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 الإمارات تدين اإطالق كوريا ال�شمالية 
�شاروخا بالي�شتيا عابرا للقارات

•• اأبوظبي-وام:

بالي�ستيا  ���س��اروخ��ا  ال�سمالية  ك��وري��ا  اإط���اق  الإم����ارات  دول���ة  اأدان���ت 
جديدا عابرا للقارات موؤكدة اأن التجربة ال�ساروخية اجلديدة متثل 
ال�سلة ومعاهدة حظر  ذات  ال��دويل  الأم��ن  ل��ق��رارات جمل�س  حتديا 
النت�سار النووي وتهديدا حقيقيا لاأمن وال�ستقرار العاملي. واأكدت 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان ام�س �سرورة املحافظة على 
العامل..  يف  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  انت�سار  بحظر  املتعلقة  القواعد 
اأن خرق هذه القواعد والأع��راف يعد تهديدا وانتهاكا  م�سددة على 
اأن يقو�س فر�س  ال��دويل من �ساأنه  �سارخا لقرارات جمل�س الأم��ن 
اآ�سيا.  �سرق  و�سمال  الكورية  اجل��زي��رة  �سبه  يف  وال�ستقرار  ال�سام 
وطالب البيان كوريا ال�سمالية باللتزام بقرارات جمل�س الأمن داعيا 
كافة الأطراف املعنية جميعها اإىل اإنتهاج �سبيل احلوار والدبلوما�سية 

للحد من التوترات واحلفاظ على الأمن وال�سلم الدوليني.

اخلارجية والتعاون الدويل تفتتح مكتبا 
خا�شا خلدمة مواطني الدولة يف جورجيا

•• اأبوظبي -وام: 

افتتاح مكتب خا�س  ام�س  ال��دويل  والتعاون  وزارة اخلارجية  اأعلنت 
برعاية مواطني دولة الإمارات املتواجدين يف جورجيا.

والراغبني  جورجيا  يف  املتواجدين  الدولة  مواطني  ال��وزارة  ودع��ت 
ال�سفر  ج����وازات  خ��دم��ات  اأو  القن�سلية  اخل��دم��ات  ع��ل��ى  ب��احل�����س��ول 
بفندق  يقع  ال���ذي  امل��واط��ن��ني  ب��رع��اي��ة  اخل��ا���س  املكتب  اإىل  ال��ت��وج��ه 
ال�سدد  هذا  يف  مو�سحة  تبلي�سي..  اجلورجية  العا�سمة  يف  بالتمور 
اأنه مت تعيني �سعادة عبيد خليفة بخيت الكعبي قائما باأعمال �سفري 

الدولة يف جورجيا.                            )التفا�سيل �س2(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:24            
الظهر.......    12:29  
الع�رص........   03:58   
املغرب.....   07:07  
الع�صاء......   08:37

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

ال�سب�سي ي�سجب ت�سريحات املرزوقي

بعثة العطاء لزايد اخلري تنجز 
ال�شودان  يف  طبيا  خميما   40

•• اخلرطوم-وام:

اخلري  لزايد  العطاء  بعثة  اأجن��زت 
40 خميما طبيا يف خمتلف القرى 
ا�����س����راف فريق  ال�����س��ودان��ي��ة حت���ت 
طبي ام��ارات��ي ���س��وداين تطوعي يف 
اإطار حملة العطاء املليونية وحتت 

�سعارالعطاء �سعادة.
توجيهات  مع  ان�سجاما  ذل��ك  ياأتي 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ي��ك��ون ع���ام 2017  ب����اأن  ح��ف��ظ��ه اهلل 
ل��ل��خ��ري ومب���ب���ادرة م�سرتكة  ع��ام��ا 
من زايد العطاء وجمعية دار الرب 
وم��وؤ���س�����س��ة ب��ي��ت ال�����س��ارق��ة اخلريي 
ال�سعودية  امل�ست�سفيات  وجمموعة 
الأملانية وبرنامج المارات للتطوع 

املجتمعي والتخ�س�سي.
لفريق  الن�������س���ان���ي���ة  امل����ه����ام  ت���ع���د 
القرى  يف  الم����������ارات  م���ت���ط���وع���ي 
زايد  ملبادرات  ا�ستكمال  ال�سودانية 
العامل  دول  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ع���ط���اء 
تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  ا���س��ت��ط��اع��ت  وال��ت��ي 
املايني  اإىل  ال��و���س��ول   2000 ع���ام 
من الب�سر من خال حملة العطاء 
تر�سيخ  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  املليونية 
التطوعي  وال��ع��م��ل  ال��ع��ط��اء  ثقافة 
امل��ج��ت��م��ع بغ�س  ف��ئ��ات  يف خم��ت��ل��ف 
اأو  اأو اجل��ن�����س  ال���ل���ون  ال��ن��ظ��ر ع���ن 
العرق والتي �سكلت منوذجا مميزا 

ومبتكرا.           )التفا�سيل2(

احد عنا�سر اجلي�س ال�سوري احلر ي�سري و�سط الدمار يف مدينة درعا  )رويرتز(

�لتحالف �لدويل ي�ستعيد �أ�سلحة ف�سائل �سورية

رو�شيا ت�شعى خلف�ص التوتر يف حم�ص بو�شاطة م�شرية

قائد ال�شب�شي: ت�شريحات املرزوقي ف�شيحة وو�شمة عار

منع عراك بني نائب اأردين واآخر اإ�شرائيلي
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

م�سعى  يف  اأم�����س  نتانياهو  بنيامني  ال�سرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  تدخل 
التوجه  م��ن  اإ�سرائيلياً  نائباً  وم��ن��ع  الأردن،  م��ع  التوتر  زي���ادة  لتجنب 
الأردين دعاه  النواب  ملنازلة نائب يف جمل�س  البلدين  اىل احل��دود بني 
للمواجهة بعد ت�سعيد لفظي. حدث الت�سعيد على خلفية مقتل اأردنيني 

بر�سا�س حار�س يف ال�سفارة الإ�سرائيلية يف 23 متوز يوليو.
واأعلن حزان املعروف بف�سائحه قبوله حتدي النائب الردين للمنازلة 
اأن  على  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  الفا�سلة  املنطقة  يف  ح�سني  امل��ل��ك  ج�سر  ق��رب 

يتاقيا �سباح الربعاء.
الت�سال بحزان  انه مت  بر�س  وكالة فران�س  اأبلغ  نتانياهو  ولكن مكتب 

ووجه اإليه الأمر بعدم التوجه اىل ج�سر اللنبي )امللك ح�سني(.
وقال حزان لذاعة اجلي�س ال�سرائيلي انه اقرتب من اجل�سر ولكنه مل 

يعرب اىل اجلانب الخر، نزول عند توجيهات نتانياهو.
جتمع منا�سرو النائب ال�سعود يف منطقة اليا�سمني يف �سرق عمان �سباح 

اأم�س ورافقوه اإىل ج�سر امللك ح�سني.
وقال ال�سعود يف ت�سجيل فيديو انت�سر على موقع في�سبوك، انا ذاهب اىل 

اجل�سر، واأريد ان اأخربكم ان هذا اجلبان تراجع عن قراره.

•• قندهار-اأ ف ب:

قافلة  م�ستهدفا  مفخخة  �سيارة  طالبان  من  انتحاري  فجر 
للقوات الجنبية املنت�سرة يف ولية قندهار امل�سطربة جنوب 
افغان�ستان ما اأوقع اإ�سابات، بح�سب م�سوؤولون. وقال املتحدث 
با�سم �سرطة املنطقة �سياء دوراين ان �سيارة مفخخة اقتحمت 
ق��اف��ل��ة ل��ل��ق��وات الج��ن��ب��ي��ة ح����واىل ال��ظ��ه��ر يف م��ن��ط��ق��ة دمان 

بقندهار.
واأكد حلف �سمال الطل�سي يف بيان تعر�س قافلة له لهجوم و 

وقوع �سحايا واإ�سابات دون اإعطاء تفا�سيل اأخرى.
وق���ال ���س��اه��د ع��ي��ان اإن���ه راأى اإخ����راج ث���اث ج��ث��ث م��ن اإحدى 

الليات.
وقال تاجر يدعى حممد عازم يف املكان لوكالة فران�س بر�س 

راأيت اآلية للقوات الجنبية م�ستعلة بعد الهجوم. وبعد فرتة 
هبطت مروحيات يف املنطقة، نقلت ثاث جثث كانت يف اللية 

وغادرت. كانت القافلة ت�سم ثاث األيات مدرعة.
وامل�����س��اب��ني حتى  ال�سحايا  ب��ع��دد  ر���س��م��ي  ت��اأك��ي��د  ي�����س��در  ومل 
قبل  ال�سحايا  بهويات  الناتو  ق��وات  ت�سرح  ل  وع���ادة  الن.. 
اباغ اأ�سرهم ومن ثم ي�سدر العان بعدد ال�سحايا وحالت 

امل�سابني ونوعية اإ�ساباتهم.
واأعلنت حركة طالبان التي تنت�سر ب�سكل كبري يف قندهار حيث 
ن�سية  ر�سالة  يف  الهجوم  عن  م�سوؤوليتها  اخل�سخا�س،  ينمو 

لوكالة فران�س بر�س.
التي  الطل�سي  احللف  لقوات  جديدة  �سربة  الهجوم  وميثل 
�سنوات  ع�سر  اأك��ر من  ا�ستمرت  اواخ��ر 2014 مهمة  انهت يف 

متوا�سلة يف اأفغان�ستان.

•• الفجر - تون�س - خا�س

يف اأّول تعليق له عن الت�سريحات 
الأخرية للرئي�س ال�سابق من�سف 
امل��رزوق��ي، ح��ول اأح��داث ال�سفارة 
الأمريكية، قال الرئي�س التون�سي 
حوار  يف  ال�سب�سي،  قائد  الباجي 
املحلية يف  ليدرز  به جملة  خ�ّس 
اأغ�سط�س  ل�سهر  اجلديد  عددها 
متثل  ال��ت�����س��ري��ح��ات  ه����ذه  اإّن   ،
م�سيفا  ع���ار  وو���س��م��ة  ف�سيحة 
تون�س  يحفظ  اأن  اهلل  من  نرجو 
من بع�س اأبنائها الذين ي�سيئون 

اإليها.
الزبيدي  ال����ك����رمي  ع���ب���د  وك������ان 
ال��دف��اع الأ�سبق ق��د حتدث  وزي��ر 
المريكية  ال�سفارة  اح���داث  ع��ن 
اإىل منت�سف  اأطوارها  التي تعود 
اأن  م���ع���ت���ربا   ،  2012 ���س��ب��ت��م��رب 
الأ�سبق  ال��رئ��ي�����س  ت�����س��ري��ح��ات 
املن�سف املرزوقي يف هذا الغر�س 
للحقيقة  وت������زوي������را  حت���ري���ف���ا 

وت�سويها للتاريخ.

على  ورد  م��ا  قطعيا  نفيا  ون��ف��ى 
رف�سه  وخا�سة   ، املرزوقي  ل�سان 

طلب اإنزال املارينز.
الزبيدي  ال���ك���رمي  ع��ب��د  وط���ل���ب 
املرزوقي،  عهد  يف  ال��دف��اع  وزي���ر 
اجلمهورية  رئ���ا����س���ة  م���ن  ط��ل��ب 
عن  ال�سرية  رف��ع  ال��دف��اع  ووزارة 
املكتوبة  وال��وث��ائ��ق  الت�سجيات 

اجلنود  اإن�������زال  امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ل��ف 
لاإعام  وتقدميها  المريكيني 
تتوقف  ومل  ال�����ع�����ام.  وال�����������راأي 
م���ط���ال���ب ال����زب����ي����دي ع���ن���د رف���ع 
حتقيق  بفتح  طالب  ب��ل  ال�سرية 
ال��ع�����س��ك��ري ب�ساأن  ال��ق�����س��اء  ل���دى 
امل��رزوق��ي يف برنامج  ما �سرح به 

�ساهد على الع�سر.

رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

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

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
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أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد
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نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات
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بعالقاتها  تقر  الدوحة 
الإره��اب��ي��ة طالبان  م��ع 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأقرت و�سائل اإعام قطرية 
بحركة  ال����دوح����ة  ب��ع��اق��ة 
اإرهابية،  امل�سنفة  ط��ال��ب��ان 
وذل����ك ع���رب و���س��ائ��ل اإع���ام 
ت�سدرت  اجنليزية،  قطرية 
قادة  ت�سريحات  عناوينها 

طالبان.
لكل  ا����س���ت���ن���ف���اره���ا  ورغ��������م 
اإن  اإل  ل��ل��ن��ج��اة،  ام��ك��ان��ات��ه��ا 
ال���دوح���ة ت���غ���رق ن��ف�����س��ه��ا يف 
واعتربت  اأزم��ات متاحقة، 
و���س��ائ��ل اإع�����ام ق��ط��ري��ة اأن 
فتح مكتب ُو�سف بال�سفارة 
للحركة  ال���ر����س���م���ي���ة  غ����ري 
الإرهابية، يف الدوحة �سمح 
ب��ت��ط��وي��ر م�������س���روع احل����وار 

الأفغاين.
و�سائل  حت���ت���ف���ي  وب���ي���ن���م���ا 
الإع����������������������ام ال�����ق�����ط�����ري�����ة 
بت�سريحات  الجن���ل���ي���زي���ة 
طالبان، انتقد دبلوما�سيون 
القطري  الإع��ان  غربيون 
بو�سفها خطوات اأحادية مل 
تكن جزءا من جهود دولية 
تقودها وا�سنطن وبكني مع 
لر�سم  الأفغانية  احلكومة 
خ��ارط��ة ط��ري��ق ل��ل�����س��ام يف 

اأفغان�ستان..

•• عوا�صم-وكاالت:

رو�سيا  اإن  �سحافية  م�سادر  قالت 
متار�س �سغوطاً كبرية على ف�سائل 
حم�س  مدينة  يف  معار�سة  �سورية 
يف  الت�سعيد  خف�س  اتفاق  لتوقيع 
امل��رة تريد  ه��ذه  املدينة، لكن  ري��ف 
مو�سكو اأن تكون العا�سمة امل�سرية 
الأمر  التوقيع،  مكان  هي  القاهرة 

الذي اأغ�سب تركيا.
اأحد ع�سر ف�سيًا مقاتًا  وحتّفظ 
ات��ف��اق خف�س  ري��ف حم�س على  يف 

الت�سعيد.
م�سودة  اأن  امل�������س���ادر  واأو�����س����ح����ت 
ب��ن��داً، لكن مت  الت��ف��اق تت�سّمن 14 
حذف فقرة كانت ف�سائل معار�سة 
اقرتحتها يف م�سودة �سابقة، وهي: 
ال��ت��زام رو���س��ي��ا م��ع ال��ط��رف الآخر 
ب����ج����دول زم����ن����ي حم������دد لإخ�������راج 
امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات الأج��ن��ب��ي��ة ك���اف���ة من 
�سوريا، ل�سيما التي حتمل �سعارات 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  تخالف  طائفية 

ال�سورية.
م�سودة  من  اأي�ساً  مو�سكو  وحذفت 
التزام  اإىل  دع����ت  ف���ق���رة  الت����ف����اق 
التطبيق  وحلفائه  ال�سوري  النظام 
ال�سارم لوقف الأعمال القتالية يف 

منطقة خف�س الت�سعيد.

الرو�سي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  وك�����ان 
����س���ريغ���ي لف��������روف ق����د اأع����ل����ن يف 
التا�سع ع�سر من ال�سهر املا�سي عن 
ت�سعيد  خف�س  منطقة  على  اتفاق 
ال�سرقية  الغوطة  ت�سمل  ج��دي��دة، 
وحم�س، يف الوقت الذي اأعلنت فيه 
يف  معركتها  اهلل  ح��زب  ميلي�سيات 

جرود عر�سال اللبنانية.
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى،  اأك�����دت م�سادر 
ال�سوري حلقوق  للمر�سد  موثوقة 
ال�����دويل  ال���ت���ح���ال���ف  اأن  الإن���������س����ان 

ا�ستعاد الأ�سلحة التي زود بها ثاثة 
ف�سائل يف اجلي�س احلر وهي قوات 
اأحمد العبدو وجي�س اأ�سود ال�سرقية 
العاملة يف  القريتني  �سهداء  ول��واء 

البادية واجلنوب ال�سوري.
ا�ستعاد  الدويل  التحالف  باأن  واأفاد 
�سروطه  رف�ست  بعدما  الأ�سلحة، 
عدم  راأ���س��ه��ا  وعلى  ال��دع��م  ملوا�سلة 
على  والرتكيز  النظام  ق��وات  قتال 
ق��ت��ال داع�����س واإر���س��ال ق���وات لقتال 

التنظيم يف الرقة واحل�سكة.

وا�سارت م�سادر اىل ان لواء �سهداء 
�سروط  رف�����س��ه  وب���ع���د  ال��ق��ري��ت��ني 
التنف  م��ع�����س��ك��ر  غ�����ادر  وا���س��ن��ط��ن، 
على احلدود ال�سورية - العراقية - 
الأردنية، ا�سافة اىل انتقاده ل�سمت 
امللي�سيات  ت��ق��دم  ع��ل��ى  ال��ب��ن��ت��اغ��ون 
ال�سورية  ال���ب���ادي���ة  يف  الإي����ران����ي����ة 
ومنعهم من �سد الهجوم الإيراين 

املتقدم على طريق دم�سق بغداد.
ي��ت��زام��ن ذل����ك م���ع دخ�����ول معركة 

الرقة مراحلها احلا�سمة.

•• عوا�صم-وكاالت:

اخلارجية  وزارة  يف  م�������س���وؤول  م�������س���در  ن���ف���ى 
الإخبارية  روي���رتز  وك��ال��ة  ن�سرته  م��ا  الكويتية 
لنقل  الكويتية  للمياه  اإي����ران  ا�ستخدام  ح��ول 
اإىل  ع�سكريني  وم�ست�سارين  اأ�سلحة  �سحنات 
احل��وث��ي��ني يف ال��ي��م��ن م��ن اأج���ل ال��ت��ح��اي��ل على 
املفرو�س من قبل حتالف  الأ�سلحة  نقل  حظر 
اململكة  تقوده  ال��ذي  اليمن  يف  ال�سرعية  اإع���ادة 

العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
وقالت وكالة النباء الكويتية ان امل�سدر اكد اأن 
ال�سيطرة  حتت  الكويت  لدولة  الإقليمية  املياه 
والإدارة  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ق��وة  ال��ت��ام��ة 
بجميع  املراقبة  وحتت  ال�سواحل  خلفر  العامة 
الو�سائل على مدار ال�ساعة واأنها مل تر�سد اأية 
اأن�سطة م�سبوهة يف املناطق البحرية التي حتت 
اىل  املختلفة  الإع���ام  و�سائل  داعيا  �سيطرتها 
حتري الدقة يف ن�سر مثل هذه الأخبار اخلاطئة 

وامل�سيئة.
نقًا عن  العربية  قناة  اأف��ادت  اخر  على �سعيد 
اأن  الريا�س  يف  رفيعة  مينية  �سيا�سية  م�سادر 
�سيعود  هادي  من�سور  عبدربه  اليمني  الرئي�س 
اإىل عدن خال الأي��ام القليلة املقبلة مع قرب 
جل�سات  عقد  ل�ستئناف  التح�سريات  اكتمال 
جمل�س النواب يف العا�سمة املوؤقتة عدن وذلك 
ب��ع��د ق����رار ال��رئ��ي�����س ه����ادي ن��ق��ل امل��ج��ل�����س من 

�سنعاء.
واأكدت امل�سادر اأن الرئي�س هادي �سيفتتح اأوىل 
الأممي  امل��ب��ع��وث  و�سيلتقي  ال���ربمل���ان،  جل�سات 
اإ���س��م��اع��ي��ل ول���د ال�����س��ي��خ اأح��م��د يف ع���دن خال 
ات�سالته  خالها  يتابع  والتي  املرتقبة  جولته 
مقرتحات  ب�ساأن  اليمنية  الأزم���ة  اأط���راف  م��ع 
امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات الن��ق��اب��ي��ة م��ن احلديدة  خ����روج 
وت�����س��ل��ي��م امل��ي��ن��اء ل��ط��رف ث��ال��ث لإدارت������ه حتت 
املالية  العائدات  وتوريد  املتحدة  الأمم  اإ�سراف 
احلكومة  ومتكني  املركزي،  البنك  اإىل  للميناء 

من دفع رواتب املوظفني املتوقفة منذ �سبتمرب 
العام املا�سي.

املبعوث  واأف��اد م�سوؤول حكومي ميني عزم  هذا 
القيام  اأح��م��د،  ال�سيخ  ول��د  اإ�سماعيل  الأمم���ي، 
ب��ج��ول��ة ات�����س��الت ج��دي��دة الأ���س��ب��وع اجل����اري، 
الأزمة  باأطراف  لالتقاء  الريا�س  من  يبداأها 

اليمنية، ومن ثم النتقال اإىل �سنعاء.
اأكد م�سوؤول يف الأمم املتحدة تف�سي  يف الأثناء 
وباء  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال�����س��ح��اي��ا،  ال��ت��ه��اب  م���ر����س 
الكولريا يف اليمن، الذي يعي�س يف ظل تدهور 
النظام  انهيار  ج��راء  الإن�ساين  للو�سع  م�ستمر 

ال�سحي و�سبكات املياه.
الأمم  ب���رن���ام���ج  م���دي���ر  ل��وت�����س��م��ا،  اأوك  وق�����ال 
موؤمتر �سحايف  اليمن يف  يف  الإمن��ائ��ي  املتحدة 
الأ�سبوعني  “خال  �سنعاء:  يف  الفيديو  ع��رب 
املا�سيني، نواجه تف�سي التهاب ال�سحايا، اإ�سافة 
اإىل وباء الكولريا، يف اأزمة �سحية جديدة تزيد 

من معاناة النا�س.

�لكويت تنفي ��ستخد�م مياهها �لإقليمية لنقل �لأ�سلحة

هادي يعود اإىل عدن قريبا لفتتاح جل�شات الربملان

هجوم انتحاري �شد قافلة للناتو يف افغان�شتان 
قوات اأمريكية تعاين موقع النفجار وحجم الأ�سرار يف قافلة الناتو  )رويرتز(

ع�������ش���رات امل�����ش��ت��وط��ن��ني 
الأق�شى ب��اح��ات  يقتحمون 

•• القد�س املحتلة-وام: 

امل�ستوطنني  ع�������س���رات  اق���ت���ح���م 
الأق�سى  امل�سجد  ب��اح��ات  ال��ي��ه��ود 
املبارك �سباح ام�س بحماية اأمنية 
الإ�سرائيلي  من �سرطة الحتال 
مل�ساعر  وا���س��ح  ا�ستفزاز  يف  وذل��ك 
امل�سجد  يف  وامل��راب��ط��ني  امل�سلمني 
الأق�سى املبارك. وقال �سهود عيان 
اإن 35 م�ستوطنا اقتحموا الأق�سى 
امل��غ��ارب��ة وق���د واجههم  ب���اب  ع��رب 

املرابطون بالهتافات والتكبري.
الإ�سرائيلي  الح����ت����ال  وي�����س��ن 
�سر�سة  ح���م���ل���ة  وم�������س���ت���وط���ن���وه 
لإق��ت��ح��ام الأق�����س��ى يف ذك����رى ما 
يطلقون عليه خراب الهيكل حيث 
اأك��ر من 1200 م�ستوطن  اقتحم 
ت�ستمر  ف��ي��م��ا   .. الأق�����س��ى  اأم�������س 
ح��م��ات الق��ت��ح��ام ل��ل��ي��وم الثاين 
على التوايل و�سط اجراءات اأمنية 

غري م�سبوقة.

خطر �لت�سعيد بات حقيقيا:
الكرملني يفقد الأمل يف التطبيع مع الوليات املتحدة.!

•• الفجر - خرية ال�صيباين

بعد العقوبات الأمريكية اجلديدة، اأجاب بوتني باأكرب 
ان  ي�سبق  مل  ام��ري��ك��ي��ني  لدبلوما�سيني  ط���رد  عملية 
احتفايل  بهرج  ولإ�سفاء  الثنائية.  العاقات  حتّملتها 
وانت�ساري على هذه العقوبة، انتظر الرئي�س الرو�سي 
الع�سكرية  بالبحرية  الحتفال  يوم  يوليو،   30 الأح��د 
الرو�سية، ليتوىل الإعان عن تلك اخلطوة، حيث كانت 
يومها  ال��رو���س��ي،  الأ���س��ط��ول  موطن  بطر�سربج،  �سان 
م�سرحا لأ�سخم ا�ستعرا�س ع�سكري مل ت�سهده املدينة 
التلفزيون  ب��ث  وق��د  ال�سوفياتي.  الحت���اد  نهاية  منذ 
ا�ستعرا�س  مع  بالتوازي  ال�ستعرا�س،  ذاك  الر�سمي 
طرطو�س، �سوريا، و�سيبا�ستوبول يف �سبه جزيرة القرم، 

لبراز قدرات امتداد البحرية الرو�سية.
الذي  ب��وت��ني،  لفادميري  بالن�سبة  مهمة  املظاهر  ان 
بنى �سعبيته على وعد اأن ُيعيد رو�سيا قوة عظمى قادرة 
اقرتاب  ومع  املتحدة.  الوليات  وجه  الوقوف يف  على 
اأ�سبح   ،)2018 )م��ار���س  الرئا�سية  النتخابات  موعد 
ف���ادمي���ري ب��وت��ني اأق����ل م��ي��ا ل��ت��ق��دمي ت���ن���ازلت على 

ال�ساحة الدولية. 
يذكر انه يف نهاية عام 2016، قبل نقل ال�سلطة لدونالد 
الدبلوما�سيني  م��ن   35 اأوب���ام���ا  ب����اراك  ط���رد  ت��رام��ب، 
يف  الرو�سي  التدخل  من  انتقاما  وا�سنطن  يف  الرو�س 

حملة النتخابات الرئا�سية المريكية.
توقيع  قبل  حتى  ق���راره  الرو�سي  الرئي�س  اتخذ  لقد 
ن��ظ��ريه دون��ال��د ت��رام��ب ع��ل��ى ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات الذي 
ي��ب��نّي م��دى التجاهل الذي  ال��ك��ون��غ��ر���س، وه���ذا  اأق���ره 
بات ميار�سه. “بوتني فقد كل اأمل ب�ساأن قدرة ترامب 
اأجل  م��ن  امل�����س��ادة،  ال�سلطات  نظام  على  ال�سيطرة  يف 
الأمريكي”، يقول  الدميقراطي  النظام  الهيمنة على 
يف  كارنيغي  م��رك��ز  يف  اخل��ب��ري  كولي�سنيكوف،  اأن���دري 

مو�سكو.              )التفا�سيل �س11(

التاآمر  ولي�ص  التعاون  ال�شي�شي: 
اأ���ش��ا���ص ���ش��ي��ا���ش��ت��ن��ا اخل��ارج��ي��ة

•• القاهرة -وام:

الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�س  اأك��د 
ال�سي�سي اأن �سيا�سة باده اخلارجية 
تقوم على التعاون من اأجل البناء 
والتنمية ولي�س التاآمر اأو التدخل 

يف �سئون الدول الأخرى.
ام�س  ا�ستقباله  خ���ال  ذل���ك  ج���اء 
ع��ي�����س��ى ج������اد اهلل وزي����ر  ب���������س����ارة 
ال��ت�����س��ادي. وق���ال ال�سفري  ال��دف��اع 
با�سم  امل����ت����ح����دث  ي���و����س���ف  ع������اء 
اجلانبني  اإن  امل�����س��ري��ة  ال��رئ��ا���س��ة 
بالتعاون  الرت����ق����اء  ���س��ب��ل  ن��اق�����س��ا 
الفرتة  خ��ال  والأم��ن��ي  الع�سكري 
امللفات  بع�س  اإىل  وتطرقا  املقبلة 
الأفريقية ذات الهتمام امل�سرتك. 
واأعرب امل�سرول الت�سادي عن تقدير 
ب��اده ل��دور م�سر على ال�ساحتني 
اإىل  م�سريا  والأفريقية..  العربية 
التعاون  تكثيف  على  ت�ساد  حر�س 
القاهرة  مع  والتن�سيق  الع�سكري 
يف جمال مكافحة الإرهاب وتاأمني 
واإح���ك���ام ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى احل���دود 
وال�ستفادة من اخلربة امل�سرية يف 

هذه املجالت. 
خا�سة يف �سوء التحديات امل�سرتكة 
يف  اأخ���ذا  ال��دول��ت��ان  تواجهها  التي 
العتبار ما ت�سهده ليبيا ومنطقة 

ال�ساحل من عدم ا�ستقرار.

