي اأن املخرج بريت 
رات�����ر رف����ع دع�����وى ت�����ش��ه��ري على 
في�شبوك  موقع  على  قالت  ام���راأة 

اإنه اغت�شبها قبل نحو 12 عاما.
ال��ت��ي قدمها  ال���دع���وى  واأظ���ه���رت 
واطلعت  ه���اواي  يف  ملحكمة  رات���ر 
عليها رويرتز اإنه يقا�شي ميالين 
بتوجيه  اإي������اه������ا  م���ت���ه���م���ا  ك����ول����ر 
"اتهامات كاذبة وكيدية عن عمد" 
كالمها  اإن  وق����ال  ف��ي�����ش��ب��وك  ع��ل��ى 
ال�شخ�شية  بحياته  الأذى  اأحل���ق 

واملهنية.
رات����ر وحم��ام��ي��ه مارتي  ورف�������ص 

�شينجر التعليق على الدعوى.
ك���اب���الن حمامية  وق���ال���ت روب���رت���ا 
بالريد  اأر���ش��ل��ت��ه  ب��ي��ان  يف  ك��ول��ر 
"ال�شيد  روي���رتز  اإىل  الإل��ك��رتوين 
رات����ر وحم��ام��ي��ه ي���ح���اولن حمو 
احل����ق����ي����ق����ة ع�������ر ال�����ت�����ه�����دي�����دات 
امل��ح��اك��م ت�شدر  ل��ك��ن  وال��ت��خ��وي��ف 
احلقائق  ع���ل���ى  ب����ن����اء  اأح���ك���ام���ه���ا 

والقانون".

�صرقة �ملئات من "�آيفون 
�إطالقه يوم  X" يف 

300 هاتف  م���ن  اأك����رث  ل�����ش��و���ص  ���ش��رق 
يف   "UPS" �شاحنة  م��ن   "X "اآيفون 
اأطلق  ال��ذي  ال��ي��وم  يف  فران�شي�شكو  �شان 
ذكر  ح�شبما  عامليا،  اجلديد  اجلهاز  فيه 

."CNBC" موقع
وذكر امل�شدر ذاته اأن الل�شو�ص، الذين مل 
اقتحموا  القب�ص عليهم،  اإلقاء  بعد  يتم 
ال�شاحنة بينما كان �شائقها يقوم بت�شليم 
�شتون�شتون غالرييا  اإىل مركز  الهواتف 

التجاري يف �شان فران�شي�شكو.
القيمة  اأن  �شي"  ب��ي  اإن  "�شي  وك�����ش��ف 
امل�����ش��روق��ة تبلغ  ل��ل��ه��وات��ف  الإج���م���ال���ي���ة 

حوايل 300 األف دولر.
ثالثة  عن  تبحث  اإنها  ال�شرطة  وقالت 
بلوزات  ويرتدون  مقنعني  فيهم  م�شتبه 

وميلكون �شيارة دودج بي�شاء.

�أول عملية زر�عة ر�أ�ش الإن�صان  
ي��ا يف  �شي�شهد ال��ع��امل م��ع ب��داي��ة ع��ام 2018 ح��دث��ا م��دورّ
تاريخ الب�شرية، وهو اإجراء اأول عملية زرع راأ�ص لإن�شان، 
ما يجعلنا اأقرب اأمام ن�شخة واقعية من �شخ�شية الرعب 

اخليالية "فرانك�شتاين"!
�شبرييدونوف  ف��ال��ريي  ال��رو���ش��ي  املري�ص  واف��ق  اأن  بعد 
امل�شاب  وا�شتبدال ج�شده  العملية،  لإج��راء  ع  التطورّ على 
مبر�ص �شمور الع�شالت والأع�شاب، بج�شد اإن�شان �شليم 
ى  ولكن ميث دماغياً، فاإنه اعتذر اأخرياً عن قراره، وتنحرّ
جانباً لُيف�شح املجال اإىل مري�ص اآخر، ولكن من ال�شني.