النائب الأردين ال�سعود يتحدث لل�سحفيني  )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
اإ�شالمية دبي توحد اأ�شعار الأ�شاحي ملو�شم 1438ه�

•• دبي-وام:

بدبي  اخل��ريي  والعمل  الإ�سامية  ال�����س��وؤون  دائ���رة  ح��ددت 
يف  العاملة  اخل��ريي��ة  اجلمعيات  م��ع  عقدته  اجتماع  خ��ال 
الإمارة وخارجها مبقرها الرئي�سي يف املمزر اأ�سعار الأ�ساحي 
ملو�سم 1438ه� خارج الدولة ب� 350 درهما و 550 درهما 

داخل الدولة.
واأ�ساليب عملها وو�سائل  املعتمدة  املقا�سب  كما مت مناق�سة 
اإجناح املبادرة وذلك خدمة للجمهور واإ�سعادا لهم من خال 
ومتميز.  مي�سر  ح�ساري  باأ�سلوب  اخل��دم��ات  اأرق��ى  تقدمي 
واأو�سح اأحمد حممد احلبتور مدير اإدارة املوؤ�س�سات اخلريية 

بالإنابة ان اللقاءات التي تنظمها الدائرة ملمثلي املوؤ�س�سات 
امل�ساريع  ك��ف��اءة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  واجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة 
اخلريية على امل�ستويني الداخلي واخلارجي وحتقيق زيادة 
املوا�سم  يف  ول�سيما  اجلمعيات  وفاعلية  املتعاملني  ر���س��ا 
اإي�سالها اإىل  الدينية كاأداء الأ�ساحي عن امل�سلمني وكذلك 
م�ستحقيها من املحتاجني.. منوها اأن توحيد اجلهود ي�سهم 
ن�ساطها  ويظهر  اجلمعيات  ح��ول  املتعاملني  ثقة  ك�سب  يف 
اخلدمات.  تقدمي  يف  م�سداقيتها  من  ويعزز  متميز  ب�سكل 
ملبادرة  ال�سابقة  ال�سنوات  اإح�سائيات  الجتماع  وا�ستعر�س 
ذبح الأ�ساحي خارج الدولة وداخلها والأ�ساحي التي تذبح 

خارج الدولة وتوزع داخلها .

ويف خ���ت���ام الج���ت���م���اع مت ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه���م���ي���ة الل���ت���زام 
اجلودة  على  واملحافظة  لاأ�سحية  ال�سرعية  باملوا�سفات 
ال�سامة  معايري  وف��ق  قبولها  وح�سن  انتقائها  يف  العالية 

البيئية املعتربة.
ح�سر الجتماع ممثلون عن هيئة الهال الأحمر الإماراتي 
فرع دبي وجمعية بيت اخلري وجمعية دبي اخلريية وجمعية 
الإح�سان اخلريية وجمعية دار الرب و�سركة عبد اهلل العور 
العنود  و�سركة  للموا�سي  الإم��ارات  و�سركة  العامة  للتجارة 
الرحمة  وجمعية  التعاونية  ال�سارقة  وجمعية  للموا�سي 
ل��اأع��م��ال اخل��ريي��ة وع����دد م��ن الإداري������ني وامل�����س��وؤول��ني يف 
امل�ساريع اخلريية ومتابعتها وتطويرها على نطاق الدائرة.

رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ص مقدونيا بيوم اجلمهورية

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س 
الدكتور جورج اإيفانوف رئي�س جمهورية مقدونيا مبنا�سبة ذكرى يوم اجلمهورية.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س الدكتور جورج اإيفانوف.

بعثة العطاء لزايد اخلري تنجز 40 خميما طبيا يف ال�شودان ا�شتفاد منها ن�شف مليون طفل وم�شن

تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  ا���س��ت��ط��اع��ت  وال��ت��ي 
املايني  اإىل  الو�سول   2000 عام 
من الب�سر من خال حملة العطاء 
تر�سيخ  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  املليونية 
التطوعي  وال��ع��م��ل  ال��ع��ط��اء  ثقافة 
امل��ج��ت��م��ع بغ�س  ف��ئ��ات  يف خم��ت��ل��ف 

الرئي�س  ال�سامري  ع��ادل  الدكتور 
العطاء  زاي�����د  مل����ب����ادرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
من  ا���س��ت��ف��اد  الطبية  امل��خ��ي��م��ات  اأن 
والعاجية  الت�سخي�سية  براجمها 
األف   500 والوقائية ما يزيد عن 

طفل وم�سن يف ال�سودان.

و�سيدلية  رع��اي��ة  ووح����دات  طبية 
اأ�سعة  وق�����س��م  خم��ت��رب  اإىل  اإ���س��اف��ة 
لتوليد  ووح�������دة  ���س��ي��ان��ة  وق�������س���م 
اأجل  ذات  طبية  واإم����دادات  الطاقة 

حمدد.
ولفت اإىل اأن املهام الن�سانية ملبادرة 

اأو  اأو اجل��ن�����س  ال���ل���ون  ال��ن��ظ��ر ع���ن 
ال�����ع�����رق وال�����ت�����ي ����س���ك���ل���ت من���وذج���ا 
قبل  م��ن  يحتذى  ومبتكرا  مم��ي��زا 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 

حمليا وعامليا.
واأك�������د ج������راح ال���ق���ل���ب الإم�����ارات�����ي 

املخيمات  ت���ل���ك  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
بعيادات  جت���ه���ي���زه���ا  مت  ال���ط���ب���ي���ة 
ي�سم  متحرك  وم�ست�سفى  متنقلة 
للرعاية  واأق�������س���ام���ا  ���س��ري��را   15
ال�سحية الأولية والعناية الطارئة 
اأدوات  تعقيم  وم��ع��دات  واجل��راح��ة 

العطاء املليونية تاأتي يف اإطار توثيق 
املوؤ�س�سات  ب���ني  امل�����س��رتك  ال��ع��م��ل 
الإماراتية  والإن�����س��ان��ي��ة  ال�سحية 
برنامج  و����س���م���ن  وال���������س����ودان����ي����ة 
تطوعي �سنوي للو�سول اإىل مليون 
طفل وم�سن يف خمتلف املحافظات 

•• اخلرطوم-وام:

اأجنزت » بعثة العطاء لزايد اخلري« 
40 خميما طبيا يف خمتلف القرى 
ال�سودانية حتت ا�سراف فريق طبي 
اإطار  ���س��وداين تطوعي يف  ام��ارات��ي 
حملة العطاء املليونية وحتت �سعار 

»العطاء �سعادة«.
توجيهات  مع  ان�سجاما  ذل��ك  ياأتي 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
 2017 ب��اأن يكون ع��ام  حفظه اهلل 
ل��ل��خ��ري ومب���ب���ادرة م�سرتكة  ع��ام��ا 
دار الرب  العطاء وجمعية  من زايد 
وم��وؤ���س�����س��ة ب��ي��ت ال�����س��ارق��ة اخلريي 
ال�سعودية  امل�ست�سفيات  وجمموعة 
الأملانية وبرنامج المارات للتطوع 

املجتمعي والتخ�س�سي.
لفريق   « الن�����س��ان��ي��ة  امل���ه���ام   « ت��ع��د 
القرى  يف  الم����������ارات  م���ت���ط���وع���ي 
زايد  ملبادرات  ا�ستكمال  ال�سودانية 
العامل  دول  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ع���ط���اء 

يعك�س  وال��ذي  ال�سودانية  وال��ق��رى 
عمق العاقات التي تربط البلدين 
التطوعي  العمل  ويعزز  ال�سقيقني 
الطبية  ال�����ك�����وادر  ب����ني  امل�������س���رتك 
ومتكينها  وال�سودانية  الإم��ارات��ي��ة 
ع�������اج احل�������الت  ل���ل���م�������س���ارك���ة يف 
الربامج  وت��وف��ري  امل��ع��وزة  املر�سية 
العاجية للمر�سى يف منوذج مميز 
ل��ل��ع��ط��اء الن�������س���اين ان�����س��ج��ام��ا مع 
املغفور  قواعده  اأر�سى  ال��ذي  النهج 
ل���ه ال�����س��ي��خ زاي�����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل 
نهيان » طيب اهلل ثراه » وا�ستكمال 
وال��ع��ط��اء ل�ساحب  مل�����س��رية اخل���ري 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة » حفظه اهلل » 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي » 
رعاه اهلل » و �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

للقوات امل�سلحة.

اله�الل الأحم�ر ينج�ز اخلطة التدريبي�ة ملتطوع�يه خالل الن�شف الأول
•• اأبوظبي -وام: 

اأجن�������زت ه��ي��ئ��ة ال����ه����ال الأح���م���ر 
املتطوعني  اإدارة  ع��رب  الإم���ارات���ي 
الأول  ال����ن���������س����ف  خ���������ال  ب�����ه�����ا 
من  ع����������ددا   2017 ع��������ام  م������ن 
للمتطوعني  التدريبية  ال����دورات 
وذلك  الأح��م��ر  للهال  املنت�سبني 
التدريبية  الإدارة  خ��ط��ة  ���س��م��ن 
برامج  يف  امل���درج���ة  وال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 
الن�سف  خال  املتطوعني  تدريب 
ا�ستفاد  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول 
من  متطوعا   729 ح���وايل  منها 

اجلن�سني.
“22” حما�سرة  الهيئة  نفذت  و 

اأثناء  للمت�سررين  والج��ت��م��اع��ي 
ال���ك���وارث والأزم������ات ون��ت��ط��وع من 
والإدارة  الغري يف عام اخلري  اأج��ل 
امل��ت��ك��ام��ل��ة ل���ل���ط���وارئ والأزم��������ات 
واإدارة  ت��ن��ظ��ي��م  ودورة  وال����ك����وارث 
ودورة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات 

الت�سوير الفوتوغرايف. 
اإدارة  ت���ن���ظ���م  اأن  امل�����ق�����رر  وم������ن 
امل���ت���ط���وع���ني ب����ال����ه����ال الأح����م����ر 
التدريبي  املخيم  العام  ه��ذا  نهاية 
ال�سنوي لفريق الطوارئ والأزمات 
خاله  م��ن  و�سيتم  للهيئة  التابع 
املتاأهب  ال��ف��ري��ق  مت���ري���ن  ت��ن��ف��ي��ذ 
من  ال��ع��دي��د  اإىل  اإ����س���اف���ة   ”3“
الربامج التدريبية حل�سور املخيم 

قيم ومبادئ العمل الإن�ساين وروح 
املجتمعية  وامل�����س��وؤول��ي��ة  ال��ت��ط��وع 
الدولة  م��دار���س  طلبة  ن��ف��و���س  يف 
الطابي  الهال  ف��رق  من خ��ال 
مدار�س  يف  ت�سكيلها  ي��ت��م  ال��ذي��ن 
ال��دول��ة مطلع ك��ل ع��ام درا���س��ي .. 
عون  ج���ائ���زة  اإط������اق  اأن  م����وؤك����دا 
للخدمة املجتمعية التابعة للهيئة 
ياأتي  ال���دول���ة  م���دار����س  يف ج��م��ي��ع 
القيم  ل���ه���ذه  وا����س���ح���ا  ت��ر���س��ي��خ��ا 

واملبادئ.
الهيئة  اأن  اإىل  ال��ك��ع��ب��ي  اأ����س���ار  و 
مت����ت����ل����ك ك������������ادرا ت����دري����ب����ي����ا من 
الكفاءات  اأ����س���ح���اب  امل��ت��ط��وع��ني 
من  ال��ع��دي��د  يف  وامل��ت��م��ي��زة  العالية 

حتت عنوان “ اأعمل خريا وا�سنع 
فرقا “ يف عدد من جامعات الدولة 
وامل���وؤ����س�������س���ات احل���ك���وم���ي���ة وذل����ك 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر  ب��ه��دف 
يف عام اخلري ون�سر ثقافة التطوع 
وا����س���ت���ق���ط���اب ط���ل���ب���ة اجل���ام���ع���ات 

وموظفي املوؤ�س�سات احلكومية.
اخلطيبي  حم���م���د  را�����س����د  وق������ال 
املتطوعني  اإدارة  م��دي��ر  ال��ك��ع��ب��ي 
�سمن  تعمل  الإدارة  اإن  بالهيئة 
اأه��داف وا�سرتاتيجيات حمددة يف 
للتدريب  الت�سغيلية  اخلطة  اإط��ار 
ال��ت��ي ت��ع��ت��رب رك��ي��زة اأ���س��ا���س��ي��ة من 

ركائز العمل يف الإدارة.
و اأو�سح اأن الإدارة تركز على ن�سر 

املجالت وقالت : عملنا على ابرام 
�سراكات جمتمعية مع العديد من 
املوؤ�س�سات لتدريب كوادرنا املنت�سبة 
للهال الأحمر  .. واأو�سح اأن عدد 
الدورات التي نظمت يف هذا ال�ساأن 
بلغ “ 17 “ دورة تدريبية ا�ستفاد 

منها عدد “602” متطوع.
ت���رك���ز ال��������دورات امل����درج����ة خال 
ع���ل���ى   2017 اخل������������ري  ع������������ام 
م���و����س���وع���ات ال����ق����ان����ون ال������دويل 
الأولية  والإ����س���ع���اف���ات  الإن�������س���اين 
املجتمعي  الإ�����س����ع����اف  وب���رن���ام���ج 
امل�ستقبلي  مل�ساري  اأخ��ط��ط  وك��ي��ف 
العمل  يف  امل����ب����ادرة  اأخ���ل���ق  وك���ي���ف 
النف�سي  الدعم  واأ�ساليب  املوؤ�س�سي 

الهيئة  �سركاء  بالتعاون مع  وذلك 
التاأهب  جمال  يف  ال�سرتاتيجيني 

لرفع  تهدف  والتي  اجلن�سني  من 
جاهزية فريق الطوارئ والأزمات 

وجمابهة  ل��ل��ط��وارئ  وال���س��ت��ع��داد 
الأزمات .

جمل�ص �شباب �شرطة اأبوظبي يناق�ص اخلدمات املقدمة لأ�شحاب الهمم
•• ابوظبي - الفجر

ملجل�س  ح����واري����ة  ح��ل��ق��ة  ن��اق�����س��ت 
نادي  يف   ، اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  �سباب 
باأبوظبي  امل�سلحة  القوات  �سباط 
واخلدمات  امل����ب����ادرات  م���ن  ،ع�����دداً 
واملنت�سبني  للمتعاملني  امل��ق��دم��ة 

من ا�سحاب الهمم . 
ث�������اين بطي  ال���ع���م���ي���د  و�������س������ارك 
التدريب  اإدارة  م��دي��ر  ال�سام�سي 
احللقة  يف  اأب����وظ����ب����ي  ب�������س���رط���ة 
ا�ستف�سارات  على  ل��ل��رد  احل��واري��ة 
اأهميتها  م��وؤك��داً    ، الهمم  اأ�سحاب 
يف ت��ع��زي��ز ج��ه��ود  ال��ق��ي��ادة العامة 
التوا�سل مع  اأبو ظبي يف  ل�سرطة 
املنت�سبني و تبادل الآراء واخلربات 
التوا�سل  ثقافة  ،ون�سر  وامل��ع��ارف 
التطوير  ي�سهم يف  احل���وار مب��ا  يف 

والتحديث  .
واأع�������رب ع���ن ت���ق���دي���ره واع����ت����زازه 
الكوكبة  ه������ذه  م����ع  ل���ل���م�������س���ارك���ة 
الآراء  ل���ت���ب���ادل  امل��ن��ت�����س��ب��ني  م����ن 
لتو�سيات  و����س���وًل   وامل��ق��رتح��ات، 
ال�سرطي  ال��ع��م��ل  م�����س��رية   ت���ري 
والأمني مب�ساركة اأ�سحاب الهمم.

خ��ل��ي��ف��ة احلمريي  ال����رائ����د  واأك������د 
امل�������وارد  ت��خ��ط��ي��ط  اإدارة  م����دي����ر 
�سرطة  ح�����ر������س  ال�����ب�����������س�����ري�����ة،   
بالأفكار  اله��ت��م��ام  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 

واملجتمعي.
اأبوظبي  ���س��رط��ة  منت�سبو  وط���رح 
مقرتحاتهم،  الهمم  اأ�سحاب  من 
مبا  واح��ت��ي��اج��ات��ه��م   ، وتطلعاتهم 
التي  الإج�����راءات  تعزيز  يف  ي�سهم 
بيئة  يف  وت��ط��وي��ره،  عملهم  ت�سهل 
ع��م��ل  حت��ف��ي��زي��ة  حت��ر���س عليها 
القيادة العامة ل�سرطة  اأبوظبي .  
مهند�س  الدكتور  ال��رائ��د  واأو���س��ح 
رئي�س   ، ال���رحم���ي  اح��م��د حم��م��د 
جمل�س �سباب �سرطة اأبوظبي، باأن 
روؤية  جت�سيد  على  يعمل   املجل�س 
ابوظبي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
املو�سوعات  م��ن��اق�����س��ة  خ���ال  م���ن 
واملقرتحات التي  حتقق الأهداف 

يتما�سى  ب�سكل  تطويرها  واأ�س�س 
التي  ال��ت��ح��دي��ث��ي��ة  اخل���ط���ط  م����ع 

تنفذها �سرطة اأبوظبي .
واأ�ساد  امل�ساركون بالإجنازات التي 
حققها  اأ�سحاب الهمم يف خمتلف 
املجالت والتي تعد دليًا  على اأن 
الإجناز  حتقق  والإرادة  ال��ع��زمي��ة 
مواجهة  اإىل  الإن���������س����ان  وت����دف����ع 
ك��ل ال��ظ��روف وال��ت��ح��دي��ات بثبات، 
والغايات  الأه�����داف  اإىل  و����س���وًل  
اأه��م��ي��ة دعم  ال��ن��ب��ي��ل��ة ، م��وؤك��دي��ن 
املائمة  ال�سحية  البيئة  وتوفري 
لتطوير وت�سجيع قدرات  اأ�سحاب 
التي   امل���راك���ز وامل���واق���ع  ال��ه��م��م يف 

يعملون بها.

وامل��ق��رتح��ات ال��ه��ادف��ة ال��ت��ي تعزز 
اإىل   ،لف��ت��اً  التطلعات  حتقيق  م��ن 
�سباب  جم��ل�����س  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن 
ت��ه��دف اإىل رفع  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة 
ال�سعور  وتعزيز  ال�سعادة  م�ستوى 
بالإيجابية من قبل قطاع ال�سباب 
ال�سامة،  �سبل  اأق�����س��ى  ،وحت��ق��ق  
ليكونوا  لل�سباب  الفر�سة  وتتيح 
الأمنية  امل����ب����ادرات  اأ����س���ح���اب  ه���م 
وال�������س���رط���ي���ة، وو������س�����ع الآل�����ي�����ات 
يف  مب�ساركتهم  الكفيلة  وال��ربام��ج 
مراحل �سناعة القرار، وحتفيزهم 
واإتاحة  والإب�������داع  الب���ت���ك���ار  ع��ل��ى 
حتديد  يف  لاإ�سهام  لهم  الفر�سة 
ال�سرطي  العمل  تطوير  متطلبات 

والطموحات .
احلوارية   اجلل�سة  اأن  اإىل  م�سرياً 
اآراء  اإىل  ال���س��ت��م��اع  ع��ل��ى   رك����زت 
الأفكار،  ل��ت��ب��ادل  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب 
ل��ت��و���س��ي��ات ه��ادف��ة �سيتم  و����س���وًل 
اللجنة  ع��ل��ى  وع��ر���س��ه��ا  درا���س��ت��ه��ا 

التنفيذية يف �سرطة ابوظبي.
النقيب  احل���واري���ة  احل��ل��ق��ة  واأدار 
���س��ل��ط��ان ال�����س��ري��ف ع�����س��و جمل�س 
والإداري  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  �سباب 
ذي����ب����ان �����س����امل امل����ه����ريي الأم������ني 
لريا�سة  الم������ارات  لحت����اد  ال��ع��ام 
خدمات  اعتماد  وناق�ست   املعاقني 
العامة  ال���ق���ي���ادة  م���ن  خم�����س�����س��ة 
لهذه ال�سريحة الغالية يف  املجتمع 

واأعرب خالد الزعابي اإداري مدين 
مب���رك���ز ����س���رط���ة  اخل���ال���دي���ة عن 
�سكره وتقديره  ل�سرطة  اأبوظبي 
لعقد هذه  اجلل�سة احلوارية  التي 
اأ�سحاب  ل��ف��ئ��ة  ال��ف��ر���س��ة  اأت���اح���ت  
موؤكداً   ، مقرتحاتهم  طرح  الهمم 
ق���درات  ذوي  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  اأن 
اإىل توفري  ب��ح��اج��ة  ع��ال��ي��ة وه����م  
الأ�سا�سيات التي تتيح لهم الفر�سة 

لأداء عملهم والإبداع به.
موظفة  البلو�سي  �سيخة  اأك���دت  و 
ب�����س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي اأه��م��ي��ة  تعزيز 
تنظيم  ع���رب  ال���ت���وا����س���ل  م����ه����ارات 
كيفية  ح������ول  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  دورات 
التعامل مع املوظفني فئة اأ�سحاب 
الهمم وكيفية دعمهم وت�سهيل اأداء 
دورات  اإع���داد  واق��رتح��ت   ، عملهم 
اأ�سحاب  ل��ف��ئ��ة  خ��ا���س��ة  ت��دري��ب��ي��ة 

الهمم. 
ح�سر احللقة  احلوارية م�سوؤولني 
من  وع�����دد  ال�������س���ب���اب،  وزارة  م���ن 
م��ن��ت�����س��ب��ي ال����ق����ي����ادة ال���ع���ام���ة من 
اأ�سحاب الهمم واأع�ساء من جمل�س 
���س��ب��اب الإم������ارات وجم��ل�����س �سباب 
اإ�سارة  ومرتجم   ، ابوظبي  �سرطة 
للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  من 
الحتياجات  الإن���������س����ان����ي����ة وذوي 
م�سابقة  م��ن  �سيوف  و  ��ة،  اخل��ا���سّ
املهارات العاملية اأبوظبي 2017 .

اخلارجية والتعاون الدويل تفتتح مكتبا 
خا�شا خلدمة مواطني الدولة يف جورجيا

•• اأبوظبي -وام: 

اأعلنت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ام�س افتتاح مكتب خا�س برعاية 
مواطني دولة الإمارات املتواجدين يف جورجيا.

ودعت الوزارة مواطني الدولة املتواجدين يف جورجيا والراغبني باحل�سول 
املكتب  اإىل  التوجه  ال�سفر  ج���وازات  خدمات  اأو  القن�سلية  اخل��دم��ات  على 
اخلا�س برعاية املواطنني الذي يقع بفندق بالتمور يف العا�سمة اجلورجية 
تبلي�سي.. مو�سحة يف هذا ال�سدد اأنه مت تعيني �سعادة عبيد خليفة بخيت 

الكعبي قائما باأعمال �سفري الدولة يف جورجيا.
واأكدت الوزارة اأن افتتاح مكتب خا�س برعاية مواطني الدولة يف جورجيا 

يعك�س رغبة قيادة البلدين يف تدعيم التعاون وال�سراكة بينهما .
م�سرية اإىل اأن هذا القرار جاء لتعزيز العاقات بني البلدين ال�سديقني 

التي �سهدت تطورا كبريا يف خمتلف املجالت.
تت�سم  وودي��ة  متميزة  تاريخية  بعاقات  الإم���ارات وجورجيا  دول��ة  ترتبط 
بال�ستقرار مبنية على روح التفاهم والحرتام املتبادل والرغبة امل�سرتكة 
وتوجيهات  طموحات  يعك�س  مبا  بها  والرت��ق��اء  العاقات  ه��ذه  تطوير  يف 

القيادة العليا يف كا البلدين.
ودعت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل مواطني دولة الإمارات امل�سافرين 
خارج الدولة اىل الت�سجيل يف خدمة تواجدي عرب املوقع الإلكرتوين للوزارة 
اأو   UAE MoFA الذكي  التطبيق  اأو   ،www.mofa.gov.ae
التوا�سل مع مركز خدمة العماء على هاتف رقم 80044444..وملزيد 
اخلا�س  املتحرك  الهاتف  على  املبا�سر  التوا�سل  ميكنهم  املعلومات  م��ن 

باملكتب995+ 555 00 66 66.
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اأخبـار الإمـارات

 

�مل�ست�سفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

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

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

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

�ل�سارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
�م �لقيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
ر��س �خليمة 

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

�لفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 �مل�ست�سفيات �خلا�سة
�أبوظبى

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

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

�ل�سارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

�لعني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �بوظبى

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

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

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

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

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

�م �لقوين
�سيدلية احلرم                       7660292

�ل�سرطة / �ملطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

دفعة جديدة من املتدربني الق�شائيني تن�شم اإىل اأكادميية اأبوظبي الق�شائية
•• اأبوظبي-وام: 

املتدربني  من  العا�سرة  الدفعة  الق�سائية  اأبوظبي  اأكادميية  ا�ستقبلت 
الق�سائيني التي ت�سم 11 متدرباً ومتدربة من خريجي كليات القانون 

لالتحاق بربنامج تدريبي متطور ملدة عامني.
يف  الق�ساء  دائ���رة  وك��ي��ل  ال��ع��ربي  �سعيد  يو�سف  امل�ست�سار  ���س��ع��ادة  واأف����اد 
باهتمام  الق�سائية  اأب��وظ��ب��ي  اأك��ادمي��ي��ة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأب��وظ��ب��ي 
وقدرات  م��ه��ارات  ت�سقل  متطورة  تدريبية  ب��رام��ج  بتقدمي  الأك��ادمي��ي��ة 
املتدربني انطاقاً من توجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
الق�ساء  دائ��رة  الرئا�سة رئي�س  ال��وزراء وزير �سوؤون  نائب رئي�س جمل�س 

التخ�س�سية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  ال��ت��دري��ب  منهجيات  اأح���دث  باعتماد 
املعتمدة وفق اأرقى املعايري العاملية.

للمتدربني  املقدمة  الربامج  تنوع  العربي  يو�سف  امل�ست�سار  �سعادة  واأكد 
يف  العملي  والتدريب  التطبيقية  النظرية  الدرا�سة  لت�سمل  الق�سائيني 
املحاكم والنيابات اإىل جانب الزيارات امليدانية لفتاً اإىل اأهمية التدريب 
العملي يف تعزيز كفاءة املوارد الب�سرية يف جميع القطاعات حتقيقاً لروؤية 

حكومة اأبوظبي 2030.
امل��واط��ن��ة للعمل  ال��ك��ف��اءات  اإع����داد  الق�ساء على  دائ���رة  اأك���د ح��ر���س  كما 
اأعداد  رف��ع  اإىل  ال��رام��ي��ة  اإط���ار خطتها  وذل��ك يف  نيابة  ووك���اء  كق�ساة 
ينعك�س  مب��ا  الق�سائية  ال�سلطة  يف  املواطنني  النيابة  ووك���اء  الق�ساة 

ب�سكل اإيجابي على التنمية ال�ساملة التي تتبناها حكومة اأبوظبي لتعزيز 
كفاءات ومهارات الكوادر املواطنة يف خمتلف املجالت.

وتعمل الأكادميية على توفري جميع املتطلبات الفنية والعلمية والتدريب 
اأف�سل بيئة تعليمية مبا ي�ساعد املتدربني الق�سائيني  امليداين لتحقيق 
على  ق��ادرة  متمكنة  ق�سائية  كفاءات  وتخريج  ال�ساملة  ال�ستفادة  على 

تلبية احتياجات العمل يف الق�ساء والنيابة العامة يف اإمارة اأبوظبي.
ويركز الربنامج التدريبي على تنمية املهارات وبناء القدرات ال�سخ�سية 
وامل��ه��ن��ي��ة خ���ال ف���رتة ال��ت��دري��ب ع��رب م���واد ت��دري��ب��ي��ة ووح����دات حمددة 
تطوير  جانب  اإىل  متنوعة  تدريب  وو�سائل  وممار�سات  مناهج  تت�سمن 
املهارات التكنولوجية وغريها من املهارات النوعية التي ت�سهم يف تطوير 

الأداء.
درا�سية  ف�����س��ول  �ستة  ع��رب  ت��دري��ب��ي��اً  م�����س��اق��اً   40 ال��ربن��ام��ج  ويت�سمن 
ن�سبة  تبلغ  ح��ني  يف  باملائة   80 نحو  منه  العملية  التطبيقات  وت�سكل 
ي�سمن تطوير قدرات  وذلك مبا  باملائة   20 الأكادميي  النظري  املكون 
املتدربني واإعدادهم للعمل الق�سائي ب�سكل فاعل، واإعداد كوادر ق�سائية 
وطنية متميزة، قادرة علي تقدمي خدمات عدلية ناجزة عاملية اجلودة، 

وللنهو�س بالأداء املوؤ�س�سي ب�سفة عامة.
اأ�سهر تخ�س�سية  �ستة  ملدة  للزيادة  قابلة  ملدة عامني  الربنامج  وي�ستمر 
بعد  باأبوظبي  الق�سائي  ال�سلك  يف  بالعمل  اخلريجون  يلتحق  اأن  على 

اجتياز الربنامج التدريبي بنجاح.

عمار النعيمي يفتتح الن�شخة الرابعة من مهرجان ليوا عجمان للرطب

�سمن �إطار م�سوؤوليتها نحو تعزيز �سحة �ملجتمع ومب�ساركة 500 �سخ�س

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم م�شابقة للدراجات الهوائية والتزلج BMX يف حديقة العائلة

•• عجمان-وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
ح���اك���م عجمان  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
افتتح �سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
فعاليات  ام�س  التنفيذي  املجل�س 
الن�سخة الرابعة من مهرجان ليوا 

عجمان للرطب 2017 .
وت�����س��م ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��ام يف 
مركز الإم��ارات لل�سيافة وت�ستمر 
لثاثة اأيام - خم�سة اأركان ت�ستمل 
ت�سلط  جناحا   50 على اكر من 
ال�سوء على اأجود واأف�سل اأ�سناف 
واأن������واع متعددة  امل��ح��ل��ي��ة  ال��رط��ب 
خمتلفة  واأن�����واع  احلم�سيات  م��ن 
م���ن ال��ع�����س��ل وغ���ريه���ا وال���ت���ي قام 
امل�ساركون يف املعر�س من املزارعني 

املحليني بزراعتها وجني ثمارها .
ويهدف املهرجان اإىل اإحياء الرتاث 
والتقاليد  ب���ال���ع���ادات  والح���ت���ف���اء 
العريقة ومنح املواطنني واملقيمني 
والزوار فر�سة التعرف على اأهمية 
الزراعة  وق��ط��اع  ال��ن��خ��ي��ل  ���س��ج��رة 
واأنواع املحا�سيل الزراعية يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة يف اأجواء 
امل�سوقة  والفعاليات  باملرح  حافلة 

لكافة اأفراد العائلة.
واأ�ساد �سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
مهرجان  تنظيم  مببادرة  النعيمي 
تدل  وال��ت��ي  للرطب  عجمان  ل��ي��وا 
القائمني عليه لأهمية  على تفهم 
ال��ن��خ��ل��ة وال���ت���ي ت��ع��ت��رب اأح����د اأهم 
الأ�سيل  الإم��ارات��ي  ال��رتاث  ركائز 
حياة  يف  الإن�������س���ان���ي���ة  وال�����ذاك�����رة 
ال����ذي ي�سعى  الإم�������ارات  امل��ج��ت��م��ع 
جاهدا لتح�سني اأنواعها والرتقاء 

باإنتاجها .
امل�ستوى  ع����ل����ى  �����س����م����وه  واث�����ن�����ى 
والتنظيم الراقي للمعر�س والذي 
ي��ت��ط��ور ع��ام��ا ب��ع��د ع���ام م��ن حيث 
الإن��ت��اج واأن����واع ال��ت��م��ور خا�سة ان 
ال�����س��رك��ات الإم��ارات��ي��ة ال��ت��ي تهتم 
التمور  ان�����واع  وحت�����س��ني  ب���زراع���ة 
يف  الرائدة  ال�سركات  من  اأ�سبحت 
يناف�س  ان��ت��اج��ه��ا  وان  ال�����س��اأن  ه���ذا 
انتاج الكر من دول العامل موؤكدا 
ا�سبحت  احل���ال���ي���ة  الأج�����ي�����ال  ان 
اكر وعيا وتفهما لأهمية النخلة 
توجه  منهم  الكثري  وان  وانتاجها 
ملمار�سة الزراعة وخا�سة النخيل .

وقال اإن الحتفاء بالعادات العريقة 
والتقاليد كان اأحد الدوافع املهمة 
ا�ست�سافة  ع���ل���ى  ح����ف����زت  ال����ت����ي 
مهرجان ليوا عجمان حيث جاءت 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ن���ظ���م���ت 
)اك�سرتمي  ���س��رك��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الهوائية  للدراجات  م�سابقة  ب��ريو( 
والتزلج BMX �سارك فيها مئات 
من  ال�سن  وكبار  وال�سباب  الأطفال 
حيث   ، اأب��وظ��ب��ي  كورني�س  م��رت��ادي 
ال��ع��ائ��ل��ة على  اخ���ت���ي���ار ح��دي��ق��ة  مت 
الكورني�س مكانا لإقامة امل�سابقة مت 

جتهيزه لهذه الريا�سة ال�سيقة   .
وم�ساندة  دع��م  اأن  البلدية  واأك����دت 
والريا�سية  ال�����س��ح��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ي����اأت����ي ���س��م��ن اإط�������ار روؤي�������ة دائ�����رة 
وال��ن��ق��ل وبلدية  ال��ب��ل��دي��ة  ال�����س��وؤون 
امل�ستمر  و�سعيهما  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
ال�سحي  ال����وع����ي  م�����س��ت��وى  ل���رف���ع 
على  وحثهم   ، املجتمع  اأف���راد  ل��دى 

والتجدد.
املهرجان  افتتاح  فعاليات  وب���داأت 
بو�سول ويل عهد عجمان يرافقه 
النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ 
حاكم  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  مم���ث���ل 
واملالية  الإداري���ة  لل�سوؤون  عجمان 
لل�سيافة  الإم���������ارات  م���رك���ز  اإىل 
ا�ستقبالهما عدد من  حيث كان يف 
ال�����س��ي��وخ و����س���ع���ادة ���س��ال��ح حممد 
اجلزيري مدير عام دائرة التنمية 
�سامل  و�سعادة  بعجمان  ال�سياحية 
م�ست�سار  ال��ن��ع��ي��م��ي  اح����م����د  ب����ن 
عجمان  ح���اك���م  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
ل�سوؤون التعليم والعمال اخلريية 
امل�ست�سار  ام���ني  ع��ب��داهلل  و���س��ع��ادة 
ب���دي���وان احل���اك���م و���س��ع��ادة حممد 
الرئي�س  ن��ائ��ب  امل��ن�����س��وري  غ���امن 
ومدراء  الفوعة  ل�سركة  التنفيذي 
احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال���دوائ���ر 

وكبار امل�سوؤولني .
وق�����ام ���س��م��وه ب��ج��ول��ة ت��ف��ق��دي��ة يف 
اأرج����اء واأج��ن��ح��ة واأق�����س��ام املعر�س 
املزارعني  م��ع  والل��ت��ق��اء  املختلفة 

املهرجان  ورع�����اة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
الرئي�سيني على جهودهم ودعمهم 

ملهرجان ليوا عجمان للرطب.
ويف نهاية حفل الفتتاح كرم �سموه 
والتي  الداعمة  واملوؤ�س�سات  الرعاة 
للمهرجان  امل��ا���س��ي  ال��راع��ي  ت�سم 
الذهبي  وال��راع��ي  ال��ف��وع��ة  �سركة 
اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
وال����راع����ي ال��ف�����س��ي غ���رف���ة جت���ارة 
ليدا  ع���ج���م���ان ومت������ور  و����س���ن���اع���ة 
والراعي  للرتاث  ال�سارقة  ومعهد 
موا�سات  م��وؤ���س�����س��ة  ال��ل��وج�����س��ت��ي 

عجمان العامة.
وي�����س��م امل���ع���ر����س خ��م�����س��ة اأرك�����ان 
ال�سعبي ويهدف اىل  ال�سوق  الأول 
نزلء  واإن��ت��اج  املنتجة  الأ���س��ر  دع��م 
امل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��ق��اب��ي��ة يف ك���ل من 
اأب���وظ���ب���ي ودب����ي وع��ج��م��ان ورا�����س 
الرتاثية  القرية  والثاين  اخليمة 
واليدوي  الإن���ت���اج احل���ريف  وت�����س��م 
الرتاثي من اأجزاء النخلة املختلفة 
ال�سارقة  ومعهد  عجمان  ومتحف 
ل������ل������رتاث.. ف���ي���م���ا مي���ث���ل ال���رك���ن 

وامل�ساركني العار�سني لأجود اأنواع 
الرطب واحلم�سيات والع�سل .

واط���ل���ع ���س��م��وه وم���راف���ق���وه خال 
املهرجان  حمتويات  على  اجل��ول��ة 
والتي تتنوع منتجاته من الرطب 
�سرح  اإىل  وا���س��ت��م��ع  واحل��م�����س��ي��ات 
واف م���ن امل�����س��وؤول��ني ع���ن امل����زارع 
الهتمام  ك��ي��ف��ي��ة  ح���ول  امل�����س��ارك��ة 
ب���ال���ن���خ���ل���ة وع������ن ع���م���ل���ي���ة زراع������ة 
والتاأكد  الرتبة  وفح�س  ال�ستات 
من عدم وجود طبقة �سلبة �سماء 
الرتبة  حت���ت  ك���ب���رية  ح���ج���ارة  او 
الرتبة  ه��ذه  ومعاجلة  ال�سطحية 
ح�سب  ال�ستات  م��واق��ع  وحت��دي��د 
امل�����س��اف��ات امل���وج���ودة ون��ظ��ام الري 
�سموه  وت��وق��ف  ال��رتب��ة.  وت�سميد 
خ��ال اجل��ول��ة يف اجل��ن��اح اخلا�س 
ب�����س��رك��ة ال��ف��وع��ة ك��م��ا اط��ل��ع على 
الرطب  ك�سوق  الأخ����رى  الأق�����س��ام 
الرتاثي  وال�����س��وق  واحل��م�����س��ي��ات 

وال�سوق ال�سعبي وغريها.
اجلولة  خ���ت���ام  يف  ���س��م��وه  وت���وج���ه 
بال�سكر اجلزيل اإىل اأع�ساء اللجنة 

الألعاب  وي��ق��دم  الأط��ف��ال  ال��ث��ال��ث 
تراثية  تثقيفية  وور����س  الرتاثية 
ويناف�س  الطبخ  ركن  والرابع  لهم 
فيه اأمهر الطهاة يف فنادق عجمان 
من  وم�ستوحاة  اط��ب��اق  لتح�سري 
ركن  واخل��ام�����س  النخلة  منتجات 
والع�سب  واحل��م�����س��ي��ات  ال���رط���ب 
امل����زارع����ون ببع�س  ف��ي��ه  وي�����س��ارك 
ان�����ت�����اج م����زارع����ه����م م�����ن ال���رط���ب 
يقام  فيما  والع�سل  واحلم�سيات 
يف نهاية كل يوم مزاد للم�ساركني 
يف امل���ع���ر����س ب���ع���د ت�����س��ل��ي��م اج����ود 
ويعود  واحلم�سيات  الرطب  اأن��واع 
اخلريية  اجلمعيات  ل�سالح  ريعه 
فعاليات  وت��ت�����س��م��ن   . ع��ج��م��ان  يف 
تبلغ  م�سابقات  تنظيم  امل��ه��رج��ان 
األ���ف   400 الج��م��ال��ي��ة  ق��ي��م��ت��ه��ا 
م�����س��اب��ق��ات خا�سة  وم��ن��ه��ا  دره�����م 
الغربية  الرطب يف منطقة  باإنتاج 
وم�سابقة  ال�����س��م��ال��ي��ة  وامل���ن���ط���اق 
والأفام  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�سوير 
والهواة  ل��ل��م��ح��رتف��ني  ال��ق�����س��رية 
ت��رب��ط��ه��ا عاقة  ال���ت���ي  وخ���ا����س���ة 
وال��ن��خ��ل��ة وغريها  الن�������س���ان  ب���ني 
حما�سرات  اإق��ام��ة  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 
والآفات  النخيل  اأن��واع  عن  يومية 
واملحافظة  النخيل  ت�سيب  ال��ت��ي 
املزارعني  وتوعية  املحا�سيل  على 
على  للحفاظ  العاملية  واملمار�سات 
النخلة وا�سناف الرطب املختلفة.

م���ن ج��ان��ب��ه اأع�����رب ���س��ع��ادة �سالح 
حم����م����د اجل������زي������ري م����دي����ر ع����ام 
دائ������رة ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ي��اح��ي��ة عن 
���س��ع��ادت��ه وامل�������س���ارك���ني ع��ل��ى جناح 
. م�سريا  امل��ه��رج��ان  اف��ت��ت��اح  ح��ف��ل 
ال��دورة قد ا�ستقطبت  اأن هذه  اىل 
جم��م��وع��ة خم��ت��ارة وم��ت��م��ي��زة من 
ب��زراع��ة النخيل  امل����زارع اخل��ا���س��ة 

واحلم�سيات.
واأك�����د ���س��ع��ادت��ه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة هذا 

لتوجيهات  تنفيذا  املهرجان  فكرة 
حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
الأعلى حاكم عجمان بالتعاون مع 

مهرجان ليوا للرطب .
اأن  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  �سمو ويل  واأك����د 
ال��دع��م وامل�����س��ان��دة امل��ت��وا���س��ل��ة من 
برئا�سة  ال��ر���س��ي��دة  ال���ق���ي���ادة  ق��ب��ل 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�ساهمت  للفعاليات  اهلل«  »حفظه 
ال�سوء  ب��ت�����س��ل��ط  اي��ج��اب��ي  ب�����س��ك��ل 
و�سجعت  الإم���ارات���ي  ال���رتاث  على 
 .. الأجيال  نفو�س  يف  اإحيائه  على 
لإجناح  املتوا�سلة  بالقيادة  م�سيدا 
يف  كانت  ���س��واء  املهرجان  فعاليات 
اأو يف اإمارة عجمان او اأي  اأبوظبي 

امارة اأخرى من اإمارات الدولة .
لو�سائل  ت�سريح  يف  ���س��م��وه  ودع���ا 
اإقامة  يف  ال�ستمرار  اإىل  الإع���ام 
ه��ذا امل��ه��رج��ان يف عجمان ك��ل عام 
متنوعة  ع���رو����س  ت��ق��دمي  ب��ه��دف 
حياة  يف  النخلة  اأهمية  على  تركز 
اأن  اإىل  م�����س��ريا   .. امل��ن��ط��ق��ة  اأه����ل 
ملتقى  مب���ث���اب���ة  ي���ع���د  امل����ه����رج����ان 
بزراعة  امل��ه��ت��م��ني  ب���ني  ل��ل��ت��ع��ارف 
واأفكارهم  اآرائهم  وعر�س  النخيل 
ل��ا���س��ت��ث��م��ار يف امل���ج���ال ال���زراع���ي 
والت�سنيع خا�سة اأن دولة الإمارات 
ت�ستهر باأنواع خمتلفة من التمور 

املتميزة بجودتها .
و�سدد �سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
ا�ستمرار  ����س���رورة  ع��ل��ى  ال��ن��ع��ي��م��ي 
والتوا�سل  والن�����س��ج��ام  ال��ت��ع��اون 
وامل�ساركة  امل�����س��رف��ة  اجل��ه��ات  ب��ني 
حتى ي�ستمر جناح املهرجان الذي 
يحققه كل عام وكان له اأبلغ الأثر 
امل�ستوى  بهذا  املهرجان  ظهور  يف 
فعالياته  ت��ر���س��ي��خ  ويف  ال����راق����ي 
والتطور  التميز  اإىل  به  والو�سول 

مفهوما  ي���ق���دم  ال�����ذي  امل���ه���رج���ان 
والتي  الرتاثية  لل�سياحة  جديدا 
تهدف اىل تعريف الزوار والأجانب 
ب��اأه��م امل���وروث���ات الإم���ارات���ي���ة كما 
الهوية  ع��ل��ى  ي�����س��اه��م يف احل��ف��اظ 
ومقومات  الأ���س��ي��ل��ة  الإم���ارات���ي���ة 
وجود الإن�سان الإماراتي وعاقته 

التاريخية ببيئته ومكانه.
هذه  على  الإق��ب��ال  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
فاقت  امل����ه����رج����ان  م�����ن  ال�����������دورة 
املهرجان  جلعل  ون�سعى  التوقعات 
حمطة رئي�سة يف جدول الفعاليات 

الر�سمية .
لفتا اإىل اأن املهرجان يجمع ع�ساق 
بهذا  واملهتمني  وال��رتاث  الأ�سالة 
الرث احل�ساري وذلك من خال 
التي  الفعاليات  م��ن  مم��ي��زة  ب��اق��ة 

ت�ستهدف الزوار وعائاتهم.
رئي�س  اجل�������س���م���ي  ����س���ع���ود  وق�������ال 
اإن   : للمهرجان  املنظمة  اللجنة 
املهرجان  افتتاح  م��ن  الأول  ال��ي��وم 
����س���ه���د جن����اح����ا ب�����اه�����را ون���ت���وق���ع 
الزوار  من  كبرية  اأع���داد  ا�ستقبال 
م�سريا   . امل���ه���رج���ان  اأي������ام  ط��ي��ل��ة 
مهرجان  مييز  م��ا  اأف�����س��ل  اأن  اإىل 
العرو�س  ل��ل��رط��ب  ع��ج��م��ان  ل��ي��وا 
ت��ن��ا���س��ب جميع  امل��خ��ت��ل��ف��ة وال���ت���ي 
لاأطفال  واخلا�سة  الأ�سرة  اأف��راد 
خمتلفة  ب��رام��ج  بتنظيم  و�سنقوم 
اجلمهور  ي�����س��ت��م��ت��ع  ل��ك��ي  ي��وم��ي��ا 
ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات امل�����س��وق��ة خ���ال اأي���ام 
م��ن جانبهم  ال��ث��اث��ة.  امل��ه��رج��ان 
املهرجان  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  اأع�����رب 
احلدث  ي�ساهم  ان  يف  اأم��ل��ه��م  ع��ن 
يف توعية املزارعني بطرق الزراعة 
احلديثة والعناية باأ�سجار النخيل 
حتى تكون م�سدر دخل جيد لهم 
باأ�سناف  وحتفيزهم على الرتقاء 
اأجود  م��ن  لتكون  الإم�����ارات  مت��ور 

التمور على م�ستوى العامل.

واملجتمعية  ال�سحية  الفعالية  هذه 
الفعالية  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأ����س���اف���ت   .
ا�ستهدفت  تعزيز ممار�سة الريا�سة 
ال�����س��ب��اب، وحتفيزهم  ب��ني  ال��ب��دن��ي��ة 
على ركوب الدراجات اخلا�سة بهم، 
التناف�سية  امل���ه���ارات  وت��ع��ل��م  ف��ه��م  و 
لركوب الدراجات الهوائية، وتوعية 
اأ�سلوب حياة  اجلمهور باأهمية اتباع 
ون�سر  وت��ع��زي��ز   ، و���س��ح��ي  ري��ا���س��ي 
ال�سباب  بني  والتناف�س  الفريق  روح 
املت�سابقني، واحل�سول على مهارات 
ال���دراج���ني املحرتفني  ج��دي��دة م��ن 
ال��ن��ف�����س لدى  ال��ث��ق��ة يف  وت��ع��زي��ز   ،

ال�سباب والأطفال .
احتوت  امل�سابقة  اأن  بالذكر  اجلدير 

والتفاعل  املجتمع  جت��اه  والل��ت��زام 
القطاع  م��وؤ���س�����س��ات  م��ع  وال�����س��راك��ة 
اخلا�س لرت�سيخ قيم �سحية �سليمة 

التي  الريا�سية  الأن�سطة  ممار�سة 
ت���ع���زز م����ن ق����درات����ه����م ال�����س��ح��ي��ة ، 
املنهجية  ع��ل��ى  الفعالية  ت��ع��رب  ك��م��ا 

وامل�����ب�����ادرات ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ع��زي��ز قيم 
امل�سوؤولية املجتمعية .

و����س���م���ن ه������ذا الإط����������ار اأو����س���ح���ت 
ا�ستطاعت  امل�����س��اب��ق��ة  اأن  ال��ب��ل��دي��ة 
�سخ�س   500 من  اأك��ر  ا�ستقطاب 
تراوحت اأعمارهم بني �سن الطفولة 
�ساركوا  ال�سن  كبار  وحتى  وال�سباب 
، وق���د ر�سدت  ال��ف��ع��ال��ي��ة  اإجن����اح  يف 
البلدية جوائز حتفيزية وت�سجيعية 
 ، وامل�ساركني  الفائزين  للمت�سابقني 
والآمنة  املثالية  البيئة  وف��رت  كما 
الدعم  خ��ال  م��ن   ، امل�سابقة  ل��ه��ذه 
�سركة  ق��دم��ت��ه  ال�����ذي  ال��ل��وج�����س��ت��ي 
اك�����س��رتمي ب����ريو  ، وجت����اوب اأف����راد 
املجتمع من مرتادي الكورني�س مع 

ال�سحي  التثقيف  على  والتحفيز   ،
جديدة  �سحية  مفاهيم  وت��ر���س��ي��خ 
وع�����س��ري��ة لأ���س��ل��وب ومن���ط احلياة 
ال�سحي  التوازن  من خال حتقيق 
�سحة  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  ال����ذي 
املجتمع . وت�سمل منهجية امل�سوؤولية 
اأبوظبي  بلدية مدينة  املجتمعية يف 
عديدة  جم���الت  يف  ال��ع��م��ل  فل�سفة 
وال�سامة  وال�����س��ح��ة  البيئة  منها 
والعاملني  وال�����س��رك��اء  وامل��ج��ت��م��ع   ،
، وت��ط��ب��ي��ق امل���م���ار����س���ات ال��ع��امل��ي��ة ، 
وتو�سيع خارطة التفاقيات اخلا�سة 
ب��ت��ع��زي��ز امل�������س���وؤول���ي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ، 
وحتقيق   ، اخل��رباء  من  وال�ستفادة 
معايري ال�ستدامة ،وتنفيذ الربامج 

وحتديات  م���واج���ه���ات  ع��ل��ى  ك��ذل��ك 
اك�س(  اأم  )ب����ي  ري���ا����س���ة  جم����ال  يف 
وه���و اخ��ت�����س��ار ل��ا���س��ت��ع��را���س احلر 
بالدراجات الهوائية، حيث مت تنظيم 
منتزه  يف  املت�سابقني  ب��ني  التناف�س 
ال��ك��ورن��ي�����س مب�ساركة  ع��ل��ى  ال��ت��زل��ج 
الذين  املتحم�سني  ال�سباب  ع�سرات 
اأبدوا مهارات فائقة يف هذه الريا�سة 

ال�ستعرا�سية املثرية.
ت���اري���خ���ي���ا ب���������داأت ري����ا�����س����ة رك�����وب 
ال�ستعرا�سية  الهوائية  ال��دراج��ات 
بي اإم اإك�س  يف اأوائل العام  1970 
المريكية،  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  يف 
عرب  انطاق  وا�سع  بانت�سار  وحظيت 

بلدان العامل اأجمع .
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اأخبـار الإمـارات
اختتام برنامج اأ�شدقاء ال�شرطة ال�شيفي يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ال�سيخ  اأك��ادمي��ي��ة  مبقر  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  اختتمت 
ال�سيفي  الربنامج  فعاليات  باأبوظبي  للبنني  اخلا�سة 
“ الذي ا�ستفاد منه 444 من اأبناء  ال�سرطة  “ اأ�سدقاء 
وب��ن��ات ال�����س��ب��اط و���س��ب��اط ال�����س��ف وامل��دن��ي��ني العاملني 
اأبوظبي.  يف  الأخ����رى  امل��دن��ي��ة  وال��ق��ط��اع��ات  ال�سرطة  يف 
املالية  قطاع  مدير  النعيمي  �سيف  �سعيد  العميد  اأك��د  و 
اهتمام  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  يف  واخل��دم��ات 
والربامج  الأن�سطة  جلميع  ودعمها  ال�سرطية  القيادة 

ال��ه��ادف��ة ال��ت��ي ت�����س��ه��م يف ت��ر���س��ي��خ ال��ق��ي��م ال��ن��ب��ي��ل��ة لدى 
الن�سء.   

واأ�سار النعيمي خال لقائه امل�ساركني يف فعاليات الربنامج 
اإىل اأن الربنامج �سقل مهارات الأبناء وعمل على تنمية 
من  جمتمعهم  يف  يفيدهم  ما  نحو  ووجههم  اإبداعاتهم 

خال تر�سيخ العادات الأ�سيلة يف نفو�سهم.
م�سريا اإىل  اأن امل�ساركني تعرفوا على الأمناط احلديثة 

يف املجالت التقنية مبا يخدم املجتمع .
وثمن النعيمي خال جولته يف املعر�س امل�ساحب الذي 
الجتماعية  والأن�����س��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ع���ددا  ت�سمن 

على  القائمني  جهود  الهادفة  والرتفيهية  والريا�سية 
تنفيذ الربنامج ال�سيفي .

و�ساهد العر�س الذي قدمه الأبناء امل�ساركون اإىل جانب 
التي  املو�سيقية  وال��ع��رو���س  والفنية  الرتاثية  الفقرات 

قدمتها مو�سيقى ال�سرطة وعرو�س الدبدوب املحببة  .
ال�سام�سي  بطي  خليفة  العميد  اخلتامي  احلفل  ح�سر 
ن��ائ��ب م��دي��ر ق��ط��اع امل��ال��ي��ة واخل���دم���ات وال��ع��م��ي��د �سيف 
ال�سام�سي مدير اإدارة املرا�سم والعاقات العامة بالقطاع 
و اأحمد ال�سحي نائب مدير اأكادميية ال�سيخ زايد اخلا�سة 

للبنني وعدد من ال�سباط واأولياء الأمور.

لبحث �آليات و�آفاق �لتعاون �مل�سرتك

البحرينية الإعالم  �شوؤون  وزارة  من  وفدًا  لالإعالم” ي�شتقبل  “الوطني 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اإبراهيم  من�سور  ���س��ع��ادة  ا�ستقبل 
املجل�س  ع�����ام  م���دي���ر  امل���ن�������س���وري 
رفيع  وف�������داً  ل����اإع����ام  ال���وط���ن���ي 
امل�ستوى من وزارة �سوؤون الإعام يف 
مملكة البحرين ال�سقيقة، برئا�سة 
بحر  عبدالرحمن  حممد  ���س��ع��ادة 
وكيل وزارة الإع��ام، وذل��ك �سباح 

اأم�س يف مقر املجل�س باأبوظبي.
لعمق  ت���رج���م���ة  ال�����زي�����ارة  وت����اأت����ي 
البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��ع��اق��ات 
امل�ستويات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ال�سقيقني 
التعاون  اآل��ي��ات  ولبحث  وال�سعد، 
امل�����س��رتك، والط���اع على خربات 
امل��ج��ل�����س ال��وا���س��ع��ة يف ت��ع��زي��ز دور 
اآخر  يواكب  الوطني، مبا  الإع��ام 
ال��ت��ط��ورات يف ال��ق��ط��اع، ك��م��ا بحث 
اللقاء دور و�سائل الإعام يف توعية 
مداركهم  وتو�سعة  املجتمع  اأف���راد 
الفاعلة  امل�ساركة  على  وحتفيزهم 

ب��ك��اف��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات، ����س���واء داخ���ل 
اإىل  اإ���س��اف��ة  اأو خ��ارج��ه��ا،  ال���دول���ة 
التفاعلية  وام”  “مبا�سر  خ��دم��ة 
التي تتيح للجماهري الطاع على 
والإقليمية  املحلية  الأخبار  اأحدث 
والعاملية حلظة بلحظة عرب �سا�سة 

اإلكرتونية تفاعلية.
وا����س���ت���م���ع ال����وف����د ال����زائ����ر خال 
عن  م��ف�����س��ل  ����س���رح  اإىل  ال����زي����ارة 
منهجية املجل�س الوطني لاإعام 
وطنية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
ل���ل���ن���ه���و����س ب���ق���ط���اع الإع����������ام يف 
�سورتها  وتعزيز  الإم�����ارات،  دول���ة 
مكانتها  وم���واك���ب���ة  الإي���ج���اب���ي���ة، 

املتميزة على خمتلف ال�سعد.
م��������ن ج������ان������ب������ه، ق�����������ال ������س�����ع�����ادة 
وكيل  ب��ح��ر،  حممد  عبدالرحمن 
مملكة  يف  الإع�����ام  ����س���وؤون  وزارة 
ال����زي����ارة يف  اإن ه����ذه  ال���ب���ح���ري���ن: 
فر�سة  ت�سكل  فهي  الأهمية،  غاية 
ل��ت��ب��ادل اخل����ربات والط�����اع على 

احلديثة  العمل  واآليات  املنهجيات 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ي��ت��ب��ن��اه��ا  ال���ت���ي 
يف  ب��ال��ق��ط��اع  للنهو�س  ل���اإع���ام، 

دولة الإمارات ال�سقيقة.
ونحن نعّول كثرياً على هذه الزيارة 
والعمل  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اأج���ل  م��ن 
تفعيل  يف  ي�����س��ه��م  مب���ا  امل�������س���رتك، 
فاعلة  اأداة  بو�سفه  الإع����ام  دور 
جمتمعاتنا  خل��دم��ة  وم��ت��ك��ام��ل��ة، 
وحت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف 

دول���ن���ا. ك��م��ا اأن���ن���ا ع��ل��ى ث��ق��ة تامة 
اأن هذه الزيارة �ستمهد لآفاق  من 
التكامل، بهدف تطوير  اأو�سع من 
�سبل التن�سيق والعمل امل�سرتك يف 

جميع املجالت الإعامية.
قام  جولة  على  ال��زي��ارة  وا�ستملت 
اأبناء  وك��ال��ة  ال��زائ��ر يف  ال��وف��د  بها 
الإمارات )وام(، اطلع خالها على 
جتربة الوكالة الريادية يف اعتماد 
وال�ستفادة  امل���م���ار����س���ات  اأف�������س���ل 

الإعامية  التقنيات  اأح����دث  م��ن 
ل���ت���غ���ط���ي���ة ج����م����ي����ع ال���ف���ع���ال���ي���ات 
والأحداث ال�سيا�سية والجتماعية 
املحلية  وال��ري��ا���س��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
وتوفري  وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا،  واخل��ارج��ي��ة 
وتوزيعها  الإخ���ب���اري���ة  ال��ت��غ��ط��ي��ة 
ع���ل���ى خم��ت��ل��ف و����س���ائ���ل الإع������ام 
الدولة  داخ��ل  وامل�سرتكني  املحلية 
الوفد �سحيفة  زار  وخارجها. كما 
الحتاد وقناة �سكاي نيوز عربية.   