و�شيجري العملية اجلراح الإيطايل �شريجيو كانافريو، 
ال��ذي اأ���ش��ار اإىل اأن��ه م��ن املتوقع اأن جُت��رى اجل��راح��ة يف 
الربع الأول من 2018، واأكد على �شمان جناحها، واأعلن 

عن تعاون جراح �شيني اآخر معه، هو �شياو بينج رن.
الوقت  يف  تفا�شيل  توجد  "ل  اأخ���رياً:  كانافريو  و�شرح 
احلا�شر. ولكن عندما يحني الوقت، �شيتم الإعالن عن 
ال�شني.  يف  بينغ  �شياو  فريق  قبل  من  الر�شمية  الأخبار 
حدوث  عن  اأف�شح  اأن  اإل  ي�شعني  ل  الراهن،  الوقت  ويف 
ي��ب��دو م�شتحيال  ك��ان  ال��ت��ج��ارب الطبية،  م ه��ائ��ل يف  ت��ق��درّ
حتى اأخرياً منذ ب�شعة اأ�شهر. ومن املوؤكد اأن املعامل التي 
ما  كل  ه��ذا  الطب.  يف  ث��ورة  �شُتحدث  اإليها  التو�شل  مت 

اأ�شتطيع اأن اأ�شرح به حاليا".
املثرية  عمليته  جن��اح  على  ك��ان��اف��ريو  �شريجيو  واعتمد 
جلدل العامل، على جناحه يف قطع واإعادة تو�شيل احلبل 
ال�شوكي لت�شعة فئران، وذلك با�شتعانته بحل خا�ص هو 
البويل اإيثيلني جاليكول، ويعتقد اأن هذا هو احلل نف�شه 

لإعادة ربط راأ�ص الإن�شان املقطوعة على هيئة اأخرى.

جنون �ل�صيلفي يطال �جلناز�ت
رافق تطور الكامريات يف الهواتف املحمولة انت�شار ظاهرة 
ال�شور  التقاط  اإىل  ع�شاقها  جنون  و�شل  التي  ال�شيلفي 
ومرا�شم  للجنازات  ح�شورهم  اأث��ن��اء  حتى  مكان،  كل  يف 
اأن هو�ص  النف�شيني  التاأبني. ويوؤكد الكثري من اخلراء 
التقاط هذا النوع من ال�شور بداأ ي�شكل ما ي�شمى ب�عدوى 
خ�شو�شا  ملحوظ  ب�شكل  انت�شرت  التي  ال�شيلفي  جنون 
عند ال�شباب والفئات العمرية ال�شغرية، حتى اأنها باتت 
الرئي�ص  بينهم  امل�شاهري،  وح��ت��ى  بالعمر  ال��ك��ب��ار  ت��ط��ال 
الأمريكي الأ�شبق بيل كلينتون مع اأرنولد �شوارزنيغر يف 

جنازة املالكم حممد علي كالي.

ي�صتيقظ ليجد مت�صاحا يف منزله!
تعر�ص رجل هندي يف قرية نائية لأكر حالة من الهلع يف 
النمو  كامل  مت�شاح  بوجود  وفوجئ  ا�شتيقظ  عندما  حياته 

داخل منزله، ح�شبما اأفاد م�شوؤولون .
وقال دا�شاراتا ماداكامي، من �شكان منطقة مالكاجنريي يف 
ولية اأوري�شا، لل�شحافيني اإنه وجد التم�شاح عندما ا�شتيقظ 

من النوم بعد اأن �شمع �شوتاً غريباً يف املنزل.
اأمتار ووزن��ه ن�شف طن.   3 املتوقع  ال�شيف غري  وبلغ طول 
وقال الرجل: لقد اأ�شبت بالهلع. اأيقظت اأ�شرتي وهرعنا يف 