يف حتقيق التنمية امل�ستدامة. 
اللقاء،  خ����ال  امل��ن�����س��وري  واأك������د 
تقدمي  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  امل��ج��ل�����س  اأن 
اجلهات  لكافة  الإع��ام��ي  ال��دع��م 
الدولة،  يف  احلكومية  واملوؤ�س�سات 

ون����ق����ل جت�������ارب دول�������ة الإم���������ارات 
م�سريتها  يف  تبنتها  التي  املتميزة 
كما  ال�����ع�����امل.  اإىل  احل���������س����اري����ة 
ا����س���ت���ع���ر����س اأح��������دث امل���م���ار����س���ات 
والتقنيات التي تبنتها وكالة اأنباء 

الإم��ارات “وام” يف نقل املعلومات 
تطبيق  منها  ال�سحفية،  والأخبار 
يعزز  الذي  الذكي،  وام”  “حمرر 
م��ن ق���درة م��ن��دوب��ي ال��وك��ال��ة على 
اإر�سال التغطيات اخلربية املتعلقة 

بر�مج متنوعة و�أن�سطة ثقافية وترفيهية مميزة

�شواعد اخلري التطوعي تدعم فعاليات مدينة ال�شباب براأ�ص اخليمة

�شرطة راأ�ص اخليمة توؤكد على مراعاة حقوق امل�شاة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

قّدم فريق �سواعد اخلري التطوعي بدائرة حماكم راأ�س اخليمة جملة من 

الوطني  الربنامج  م��ب��ادرات  اإح��دى  ال�سباب  مدينة  يف  املتنوعة  الفعاليات 
لاأن�سطة ال�سيفية �سيف بادي لعام 2017، والتي تنظمها الهيئة العامة 
لرعاية ال�سباب والريا�سة، حتت رعاية �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر 
ترفيهية  برامج  تقدمي  والتي متثلت يف  اخليمة،  راأ���س  القا�سمي ويل عهد 

وم�سابقات ثقافية متنوعة مما كان لها بالغ الأثر يف اإدخال ال�سعادة وال�سرور 
اإىل قلوب ال�سغار والكبار من املواطنني واملقيمني من كا اجلن�سني.

واإخراجها  ال�سباب  مدينة  فعاليات  بتنظيم  التطوع  يف  الفريق  �سارك  كما 
وذلك  فيها،  امل�ساركني  ع��دد  وزي���ادة  الفعالية  حجم  لكرب  املطلوب  بال�سكل 

انطاقا من دوره اخلدمي واملجتمعي لكافة اأفراد املجتمع، وخ�سو�سا فئة 
تندرج  فيما  ال�سيفية،  العطلة  فراغهم يف فرتة  اأوق��ات  ال�سباب، ل�ستغال 
هذه امل�ساركة للفريق �سمن الفعاليات واملبادرات التي يطلقها يف عام اخلري، 
والتي ي�سارك يف تنظيمها والتعاون بها �سواء على م�ستوى الإمارة اأو الدولة، 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

املجتمعية  ال�سرطة  ف��رع  مدير  الزعابي  عبدالرحمن  عبداهلل  ال��رائ��د  اأك��د 
مبركز �سرطة الدقداقة ال�سامل براأ�س اخليمة اإىل اأن القيادة العامة ل�سرطة 
�سرطة  مبركز  بفرعيها  املجتمعية  ال�سرطة  بجهود  متمثلة  اخليمة  راأ���س 
املرور  اإدارة  مع  بالتعاون  ال�سامل  املدينة  �سرطة  ومركز  ال�سامل  الدقداقة 
والدوريات ، حر�ست على تقدمي كامل التوعية الازمة لل�سائقني للحد من 
، من خال تنفيذها للحملة  امل�ساة  التي ترتكب بحق  الت�سرفات اخلاطئة 

“بحذر وانتباه” واملتعلقة ب�ساأن حقوق امل�ساة وتعريفهم  التوعوية املرورية 
بالأماكن ال�سحيحة التي خ�س�ست ل�ستخدامها عند عبور الطريق ، والتي 
اأق�سى درج��ات المن وال�سامة واحلفاظ على  من �ساأنها تعزز من توفري 
ال�سائقني  وتاأهيل  توعية  يتم  وفيه  الوقائي  الأ�سلوب  با�ستخدام   ، الأرواح 

اأثناء قيادة مركباتهم  بالرتكيز على الأخطاء والت�سرفات التي يرتكبونها 
من اأجل منع تكرار املخالفات والتي يرتتب عليها خطورة لهم وللم�ساة اأو 
م�ستخدمي الطريق ، كما حتر�س �سرطة راأ�س اخليمة بجهاتها املعنية على 
تطبيق الرقابة املرورية و�سبط املخالفني للقانون والأنظمة وقواعد املرور 

، داعياً اجلميع باللتزام واتباع التعليمات .
حيث مت خال احلملة توزيع عدد من املطبوعات التوعوية باللغتني العربية 
والإجنليزية ومت تقدمي التوعية والإر�ساد الازمني لل�سائقني حول �سرورة 
حفاظاً  امل��رور  وعامات  قواعد  ومراعاة  وانتباه  بحذر  ملركباتهم   قيادتهم 
“امل�ساة”  الطريق  عابر  لهم حقوق  ، مو�سحني  امل�ساة وممتلكاتهم  حلقوق 
امل�ساة  اأح��وال  امل�سوؤولية ومراعاة  ال�سائق على قدر كاف من  ، ليكون بذلك 
ال�سامة  م��ن  اأك��رب  ق��در  حتقيق  اأج��ل  م��ن   ، وال�سحية  والعمرية  النف�سية 

املرورية .

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1808  جتاري جزئي 
حمل  جمهول  ���س.ذ.م.م  ال�ساحات  لتجميل  الزرق  الربيع  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2017/6/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
عليها  املدعي  بالزام  ����س.ذ.م.م  للتغليف  ل�سالح/املدينة  اع��اه  املذكورة  الدعوى 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ )36937 درهم( قيمة ال�سيكني رقمي:000326/000367 
امل�سحوبة على بنك دبي التجاري والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق 
كل �سيك وحتى ال�سداد التام ف�سا عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثاثمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة  . حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1639  مدين جزئي

ال��دي��ن حم��م��د خليل جم��ه��ول حمل  امل��دع��ي عليه / 1- ع���اء ع��ز  اىل 
القامة مبا ان املدعي/احمد تي�سري احمد ماح قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مببلغ وقدره )15450( درهم والر�سوم وامل�ساريف. 
�س   8.30 ال�ساعة   2017/8/6 امل��واف��ق  الح���د  ي���وم   جل�سة  لها  وح���ددت 
م��ن ميثلك  اأو  ب��احل�����س��ور  ف��اأن��ت مكلف  ل���ذا   Ch 1.B.10 ب��ال��ق��اع��ة 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2295  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  راجكو ترانكو�سو كو�ستا جيب كور�سنري  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �سركة دبي لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد 
املطوع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)11918( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق 
املعجل با كفالة.  وح��ددت لها جل�سة يوم  بالنفاذ  التام �سمول احلكم  ال�سداد  وحتى 
Ch 1.C.13 لذا فاأنت  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة  املوافق  2017/8/15    الثاثاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1324  جتاري كلي

املطرو�سي  املاجد  �سامل  �سيف  نبيلة   -2 ����س.ذ.م.م  اي��راين  اب�سار  مطعم   -1  / عليه  املدعي  اىل 
3- ح�سن غامر�سا بردبار جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري �س.م.ع 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سباغ  يو�سف  عبدالعزيز  احمد  وميثله:منى 
بالزام املدعي عليهم بالت�سامن بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )1.968.604.29( درهم والر�سوم 
ال��دع��وى وحتى  ت��اري��خ رف��ع  ب��واق��ع 12% م��ن  القانونية  امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة  وامل�ساريف وات��ع��اب 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق  
2017/8/28   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
ت�سلمت قو�ئم باأ�سماء �لفريق من كل مدر�سة

الرتبية توجه بت�شكيل فرق مدر�شية لتدريب الطلبة على الختبارات الدولية
•• دبي- الفجر

بت�سكيل فرق متخ�س�سه يف جميع  والتعليم موؤخراً،  الرتبية  وزارة  وجهت 
مدار�س الدولة، لتدريب وتاأهيل الطلبة والطالبات يف الفئة العمرية »15« 
وقت  ال��دول��ي��ة، يف  الخ��ت��ب��ارات  للمناف�سة يف  املطلوبة  امل��ه��ارات  على  ع��ام��ا، 
وذل��ك يف  امل�ستهدفة،   امل��دار���س  ا�سماء كل فريق يف  وقوائم  ك�سوف  ت�سلمت 
اإطار ال�ستعداد للدورة اجلديدة لختبارات » PISA«، املقرر انعقادها يف 
املدار�س  ادارات  للوزارة  طلبت من  لتعميم  ووفقا   .2018-2017 العام 
اأيهما اأكر فاعلية،  وتر�سيح رئي�س  اأو نائب مدير  ، تر�سيح مدير مدر�سة 

ال�����س��وؤون الأك��ادمي��ي��ة، ف�سا ع��ن تر�سيح معلم فعال لكل م��ادة من  وح��دة 
املواد التالية )اللغة العربية – الريا�سيات – العلوم(، كاأع�ساء لفريق كل 
مدر�سة، مع مراعاة اأن تكون اأولوية الختيار ملعلم من معلمي ال�سف التا�سع 
ثم العا�سر ثم احلادي ع�سر. وقالت وزارة الرتبية: �سيتوىل الفريق املدر�سي 
ويتحملون  الدولية  الختبارات  مهارات  على  امل�ستهدفني  الطاب  تدريب 
الدولية،  لاختبارات  الوطني  املوؤ�سر  حتقيق  ل�سمان  الكاملة  امل�سوؤولية 
على  م�سددة  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  دول��ة   20 اأف�سل  م��ن  الإم����ارات  لتكون 
اإيجابية  نتائج  لتحقيق  امل�ستهدفني،  الطلبة  اإع��داد  املرحلة، يف  تلك  اأهمية 

تواكب تطلعات القيادة الر�سيدة .

طرق دبي توفر اإ�شدار �شهادة عدم ممانعة اإلكرتونية للح�شول على رخ�شة قيادة
•• دبي-وام: 

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����س���ات ب��دب��ي عن 
توفريها نظاما اإلكرتونيا ل�سهادات عدم املمانعة 
رخ�سة  على  امل��وظ��ف  حل�سول  العمل  جهة  م��ن 

قيادة .
ترخي�س  اإدارة  م��دي��ر  ال�����س��ادة  ج��م��ال  او���س��ح  و 
ال�����س��ائ��ق��ني مب��وؤ���س�����س��ة ال��رتخ��ي�����س ب��ال��ه��ي��ئ��ة ان 
توفري هذا النظام الإلكرتوين جاء تلبيًة لرغبة 
بتوفري  الأعمال  قطاع  يف  وال�سركات  املوؤ�س�سات 

اإم��ارة دبي  اإلكرتوين موحد على م�ستوى  نظام 
فئات  لبع�س  امل��م��ان��ع��ة  ع���دم  ���س��ه��ادات  لإ����س���دار 
موافقة  على  ح�سوله  ي�سرتط  ممن  املوظفني 

من جهة العمل للح�سول على رخ�سة قيادة.
ول��ف��ت اىل ان ه���ذه امل���ب���ادرة ال��ت��ي ت��ت��واف��ق مع 
من  تتطلب  الذكية«  »املدينة  م��ب��ادرة  متطلبات 
ال�سركة املعنية ال�سرتاك يف النظام على املوقع 
الإلكرتوين الذي مينحها ميزة اإ�سدار �سهادات 
عدم املمانعة اإلكرتونيا بدل من الإجراء الورقي 

املتبع من قبل .

نادر �ملندو�س غاية �ملهرييخلود �لقا�سميعبد�لرحمن �حلمادي ح�سة �خلاجة�سعيد بن ح�سني جمعة �لكندي

•• دبي – الفجر 

ال���رتب���ي���ة  وزارة  ا����س���ت���ح���دث���ت 
تت�سمن  رقابية  خطة  والتعليم، 
جم������م������وع������ة م��������ن اخل�������ط�������وات 
دور  لتعزيز  والأدوات  وامل��ع��اي��ري 
الرقابي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���ن���اط���ق 
بكافة  التعليمية  املوؤ�س�سات  على 
وتو�سيع  ومراحلها،  م�ستوياتها 
ممار�سات  وف�����ق  ����س���اح���ي���ات���ه���ا 
ل�سمان  حديثة  رق��اب��ي��ة  واأدوات 
التعليمية،  امل���وؤ����س�������س���ات  ك���ف���اءة 
لنظم  ا�ستجابتها  م��ن  وال��ت��اأك��د 
وامتثالها  ال������وزارة  وت�����س��ري��ع��ات 
والنظم  وال���ل���وائ���ح  ل��ل�����س��ي��ا���س��ات 
�سريكاً  ت�سبح  بحيث  امل��ع��ت��م��دة، 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��اً ل���ل���وزارة يف ال���دور 

الرقابي على موؤ�س�سات التعليم.
ج���اء ذل���ك خ���ال ال��ل��ق��اء املو�سع 
الرتبية  وزارة  ال��ذي عقد مبقر  
وت������راأ�������س������ه ������س�����ع�����ادة امل���ه���ن���د����س 
وكيل  احل����م����ادي  ع��ب��دال��رح��م��ن 
للرقابة  والتعليم  الرتبية  وزارة 
بح�سور  امل�����س��ان��دة،  واخل���دم���ات 
خ���ل���ود �سقر  ال�����س��ي��خ��ة  ����س���ع���ادة 
لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  القا�سمي 
املناطق  م��دراء  وجميع  الرقابة، 
التعليمية وروؤ�ساء اأق�سام الرقابة 
حيث  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  امل���ن���اط���ق  يف 
ب��ح��ث اخلطة  ت��خ��ل��ل الج���ت���م���اع 
املقبل  ال��درا���س��ي  للعام  الرقابية 
والتعريف   2018/2017
ب���ال���ن���ظ���م والأدل�����������ة الج���رائ���ي���ة 
موؤ�س�سات  على  للرقابة  امل��ط��ورة 
التعليم العام والعايل وموؤ�س�سات 
وال���ت���ي �سيتم  امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف��ول��ة 
الدرا�سي  ال��ع��ام  مطلع  تفعيلها 

املقبل.
اأك������د احل�����م�����ادي اأه���م���ي���ة ال�����دور 
للمناطق  امل�����ّو������س�����ع  ال�����رق�����اب�����ي 
ك���ف���اءة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ����س���م���ان 
والتاأكد  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات 
وت�سريعات  لنظم  ا�ستجابتها  من 
املناطق  اأن  اىل  م�سرياً  ال����وزارة، 
رئي�سياً  �سريكاً  �ستكون  التعليمية 
الرقابية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
بكافة  التعليمية  املوؤ�س�سات  على 
ا�سافة  وم��راح��ل��ه��ا،  م�ستوياتها 
الرئي�سية يف خدمة  اأدواره���ا  اىل 
املتعاملني وامل�ستثمرين والتن�سيق 

مع احلكومات املحلية. 
املناطق  اإن  احل�����م�����ادي  وق��������ال 
التعليمية �ستلعب م�ستقبًا دوراً 
موؤثراً وحيوياً يف عملية الرقابة 
التعليم، حيث مت  موؤ�س�سات  على 
منحها �ساحيات وا�سعة ومكملة 
ل������دور ال����������وزارة ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا من 
اأدوارها الرقابية بكفاءة  ممار�سة 
ت�سافر  اأه��م��ي��ة  مبيناً  وف��ع��ال��ي��ة، 
اجلهود خال املرحلة املقبلة مبا 
التعليمية  املناطق  ق��درات  يدعم 
ووجه  الرقابية،  اأدواره���ا  لتعزيز 
قطاع  يف  ال��ق��درات  بناء  ب�سرورة 
ا�سافية  ج��ه��ود  وب����ذل  ال���رق���اب���ة 
نحو ا�ستقطاب الكفاءات املواطنة 
من  القطاع  احتياجات  لتغطية 

املوارد الب�سرية.
ووج�����ه احل���م���ادي احل�����س��ور اىل 
ال��ع��م��ل امل�سرتك  ت��ع��زي��ز  ���س��رورة 

ل�سمان كفاءة �ملوؤ�س�سات �لتعليمية و�لتز�مها بنظم ولو�ئح �لوز�رة

»الرتبية« ت�شتحدث خطة رقابية ت�شرك من خاللها املناطق التعليمية باأدوار مو�شعة

النظام  ع���رب  امل��ت��اب��ع��ات  واج������راء 
اللكرتوين. 

وت���������س����م����ن الج�����ت�����م�����اع اأي���������س����اً 
قطاع  ا����س���ت���ع���دادات  ا���س��ت��ع��را���س 
العام  ل��ب��داي��ة  امل��ك��ث��ف��ة  ال���رق���اب���ة 
والهادفة  اجل����دي����د،  ال���درا����س���ي 
املوؤ�س�سات  و����س���ول  ���س��م��ان  اىل 
واخلا�سة  احلكومية  التعليمية 
لأع������ل������ى درج�����������ات اجل�����اه�����زي�����ة، 

روؤية  وف��ق  املن�سودة  ال��ري��ادة  اىل 
واأ�سارت   .2021 للعام  ال��دول��ة 
لدور  ال��رق��اب��ة  ق��ط��اع  تفعيل  اإىل 
»ف���رق ���س��م��ان اجل����ودة« ح��ي��ث مت 
الفرق ب�سبط جودة  تكليف تلك 
و�سمان  ال���رق���اب���ي���ة،  ال��ع��م��ل��ي��ات 
امتام فرق الرقابة للمهام املوكلة 
ال��ي��ه��م ب��ك��ل ك��ف��اءة وم��ه��ن��ي��ة عرب 
امليدانية،  املتابعة  زي���ارات  تنفيذ 

مع املوؤ�س�سات التعليمية، وتفعيل 
قنوات التوا�سل معها مبا ي�سمن 
القرارات  على  ال��دائ��م  اطاعهم 
لعمل  امل���ن���ظ���م���ة  وال���ت�������س���ري���ع���ات 
وح�سولهم  التعليمية،  املوؤ�س�سات 
لتمكينهم  املنا�سب  التدريب  على 
»املدر�سة  م��ع��اي��ري  ت��ط��ب��ي��ق  م���ن 

الماراتية«.
برامج تدريبية  بتنفيذ  كما وجه 
على  ال��رق��اب��ة  ل��ف��رق  متخ�س�سة 
نظم البيانات املطورة يف الوزارة، 
الأمثل  ال�ستثمار  ي�سمن  ومب��ا 

لوقت الزيارات الرقابية.
�سعادة  اأط���ل���ع���ت  ج���ان���ب���ه���ا،  م����ن 
مدراء  القا�سمي  خ��ل��ود  ال�سيخة 

املوؤ�س�سات  ت�سجيع  اىل  والهادفة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ى درا�����س����ة مدى 
وقوانني  ل�����س��ي��ا���س��ات  ام��ت��ث��ال��ه��م 
م�ستقل  ب�����س��ك��ل  ال�������وزارة  ون���ظ���م 
اللكرتوين  النظام  وبا�ستخدام 
متهيداً  ال��رق��اب��ة،  لقطاع  امل��ط��ور 
فرق  قبل  م��ن  الرقابية  ل��ل��زي��ارة 
تعزيز  ي�����س��م��ن  ومب����ا  ال���رق���اب���ة، 
كفاءة العمليات الرقابية وتو�سيع 

جمالتها ومعايريها.
خطة  القا�سمي  ا�ستعر�ست  كما 
الدرا�سي  ل��ل��ع��ام  ال��رق��اب��ة  ق��ط��اع 
املقبل والتي جاءت من�سجمًة مع 
توجهات الوزارة اجلادة واحلثيثة 
للنهو�س بكافة عنا�سر املنظومة 

اأق�سام  التعليمية وروؤ�ساء  املناطق 
توجه  ع��ل��ى  التعليمية  ال��رق��اب��ة 
قطاع الرقابة نحو تطوير النظام 
اللكرتوين للقطاع بهدف اأمتتة 
مبا  الرقابية  العمليات  خمتلف 
املمار�سات  اأف�����س��ل  م���ع  ي��ت��واف��ق 
تعزيز  بهدف  عاملياً  بها  املعمول 
كفاءة العمليات الرقابية وتوحيد 
اأدواتها بني كافة الفرق الرقابية، 
مو�سحًة باأن القطاع قد ا�ستكمل 
الرقابة  من�سقي  حت��دي��د  عملية 
يف م���وؤ����س�������س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام، 
»الرقابة  تنفيذ مرحلة  للبدء يف 
التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  الذاتية« 
للقطاع  امل���ط���ورة  املنهجية  وف���ق 

التعليمية وتوفري بيئة تنظيمية 
اأ�سارت  حيث  م��ت��ط��ورة،  ورق��اب��ي��ة 
الرقابة  قطاع  اأن  اىل  القا�سمي 
ق��د ط��ور خ��ال الأ���س��ه��ر املا�سية 
والأدوات  املعايري  م��ن  جمموعة 
الرقابية للوقوف على م�ستويات 
بكافة  التعليمية  املوؤ�س�سات  اأداء 
ي�سمل  ومب��ا  واأ�سكالها  مراحلها 
م����وؤ�����س���������س����ات ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل 
وموؤ�س�سات الطفولة املبكرة بهدف 
لل�سيا�سات  التام  امتثالها  �سمان 
وال��ل��وائ��ح وال��ن��ظ��م امل��ع��ت��م��دة من 
قبل الوزارة، بجانب تعزيز جودة 
التعليمي  الأداء  وكفاءة وحوكمة 
و�سوًل  ال���دول���ة،  يف  وال���رتب���وي 

ل�ستقبال الطلبة مع بداية العام 
ال���درا����س���ي اجل���دي���د ���س��م��ن بيئة 

درا�سية جاذبة وحمفزة. 
وكان قطاع الرقابة يف الوزارة قد 
العام  ل�ستقبال  ا�ستعداداته  ب��داأ 
مبكر  ب�سكل  اجل��دي��د  ال��درا���س��ي 
للعام  الرقابة  ف��رق  ت�سكيل  ع��رب 
الدرا�سي اجلديد وتوفري برامج 
الفرق  ل��ت��ل��ك  م��ك��ث��ف��ة  ت��دري��ب��ي��ة 
الأطر  ومتطلبات  م��ع��اي��ري  ع��ل��ى 
واملعايري الرقابية املطورة بهدف 
عمليات  ق����ي����ادة  م����ن  مت��ك��ي��ن��ه��م 
ال����رق����اب����ة ع���ل���ى ك���اف���ة امل����دار�����س 
واملوؤ�س�سات  واخلا�سة  احلكومية 
اخلا�سعة  الأخ������رى  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
على  يعمل  ومبا  املنظومة،  لهذه 
وامل�سطلحات  امل��ف��اه��ي��م  ت��وح��ي��د 
ومهنية  كفاءة  وتعزيز  الرقابية 

العمليات الرقابية. 
ف�سيتم  ال�������وزارة،  ووف���ق���اً خل��ط��ة 
ت��ن��ف��ي��ذ ال����زي����ارات ال��رق��اب��ي��ة مع 
املناطق  يف  ال��رق��اب��ي��ة  الق�������س���ام 
جاهزية  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  التعليمية 
امل��������دار���������س ل�����س����ت����ق����ب����ال ال����ع����ام 
ملتطلبات  وحتقيقها  ال��درا���س��ي، 
وال�سامة،  ال�����س��ح��ة  وم��ع��اي��ري 
الزيارات  تنفيذ  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 
الزي  بيع  م��راك��ز  على  الرقابية 
املدر�سي ومراكز تدريب املعلمني 
خال �سهر اأغ�سط�س املقبل على 
حتى  ال�����زي�����ارات  ت��ل��ك  مت��ت��د  اأن 
���س��ب��ت��م��رب  لت�سل  ���س��ه��ر  ن���ه���اي���ة 
 ،100% اىل  ال��ت��غ��ط��ي��ة  ن�����س��ب��ة 
فيما يتبع ذلك تنفيذ �سل�سلة من 
الزيارات الرقابية العامة جلميع 

املوؤ�س�سات التعليمية.

عبد �لرحمن �حلمادي: تعزيز �لعمل �مل�سرتك مع �ملوؤ�س�سات �لتعليمية لتطبيق معايري »�ملدر�سة �لإمار�تية«
خلود �لقا�سمي: تطوير �ملعايري و�لأدو�ت �لرقابية للوقوف على م�ستويات �لأد�ء

مدراء املناطق: تو�شيع ال�شالحيات الرقابية على موؤ�ش�شات التعليم خطوة لإر�شاء معايري الريادة
الرتبية  وزارة  اأن توجه  التعليمية،  املناطق  اأكد مدراء 
تو�سيع نطاق وقاعدة و�ساحيات عمل  والتعليم نحو 
موؤ�س�سات  على  الرقابية  العملية  يف  التعليمية  املناطق 
التناغم  حت��ق��ي��ق  يف  �ست�سهم  م��ه��م��ة  خ��ط��وة  ال��ت��ع��ل��ي��م، 
وال��ت��ك��ام��ل��ي��ة، واإ���س��ف��اء م��ع��اي��ري ال���ري���ادة ع��ل��ى املدر�سة 
كفاءة  ت�سمن  ج��دي��دة  ملرحلة  ي��وث��ق  مب��ا  الإم��ارات��ي��ة، 
واللوائح  للمعايري  وام��ت��ث��ال��ه��ا  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات 

املعتمدة، و�سوًل اإىل جودة املنتج التعليمي.
التعليمية  دب���ي  م��دي��رة منطقة  امل��ه��ريي  غ��اي��ة  اأك����دت 
مهام  اإجن���از  على  التعليمية  املنطقة  حر�س  ب��الإن��اب��ة، 
واملهام  ال�ساحيات  وف��ق  الرتبوي  امليدان  يف  الرقابة 
على  اأث��ره  ينعك�س   ومب��ا  التعليمية،  للمناطق  املطورة 
تطوير البيئة املدر�سية ويحقق احل�ساد املعنوي واملادي 
املن�سود من خال اأدوات عمل رقابية حمفزة على مزيد 
متطلبات  وحتقيق  والرت��ق��اء،  والتطوير  العطاء  من 

ومعايري ال�سحة وال�سامة.
و���س��ددت امل��ه��ريي ع��ل��ى اأن ف���رق ال��رق��اب��ة امل��در���س��ي��ة يف 
اأ�س�س  ر���س��د  الع��ت��ب��ار  بعني  ت��اأخ��ذ  التعليمية  املنطقة 
اأوجه  ع��ل��ى  اأي�����س��ا  ت��رك��ز  ال��ن��ج��اح والإي��ج��اب��ي��ة، مثلما 
بعني  اآخ���ذة  امل��در���س��ي،  املجتمع  يف  وال�سلبية  الق�سور 
اأن تطوير البيئة املدر�سية عملية متكاملة ل  العتبار 
ب��الأداء الرتبوي مقرون  النهو�س  ميكن جتزئتها واأن 

بجملة عنا�سر ومقومات ل بد اأن تن�سجم مع النظرة 
التطويرية ال�ساملة للمدر�سة الإماراتية، وهو ما ت�سعى 

فرق الرقابة لتحقيقه على اأر�س الواقع.
�سرورة  اإىل  التعليمية  دب��ي  منطقة  م��دي��رة  واأ���س��ارت 
امل��ت��زام��ن��ة م��ع م��اح��ظ��ات الرقابة  امل��ت��اب��ع��ة الإداري������ة 
العملي جنبا  ال��ت��ج��اوب وال��ت��واف��ق  واأه��م��ي��ة  امل��ي��دان��ي��ة، 
احلكومية  املدار�س  يف  التطويري  النهج  مع  جنب  اإىل 
على  وذل��ك  الأخ���رى،  التعليمية  واملوؤ�س�سات  واخلا�سة 
التعليمية  املنطقة  واإدارة  املدر�سية  الدارة  �سعيدي 
اأي�����س��ا، ومب���ا يحقق الأه�����داف امل��و���س��وع��ة ع��ل��ى قائمة 
الرتبية  وزارة  يف  التطوير  اأج��ن��دات  وف��ق  الأول���وي���ات 
والتعليم، مو�سحة اأن الرقابة امليدانية حتظى باأولوية 
ومدار�سها،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  دب����ي  م��ن��ط��ق��ة  ل����دى  ق�����س��وى 
باعتبارها نقطة ارتكاز حمورية للدفع بعجلة تطوير 

املدر�سة الإماراتية اإىل اآفاق الطموح املن�سود.
اأم  منطقة  م��دي��ر  ح�سني  ب��ن  �سعيد  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
القيوين التعليمية اإن تو�سيع الأطر الرقابية للمناطق 
مواكب  تعليمي  منتج  اإيجاد  خانة  يف  ي�سب  التعليمية 
على  تعمل  التي  املتنوعة  وبراجمها  ال��وزارة  لتطلعات 
توحيد كافة اجلهود خدمًة لتطلعات الدولة وبراجمها 

امل�ستقبلية.
ك��وادر موؤهلة ملمار�سة  اأن العمل جار على توفري  وبني 

وفقا  احل�سانة  ودور  اجل��ام��ع��ات  على  ال��رق��اب��ي  ال���دور 
للمناطق  م��وؤخ��را  والتعليم  الرتبية  وزارة  ح��ددت��ه  مل��ا 
التعليمية من اأدوار رقابية، م�سرياً اإىل اأهمية العن�سر 

الب�سري يف اإجناح خطط الوزارة بهذا ال�ساأن.
الفجرية  منطقة  م��دي��ر  ال��ك��ن��دي  جمعة  اأك���د  ب����دوره، 
اأدوار  من  التعليمية  باملناطق  اأنيط  ما  اأن  التعليمية، 
واملدار�س  احل�سانة  ودور  اجل��ام��ع��ات  ت�سمل  رق��اب��ي��ة، 
احلكومية واخلا�سة واملوؤ�س�سات التعليمية الأخرى من 
�ساأنه توفري معلومات دقيقة عن واقع امليدان الرتبوي 
لتخاذ الإجراءات الازمة ملعاجلة اأي خلل اأو نق�س قد 

يحدث.
التعليمية  للمناطق  الرقابي  ال��دور  تو�سيع  اأن  واأو�سح 
ال����وزارة مب��ا يحقق  ق����رارات  ���س��اأن��ه �سمان تطبيق  م��ن 
يف  ي�سب  ومب��ا  ال��رتب��وي  ال�سعيد  على  منها  امل��اأم��ول 
لكافة  حم��ف��زة  تعليمية  بيئة  خ��ل��ق  يف  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة 
حتقيق  �سمان  عن  ف�سا  التعليمية،  العملية  اأط��راف 
توازن يف كافة اجلوانب الإدارية والتدري�سية يف مدار�س 
الدولة كتوزيع احل�س�س وتوفري املعلمني وغريها من 

اجلوانب.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا اأ����س���ادت ح�����س��ة اخل���اج���ة ب���ق���رار ال�����وزارة 
التعليمية،  للمناطق  الرقابي  ال��دور  بتو�سيع  القا�سي 
موؤكدة اأن القرار من �ساأنه �سبط ايقاع امليدان الرتبوي 

و�سمان التطبيق الأمثل لقرارات الوزارة املنظمة خلط 
ملتطلبات  حتقيقها  عن  ف�سًا  امل��ي��دان،  يف  العمل  �سري 

ومعايري ال�سحة وال�سامة.
يف  املوظفني  جاهزية  رف��ع  على  ج��ار  العمل  اأن  وبينت 
الرقابية  مبهامها  للقيام  التعليمية  ال�سارقة  منطقة 
تكامل  اإط��ار احلر�س على  وذل��ك يف  بها،  اأنيطت  التي 
توجهات  ملختلف  الأمثل  التطبيق  ي�سمن  مبا  الأدوار 
ال�سارقة  منطقة  اأن  اإىل  م�����س��رية  ال������وزارة،  وق�����رارات 
التعليمية تعمل على تطوير اإجراءات الرقابة الذاتية 
ال���زي���ارات على  ل��دي��ه��ا م��ن خ���ال تكثيف  وامل��ي��دان��ي��ة 
واجلامعات  واحل�سانات  واخلا�سة  احلكومية  املدار�س 
املعنيني  وت��وع��ي��ة  الأخ������رى  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
باأهمية العمل �سمن فريق واحد للو�سول اإىل النتائج 

املرجوة.
امل��ن��دو���س رئ��ي�����س ق�سم الرقابة  ن���ادر  م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال 
املنظومة  اأن  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  يف  التعليمية  املنطقة  يف 
الرقابية يف املناطق التعليمية حتقق مفهوم التكاملية 
فيما يتعلق بالقرارات والإج��راءات ذات ال�سلة بالعمل 
ال��رق��اب��ي، م��وؤك��دا يف ال��وق��ت ذات���ه اأن م��ن ���س��اأن القرار 
والقوانني  ب��ال��ل��وائ��ح  ك��ام��ل  ام��ت��ث��ال  ���س��م��ان حت��ق��ي��ق 
للموؤ�س�سات التعليمية، وهو ما يوؤدي بالتايل اإىل تنفيذ 

خطط الوزارة امل�ستقبلية. 

وف��د م��غربي ي�ش��يد مب�ش��توى ال�خدم�ات ال�ش�رطية ب�ال�دول�ة
•• اأبوظبي -وام: 

التقى العميد  مطر اأحمد املهريي 
املنافذ  اأمن  مدير مديرية �سرطة 
وامل����ط����ارات ب�����س��رط��ة اأب���وظ���ب���ي يف 
اململكة  ���س��رط��ة  م��ن  وف����دا  مكتبه 
دورة  يف  �����س����ارك  ال������ذي  امل���غ���رب���ي���ة 
تدريب  ملعهد  تخ�س�سية  تدريبية 

اأمن املنافذ.
تدريب  اإن  امل��ه��ريي  العميد  وق���ال 
اهتماما  يلقى  ال�سرطية  العنا�سر 
بالغا من القيادة ال�سرطية م�سريا 
املعهد   ���س��ه��ده  ال���ذي  ال��ت��ط��ور  اإىل 
الع�سرية  امل�������س���ت���ج���دات  مل���واك���ب���ة 
واملمار�سات  امل��ع��اي��ري  اأف�����س��ل  وف���ق 

العاملية.
العاملني  ج��م��ي��ع  ح���ر����س  واأك�������د 
اأبوظبي  م���ط���ار  اأم������ن  اإدارة  يف 
ت��ق��دمي الإر����س���ادات الازمة  ع��ل��ى 
ال�سورة  يعك�س  مب��ا  للم�سافرين 
احل�سارية التي تتمتع بها القيادة 

املغربية  امل���م���ل���ك���ة  يف  ال�����������دويل  
اليه  و����س���ل���ت  ال�������ذي  ب���امل�������س���ت���وى 
اأبوظبي   ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
يف تقدمي اخلدمات ال�سرطية وفق 
ال�سرطي  ال��ع��م��ل  م��ع��اي��ري  اأف�����س��ل 

املقدمة  اخل���دم���ات  ط��ب��ي��ع��ة  ع��ل��ى 
تلقي  ت�سمل  وال��ت��ي  للم�سافرين 
ال�سكاوى وفتح الباغات وا�ستام 
وتنفيذ حمات  املعثورات  وت�سليم 
م��ن اخلدمات  ال��ت��وع��ي��ة وغ��ريه��ا 

ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال ت��ع��زي��ز الأم���ن 
على  احلر�س  موؤكدة  وال�ستقرار 
تعزيز العاقة مع �سرطة اأبوظبي 
عرب تبادل اخلربات واملعارف بني 

اجلانبني.

العامة ل�سرطة اأبوظبي يف تقدمي 
اأف�سل اخلدمات للم�سافرين �سواء 

عرب �سالة الو�سول اأو املغادرة.
وت���ع���رف ال���وف���د امل���غ���رب���ي  خال 
اأب��وظ��ب��ي الدويل  ج��ول��ة يف م��ط��ار 

ورفع  تدريب  ومبنظومة  العاملية 
وتوظيف  الب�سرية  ال��ك��وادر  كفاءة 
خمتلف  يف  احلديثة  التكنولوجيا 
ومواكبتها  ال�����س��رط��ي��ة  الإدارات 
امليدانية  والتطبيقات  للتطورات 

ال�سرطة  م���راك���ز  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
ال�ساملة.

ومن جانبها اأ�سادت العميد  مرمي 
امل��وظ��ف��ني ب�سرطة  رب��ي��ع��ي رئ��ي�����س 
اخلام�س  حم���م���د  م���ط���ار  ح������دود 

اأب�����دى امل���ق���دم توفيق   م���ن ج��ه��ت��ه 
الأمنية  ال��وح��دة  م�سوؤول  رحمون 
باململكة  امل���ن���ارة  م��راك�����س  مب��ط��ار 
امل�سارك   ال���وف���د  ع�����س��و  امل��غ��رب��ي��ة 
اإع��ج��اب��ه مب��ا �ساهده من  ب��ال��دورة 
م�����س��ت��وى م��ت��ط��ور وم����ا مل�����س��ه من 
والأمني  ال�سرطي  العمل  يف  متيز 
اأبوظبي   .. م�سيدا بتجربة �سرطة 
يف هذا املجال واأع��رب عن تقديره 
وامل�ساركة يف  الدعوة  لهذه  و�سكره 

مثل هذه الدورات املتخ�س�سة .
بت�سليم  امل���ه���ريي  ال��ع��م��ي��د  وق�����ام 
���س��ه��ادات تقدير  امل�����س��ارك  ال���وف���د 

وهدايا تذكارية بهذه املنا�سبة.
النور  ع��ب��د  العقيد  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
مدير  ن����ائ����ب  ال�������س���ح���ي  ع����ب����داهلل 
املنافذ  اأم�������ن  ����س���رط���ة  م���دي���ري���ة 
واملطارات لل�سوؤون الإدارية واملقدم 
معهد  مدير  ال�سبلي  �سعيد  �سامل 
تدريب اأمن املنافذ واملطارات وعدد 

من �سباط التدريب باملعهد.
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العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيلد للمواد العازلة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1282518  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جاء ا�سعد ا�سعد طاهر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالوهاب احمد كرم حممد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احلاج فالح �سيف را�سد ال�سام�سي

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 2*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  

تعديل ا�سم جتاري من/�سيلد للمواد العازلة ذ.م.م
SEALED INSULATING MATERIALS LLC

 اىل/ �سيلد للمواد العازلة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
SEALED INSULATING MATERIALS - SOLE PROPRIETORSHIP
تعديل املوقع من م�سفح التجارية �س 12 ق بناية �سعيد لحج لن�سر �سيد املن�سوري 
C126 مكتب رقم 506 الطابق 5 بناية �سركة اخلزنة للتامني. اىل ابوظبي �سرق 11 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اوت لوك للتجارة العامة

رخ�سة رقم:CN 1818642  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سركة جنم �سهيل لا�ستثمار �س.ذ.م.م

NAJM SUHAIL INVESTMENT LLC 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداملنعم حممد ح�سني لوتاه
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  
تعديل ا�سم جتاري من/اوت لوك للتجارة العامة

OUT LOOK GENERAL TRADING

 اىل/�سركة اوت لوك للتجارة العامة �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م ملالكها �سركة 
جنم �سهيل لا�ستثمار �س.ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 OUT LOOK GENERAL TRADING ONE PERSON COMPANY LLC OWNED

BY NAJM SUHAIL INVESTMENT LLC SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة قف لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2184752  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فهد يو�سف احمد علي يو�سف احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مروان احمد حممد بالعمى التميمي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سني �سبحي فهد

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 5*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية  

تعديل ا�سم جتاري من/ور�سة قف لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م
QEF CAR REPAIR WORKSHOP LLC

 اىل/ ور�سة قف لت�سليح ال�سيارات
QEF CAR REPAIR WORKSHOP

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مدر�سة الن�سال 

CN 1794619:العاملية اخلا�سة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/مدر�سة الن�سال العاملية اخلا�سة

ALANSAR INT.PVT. SCHOOL

 اىل/ مدر�سة ويلز الدولية
WALES INTERNATIONAL SCHOOL

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3

�إعــــــــــالن
الهواء  البوادي ل�ساح مكيفات  ال�س�����ادة/خط  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1049684  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 4.5*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/خط البوادي ل�ساح مكيفات الهواء
KHAT ALBAWADI AIR-CONDITIONERS REPAIR

 اىل/ النجاح لت�سليح كهرباء ومكيفات ال�سيارات
AL NJAH ELECTRIC & AIR CONDITIONER REPAIR

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�ساح كهرباء ال�سيارات )4520005(
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�ساح مكيفات هواء ال�سيارات )4520021(

تعديل ن�ساط/حذف ا�ساح و�سيانة مكيفات الهواء ومعدات التربيد وتنقية الهواء )3312007(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كافترييا اجلمعية  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1095402 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة زايد حمزة �ساه كرم البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف انور حممد اجللم
تعديل وكيل خدمات

حذف �سعيد مرح �سيف العلوي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/برقي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
انرتبري�س )فرع من ايه اف تي للتجارة ذ.م.م( - فرع 

 CN 2112443:ابوظبي 8 رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جموهرات امل�سفح ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1077993  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد عو�س �سعيد عبدالرحمن من �سريك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد عو�س �سعيد عبدالرحمن من 51% اىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل كونهي حممد عبداهلل من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل كونهي حممد عبداهلل من 49% اىل %100
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 3*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري من/جموهرات امل�سفح ذ.م.م

AL MUSAFFAH JEWELLERY LLC
 اىل/ �سي اند �ساين للهدايا

SHE AND SHINE GIFTS
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حممد علي حممد لقطع غيار ال�سيارات 

اجلديدة رخ�سة رقم:CN 1052625  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*3.20

تعديل ا�سم جتاري من/حممد علي حممد لقطع غيار ال�سيارات اجلديدة
MOHAMED ALI MOHAMED PARTS NEW CARS

 اىل/ حممد علي حممد ح�سن لت�سليح كهرباء ال�سيارات
MOHAMED ALI MOHAMMED HASAN AUTO ELECTRICAL REPAIR

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�ساح كهرباء ال�سيارات )4520005(
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�ساح مكيفات هواء ال�سيارات )4520021(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�سيارات )4530001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الكروية للمقاولت واللكرتوميكانيكية 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1078715  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ف�سل �سبحان �سيد اف�سل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل يو�سف حممد علي املرزوقي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ابراهيم عبدالرحيم احمد ال�سيباين
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف اجمل ح�سني مالك اهلل ديتا
تعديل را�س املال/من 350000 اىل 150000

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز تقييم للمعلومات التجارية

 رخ�سة رقم:CN 2382058  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جمموعة ال�سقر العربي للتجارة العامة ذ.م.م 

ARABIAN FALCON GROUP FOR GENERAL TRADING LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سمو ال�سيخ عمر بن زايد بن �سلطان اآل نهيان من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سمو ال�سيخ عمر بن زايد بن �سلطان اآل نهيان من 100% اىل %70

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/مركز تقييم للمعلومات التجارية

TAQIEEM TRADE INFORMATION CENTER
 اىل/ مركز تقييم للمعلومات التجارية ذ.م.م

TAQIEEM TRADE INFORMATION CENTER LLC
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم وم�ساوي لبنان

 رخ�سة رقم:CN 1037805  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمد �سالح حمد مبارك %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/انور حممد اجللم من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ انور حممد اجللم من 100% اىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف �سعيد مرح �سيف العلوي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 3*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم وم�ساوي لبنان
LEBANESE RESTAURANT & GRILLS

 اىل/ مطعم وم�ساوي لبنان ذ.م.م
LEBANESE RESTAURANT & GRILLS LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات تو�سيل الطلبات )8299010(
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبر كلني للنظافة واملقاولت 

العامة  رخ�سة رقم:CN 1557562  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سلوى عبداهلل �سلوم م�سعود العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف بدر عبداهلل �سلوم م�سعود العامري
تعديل راأ�س املال/من null اىل 0

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ال�ستواء 

CN 1128583:للمقاولت العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد علي م�سبح اخل�سم الكتبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حارب حممد حاذه الكتبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
والبحرية  الربية  للموا�سات  الهيئة الحتادية  تعلن 
)قطاع النقل البحري( بان /الينز ميدل اي�ست لدارة 
ال�سفن ذ.م.م قد تقدم بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة 

بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 
مدة  خ��ال  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العان.
 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   �إ�سم �ل�سفينة                    رقم �لت�سجيل �ل�سابق          �لعلم �ل�سابق
               لدى عالياء                      --                       --

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3

العامرات للمقاولت العامة- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�سفية ال�سركة املذكورة اأعاه )العامرات للمقاولت العامة 
احل�سابات  لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�سفى  يعلن  م(  م  ذ   -
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاه  املذكورة  ال�سركة  ت�سفية  عن 
مبطالبته  التقدم  عليه  اعاه  املذكورة  ال�سركة  على  حقوق 
مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى، وذلك خال الدوام 
الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ الإعان، وكل من مل يتقدم 

خال املدة املحددة بالإعان ي�سقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �سقة )17( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سروق 

CN 2122137:للمواد الغذائية رخ�سة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم كا�سك

 رخ�سة رقم:CN 1188127 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل عي�سه حممد را�سد املزروعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يو�سف �سعيد عبداهلل يو�سفي احلمادي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

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

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تيكنو دايناميك�س 

CN 1283798:ملقاولت التكييف املركزي رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سقر احمد غا�سم ن�سيب �ساملني %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف نا�سر عبداهلل حممد عبدالرحمن احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3

�إعــــــــــالن
املوؤمن  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1200579:لعمال ال�سباغ رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عفراء علي را�سد املقبايل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد م�سبح �سعيد علي املقبايل

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان ـ الفجر 

كلية طب  م��ن  وط��ال��ب��ة  33 طالبا  ق��ام 
بحملة  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  يف  الأ����س���ن���ان 
وخميمات  م��دار���س  ا�ستهدفت  اإن�سانية 
لاجئني يف نيبال وذلك بهدف تقدمي 
خدمات طبية متخ�س�سة يف جمال طب 
الأ���س��ن��ان م��ن ت�سخي�س وع��اج جماين 

ملختلف فئات املجتمع.
هذا وينحدر الطلبة امل�ساركون يف املبادرة 
عربية،  وغري  عربية  جن�سيات  عدة  من 
وهم من طلبة ال�سنوات الثالثة والرابعة 
ممن  الأ�سنان،  طب  كلية  يف  واخلام�سة 
لديهم ح�س عايل بامل�سوؤولية املجتمعية، 
والذين اتخذوا من املبادرة التي اأعلنها 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
باأن  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان 
�سعارا  للخري،  عاما   2017 ع��ام  يكون 

لهم.
الطالب  ق��ال  الرحلة،  يف  جتربته  وع��ن 

طال �سلطان، وهو يف ال�سنة اخلام�سة 
التطوع  اإن  ال��ف��ري��ق،  وق���ائ���د  ب��ال��ك��ل��ي��ة، 
يف ح��م��ات خ���ارج ال��دول��ة ك��ان��ت جمرد 

فكرة مقرتحة، وبعدما تداولت الفكرة 
الكلية  ال���زم���اء يف  م��ع جم��م��وع��ة م��ن 
وحتولت  للفكرة،  حتم�سنا  والأ�سدقاء، 

الفكرة اإىل اأجمل واقع ع�سته يف حياتي. 
مل�ساعدة  الفر�سة  اإع��ط��اوؤه  اأن  واأو���س��ح 
الأط����ف����ال وال���اج���ئ���ني ل��ل��ت��خ��ل�����س من 

الآلم التي تت�سبب بها م�ساكل الأ�سنان، 
البت�سامة  ر�سم  الأث���ر يف  كبري  ل��ه  ك��ان 
ع��ل��ى وج��وه��ه��م، واإدخ������ال ال��ب��ه��ج��ة اإىل 

قلوبهم.
اأم����ا ال��ط��ال��ب��ة ف��اط��م��ة م�����ريزا، وه���ي يف 
التجربة  اأن  اأك��دت  فقد  الثالثة،  ال�سنة 
ك��ان��ت رائ���ع���ة، ومي��ك��ن و���س��ف��ه��ا برحلة 
حلظة  بكل  “ا�ستمتعنا  وق��ال��ت  ال��ع��م��ر، 
وب��ك��ل اب��ت�����س��ام��ة ر���س��م��ن��اه��ا ع��ل��ى وجوه 
الأطفال، وكان العمل اجلماعي بيننا يف 
ت�سخي�س ومعاجلة الاجئني والأطفال 
ي�سوده الود والرغبة الكبرية يف تقدمي 

اأي خدمة ت�سهم يف اإ�سعادهم«..
واأو����س���ح ال��ط��ال��ب ع��ب��د اهلل ع��ط��ي��ة، يف 
الأ�سنان،  ط���ب  ب��ك��ل��ي��ة  ال��راب��ع��ة  ال�����س��ن��ة 
ك���ل مري�س  ت��غ��م��ر  ك��ان��ت  ال�����س��ع��ادة  اأن 
ت��ل��ق��ى ع���اج���ا لأ����س���ن���ان���ه، م�����س��ريا اإىل 
من  اكت�سابها  ا�ستطاعوا  التي  اخل��ربة 
لتقدمي  بدائية  اأدوات  ا�ستخدام  خ��ال 
وقال  للمر�سى.  وال��ع��اج  الت�سخي�س 

ه��ذه احلملة  “لقد متكنا خ��ال  عطية 
والتي ا�ستمرت على مدى اأ�سبوعني من 
على  املقبلني  الطاب  من  ع��دد  تدريب 
تقدمي  يف  املتخ�س�سة  ال��ع��ي��ادات  دخ��ول 

العاج ملختلف فئات املجتمع«.
امل�ساركني  ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات  وت��ق��ّدم 
ل�سركة  وال��ت��ق��دي��ر  بال�سكر  احل��م��ل��ة  يف 

“فولينتريجن جرينيز” لل�سفريات التي 
ونظمت  املجتمعية،  بامل�سوؤولية  تعنى 
التي مت خالها ت�سخي�س  هذه احلملة 
حالة، وتقدمي العاج لأكر من   700
50 �سخ�س. وتتخذ ال�سركة من )تطوع 

لها. �سعارا  – تعّلم(  – �سافر 
م���ن ج��ان��ب��ه، ع����رّب ال���دك���ت���ور ���س��امل اأبو 

ف��ن��ا���س، ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ط���ب الأ����س���ن���ان يف 
واعتزازه  ف��خ��ره  ع���ن  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة 
بهذه املبادرة الإن�سانية النبيلة التي قام 
اإىل  اجلامعة  �سفراء  الكلية،  طلبة  بها 
فاإنها  �سيء  على  دل��ت  اإن  والتي  العامل، 
امل�سوؤولية  ال��ع��ايل م��ن  ال��ق��در  ت��دل على 
املجتمعية الذي يتمتع به طلبة الكلبة. 

الداخلية تنظم ور�شة عمل حول منظومة تاأ�شرية الزيارة العالجية

�شفراء جامعة عجمان يف مهمة اإن�شانية يف نيبال

•• دبي -وام: 

طازجة  كميات  دبي  لبلدية  التابعة  دبي  مقا�سب  وزع��ت 
بيت  جمعية  م��ن  امل�ستفيدة  ل��ل��ح��الت  اجل��م��ل  حل��م  م��ن 
اخل���ري ح��ي��ث ا���س��ت��ل��م��ت 1500 ح�����س��ة م���ن ال��ل��ح��وم مت 
اإمارتي  الأ�سر م�ستحقة يف عدة مناطق يف  توزيعها على 
القائم  التعاون  امل��ب��ادرة �سمن  ه��ذه  تاأتي  دب��ي وعجمان. 
م�ساريع  يف  ت�ساهم  التي  دبي  ومقا�سب  اخلري  بيت  بني 
داخل  دخ���ًا  الأق���ل  للفئات  املجتمعي  وال��دع��م  التكافل 

عن  اجلمعية  اإدارة  واأع��رب��ت  لإ�سعادها.  وت�سعى  ال��دول��ة 
فعاليات  �سمن  تاأتي  التي  الطيبة  املبادرة  لهذه  �سكرها 
ع��ام اخل��ري. م��ن جهة اخ��رى كرمت بلدية دب��ي جمعية 
بن  حممد  الأم���ري  بجائزة  ف��وزه��ا  مبنا�سبة  اخل��ري  بيت 
املوؤ�س�سات  ف��ئ��ة  �سمن  ع��رب��ي  خ���ريي  اأداء  لأف�����س��ل  ف��ه��د 
اخلريية الكربى حيث �سلم علي طاهر احلمادي رئي�س 
ق�سم املقا�سب يف بلدية دبي �سعيد مبارك املزروعي نائب 
بح�سور  تقدير  ���س��ه��ادة  اخلري”  “بيت  ل���  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

جمموعة من امل�سوؤولني من اجلانبني.