حالة ارتباك لال�شتنجاد باجلريان.
هذا  مثل  روؤي���ة  عند  بالذعر  اأ�شيبوا  القرية  اأه��ل  اإن  وق��ال 
ومت  ذل���ك.   رف�شنا  ولكننا  قتله،  واأرادوا  ال�شخم  التم�شاح 
القب�ص على التم�شاح بعد ذلك مب�شاعدة م�شوؤويل الغابات.  عار�سة تقدم زّيــًا ملجموعة "جو�سري" من ت�سميم يو �إيبينغ خلل �أ�سبوع �ملو�سة �ل�سيني يف بكني.  )� ف ب(

مقتنيات �ملغني 
نيل ينج يف مز�د 
الكندي  ال�������روك  م��غ��ن��ي  ���ش��ي��ب��ي��ع 
اأه��م مقتنياته  بع�شا من  ينج  نيل 
وه����ي ج����زء م���ن جم��م��وع��ة مناذج 

القطارات امل�شغرة للبيع يف مزاد.
وق��ال��ت دار ج��ول��ي��ان ل��ل��م��زادات اإن 
من  اأكرث  �شيعر�ص  الكندي  املغني 
230 قطعة من جمموعته الهائلة 
يف  للبيع  امل�شغرة  ال��ق��ط��ارات  م��ن 
دي�شمر  يف  اجنلي�ص  بلو�ص  م��زاد 
اأن ي�شل �شعر  كانون الأول ويقدر 

بع�شها اإىل ت�شعة اآلف دولر.
املعروف  عاما(،   71( ينج  ويجمع 
م���ه���رج���ان  ف��������رتة  ب����اأغ����ان����ي����ه يف 
وود�شتوك، القطارات امل�شغرة منذ 

اأكرث من 20 عاما.
وب��������داأ ي���ن���ج يف ج���م���ع ال���ق���ط���ارات 
اأوائل  يف  كاليفورنيا  يف  مبزرعته 
للتوا�شل مع  كو�شيلة  الت�شعينيات 
اب��ن��ه ب��ن ال���ذي ي��ع��اين م��ن ال�شلل 

الدماغي.
كما �شمم جهازا للتحكم عن بعد 
يف  ق��ط��ارات  ع��دة  بتحريك  ي�شمح 
وق���ت واح����د وج���ه���ازا اآخ����ر ي�شدر 
ال�شكك  ب��اأ���ش��وات  �شبيهة  اأ���ش��وات 
احل���دي���دي���ة ل��ي�����ش��اع��د اب���ن���ه على 

ال�شتفادة الق�شوى من التجربة.
ك��م��ا ي��ع��ر���ص ي��ن��ج يف امل�����زاد الذي 
دي�شمر  م���ن  ال��ت��ا���ش��ع  يف  ي��ج��ري 
كانون الأول بع�شا من جمموعته 
من ال�شيارات الكال�شيكية. وت�شم 
رودما�شرت  بويك  �شيارة  املجموعة 
�شكايالرك اأنتجت عام 1953 من 
املتوقع اأن جتلب يف املزاد بني 200 

األف و300 األف دولر.
وق���ال ينج اإن ال��وق��ت ق��د ح��ان كي 
املقتنيات.  ب��ه��ذه  اآخ���رون  ي�شتمتع 

طفالن من 4 �آباء يف رحم �مر�أة و�حدة
اأث��ن��اء فرتة  باأنها حملت م��ن جديد  ام���راأة  اأدرك���ت 
الوليات  للغاية، حدثت يف  ن��ادرة  حملها، يف حالة 
م��ن طفلني مل  ت��واأم��ا  بعد  فيما  لتنجب  امل��ت��ح��دة، 

يت�شكال داخل رحمها يف الوقت نف�شه.
اآب��اء م�شاركني   4 ويف حدث غريب من نوعه، كان 
يف ولدة الطفلني، حيث تطوعت جي�شيكا األني، من 
ولي��ة كاليفورنيا، حلمل طفل زوج��ني �شينني يف 
الثانية من  للمرة  اأ�شبحت حامال  رحمها، عندما 