»مقا�شب دبي« تدعم 1500 حالة 
م�شجلة يف »بيت اخلري«

•• اأبوظبي-وام: 

ا�ستعر�ست ور�سة عمل نظمتها الإدارة العامة للمنافذ 
بوزارة  واملنافذ  والإق��ام��ة  اجلن�سية  بقطاع  وامل��ط��ارات 
الداخلية بالتعاون مع هيئة ال�سحة باأبوظبي منظومة 
ت�سهيل  اإىل  ال��رام��ي��ة  واجل��ه��ود  العاجية  ال��ت��اأ���س��ريات 
اإج�����راءات ح�����س��ول امل��ر���س��ى ال��دول��ي��ني ع��ل��ى التاأ�سرية 
املعوقات و�سمان توفري جتربة �سحية  وتذليل جميع 

و�سياحية متكاملة لهم.
التي �سارك بها املخت�سون بهيئة  الور�سة  ا�ستهدفت     
واملطارات  للمنافذ  العامة  والإدارة  اأبوظبي   - ال�سحة 
28 من�ساأة �سحية  امل�سوؤولني والعاملني يف  وعدد من 
من  العاجية  لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  �سبكة  يف  م�ساركة 
التعريف  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  واخلا�س  العام  القطاعني 

مبنظومة تاأ�سرية الزيارة العاجية يف القطاع ال�سحي 
باأبوظبي والجراءات قبل تطبيقها اعتبارا من ال�ساد�س 
ال�سحية  املن�ساآت  لتمكني  اجل��اري  اأغ�سط�س  �سهر  من 
تقدمي  العاجية من  ال�سياحة  �سبكة  املن�سوية �سمن 
طلبات ح�سول املر�سى الدوليني على تاأ�سرية ال�سياحة 

العاجية ل�ستقدامهم لتلقي العاج يف الدولة.
اإمت��ام م�سروع  ا�ستعرا�س ومناق�سة خطوات     وج��رى 
تعبئة  يف  املتمثلة  العاجية  الزيارة  تاأ�سرية  منظومة 
العاجية  ال�سياحة  �سبكة  يف  امل�����س��ارك��ة  امل�ست�سفيات 
اجلن�سية  ل�سوؤون  واإر�سالها  املوحدة  ال�ستمارة  لنموذج 
تقدمي  طلب  يف  ال�ساحية  ملنحها  واملنافذ  والإق��ام��ة 
من  ال��واف��دي��ن  ملر�ساها  العاجية  ال�سياحة  ت��اأ���س��رية 

اخلارج للعاج.
 واأكد العميد عزيز حمود العامري، مدير عام املنافذ 

واملطارات بوزارة الداخلية اأنه باإمكان املر�سى الدوليني 
ب�سكل فردي  العاجية  الزيارة  تاأ�سرية  احل�سول على 
90 يوما قابا للتمديد عند احلاجة  اأو جماعي ملدة 
وب��ط��ل��ب خ���ا����س م���ن امل�����س��ت�����س��ف��ى و����س���ي���ب���داأ الإط�����اق 
التجريبي لإ�سدار تاأ�سرية الزيارة العاجية للمر�سى 
اعتبارا من ال�سبوع املقبل الأمر الذي �سي�سهم يف دعم 
اجلهود الرامية اإىل دفع عجلة القطاع ال�سحي واإثراء 
للجودة  عنوانا  اأ�سبحت  كونها  عامليا  الإم����ارة  مكانة 
والتقدم يف خدمات الرعاية ال�سحية و�سول لتحقيق 

روؤية الإمارات 2021.
اإع��ادة طرح  يرتكز على  ب�سفة عامة  امل�سروع  اإن  وق��ال 
منظومة اأذونات الدخول ب�سيغة مطورة للمن�ساآت ذات 
ال�سلة بالأن�سطة ال�سحية من خال ت�سنيفها وو�سعها 
�سمن قوالب وفئات متباينة ذات اأ�سقف اإ�سدار حمددة 

توؤول  وم��ا  جهة  من  املن�ساأة  عمليات  حجم  اإىل  حتتكم 
اإليه عملياتها اأحيانا من اإفراز اأفراد خمالفني لقوانني 
اأخرى  الدولة من جهة  والإقامة يف  الدخول  واأنظمة 
الكفاءة  رف��ع  اإىل  ت��ه��دف  املنظومة  ه��ذه  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
تاأطريها  جانب  اإىل  امل�ستفيدة  املن�ساآت  بني  التناف�سية 
وفقا لقواعد العمل املهني �سعيا اإىل متكني التخطيط 

ال�سرتاتيجي لدعم القرار وا�ست�سراف امل�ستقبل.
  من جانبها اأكدت الدكتورة اأ�سماء املناعي، مدير دائرة 
جودة الرعاية ال�سحية يف هيئة ال�سحة – اأبوظبي اأن 
ت�سعى  ال�سرتاتيجيني  �سركائها  مع  وبالتعاون  الهيئة 
مكانة  تعزيز  اإىل  الهادفة  خططها  يف  قدما  للم�سي 
الإمارة كمق�سد لل�سياحة العاجية يف املنطقة وتطمح 
اخلدمات  جميع  ت�سم  متكاملة  منظومة  تقدمي  اإىل 
التي يحتاجها املر�سى الدوليون وتلبي جميع املتطلبات 

الرقابية والأمنية وال�سياحية من خال نظام واحد.
  وتوجهت بال�سكر اإىل الإدارة العامة للمنافذ واملطارات 
ال�سحة  هيئة  جل��ه��ود  واإث��رائ��ه��ا  الفعال  تعاونها  على 
تاأ�سرية  ا�ستخراج  عملية  اإمت���ام  خ��ال  م��ن  باأبوظبي 
الزيارة العاجية يف الأيام القليلة القادمة والذي يعد 

مبثابة اإجناز حقيقي يف وقت قيا�سي.
اأبوظبي  العاملة يف  ال�سحية  املن�ساآت  و دعت جميع     
واملنافذ  والإق���ام���ة  اجلن�سية  ���س��وؤون  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإىل 
ملر�ساها  ال��ع��اج��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ة  ت���اأ����س���رية  ل���س��ت��خ��راج 
وا�ستيفاء كافة املتطلبات واللوائح املو�سوعة والتوا�سل 
لل�سياحة  اأبوظبي  �سبكة  من  ج��زءا  لتكون  الهيئة  مع 
العاجية.  يذكر اأن منظومة تاأ�سرية الزيارة العاجية 
للمن�ساآت ال�سحية ت�سم خم�س درجات هي”  اأ ، ب ، ج 
، د ، ه� “ وتختلف هذه الدرجات من حيث عدد طلبات 

تاأ�سرية الزيارة العاجية التي ي�سمح للمن�ساأة ال�سحية 
بتقدميها.

و تتوىل هيئة ال�سحة – اأبوظبي حتديد درجة املن�ساآت 
ال�سحية امل�ساركة يف �سبكة ال�سياحة العاجية وا�سعة 
بناء على  ال�سحية  املن�ساأة  العتبار جودة خدمات  بني 
التي  وال��ت��خ�����س�����س��ات   “ “جودة  ب��رن��ام��ج  يف  نتائجها 

توفرها ومدى قدرتها ال�ستيعابية.
   وتتوىل الإدارة العامة لاإقامة و�سوؤون الأجانب يف 
اأبوظبي م�سوؤولية ت�سنيف املن�ساآت ال�سحية وفقا لعدة 
والأحمر  والأ�سفر  والأخ�سر  الباتينيوم  هي  فئات 
الهيئة  التي حددتها  الدرجة  التعرف على  بعد  وذل��ك 
لاأنظمة  امل��خ��ال��ف��ني  ع���دد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ل��ل��م��ن�����س��اأة 
واللوائح املو�سوعة من قبل اجلن�سية والإقامة واملنافذ 

يف املن�ساأة.

•• دبي-الفجر:

م  �سعادة طار�س عيد املن�سوري مدير عام حماكم  كرَّ
لعام2017،  الأول  للن�سف  التميز  جن��وم  دب���ي، 
يف  دب��ي  حماكم  ا�سرتاتيجية  م��ن  انطاقاً  وذل��ك 
تكرمي اأ�سحاب التميز والإبداع والبتكار يف العمل 
املحفزة  الداخلية  البيئة  لتعزيز  احلكومي، وذلك 
على الإبداع والتميز، لتحقيق عدالة نافذة تت�سم 
بالدقة وال�سرعة، وتقدمي خدمات ق�سائية مي�سرة 

الو�سول للجميع.
واأكد املن�سوري اأن تكرمي املوظفني املتميزين ياأتي 
�سمن نهج التميز القائم على البتكار الذي اأر�سى 
دعائمه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 

حاكم دبي، رعاه اهلل، يف �سبيل الو�سول اإىل حكومة 
واملجتمع  الفرد  حاجات  تلبية  يف  ومبدعة  �سبَّاقة 

بحلول العام 2021.
التزام  ي��وؤك��د  التميز«  »جن��وم  برنامج  اأن  واأو���س��ح 
ب��ال��ع��م��ل وف���ق ت��وج��ي��ه��ات القيادة  »حم���اك���م دب����ي« 
اأن  لف��ت��اً  احل��ك��وم��ي،  التميز  ال��ر���س��ي��دة يف حتقيق 
امل��وظ��ف��ني على  ت�����س��ج��ي��ع  اإىل  ي���ه���دف  ال���ربن���ام���ج 
الق�سوى  اجل��ه��ود  ب��ذل  على  وحتفيزهم  الإب����داع، 
الولء  م�ستوى  ورف��ع  يومي،  ب�سكل  املهام  اأداء  يف 
املوؤ�س�سي؛ كذلك اإىل ن�سر الوعي بني كل الوحدات 
املتعاملني  اإ���س��ع��اد  اأج����ل  م���ن  ل��ل��ع��م��ل  التنظيمية 
ا�ستمرارية  ع��ل��ى  واحل����ث  خ��دم��ات��ه��م،  وت�����س��ه��ي��ل 
تطوير الأداء لتعزيز ثقة جميع املعنيني، وت�سجيع 
خدمة  اإىل  وال�ستباق  للمبادرة  املحاكم  موظفي 

املتعاملني والتفاعل مع احتياجاتهم.
موؤكداً اأن التكرمي ياأتي تقديراً جلهودهم املتميزة 
التي يبذلونها، لأنهم يعتربون الدعامة الرئي�سة 
لأي جناح حت�سده الدائرة، التي متكن املحاكم من 
ال�سري قدماً على نهج التميَز القائم على البتكار.  
وق���د ك���رم م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دب���ي جن���وم التميز 
للن�سف الأول عن فئة مقدم اخلدمة املتميز اداري  
اأحوال  وموثق  زاده،  جمل  اأحمد  يو�سف  ت�سجيل 
�سخ�سية متميز عايدة م�سبح �سامل، ومن�سق خدمة 
جمهور متميز يف الربع الأول حممد ا�سحاق، ويف 
ال��رب��ع ال��ث��اين ب��دري��ة را���س��د ال�����س��ع��ي��دي، ومن�سق 
واداري  م�سبح،  ���س��م��رية  املتميز  التنفيذ  خ��دم��ة 
مركز الت�سوية الودية املتميز  العنود عرفه، وعن 
عائ�سة  الق�سايا  �سر  اأم��ني  املتميز،  �سر  اأم��ني  فئة 

عبده احلاج، واأمني �سر الأحوال ال�سخ�سية املتميز 
الربع  ويف  عبداجلليل،  حممد  را�سد  الأول  للربع 
الثاين حليمة حممد �سعيد املهري، وعن فئة اأمني 
�سر التنفيذ املتميز  يف الربع الأول �سيخة حممد 

اجلا�سم، ويف الربع الثاين هاجر البلو�سي.
اأما عن فئة ماأمور التنفيذ املتميز يف ادارة التنفيذ 
اب��راه��ي��م رم�سان  ق�����س��م احل���ج���وزات وال��ب��ي��وع  يف 
املرزوقي، واملعلن املتميز يف ادارة خدمات الق�سايا 
بق�سم الإعان خمي�س الفا�سي، وعن فئة م�سلح 
الأحوال ال�سخ�سية املتميز  يف الربع الأول �سريفة 
فئة  وع��ن  اأح��م��د،  هيثم  الثاين  الربع  ويف  حممد، 
م�سلح مركز الت�سوية املتميز يا�سر �سائع، وموثق 
الكاتب العدل املتميز يف الربع الأول عبدالرحمن 
حم���م���د، ويف ال���رب���ع ال���ث���اين ع��ب��ي��د ح�����س��ن، وعن 

ماجد  الأول  الربع  يف  املتميز  العدل  الكاتب  فئة 
وعن  الكعبي،  ابراهيم  الثاين  الربع  ويف  املعمري، 
ا�سعاد  ب���اإدارة  املتميز   الإل��ك��رتوين  الت�سجيل  فئة 
خليل  معا  امل��رك��زي��ة  اخل��دم��ات  ق�سم  املتعاملني 
اأحكام ق�سائية املتميز يف الربع  الها�سمي، وموثق 
�سيخة  ال��ث��اين  ال��رب��ع  ويف  عي�سى،  ف��اط��م��ة  الأول 
ادارة  الت�����س��ال يف  م��رك��ز  وع��ن فئة جن��م  م�سبح. 
اأ�سيلة  املتقا�سني  توجيه  وق�سم  املتعاملني  ا�سعاد 
حممد البلو�سي، وجنم املحا�سبني املتميز يف الربع 
رقية  الثاين  الربع  ويف  نعمان،  علي  فهيمة  الأول 
يف  املتميز  امل�ستخدم  فئة  وع��ن  امل��رزوق��ي،  يعقوب 
الأول  ال��رب��ع  والإداري�����ة يف  امل��ال��ي��ة  ال�����س��وؤون  اإدارة 
ال��ث��اين حممد  ال��رب��ع  حم��م��د �سمري حم��م��د، ويف 
ابراهيم. كما مت تكرمي جنم ال�سعادة للربع الأول 

�سارة �سعيدان ادارة خدمات الق�سايا ، عبدالرحمن 
حف�سة   ، الرئي�سي  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ادارة  حم��م��د 
اجلناحي ادارة التنفيذ ، وجود حممد �سامل ادارة 
ال�����س��وؤون امل��ال��ي��ة والإداري�������ة، ���س��م��رية م��ف��ت��اح عبد 
م��ول، كما مت تكرمي فاطمة  الرب�ساء  ف��رع  املفتاح 
فرع  للمنازعات  ال��ودي��ة  الت�سوية  م��رك��ز  امل��ه��ريي 
الدائرة القت�سادية، ووليد البلو�سي فرع الأحوال 

ال�سخ�سية.
ملوؤ�سر  القاب�سة  اإىل تكرمي موظفي الربج  ا�سافة 
الأول  ال��رب��ع   ت��ك��رمي يف  ف��ق��ط، حيث مت  ال�سعادة 
لفرع الطوار نعمة حممد مبارك، وفاطمة �ساح، 
ويف ال���رب���ع ال���ث���اين مت ت��ك��رمي ل��ي��ل��ى ح�����س��ني، ويف 
الأول حممود  الربع  التكرمي يف  الرب�ساء مت  فرع 

احلمادي، ويف الربع الثاين فاطمة ربيع. 

مدير عام حماكم دبي يكرم املتميزين �شمن مبادرة » جنوم التميز« للن�شف الأول 2017
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•• عدن- وام:

مع  ام�س  �سباح  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهال  هيئة  وقعت 
املحافظة  يف  مدر�ستني  ب��ن��اء  اتفاقية  ال�سالع  حم��اف��ظ 
وترميم عدد من املدار�س الأخرى، اإ�سافة اإىل �سق طريق 

بطول 3 كيلو مرت لإحدى القرى النائية.
وقع التفاقية ممثل الهال الأحمر الإماراتي املهند�س 
حممد الكتبي وحمافظ حمافظة ال�سالع ع�سو املجل�س 
الن���ت���ق���ايل اجل��ن��وب��ي ف�����س��ل اجل���ع���دي. ون����وه املحافظ 

املقدمة  املنحة  �سمن  ت��اأت��ي  امل�ساريع  ه��ذه  ب��اأن  اجل��ع��دي 
م��ن دول����ة الإم������ارات مل��ح��اف��ظ��ة ال�����س��ال��ع وامل���ق���درة ماليا 
مببلغ 3 مايني درهم اماراتي �سمن م�ساريع وفعاليات 
الأوىل من  املرحلة  اأن  اىل  2017م م�سريا  اخل��ري  ع��ام 
بفعل  ت��دم��رت  مدر�سة   16 تاأهيل  اإع���ادة  �سملت  ال��دع��م 
احلرب التي �سنتها ع�سابات احلوثي النقابية . وقدم 
اجلعدي ال�سكر والتقدير لدولة الإمارات قيادة وحكومة 
و�سعبا على هذا الدعم ال�سخي الذي �سيظل �ساهدا مدى 
التاريخ على وقوف المارات مع ال�سعب اليمني ال�سقيق.

المارات متول بناء وترميم عدد من 
املدار�ص وت�شق طريقا يف حمافظة ال�شالع

•• دبي -الفجر: 

�سراكة  اإتفاقية  اإن��ف��ورف��ورت  �سركة  ام�����س  اأب��رم��ت 
مع كلية الإم��ارات للتكنولوجيا تهدف اإىل تدريب 
ال�سباب  م���ن  ل��ل��خ��ري��ج��ني  ع��م��ل  ف���ر����س  وت���وف���ري 
الإماراتيني يف جمال اإدارة املعلومات واملجالت ذات 
ال�سلة.  ومن خال تلك ال�سراكة، يح�سل الطاب 
ع��ل��ى ف��ر���س ال��ت��دري��ب ال��ع��م��ل��ي ل��ت��ط��وي��ر املهارات 
الإر�ساد  اإىل  بالإ�سافة  املهنية،  واخل��ربات  التقنية 
يف  التنفيذيني  امل�سوؤولني  كبار  قبل  من  واملتابعة 
ال�سركة.  يف  للتدريب  فر�س  جانب  اإىل  اإنفوفورت 

كما �ستمكن هذه ال�سراكة الطرفني من العمل معاً 
الطاب  ودع��م  التطبيقية  البحوث  م�ساريع  على 
م��ه��ارات��ه��م وم��ع��ل��وم��ات��ه��م يف جمالت  ت��ط��وي��ر  يف 

التخ�س�س املختلفة. 
وبداأت اإنفوفورت، ال�سركة التابعة لأرامك�س واملزود 
وال�����س��ّج��ات يف  امل��ع��ل��وم��ات  اإدارة  ال���رائ���د حل��ل��ول 
منطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا، عملياتها يف دبي 
يف عام 1997، ويغطي نطاق عملياتها اليوم 25 
2000 موؤ�س�سة  مدينة وتقدم حلولها لأكر من 
واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  اأنحاء  جميع  يف  و�سركة 

وجنوب اآ�سيا.

وتعك�س هذه التفاقية والتي متثل نقطة النطاق 
توافق  التكنولوجيا،  جم��ال  يف  الإم��ارات��ي  لل�سباب 
الإماراتية  احلكومة  توجهات  مع  اإنفوفورت  روؤي��ة 
ق����وي م���ن املهارات  ب��ن��اء ج��ي��ل  ت�����س��ج��ي��ع ودع����م  يف 
التفاقية  ه��ذه  على  وتعليقاً  ال�سابة.   الإم��ارات��ي��ة 
كلية  رئي�س  القيمري  غ�سان  الربوفي�سور  ���س��رح 
الفر�س  اإىل  نتطلع  قائًا:  للتكنولوجيا  الإم��ارات 
التي تقدمها تلك ال�سراكة لطابنا، والتي تاأتي يف 
اإطار اأبرز اأولوياتنا يف كلية الإمارات للتكنولوجيا، 
األ وهي تنمية املواهب من اأجل م�ستقبل م�ستدام.

ومقرها  للتكنولوجيا  الإم��ارات  كلية  اأن  اإىل  ي�سار 

16 ب��رن��اجم��ِاً للدرا�سة  اأك���ر م��ن  اأب��وظ��ب��ي ت��ق��دم 
اجلامعية مبا ذلك الدبلوم ودرجة البكالوريو�س.

وق����ال ع��ب��د ���س��اه��ني، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�سركة 
اإنفوفورت: نحن �سعداء بال�سراكة مع كلية الإمارات 
للتكنولوجيا والتي تاأتي يف اإطار جهودنا املتوا�سلة 
لا�ستثمار يف املجتمعات املحلية، من خال برامج 
للخريجني  جديدة  عمل  فر�س  وتوفري  التدريب 
ال�سراكة يف تطوير  ت�سهم هذه  اأن  وناأمل  ال�سباب. 
مع  يتما�سى  مب��ا  املتميزة  امل��واه��ب  م��ن  جمموعة 
روؤية دولة الإمارات العربية املتحدة املتمثلة يف بناء 

اقت�ساد قائم على املعرفة والبتكار.

•• اأبوظبي -وام: 

فعاليات  ال�سمالية  ج��زي��رة  يف  اختتمت 
ال�سيفي  الرتاثي  ال�سمالية  ملتقى   “
ت����راث  ن�������ادي  ن��ظ��م��ه��ا  ال����ت����ي   2017
الم��ارات حتت �سعار “ بالرتاث نرتقي 
“ تنفيذا لتوجيهات �سمو ال�سيخ �سلطان 
بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو 
رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث المارات 
والطالبات  الطلبة  امللتقى  ا�ستهدف   .
اأب��وظ��ب��ي يف ك��ل م��ن العا�سمة  يف اإم���ارة 
واإ�ستقطبت  وغريها  و�سويحان  والعني 
اإمتدت  ال��ت��ي  امللتقى  وب��رام��ج  ن�ساطات 
لأربعة اأ�سابيع الآلف من نا�سئة و�سباب 
النادي  ملراكز  املنت�سبني  الوطن  وفتيات 

الوطنية  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���س�����س��ات  وع��دي��د 
العام  ه��ذا  ن�سخة  ور�سخت  ال�سلة  ذات 
�سملت  رئي�سة  حم��اور  على  امللتقى  م��ن 
التقليدية  وامل��ه��ن  الم���ارات���ي  ال�سنع   :
والريا�سات  ال��ب��ح��ر  ب��ف��ن��ون  امل��رت��ب��ط��ة 
امل�سابقات  �سل�سلة من  وتنظيم  البحرية 
ال���ث���ق���اف���ي���ة وال����رتاث����ي����ة وامل���ه���رج���ان���ات 
ال���ت���ن���اف�������س���ي���ة وال�������زي�������ارات واجل�������ولت 
املتاحف  م���ن  جم��م��وع��ة  اإىل  امل��ي��دان��ي��ة 
والأماكن الأثرية والتاريخية يف الدولة 
عرب برنامج “ اإعرف وطنك “ على نحو 
للم�ساركني  تنظيمها  مت  ال��ت��ي  ال��زي��ارة 
اإىل قلعة املويجعي يف مدينة العني اإىل 
العمل  ور����س  م��ن  جملة  تنظيم  ج��ان��ب 
كاخلط  الفنون  جم��الت  يف  التدريبية 

العربي والر�سم ودورات العمل الرتبوية 
التطوعي  ال����دور  واإظ���ه���ار  والتعليمية 
للم�ساركني مبا ين�سجم مع روؤية القيادة 
ع��ام اخل��ري بهدف  احلكيمة يف م�ساريع 
غر�س قيم حب اخلري والّتطوع  وخدمة 
املجتمع  يف  واأول����وي����ة  ك��ق��ي��م��ة  امل��ج��ت��م��ع 
ال�سمالية  .  وك��ان��ت ج��زي��رة  الإم���ارات���ي 
اأع���دادا  الفعاليات  خ��ال  اإ�ستقبلت  ق��د 
كبرية من الطاب والطالبات القدامى 
واجل����دد ون��ظ��م��ت ل��ه��م ب��رام��ج يف تعلم 
قواعد واأ�سول الريا�سات الرتاثية مثل 
التقليدي  وال�سراع  والفرو�سية  الهجن 
وال�سفينة الرتاثية والتجديف والألعاب 
والغو�س  البحرية  وال�سباحة  ال�سعبية 
التقليدية  بالطرق  وال�سيد  التقليدي 

وغريها من الأن�سطة الثقافية واملكتبية 
وامل�سابقات الرتاثية .  

املدير  امل����ه����ريي  ����س���ن���ان  ����س���ع���ادة  واأك�������د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��اأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات يف 
النادي اأن جناح برامج وفعاليات احلدث 
الهتمام  م�ستوى  على  ال��ت��وق��ع��ات  ف��اق 
على  امل�سبوق  غ��ري  ال��ط��اب��ي  والق��ب��ال 
التي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ن�����س��اط��ات  خمتلف 
التعليم والتثقيف والرتفيه  وازنت بني 
جمتمع  وق����ي����م  ب��������رتاث  والرت�������ب�������اط 
والأج���داد وعلى م�ستوى حتقيق  الآب��اء 
املوؤ�س�سات  م���ن  ال��ع��دي��د  م���ع  ال�����س��راك��ة 
اأن  امل��ه��ريي  واأك���د   . الوطنية  والهيئات 
النجاح الباهر الذي حققته ن�سخة هذا 
العام من امللتقى على مدار اأربعة ا�سابيع 

يحققها  ال����ذي  الأخ������رى  وال��ن��ج��اح��ات 
املوروث  على  احلفاظ  النادي يف جم��ال 
يعود  اإمن���ا  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ه��وي��ة  ال�سعبي 
من  نتلقاه  ال��ذي  والدعم  الهتمام  اإىل 
ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  جانب �ساحب 
“ حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
والتوجيهات  املو�سولة  واملتابعة   “ اهلل 
ال�سيخ  �سمو  امللتقى  راعي  ال�سديدة من 
ممثل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن  ����س���ل���ط���ان 
���س��اح��ب ال�����س��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
ال���ن���ادي وح��ر���س��ه ال�����س��دي��د ع��ل��ى تنّوع 
بها  والرتقاء  احل��دث  وبرامج  ن�ساطات 
ال��رتاث يف الذه���ان وحتى  نحو تر�سيخ 
لتحقيق  و����س���ول  امل�����س��ارك��ون  ي�ستفيد 
التعريف  ع��رب  ال��ربام��ج  ه��ذه  اإ�ستدامة 

بالهوية مبا  الرتاث وعاقته  مبكونات 
معا�سرة  ب�سورة  ال�سباب  قطاع  يخدم 
م�سريا اىل اأن ن�ساطات النادي متوا�سلة 

اإطار متنوع وخمتلف من الن�ساطات  يف 
يف  ال�سيفية  الفرتة  خ��ال  �ستقام  التي 
للنادي  تابعة  خمتلفة  وم��راف��ق  م��واق��ع 

خططنا  توا�سل  على  حر�سنا  اإط���ار  يف 
دون  ال�سباب  ثقافة  خلدمة  وم�ساريعنا 

توقف .

اإنفوفورت توقع اإتفاقية �شراكة مع كلية الإمارات للتكنولوجيا

نادي تراث المارات يختتم فعاليات ملتقى ال�شمالية الرتاثي ال�شيفي

•• اأبوظبي-وام:

اأك�����دت م��ع��ايل ال���دك���ت���ورة اأم����ل عبداهلل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
توؤمن  الإم��������ارات  دول�����ة  اأن  الحت�������ادي 
للت�سدي  ال������دويل  ال���ت���ع���اون  ب��اأه��م��ي��ة 
اتخاذ  و���س��رورة  الإره��اب��ي��ة  للجماعات 
من  ملحاربتها  و�ساملة  �سارمة  ت��داب��ري 
وموحدة  وا���س��ح��ة  ا�سرتاتيجية  خ��ال 
ل��ل��ت�����س��دي لها  وم�������س���اع���ف���ة اجل����ه����ود 
الإرهاب  نبذ  والتاأكيد على  فعال  ب�سكل 
اأ�سكاله و�سوره ومهما  والتطرف بكافة 
كانت دوافعه ومربراته واأيا كان م�سدره 
يقوم  الإ�سامي  الدين  اأن  مو�سحة   ..
على الت�سامح وال�سام ويحرتم الأديان 
الت�سدد  العنف ويرف�س  وينبذ  الأخرى 
وال��ت��ط��رف وي��ق��در ال��ت��ن��وع ال���ذي يري 

الثقافات واحل�سارات.
جاء ذلك خال ا�ستقبال معاليها ام�س 
الربملان  رئي�س  ان��دوغ��اي  ج��وب  م��ع��ايل 
املرافق  وال���وف���د  ت��ن��زان��ي��ا  يف ج��م��ه��وري��ة 
العامة للمجل�س الوطني  الأمانة  مبقر 
وذل���ك بح�سور  اأب��وظ��ب��ي  الحت�����ادي يف 
اأمني  الظاهري  �سبيب  اأحمد بن  �سعادة 
���س��ع��ادة م���ب���ارك نا�سر  امل��ج��ل�����س و  ع����ام 
مبارك �سفري جمهورية تنزانيا املتحدة 
معاليها  وا���س��ت��ع��ر���س��ت  ال���دول���ة.  ل���دى 
م���ع ال���وف���د ال����زائ����ر الإج����������راءات التي 
اتخذتها دولة الإمارات واململكة العربية 
ال�سعودية ومملكة البحرين وجمهورية 
م�سر العربية جتاه قطر ب�سبب دعمها 
متطرفة  وجماعات  لعنا�سر  املتوا�سل 
اإىل  ..م�سرية  املنطقة  ع��دة يف  بلدان  يف 
وتنظيماته  الإره������اب  مت��وي��ل  خ���ط���ورة 

والقيادات  ل��ل��ع��ن��ا���س��ر  امل������اأوى  وت���وف���ري 
والتطرف  ال��ع��ن��ف  ع��ل��ى  ال��ت��ي حت��ر���س 

والإرهاب.
تعزيز  �سبل  بحث  اللقاء  خ��ال  وج��رى 
عاقات التعاون وال�سراكة بني البلدين 
الربملانية  الدبلوما�سية  تفعيل  �سيما  ل 
بني املجل�س الوطني الحتادي والربملان 
التنزاين ومت التفاق على ت�سكيل جلنة 
تعاون  اتفاقية  وتوقيع  برملانية  �سداقة 
مبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة يف خمتلف 
املجالت . واأكد اللقاء اأهمية العمل على 
يف  امل�سرتكة  وامل�سالح  العاقات  تعزيز 
خمتلف املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية 
وتوقيع التفاقيات التي ت�سهم يف حتقيق 

هذا الهدف ال�سرتاتيجي للجانبني .
مهما  �سريكا  تنزانيا  جمهورية  وتعترب 
لدولة الإمارات حيث بلغ حجم التبادل 
التجاري غري النفطي بني البلدين نحو 
1.45 مليار دولر وفقا لإح�ساءات عام 
ال�  املرتبة  يف  تنزانيا  ي�سع  مبا   2015
41 �سمن قائمة التبادل التجاري غري 

النفطي لاإمارات مع دول العامل .
وتطرق اللقاء اإىل تطورات الأو�ساع يف 
الإقليمية  الق�سايا  م��ن  وع��دد  املنطقة 
والدولية ذات الهتمام امل�سرتك وجهود 
دول����ة الإم�������ارات يف م��ك��اف��ح��ة الإره�����اب 
ت��ع��زي��ز الأم����ن وال�سلم  وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى 
الدوليني . واأكد اجلانبان اأهمية التعاون 
الدويل ملكافحة الإرهاب و�سرورة العمل 
معا على جتفيف م�سادره ون�سر ال�سورة 
وبذل  الإ�سامي  الدين  عن  ال�سحيحة 
م��زي��د م��ن اجل��ه��ود م��ن اأج����ل مواجهة 
التحديات التي تواجه الأمن وال�ستقرار 

العاملي.

ويف بداية اللقاء رحبت معايل الدكتورة 
اأمل القبي�سي بالوفد الربملاين التنزاين 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة التي  ب��ال��ع��اق��ات  ..م�����س��ي��دة 
تربط البلدين يف جميع املجالت خا�سة 

املجالت القت�سادية والربملانية.
الربملاين  العمل  اأهمية  واأك��دت معاليها 
امل���������س����رتك ل���ت���ط���وي���ر خم���ت���ل���ف اأوج������ه 
ال���ت���ع���اون خ��ا���س��ة ع��ل��ى ���س��ع��ي��د تعزيز 
م�ساركات  خ���ال  وال��ت�����س��اور  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
الوفود الربملانية للبلدين يف الفعاليات 

الربملانية الدولية.
وا���س��ت��ع��ر���س��ت م��ع��ال��ي��ه��ا م�����س��رية تطور 
ال��دول��ة واملراحل  ال��ربمل��ان��ي��ة يف  احل��ي��اة 
ال�سعبة  واإجن�����������ازات  ب���ه���ا  م�����رت  ال���ت���ي 
الحتادي  الوطني  للمجل�س  الربملانية 
وح����ر�����س ال�����س��ع��ب��ة ع���ل���ى امل�������س���ارك���ة يف 
وتفعيل  املختلفة  الربملانية  الفعاليات 
عرب  ال���ربمل���ان���ي���ة  ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة  دور 
تعزيز  ب���ه���دف  وال������زي������ارات  ال����ل����ق����اءات 

التوا�سل مع دول و�سعوب العامل.
التعاون  ت��ط��وي��ر  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ����س���ارت 
طموحات  م�ستوى  اإىل  ب��ه��ا  والرت���ق���اء 
البلدين حيث اأن دولة الإمارات وتنزانيا 
ت��اري��خ��ي��ة مبنية  ب��ع��اق��ات  ت��رت��ب��ط��ان 
املتبادل  والح����رتام  التفاهم  روح  على 
واحل��ر���س امل�����س��رتك ع��ل��ى ت��ط��وي��ر هذه 
العاقات. واأكدت معاليها اأهمية تعزيز 
الوطني  املجل�س  بني  الربملاين  التعاون 
املرحلة  ت��ن��زان��ي��ا يف  وب���رمل���ان  الحت�����ادي 
ال��ق��ادم��ة م��ن خ��ال ال��زي��ارات املتبادلة 
وجل������ان ال�������س���داق���ة وت����ب����ادل اخل�����ربات 
الت�ساور والتن�سيق يف  الربملانية وتعزيز 
والدولية  الإقليمية  الربملانية  املحافل 
تعزيز  يف  ح���ي���وي  دور  م����ن  ل���ذل���ك  مل����ا 

وا�ستعر�ست  ال��ب��ل��دي��ن.  ب��ني  ال��ع��اق��ات 
م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة اأم�����ل ال��ق��ب��ي�����س��ي مع 
الإمارات  دول��ة  موقف  ال��ربمل��اين  الوفد 
ب�����س��اأن ق�����س��ي��ة اجل����زر ال���ث���اث “ طنب 
مو�سى  واأب���و  ال�سغرى  وط��ن��ب  ال��ك��ربى 
“ ال��ت��ي حت��ت��ل��ه��ا اإي�����ران ..م�����س��رية اإىل 
الق�سية  ه��ذه  لت�سوية  الإم����ارات  جهود 
املبا�سر  التفاو�س  اإما عن طريق  �سلميا 
العدل  حمكمة  اإىل  الق�سية  اإح��ال��ة  اأو 
لإي���ران  امل��ت��ك��ررة  ومطالبتها  ال��دول��ي��ة 
من  ال�سلمية  امل���ب���ادرات  م��ع  ب��ال��ت��ج��اوب 
اأج�����ل ت��ك��ري�����س الأم�����ن وال����س���ت���ق���رار يف 
منطقة اخلليج العربي. كما ا�ستعر�ست 
م�ستجدات  ال���ل���ق���اء  خ�����ال  م��ع��ال��ي��ه��ا 
الأو�ساع يف املنطقة والتاأكيد على اأهمية 
دعم اأ�س�س ال�ستقرار الإقليمي ..م�سرية 
�سمن  الإم����ارات  دول���ة  م�ساركة  اأن  اإىل 
كان  اليمن  يف  ال��ع��رب��ي  التحالف  ق���وات 
بطلب من ال�سرعية الد�ستورية اليمنية 
التحالف  اإط���ار  دول��ي��ا ويف  بها  امل��ع��رتف 
ال�سعب  ع���ن  ال����دف����اع  ب���ه���دف  ال���ع���رب���ي 
و�سالح  احلوثي  ميل�سيات  �سد  اليمني 
وحاولت  ال�����س��رع��ي��ة  ع��ل��ى  انقلبت  ال��ت��ي 
اليمنية  ال��دول��ة  م��ق��درات  على  الهيمنة 
لإرادة  الن�������س���ي���اع  ت���رف�������س  ت������زال  ول 
املجتمع الدويل وقرارات جمل�س الأمن 
ال�سيا�سية  الت�سوية  وجهود  ال�سلة  ذات 

املبذولة حتت اإ�سراف الأمم املتحدة.
الإم����ارات على  واأك���دت معاليها ح��ر���س 
لل�سعب  الإن�����س��اين  ال��دع��م  �سبل  ت��وف��ري 
اليمني والعمل على ت�سوية الأزمة حتت 
حفاظا  ال����دويل  الأم����ن  جمل�س  مظلة 

على مكت�سبات ال�سعب اليمني .
وات��ف��ق اجل��ان��ب��ان على ���س��رورة اللتزام 

�سيادته  واح��رتام  اليمن  بوحدة  الكامل 
ال�سيا�سي  احل���ل  واأه��م��ي��ة  وا���س��ت��ق��ال��ه 
واملبادرة  الأم����ن  ق�����رارات جم��ل�����س  وف���ق 

اخلليجية واآلياتها التنفيذية.
وا���س��ت��ع��ر���س��ت م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة اأم���ل 
اجلانب  اأي�����س��ا  ال��ل��ق��اء  خ��ال  القبي�سي 
الإمارات  ال��ذي تقوم به دول��ة  الإن�ساين 
يف اليمن وذلك يف اإطار الدور الإن�ساين 
وال��ت��ن��م��وي ال���ف���اع���ل وم�����س��اري��ع اإع�����ادة 
التاأهيل والبناء لدعم الأ�سقاء اليمنيني 
النهج  م��ع  ات�ساقا  معاناتهم  وتخفيف 
واحلر�س  للدولة  والتنموي  الإن�ساين 
على اإر�ساء اأ�س�س ودعائم التنمية والأمن 

وال�ستقرار وال�سام يف اليمن .
المارات  دول��ة  اأن  اإىل  معاليها  واأ�سارت 
لل�سعب  اإن�����س��ان��ي��ة  م�����س��اع��دات  ق���دم���ت 
اليمني خال الفرتة من اأبريل 2015 
 7.3 بنحو  ت��ق��در   2017 م��ار���س  اإىل 

مليار درهم .
القبي�سي  اأمل  الدكتورة  واأعربت معايل 
خ���ال ال��ل��ق��اء ع��ن ال��ق��ل��ق ج���راء الأزم���ة 
الاجئون  منها  يعاين  التي  الإن�سانية 
الإمارات  دول��ة  اأن  موؤكدة   .. ال�سوريون 
الإن�سانية  اجل����ه����ود  ق�����وة  ب���ك���ل  ت���دع���م 

والإغاثية يف �سوريا .
ولفتت يف هذا ال�سدد اإىل اأن امل�ساعدات 
الإمارات  دول��ة  قدمتها  التي  الإن�سانية 
2012 وحتى  خ��ال ال��ف��رتة م��ن ع��ام 
2.65 مليار  2016 بلغت نحو  يوليو 
يف  ال�سوريني  الاجئني  و�سملت  دره��م 
وكذلك  وتركيا  ولبنان  والأردن  العراق 
النازحني داخليا يف �سوريا .. منوهة باأن 
الأزمة  ب��داي��ة  منذ  ا�ستقبلت  الإم����ارات 
ال�سورية نحو 100 األف �سوري واأعلنت 

 15 ا����س���ت���ق���ب���ال   2016 ���س��ب��ت��م��رب  يف 
األ��ف لج��ئ ���س��وري على م��دى ال�سنوات 

اخلم�س املقبلة.
اأندوغاي  ج��وب  معايل  اأك��د  جانبه  م��ن 
يف ت�����س��ري��ح ل��وك��ال��ة اأن���ب���اء الإم������ارات “ 
تربط  التي  العاقات  عمق  “ على  وام 
البلدين .. موؤكدا اأهمية تعزيز التعاون 

والعاقات الربملانية بني البلدين .
واأ�ساد معاليه باملواقف الإيجابية لدولة 
عن  ودفاعها  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
مثمنا   .. ال��ع��امل��ي  وال���س��ت��ق��رار  الأم�����ن 
م��وق��ف الإم�������ارات الإي���ج���اب���ي يف جمال 
لفتا   .. الإره���اب  دع��م  م�سادر  جتفيف 
تهدد  قد  التي  الظاهرة  اإىل خطر هذه 

اأمن اأي دولة مبا يف ذلك تنزانيا .
التنزاين  الربملان  رئي�س  معايل  واأع��رب 
ع��ن ت��اأي��ي��ده مل��ا ت��ق��وم ب��ه دول���ة الإم����ارات 
من اإجراءات ملكافحة الإرهاب .. م�سددا 
على اأن �سيا�سات ومواقف الإمارات جتاه 
ت�سب يف م�سلحة  الق�سايا  العديد من 

التنمية وال�سام العاملي.
واأو�سح اأن املحادثات التي اأجراها خال 

القبي�سي  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  لقائه 
اأ���س��ه��م��ت يف ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م��وق��ف دولة 

الإمارات جتاه الق�سايا املختلفة .
التنموي  ب���ال���ت���ط���ور  ال�����س��ي��ف  واأ������س�����اد 
ال��ك��ب��ري ال����ذي ت�����س��ه��ده دول����ة الإم�����ارات 
اإعجابه  مبديا   .. امل��ج��الت  خمتلف  يف 
تنتهجها  التي  والبناء  التنمية  بفل�سفة 
دول���ة الإم�����ارات وم��زج��ه��ا ب��ني الأ�سالة 
امل�ستقبل  وا����س���ت�������س���راف  وامل����ع����ا�����س����رة 
�سيا�سة  ع���ن  ف�����س��ا  ل���ه  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
ال��ت��ن��وي��ع الق���ت�������س���ادي وم����ا حت��ظ��ى به 
ملا  مرموقة  عاملية  مكانة  من  الإم���ارات 
املوؤ�سرات  خمتلف  يف  تقدم  م��ن  حتققه 
اأندوغاي  التنموية. وثمن معايل جوب 
الدور الذي ي�سطلع به املجل�س الوطني 
الداخلي  ال�����س��ع��ي��د  ع���ل���ى  الحت���������ادي 
وجناحها  امل���راأة  ومب�ساركة  واخل��ارج��ي 
الذي يقدم منوذجا  العمل الربملاين  يف 

ناجحا للعامل يف جمال متكني املراأة .
واأ���س��ار يف ه��ذا الإط���ار اإىل ت��ويل معايل 
املجل�س  رئا�سة  القبي�سي  اأم��ل  الدكتورة 
اأول ام����راأة  ال��وط��ن��ي الحت�����ادي ل��ت��ك��ون 

 .. برملانية  موؤ�س�سة  ت��راأ���س  املنطقة  يف 
م��ع��ت��ربا ان��ت��خ��اب��ه��ا دع��م��ا ك��ب��ريا جلهود 

متكني املراأة عامليا.
احلياة  ت����ط����ور  م���ع���ال���ي���ه  وا����س���ت���ع���ر����س 
ب���اده يف  ال��ربمل��ان��ي��ة يف تنزانيا وج��ه��ود 
املجالت  خمتلف  يف  امل���راأة  متكني  دع��م 
.. م�سريا يف هذا ال�سدد اإىل اأن الربملان 
التنزاين يتكون من 393 ع�سوا منهم 
153 امراأة اأي ما ن�سبته %36.6 من 
ت�سعى  حيث  التنزاين  ال��ربمل��ان  اأع�ساء 
حكومة دولته اإىل رفع تلك الن�سبة اإىل 
ال��رج��ل يف  �سريكة  امل���راأة  لتكون   50%
والقت�سادية  ال�سيا�سة  احلياة  خمتلف 

والتنموية يف تنزانيا.
رئي�س  م���ع���ايل  زار  ال���ل���ق���اء  خ���ت���ام  ويف 
قاعة  املرافق  والوفد  التنزاين  الربملان 
زايد ومتحف املجل�س الوطني الحتادي 
مب�سرية  م�سيدا   .. ارج��ائ��ه  يف  وجت���ول 
املحافل  يف  ال���ف���اع���ل  ودوره  امل��ج��ل�����س 
املكانة  تعك�س  التي  الدولية  الربملانية 
املرموقة التي و�سلت لها دولة الإمارات 

على ال�سعيدين الإقليمي والدويل.

اأمل القبي�شي تبحث مع رئي�ص الربملان التنزاين الق�شايا الإقليمية والدولية
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•• ال�صارقة-الفجر:

التطوعي  ل��ل��ع��م��ل  ال�������س���ارق���ة  ج����ائ����زة  ن��ظ��م��ت 
من�سقي  وت���دري���ب  ل��ت��اأه��ي��ل  الأول”  “امللتقى 
بهدف  ال�سارقة،  اإم��ارة  يف  احلكومية  املوؤ�س�سات 
العمل  جم��ال  يف  املوؤ�س�سي  الوعي  م�ستوى  رف��ع 
ال��ت��ط��وع��ي ب����الإم����ارة، وذل����ك ب��ت��اري��خ 31 من 
املوؤمترات باجلامعة  �سهر يوليو اجلاري بقاعة 

القا�سمية.
وق����ال ج��ا���س��م احل���م���ادي الأم����ني ال��ع��ام جلائزة 
الربنامج  اأن  ال���ت���ط���وع���ي،  ل��ل��ع��م��ل  ال�������س���ارق���ة 
وبالتعاون  اجل��ائ��زة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال���ذي  التن�سيقي 
خطة  لرتجمة  ياأتي  احلكومية،  املوؤ�س�سات  مع 
ال��وع��ي يف  اإىل رف��ع م�ستوى  ال��رام��ي��ة  اجل��ائ��زة 
جمال العمل التطوعي لدى املوؤ�س�سات والأفراد، 
املوؤ�س�سات  خمتلف  وا�ستجابة  بتفاعل  م�سيداً 
من�سقي  لتاأهيل  املخ�س�س  الأول  امللتقى  خال 

املوؤ�س�سات باأهمية التطوع يف املجال املوؤ�س�سي.
اخلطوة  ه��ذه  اأن  اإىل  احل��م��ادي؛  جا�سم  ول��ف��ت 

ت�سهم يف تلبية تطلعات قيادتنا الر�سيدة التي ل 
تاألو جهدا يف دعم ومتابعة الربامج التطوعية 
الهادفة واإعطائها اأهمية خا�سة، ول �سيما تلك 
املجتمع،  اأو  احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  حتفز  ال��ت��ي 
م�سرياً اإىل اأن هذه اجلهود جاءت لتنفيذ الروؤية 
الثاقبة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
التطوع  قيم  غر�س  اإىل  ترمي  التي  ال�سارقة؛ 

على خمتلف الفئات من موؤ�س�سات واأفراد.
ومن جانبها، قالت فاطمة مو�سى البلو�سي املدير 
اأن  التطوعي؛  للعمل  ال�سارقة  جلائزة  التنفيذ 
امللتقى الأول واملخ�س�س للموؤ�س�سات، يهدف اإىل 
الإمارة  املوؤ�س�سات احلكومية يف  وتدريب  تاأهيل 

الوعي  م�ستوى  ورف��ع  اجلائزة  امل�ساركة يف  على 
التطوعي،  ال��ع��م��ل  امل��وؤ���س�����س��ات يف جم���ال  ل���دى 
التي  “اجلائزة” وا�سرتاتيجيتها  لربامج  وفقاً 

اعتمدها جمل�س الأمناء.
مبادئ  ت��ن��اول  امللتقى  اأن  البلو�سي؛  واأ���س��اف��ت 
عامة حول التطوع واأهميته وفوائده بالإ�سافة 
للعمل  التنظيمية  البنية  ق�سايا  مناق�سة  اإىل 
مت  وكذلك  احلكومية،  املوؤ�س�سات  يف  التطوعي 
عر�س القوانني والت�سريعات التي تنهجها دولة 
الإمارات العربية املتحدة يف �سبيل تطوير العمل 
�سرح  امللتقى  ت�سمن  كما  املوؤ�س�سي،  التطوعي 
التطوعي  للعمل  ال�سارقة  ج��ائ��زة  ع��ن  مف�سل 
اإىل  التطرق  خ��ال  م��ن  فيها  امل�ساركة  وكيفية 

الآل��ي��ات وال���س��رتاط��ات امل��ط��ل��وب��ة، وف��ق اأف�سل 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  املتبعة  امل��م��ار���س��ات 

املتحدة اأو املتبعة دولياً.
اأن  واأ����س���ارت امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ج��ائ��زة؛ اإىل 
لبناء  ومكثفاً  �سامًا  يعد  الذي  امللتقى  برنامج 
حما�سرات  اأي�ساً؛  ت�سمن  املوؤ�س�سية،   القدرات 
وور�س عملية تاأهيلية، تناول فيها بناء القدرات 
وفق  التطوعي  العمل  اإدارة  كيفية  يف  املوؤ�س�سية 
املنهجيات والأدوات والإج��راءات املتبعة، كما مت 
املوؤ�س�سات،  لدى  التطوعي  العمل  �سيا�سة  طرح 
تعداد  كيفية  فيها  نوق�س  ق�سايا  اإىل  بالإ�سافة 

نظام ال�ساعات التطوعية واحت�سابها.
الإيجابي  الفعل  برد  البلو�سي؛  فاطمة  واأ�سادت 

احلكومية  املوؤ�س�سات  من  ال�سريعة  وال�ستجابة 
للدوائر  املخ�س�س  امللتقى  بح�سور  ال�سارقة  يف 
احلكومية والذي انعك�س اإيجاباً على خمرجات 
موؤ�س�سة   40 من  اأك��ر  اأن  مو�سحة  الربنامج، 
حكومية اأوفدت من�سقاً عاماً ونائباً له، من اأجل 
وكيفية  تن�سيقية  مب��ه��ارات  و�سقلهم  تكوينهم 

اإعداد الفر�س تطوعية الناجحة.
واأو�سحت “اأن “اجلائزة” ت�سعى من خال هذا 
املوؤ�س�سي  ال��وع��ي  تطوير  اإىل  التاأهيلي  امللتقى 
اأن  كما  ال�سارقة،  املوؤ�س�سات يف  لدى  والتن�سيقي 
اأخرى،  ملتقيات   5 تنفيذ  �سيعقبه  امللتقى  هذا 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات  م��وج��ه��ة 
وال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وذل����ك خ����ال فرتة 

من  دي�سمرب  اإىل  اأغ�سط�س  �سهر  ب��ني  ت���رتاوح 
العام اجلاري. 

يف  �ساركت  التي  احلكومية  املوؤ�س�سات  اأن  علماً 
امللتقى الأول هي؛ هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة، 
البلديات  �����س����وؤون  ودائ�������رة  ال����س���ك���ان،  ودائ�������رة 
والأر�سيف،  للوثائق  ال�سارقة  وهيئة  وال��زراع��ة، 
الت�سجيل  ودائ��رة  لاإعام،  ال�سارقة  وموؤ�س�سة 
واجلمارك،  البحرية  امل��وان��ئ  ودائ���رة  ال��ع��ق��اري، 
بال�سارقة،  وال�سياحي  التجاري  الإمن��اء  وهيئة 
املالية،  الرقابة  ودائ��رة  املركزية،  املالية  ودائ��رة 
ال�سارقة  وهيئة  احلكومية،  ال��ع��اق��ات  ودائ���رة 
ال�سحية، هيئة ال�سارقة ال�سحية، ونادي �سيدات 
وجمل�س  وال�سامة،  الوقاية  وهيئة  ال�سارقة، 
للخدمات  ال�سارقة  ومدينة  للتعليم،  ال�سارقة 
الإ�سامية، و�سجايا  ال�سوؤون  ودائرة  الإن�سانية، 
ال�����س��ارق��ة لا�ستثمار  ال�����س��ارق��ة، وه��ي��ئ��ة  ف��ت��ي��ات 
الب�سرية،  امل���وارد  ودائ���رة  – ���س��روق،  والتطوير 
ودائ�������رة اخلدمات  امل������دين،  ال����ط����ريان  ودائ�������رة 

الجتماعية. 

•• دبي -وام:

القائد  امل���ري  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  ���س��ع��ادة  �سهد 
التدريب  دورة  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  دب���ي  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام 
نظمتها  التي  ال�سيفية  الأن�سطة  لطلبة  الع�سكري 

“بالإرادة  �سعار  حتت  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
�سيفنا خري و�سعادة” وذلك يف اأكادميية �سرطة دبي 
مب�ساركة 151 طالبا خريجاً منهم 71 تدربوا يف 
اأكادميية �سرطة دبي و80 تدربوا يف الإدارة العامة 

لأمن الهيئات واملن�ساآت والطوارئ.

واأكد �سعادة اللواء عبداهلل خليفة املري على اأهمية 
انخراط الطلبة يف برامج التدريب الع�سكري اأثناء 
عن  والبعد  ال��ف��راغ  وق��ت  لتعبئة  ال�سيفية  الإج���ازة 
رفقاء ال�سوء واكت�ساب املهارات لتطوير القدرات يف 
اجلوانب املختلفة عرب الربامج والأن�سطة امل�ساحبة 

للتدريب الع�سكري نظرا لنعكا�ساتها الإيجابية على 
الأوامر  واإطاعة  الن�سباط  حيث  من  �سخ�سياتهم 
وتعلم النظام واإدارة الوقت وحتمل امل�سوؤولية والثقة 

بالنف�س والعتماد عليها.
وق����دم ال��ط��ل��ب��ة اخل��ري��ج��ون وه���م ي��ت��و���س��ح��ون علم 

الع�سكرية  والت�سكيات  العرو�س  بع�س  الإم����ارات 
“عام اخلري” ثم قدموا  و�سكلوا لوحة فنية لكلمة 
عر�ساً يحتوي على مهارات الدفاع عن النف�س وفك 
الدراجات  قيادة  مل��ه��ارات  وعر�ساً  ال�ساح  وتركيب 
الهوائية . و عرب اأولياء الأم��ور عن اإعجابهم بهذه 

الدورات وحر�سهم على ال�ستمرار يف تن�سيب اأبنائهم 
ونفو�سهم  �سلوكهم  يف  طيباً  اأث���راً  ت��رتك  كونها  لها 
وحتقق لديهم الن�سباط الع�سكري وحفظ النظام 
على  الع��ت��م��اد  على  وت�سجعهم  ال�سخ�سية  و�سقل 

النف�س وبناء الثقة والقدرة على التحمل.

•• اأبوظبي -وام: 

يوا�سل فندق ونادي �سباط القوات امل�سلحة يف اأبوظبي 
اأفراد  جلميع  املخ�س�سة  ال�سيفية  وعرو�سه  فعالياته 

العائلة لا�ستمتاع بباقة من الن�سطة. 
والت�سويق  املبيعات  اإدارة  فيكتور غونزاليز مدير  واكد 
اأبوظبي  يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  �سباط  ون���ادي  ف��ن��دق  يف 
ال�سيف  لعطلة  مم��ي��زة  ت��وف��ري جت���ارب  على  احل��ر���س 
يتم تقدمي جمموعة  ال�سيوف حيث  اأذه��ان  لتبقى يف 

اأفراد  جميع  �سعادة  ت�سمن  التي  الأن�سطة  من  وا�سعة 
�سبعة خيارات  والنادي على  الفندق  الأ�سرة.  وي�ستمل 
الذي  البثنة  الطعام مبا يف ذلك مطعم  لتناول  عاملية 
كاملة  جمموعة  عن  ف�سًا  فخًما  عاملًيا  بوفيه  يقدم 
من املرافق الرتفيهية التي متكن الزائر من ممار�سة 
التمارين  �سالت  ذلك  يف  مبا  تقريًبا  الأن�سطة  جميع 
وحمام  البولينغ  وم��رك��ز  التن�س  وم��اع��ب  الريا�سية 
�سباحة قيا�سي وحمام للبخار واجلاكوزي وحتى ملعب 

الكرات امللونة.

•• ال�صارقة -وام:

املقبل  ال�سبت  م�ساء  للفنون  ال�سارقة  موؤ�س�سة  تفتتح 
الفوتوغرايف  م��ع��ر���س��ه��ا  م���ن  اخل��ام�����س��ة  ال��ن�����س��خ��ة 
“ال�سارقة وجهة نظر” وذلك يف رواق 1 ورواق 2 من 
املباين الفنية للموؤ�س�سة الواقعة يف �ساحة املريجة يف 

ال�سارقة .
اأكتوبر   5 لغاية  ي�ستمر  ال��ذي  املعر�س  يف  وي�����س��ارك 
62 م�سورا من دولة الإم��ارات ودول جمل�س  القادم 
عما   180 ف���ي���ه  ي���ع���ر����س���ون  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون 
العام  لهذا  املعر�س  ثيمة  حول  تتمحور  فوتوغرافيا 

احل�سري«. وامل�سهد  “العمارة 
وي�سكل معر�س “ال�سارقة وجهة نظر” واحدا من اأهم 
م�سروعات الربامج املجتمعية التي اأطلقتها موؤ�س�سة 
املحليني  امل�سورين  مهارات  لتعزيز  للفنون  ال�سارقة 
والإقليميني وت�سجيع م�ساركتهم لاأفكار واخلربات 
اإ�سافة لطرح فر�س تعاون جديدة يف املجال الثقايف 

املحلي والإقليمي .
املا�سي  مايو  يف  للم�ساركة  دع��وة  املوؤ�س�سة  واأط��ل��ق��ت 
ح��ي��ث ا���س��ت��ج��اب ع���دد ك��ب��ري م���ن م��واط��ن��ي ومقيمي 
دولة الإمارات العربية املتحدة ودول جمل�س التعاون 
ومهارات  خمتلفة  احرتافية  خلفيات  ذوي  اخلليجي 

طيفا  امل�����س��ارك��ات  �سمت  ح��ي��ث  متنوعة  واه��ت��م��ام��ات 
ب�سكل  تعك�س  التي  الفوتوغرافية  ال�سور  من  وا�سعا 
فريد ثيمة املعر�س وحتاكي جمتمعا ناب�سا باحلياة.