زوجها احلقيقي.
ترتيبات  يف  دخلت  عندما  لطفلني  اأم  األ��ني  وكانت 
اأرادا  الأرح��ام حلمل طفل زوج��ني �شينني،  تاأجري 

اإجناب طفلهما الأول.
للتلقيح  األ���ني  خ�شعت  دولر،  األ���ف   30 وم��ق��اب��ل 
ال�شطناعي وجنحت العملية. ومل يكن املال الذي 
واردي��ل جا�شر،  وزوجها،  األني  �شاأنه م�شاعدة  من 
األني  اأكدت  احلافز الوحيد لإج��راء العملية، حيث 
اأنه يجب على اأي ام��راأة يف العامل جتربة اإح�شا�ص 

الأمومة.
وا�شتمر حمل األني ب�شال�شة حتى 6 اأ�شابيع، اإىل اأن 
لحظ الأطباء عر فح�ص املوجات فوق ال�شوتية 

الروتينية، اأن جي�شيكا كانت حامال بجنينني.
األني  اأن  ال�����جميع  اف������رت�ص  ال�����وقت،  ذل����ك  ويف 
ح��ام�����������ل ب���ت���واأم، ول��ك��ن مل ي��خ��ط��ر ع��ل��ى ب���ال اأحد 
ال��ت��ف�����ش��ري الأق�������ل اح���ت���م���ال، وه�����ي ح���ال���ة ت�شمى 

. superfetation
ويذكر اأن هذه الظاهرة نادرة احلدوث عند الب�شر، 
حيث ت�شتمر املراأة احلامل بالإبا�شة بعد اأن ت�شبح 
ح��ام��ال، ل��ت��ك��ون ق����ادرة ع��ل��ى ح��م��ل ج��ن��ني اآخ���ر اإىل 

جانب اجلنني الأول.
وب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ب�����ش��ر، مت الإب������الغ ع���ن 10 ح���الت 
ظاهرة  تعد  حيث  الطبي،  الأدب  يف  فقط  مماثلة 
اململكة  يف  ����ش���ي���وع���ا  اأك������رث   superfetation
احل��ي��وان��ي��ة، ول��وح��ظ��ت ع��ن��د ال��ق��وار���ص والأران����ب 

واحل�شان والأغنام والكنغر.

ج �أجنلينا جويل للمرة �لر�بعة؟! هل تتزونّ
مها بطلب للطالق من النجم براد بيت، فاإن النجمة اأجنلينا جويل  بعد مرور عام على تقدرّ

تخطط لزواجها الرابع من رجل اأعمال ثري.
اإن حبيب جويل اجلديد بريطاين   ،InTouch Weekly وبح�شب تقرير من جملة 

اجلن�شية، وبداأت يف مواعدته �شراً منذ اأوائل العام احلايل 2017.
واأفاد م�شدر للمجلة اأنه باإمكان جويل اأن تطلع بيت ب�شاأن حبيبها اجلديد، ولكنها ل ترغب 
يف هذا، كما ترف�ص حتى اإبالغ اأبنائها ال�شتة ب�شاأن زواجها اجلديد 

خوفاً من اأن يبلغوا بيت به.
حفلة  تقيم  اأن  يف  تفكر  ج��ويل  اأن  ع��ن  للمجلة  امل�شدر  وك�شف 
املقربني  اأ�شدقائها  بح�شور  كمبوديا،  الثاين  وطنها  يف  زفافها 
واأفراد عائلتها، كما اأ�شار امل�شدر اإىل اأن الزفاف �شيقام يف حممية 
اأنه  كما  تقليدية،  كمبودية  مالب�ص  العرو�شني  و�شريتدي  برية، 

�شيتم تقدمي اأطباقاً �شهية حملية للمدعوين.