وت��ت��ن��وع الأع��م��ال ال��ت��ي وق��ع عليها الخ��ت��ي��ار م��ا بني 
يعك�س  ما  وه��و  والقدمية  احلديثة  العمارة  ت�سوير 
التي  الق�سة  وغنى  الفكرة  لأهمية  امل�ساركني  اإدراك 
تكمن وراء ال�سورة بعيدا عن حجم اأو نوع البناء كما 
بينما  دقيقة  هند�سية  اأمن��اط��ا  امل�ساركني  بع�س  وث��ق 
اأك��ر ب�ساطة  ركز البع�س الآخ��ر على جوانب اأخ��رى 
الب�سرية  العمارة  عند  امل�سورين  نظرة  تتوقف  ومل 
يف  الطبيعة  ت�سنعها  التي  العمارة  لت�سوير  فانتقلوا 
اأي�سا  الب�سري  العن�سر  وكان  اجلبلية  املناطق  بع�س 
حا�سرا يف الأعمال اإما عن طريق ال�ستعانة مبمثل اأو 

التقاط �سور عفوية للب�سر العاديني واملارة.
وتناول معر�س ال�سارقة وجهة نظر يف دوراته الأربع 
ثيمة  �سكلت  حيث  الثيمات  م��ن  جمموعة  ال�سابقة 
الأوىل  ال����دورة  يف  انطاقته  ال�سخ�سي  ال��ب��ورت��ري��ه 
يف  واحل��ي��اة  والبورتريه  ال�سامتة  الطبيعة  ولت�سكل 
ال��ت��ي تلتها �سارك  ال�����دورات  ال�����س��ارق��ة ث��ي��م��ات  اإم����ارة 
تنويعات  200 م�سور قدموا  اأكر من  فيها جميعا 
دولة  ال��ف��وت��وغ��رايف يف  امل�سهد  اأث���رت  اإب��داع��ي��ة مميزة 

الإمارات ومنطقة اخلليج العربي.

لرفع م�ستوى �لوعي �ملوؤ�س�سي يف �لعمل �لتطوعي 

اإطالق امللتقى الأول لتاأهيل من�شقي املوؤ�ش�شات احلكومية بال�شارقة 

•• بلجراد-وام:

لدى  ال��دول��ة  �سفري  ال��ظ��اه��ري  �سيف  را���س��د  جمعة  ���س��ع��ادة  �سلم 
جمهورية �سربيا اأم�س م�ساعدات مقدمة من قبل موؤ�س�سة خليفة 
بانت�سيفو  م�ست�سفى  اإىل  الإن�سانية  لاأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

العام والتي �سملت اأجهزة طبية متنوعة.
تاأتي  امل�ساعدات  اأن تلك  املنا�سبة  له بهذه  ال�سفري يف كلمة  اأكد  و 

تزامنا مع عام اخلري الذي اأعلن عنه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
دولة  اهلل و�سمن جهود  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

الإمارات العربية املتحدة مل�ساعدة ال�سعوب حول العامل.
الدكتور دراجني ييات�سا م�ساعد مدير  امل�ساعدات  ح�سر ت�سليم 
الأجهزة  بهذه  املوؤ�س�سة  لتربع  �سكره  ع��ن  ع��رب  ال��ذي  امل�ست�سفى 
ال��ط��ب��ي��ة ذات الأه��م��ي��ة ال��ك��ب��رية يف امل�����س��اع��دة ع��ل��ى ���س��رع��ة �سفاء 

املر�سى.

�شفري الدولة يف �شربيا ي�شلم م�شاعدات مقدمة من 
موؤ�ش�شة خليفة الإن�شانية مل�شت�شفى بانت�شيفو العام

تخ��ريج ط��الب ال���دورة ال�شيفي���ة يف اأكادميي����ة �شرط���ة دب�����ي

فندق ونادي �شباط القوات امل�شلحة 
باأبوظبي يوا�شل فعاليات ف�شل ال�شيف

ال�شارقة للفنون تفتتح معر�ص 
»ال�شارقة وجهة نظر« ال�شبت القادم 

 �شفري الدولة ي�شارك بفعالية يوم املر�شى 
الأجانب يف م�شت�شفى جامعة كوريا

•• �صيوؤول-وام: 

فعالية  يف  �سيوؤول  يف  الدولة  �سفري  النعيمي  �سيف  عبداهلل  �سعادة  �سارك 
اأنام  فرع  كوريا  جامعة  م�ست�سفى  اأقامها  الأجانب” التي  املر�سى  “ يوم 
الإماراتيني  املر�سى  �سعادته عددا من  والتقى   . الثاثاء  الأول  اأم�س  يوم 
ماحظاتهم  وتلقى  اأح��وال��ه��م  وتفقد  بامل�ست�سفى  ال��ع��اج  يتلقون  ال��ذي��ن 
الفعالية  هام�س  على  ال�سفري  وح�سر  بامل�ست�سفى.  والعاج  اخلدمة  حول 
حم��ا���س��رة تثقيفية ع��ن ���س��رط��ان ال��غ��دة ال��درق��ي��ة وال��ت��وع��ي��ة ب��ه��ذا املر�س 

مب�ساركة املر�سى الإماراتيني وعائاتهم.

ت�شكيل جلنة احتفالت اليوم الوطني ال� 46 بام القيوين 
•• اأم القيوين -وام: 

اأ�سدر ال�سيخ اأحمد بن �سعود بن را�سد املعا نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
الحتفالت  لتنظيم  القيوين  اأم  جلنة  بت�سكيل  ق��راًرا  القيوين  اأم  لإم��ارة 
باليوم الوطني ال� 46 للدولة تتوىل التن�سيق والتعاون مع جميع الدوائر 
بهذه  والحتفالت  للفعاليات  اأجندة  لو�سع  والحتادية  املحلية  والهيئات 
املنا�سبة . ن�س القرار على اأن تراأ�س اللجنة علياء الغفلي مدير عام دائرة 
الآث��ار وال��رتاث باأم القيوين وع�سوية ممثلني من جميع الدوائر املحلية 
والحتادية يف الإمارة. واأعربت علياء الغفلي عن �سكرها لل�سيخ اأحمد بن 
�سعود بن را�سد املعا مثّمنًة اهتمامه املبا�سر والدعم املتوا�سل لإبراز هذه 
املنا�سبة الغالية على قلوب مواطني الدولة واملقيمني على اأر�سها بال�سورة 
اأن اللجنة �ستتوىل التن�سيق مع جميع الدوائر  التي تليق بها . واأو�سحت 
وتنفيذ  والفعاليات  الح��ت��ف��الت  لتنظيم  والحت��ادي��ة  املحلية  والهيئات 
املبادرات املجتمعية املتعلقة باليوم الوطني ال� 46 اإ�سافة اإىل و�سع خطة 
اإعامية عرب جميع الو�سائل لتغطية تلك الفعاليات يف اإمارة اأم القيوين .
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عربي ودويل

دمرت حرائق الغابات الهائلة امل�ستعلة مبقاطعة بريتي�س كولومبيا 
غربي كندا اأكر من 300 مبنى يف خمتلف اأنحاء املقاطعة.

وقال املتحدث با�سم اإدارة الطوارئ باملقاطعة روبرت ترينر يف بيان 
الإطفاء  لرجال  الروؤية  م�ساكل يف  ي�سبب  الكثيف  الدخان  اإن  ام�س 

الذين يتوقعون املزيد من احلرائق يف الأيام املقبلة .
واأو�سح اأن الدخان اأجرب عدة رحات للطريان داخل وخارج املقاطعة 
على تاأجيلها اأو اإلغائها.. واأرجع تفاقم احلرائق التي اإمتدت لت�سمل 

460 كيلو مرتا مربعا اإىل الطق�س اجلاف.
ونوه اإىل اأن 3700 �سخ�س يكافحون 138 حريقا يف جميع اأنحاء 
من  اآخ���رون   108 ين�سم  اأن  املنتظر  م��ن  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار  املقاطعة 
للم�ساركة يف عمليات  املك�سيك  الدعم من  الإطفاء وموظفي  رجال 

الإطفاء.
عدة  امل�ساركة  املك�سيكيني  الإط��ف��اء  لرجال  �سبق  اأن��ه  املتحدث  وذك��ر 

مرات من قبل يف عمليات اإطفاء احلرائق باملقاطعة.

قالت متحدثة با�سم املفو�سية الأوروبية اأم�س الأربعاء اإن املفو�سية 
تدر�س اتخاذ جمموعة كاملة من الإجراءات ردا على ت�ساعد التوتر 
يف فنزويا عقب اعتقال اثنني من اأبرز منتقدي الرئي�س نيكول�س 

مادورو.
تزال  ل  ت��ف��ا���س��ي��ل  يف  اخل��و���س  دون  لل�سحفيني  ق��ائ��ل��ة  واأ���س��اف��ت 
امل�ساورات جارية مع الدول الأع�ساء ل�سمان رد مائم ومن�سق من 
اأن هناك مناق�سات حول جمموعة  الوا�سح  الأوروب���ي. من  الحت��اد 

كاملة من الإجراءات. 
وفر�ست الوليات املتحدة يوم الثنني عقوبات على م��ادورو ت�سمل 
وحظر  الأمريكية  الق�سائية  للولية  تخ�سع  التي  اأ�سوله  جتميد 

التعامل التجاري للمواطنني الأمريكيني معه.

ين�سب جتار اأك�ساكا ويفتحون متاجرهم على طول �سارع يف مدينة 
الطريق  زبائن مي��رون يف  اإغ��راء  اأم��ل  ال�سودان على  ملكال بجنوب 
لل�سراء منهم.وملكال الغنية بالنفط هي ثاين اأكرب املدن يف جنوب 
ال�سودان.وعانت هذه املدينة على نطاق وا�سع هجر �سكانها ل�سنوات 
وفرارهم ب�سبب احلرب الأهلية التي تفجرت يف 2013 بعد اأن اأقال 
الرئي�س �سلفا كري نائبه ريك م�سار.ويعود الآن بع�س �سكان ملكال 
بني  املت�سدعة.ومن  وجمتمعاتهم  حياتهم  بناء  ليعيدوا  للمنطقة 
وانيكو  اإليزا  تدعى  املدينة  �سكان  من  ام��راأة  للمدينة  ع��ادوا  الذين 
واحدة  ر�سالة  توجه  اأن  اإليزا  وحت��ب  متوا�سعا.  مقهى  تدير  ت�سان 
لأهل ملكال.وتقول اإليزا يف ر�سالتها “ما فيه اأي م�سكلة يف ملكال. 
النا�س قاعدة يف ملكال. فاأنا باأقول لأي زول اإن كان قام من ملكال 
م�سي  اأي حم��ل،  م�سي  املخيم،  م�سي  ال�سمال،  اإىل  غ��ادر  وم�سي  هنا 
ده  النهاية ملكال  لأن��ه يف  فوقه، خليه يرجع يف ملكال وييجي هنا 
بلدنا كلنا«.ويقول خرباء بالأمم املتحدة اإن ال�سراع، الذي له �سلة 
ال�سودان،  جنوب  يف  النفطية  ال��روة  على  لل�سيطرة  بال�سعي  اأي�سا 
اإب��ادة جماعية. اإىل  املخاطر  وتت�ساعد  العرقي  التطهري  اإىل  يرقى 
ووجودها  اأن�سطتها  ال�سودان  جنوب  يف  املتحدة  الأمم  بعثة  وزادت 
ومتابعة  لبيوتهم  العودة  على  النا�س  من  مزيد  لت�سجيع  ملكال  يف 
اأعمال اإعادة الإعمار.وقالت رئي�سة املكتب امليداين لاأمم املتحدة يف 
ملكال هال ديويت “اختلطت بالن�ساء منذ عدة �سهور والر�سالة التي 
لأنف�سهن  ال�سام  يردن  ال�سام.  يردن  اأنهن  هي  با�ستمرار  اأ�سمعها 
وعائاتهن والأهم لكي ي�ستطيع اأطفالهن العودة ملدار�سهم وميكنهم 
�سنع م�ستقبل ينعم فيه �سعب جنوب ال�سودان بالرخاء وال�سام”. 
ال�سودان  ون��زح نحو مليوين �سخ�س من مناطقهم يف داخ��ل جنوب 
اأوغ��ن��دا وكينيا  اآخ���رون يقدر ع��دده��م باملايني ل��دول  يف ح��ني جل��اأ 
ملواطنني يف  انتقال  اأكرب عملية  املجاورة. وهذه  واأثيوبيا  وال�سودان 

اأفريقيا منذ الإبادة اجلماعية يف رواندا عام 1994.

عوا�صم

اأوتاوا

بروك�سل

جوبا

نظام الأ�شد يعدم املهند�ص البارز �شفدي
•• بريوت-اأ ف ب:

نفذ حكم العدام بحق مهند�س الربجميات البارز با�سل �سفدي يف العام 
2015 بعد ثاث �سنوات على توقيفه من قبل ال�سلطات ال�سورية، ح�سبما 
اب  املولود من   ، اعتقلت �سفدي  ال�سورية  ال�سلطات  .وكانت  زوجته  اكدت 
نفذها  التي  القمع  2012 �سمن حملة  مار�س  �سورية، يف  وام  فل�سطيني 

النظام ال�سوري ملواجهة الحتجاجات ال�سلمية بعد عام من اندلعها.
وانت�سرت معلومات يف اكتوبر 2015 حول اعدامه.

الجتماعي  التوا�سل  موقع  يف  �سفحتها  على  �سفدي  غ��ازي  ن��ورا  وكتبت 
“في�سبوك” يف وقت متاخر ام�س الأول الثاثاء “غ�ست الكلمات يف فمي، 
تاأكيدي خلرب �سدور  اليوم با�سمي وا�سم عائلة با�سل وعائلتي،  اأعلن  واأنا 

حكم اإعدام وتنفيذه بحق زوجي با�سل خرطبيل �سفدي«.
واو�سحت ارملته التي تزوجته عندما كان يف املعتقل ان اعدامه مت “بعد 
اأيام من نقله من �سجن عدرا )ريف دم�سق( يف اكتوبر 2015 ... نهاية تليق 
وا�سافت “يا خ�سارة �سوريا يا خ�سارة فل�سطني يا خ�سارتي«. ببطل مثله”. 
رايت�س وات�س ومنظمة  بينها هيومن  وطالبت عدة منظمات حقوقية من 
العفو الدولية باإطاق �سفدي الذي مت اعدامه وهو يف الرابعة والثاثني 
من عمره.وا�ستهر �سفدي على نطاق وا�سع يف اأو�ساط ما يعرف بالإنرتنت 

احلر والذي يدعو اىل ال�ستخدام غري املقيد لل�سبكة العنكبويتة.
وا�ستمد عمل �سفدي اهمية خا�سة لكونه كان يجري يف دولة يحكمها نظام 
ا�ستخدام  على  �سارمة  رقابة  ميار�س  ق��رن  ن�سف  من  اك��ر  منذ  �سلطوي 
النرتنت التي مل تدخل الباد ال يف عام 2000 بعد فر�س قيود وحجب 
 2016 يف  اأوردت  وات�س  رايت�س  هيومن  منظمة  املواقع.وكانت  من  لعدد 
من  وال�سلمي  ال�سرعي  لعمله  مبا�سرة  نتيجة  “يبدو  �سفدي  احتجاز  ان 
و�ساهم �سفدي يف عدة  اجل الرتويج للحق يف حرية التعبري وحمايته”. 

م�ساريع تتعلق ب”امل�سدر املفتوح” كموزيا فايرفوك�س او ويكيبيديا.

وا�شنطن: م�شتقبل دول غرب البلقان مع الغرب

عبا�شي يت�شاور مع �شريف لت�شكيل احلكومة 

عا�سمة  بودغوريت�سا  يف  بن�س  بتطويقها.واعلن  احللف  تتهم  التي  رو�سيا 
مونتينيغرو واىل جانبه رئي�س الوزراء دو�سكو ماركوفيت�س “نحن موؤمنون 
ورحب بن�س بان�سمام  حقا ان م�ستقبل دول غرب البلقان هو مع الغرب”. 
مونتينيغرو اىل حلف �سمال الطل�سي وا�سفا ذلك ب� “الجناز التاريخي” 
املنطقة.وندد  دول  مع  عاقاتها  تعزيز  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  ال��ت��زام  واك��د 
اأرا�سي  من  ق�سما  رو�سيا  باحتال  الثاثاء  الأول  ام�س  تبيلي�سي  يف  بن�س 
جورجيا بعد احلرب التي دارت بني البلدين عام 2008، موؤكدا اأن الرئي�س 

المريكي دونالد ترامب �سيوقع قريبا العقوبات اجلديدة على رو�سيا.
ن�سمة،  الف   620 �سكانها  يبلغ عدد  التي  بن�س يف مونتينيغرو،  كما �سرح 
ان هذه اجلولة دليل على ان الوليات املتحدة لي�س لديها حلفاء �سغار بل 

كلهم اأقوياء. 

•• تبلي�صي-اأ ف ب:

غرب  دول  م�ستقبل  ان  اأم�����س  بن�س  م��اي��ك  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ن��ائ��ب  اع��ل��ن 
ت��ه��دف اىل طماأنة  ال��غ��رب يف املحطة الخ���رية م��ن ج��ول��ة  البلقان ه��و م��ع 

احللفاء الوروبيني ال�سرقيني للوليات املتحدة القلقني من رو�سيا.
وبعد ان زار بن�س ا�ستونيا من دول البلطيق وجورجيا من دول القوقاز، و�سل 
الثاثاء اىل مونتينيغرو، الواقعة على البحر الدرياتيكي، اآخر املن�سمني اىل 
حلف �سمال الطل�سي. و�سعى بن�س خ�سو�سا خال جولته اىل طماأنة حلفاء 
وا�سنطن يف املنطقة القلقني خ�سو�سا منذ �سم رو�سيا �سبه جزيرة القرم يف 
2014. واثار ان�سمام مونتينيغرو يف اخلام�س من يونيو اىل حلف �سمال 
الأطل�سي، وكذلك �سعي جورجيا للح�سول على ع�سوية يف احللف، غ�سب 

•• اإ�صالم اأباد-رويرتز:

بداأ �ساهد خاقان عبا�سي رئي�س وزراء باك�ستان اجلديد ام�س الأربعاء اأول 
يوم عمل له باجتماع مع رئي�س الوزراء املخلوع نواز �سريف فيما ي�سري اإىل 
اأن رئي�س الوزراء ال�سابق م�ستمر يف ممار�سة نفوذه بعد قرار املحكمة العليا 

تنحيته عن املن�سب.
يف  م��وري  منتجع  اإىل  عبا�سي  موكب  و�سول  تلفزيونية  لقطات  وعر�ست 
العليا  املحكمة  قالت  اأن  منذ  اأ�سرته  مع  �سريف  يقيم  حيث  الباد  �سمال 

م�سادر  عن  ك�سفه  عدم  ب�سبب  للمن�سب  موؤهل  غري  اإن��ه  املا�سي  الأ�سبوع 
اأغلبية  على  �سريف  نواز  الإ�سامية-جناح  الرابطة  حزب  دخله.وي�سيطر 
كبرية يف الربملان وعمل �سريعا على الإيحاء بال�ستمرارية بعد تغيري رئي�س 
الوزراء.ومن املقرر اأن توؤدي حكومة احتادية جديدة اليمني يف وقت لحق 
وذكرت و�سائل اإعام حملية اأن عبا�سي �سيتخذ القرار خال م�ساورات مع 
�سريف و�سيبقي على اأغلب الوزراء الذين يدينون بالولء لرئي�س الوزراء 
�سهباز  اأن  ال���وزراء  رئي�س  مكتب  وزعها  م�سورة  لقطات  ال�سابق.واأظهرت 
رئا�سة  �سيتوىل  �سهباز  اأن  وي��رتدد  كذلك.  الجتماع  ح�سر  �سريف  �سقيق 

الوزراء خال اأ�سهر قليلة عندما يتاأهل قانونيا لذلك.
واأظهرت �سور وت�سجيات فيديو اأر�سلت لو�سائل الإعام اأن عبا�سي اأجرى 

حمادثات مع نواز و�سهباز يف مقر حكومي يف موري.
وكان عبا�سي يتوىل من�سب وزير النفط يف حكومة �سريف التي ا�ستقالت 
اأن  من  خم��اوف  يقلل  اأن  لل�سلطة  ال�سريع  النتقال  �ساأن  عزله.ومن  بعد 
ت�سقط الدولة امل�سلحة نوويا يف موجة جديدة من ال�سطرابات ال�سيا�سية 
منذ  حتققت  التي  والأمنية  القت�سادية  املكا�سب  تقو�س  اأن  ميكن  التي 

انتخابات عام 2013.

اجلي�ص الرو�شي ينفي تقريرا عن 
خ�شائره يف �شوريا 

•• مو�صكو-رويرتز:

ذكرت وكالت اأنباء رو�سية اأن وزارة الدفاع يف رو�سيا نفت اأم�س الأربعاء تقريرا لرويرتز عن ارتفاع 
اخل�سائر يف احلملة الع�سكرية الرو�سية ب�سوريا وو�سفته باأنه كذبة من الألف اإىل الياء.

ونقلت الوكالت عن اإيجور كونا�سينكوف املتحدث با�سم وزارة الدفاع الرو�سية قوله “لي�ست هذه املرة 
الأوىل التي حتاول رويرتز من خالها، وباأي و�سيلة، ت�سويه العملية الرو�سية التي تهدف اإىل تدمري 

اإرهابيي الدولة الإ�سامية واإعادة ال�سام اإىل �سوريا«.
القتلى  واأ���س��دق��اء  ع��ائ��ات  رواي���ات  اإىل  الأرب��ع��اء  روي���رتز  ن�سرته  ال��ذي  التقرير احل�سري  وي�ستند 
على   40 هو  واملتعاقدين  الرو�س  اجلنود  لقتلى  الفعلي  العدد  اأن  اإىل  وي�سري  حمليني  وم�سوؤولني 

الأقل هذا العام اأي ما يزيد عن الأرقام الر�سمية.

•• الفجر - 
خرية ال�صيباين

خطر �لت�سعيد بات حقيقيا:

الكرملني يفقد المل يف التطبيع مع الوليات املتحدة...!

جزيرة القرم، لبراز قدرات امتداد 
البحرية الرو�سية.

بالن�سبة  م���ه���م���ة  امل���ظ���اه���ر  ان     
ال�������ذي بنى  ب����وت����ني،  ل����ف����ادمي����ري 
رو�سيا  ُيعيد  اأن  وع��د  على  �سعبيته 
ق��وة عظمى ق��ادرة على ال��وق��وف يف 
وجه الوليات املتحدة. ومع اقرتاب 
مار�س  الرئا�سية  النتخابات  موعد 
بوتني  ف��ادمي��ري  اأ���س��ب��ح   ،2018
اأق����ل م��ي��ا ل��ت��ق��دمي ت���ن���ازلت على 

ال�ساحة الدولية. 
  يذكر انه يف نهاية عام 2016، قبل 
نقل ال�سلطة لدونالد ترامب، طرد 
باراك اأوباما 35 من الدبلوما�سيني 
انتقاما  وا����س���ن���ط���ن  يف  ال�����رو������س 
حملة  يف  ال���رو����س���ي  ال���ت���دخ���ل  م���ن 
المريكية.    الرئا�سية  النتخابات 
قراره  الرو�سي  الرئي�س  اتخذ  لقد 
ن��ظ��ريه دونالد  ت��وق��ي��ع  ق��ب��ل  ح��ت��ى 
الذي  العقوبات  قانون  ترامب على 
الكونغر�س، وه��ذا يبنّي مدى  اأق��ره 
التجاهل الذي بات ميار�سه. بوتني 

ف��ق��د ك��ل اأم���ل ب�����س��اأن ق���درة ترامب 
ال�سلطات  ن��ظ��ام  على  ال�سيطرة  يف 
امل�������س���ادة، م���ن اأج����ل ال��ه��ي��م��ن��ة على 
الأمريكي”،  الدميقراطي  النظام 
يقول اأندري كولي�سنيكوف، اخلبري 

يف مركز كارنيغي يف مو�سكو.

»كل �سيء ل�سالح بوتني«
م���ارك���وف املحلل  ���س��ريغ��ي  وي���ق���ول 
ال�سيا�سي املقرب من الكرملني، انه 
الأمريكية،  العقوبات  ازدادت  كلما 
كلما تعززت �سعبية الرئي�س بوتني، 
ع��ل��ى عقوبات  ب��ال��ت�����س��وي��ت  ل��ذل��ك، 
اإ�سافية، تدّخل الكونغر�س وترامب 
الداخلية  ال�سوؤون  يف  حا�سم  ب�سكل 
ل  انهم  ب��وت��ني..  ل�سالح  الرو�سية، 
ي��ت��ع��اط��ون، ومهما  ك��ي��ف  ي��ع��رف��ون 
ل�سالح  ي�����س��ب  ����س���يء  ك���ل  ف���ع���ل���وا، 
اآخرون،  وي��رى معلقون      . بوتني 
جانب  من  وا�ستياء  �سجر  عامات 
ال��ك��رم��ل��ني. راه����ن ال��ك��رم��ل��ني على 
ت��ط��ب��ي��ع ال���ع���اق���ات م���ع ال���ولي���ات 

امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ق��اع��دة ل��ق��د واجهنا 
اأوب����ام����ا، واأث����ب����ت ت���رام���ب ان���ن���ا كنا 
الوا�سح  ال��ف�����س��ل  ان  اإل  ح���ق،  ع��ل��ى 
ل��ه��ذا ال��ره��ان ل ي��رتك خ��ي��ارا اآخر 
امل��واج��ه��ة، يرى  اإىل  ال��ع��ودة  ���س��وى 
ف���ادمي���ري ف����رول����وف، اخل���ب���ري يف 
المريكية.  ال��رو���س��ي��ة  ال���ع���اق���ات 
الرو�سي  ال�����رد  مت��ث��ل  الآن،  واىل 
وم�سطنعة،  ���س��وري��ة  ���س��رام��ة  يف 
عمليات  لأن  اخل�����ب�����ري،  ي�������س���ي���ف 
ال��ط��رد امل��ت��ب��ادل��ة ه��ي اأق����ل طريقة 
من  ا�ستيائهما،  على  للدللة  موؤملة 
اإ�سابات  اإحل����اق  اىل  ال���ذه���اب  دون 
كبرية. ان ميزة الطرد هي انه قابل 

للمراجعة ب�سهولة.
   اأك�����ر ن���ق���دا، ت����رى اخل���ب���رية يف 
�سفت�سوفا  ليليا  الدولية  العاقات 
�سرخة  الرو�سي،  التماثلي  ال��رد  يف 
ا���س��ت��غ��اث��ة ���س��غ��رية، لأن اأم��ري��ك��ا ل 
ترتهن مطلقا لرو�سيا، بل ل ت�سعر 
الأفكار  ه���ذه  ك���ل  ب��ال��ل��دغ��ة.  ح��ت��ى 
اخليال  غياب  تعك�س  ل  النتقامية 

فقد  بالياأ�س.  ال�سعور  وامن��ا  فقط 
بني  القت�سادي  ال��ت��ب��ادل  انخف�س 
مليار   20 م��ن  اأق����ل  اىل  ال��ب��ل��دي��ن 
املحلي  والناجت   ،2016 عام  دولر 
الإج���م���ايل ال��رو���س��ي ل ي����زال دون 

ناجت نيويورك.

�حلزم قد يطغى على �حلو�ر
   يف الث����ن����اء، امل�����س��ه��د الإع���ام���ي 
املناه�س  باخلطاب  متخم  الرو�سي 
ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة. وي��ق��رتح بع�س 
الو�سول  ال�سيا�سيني قطع  املعلقني 
ال���دول���ي���ة  ال���ف�������س���اء  حم���ط���ة  اإىل 
وح���ده���ا من�سة  الأم���ري���ك���ي���ني  ع���ن 
الط����اق ���س��وي��وز ال��رو���س��ي��ة تتوىل 
اأو  الأخ����رية،  ال�����س��ن��وات  يف  متوينها 
الأمريكيني  ال�����س��ي��ا���س��ي��ني  اإج���ب���ار 
الذين يزورون رو�سيا على الدخول 

عرب �سبه جزيرة القرم.
   والب������ع������د م�����ن ه�������ذا اخل����ط����اب 
الت�سعيد  خ���ط���ر  ان  ال�������س���ع���ب���وي، 
ح��ق��ي��ق��ي، ول��ك��ن يف م��ل��ف��ات اأخ���رى. 

ال����ع����ق����وب����ات الأم���ري���ك���ي���ة  ب���ع���د     
اجلديدة، اأجاب بوتني باأكرب عملية 
امريكيني  ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني  ط�����رد 
العاقات  حت��ّم��ل��ت��ه��ا  ان  ي�����س��ب��ق  مل 
احتفايل  بهرج  ولإ�سفاء  الثنائية. 
العقوبة،  ه����ذه  ع��ل��ى  وان���ت�������س���اري 
انتظر الرئي�س الرو�سي الأحد 30 
بالبحرية  الح��ت��ف��ال  ي���وم  ي��ول��ي��و، 
ليتوىل  ال����رو�����س����ي����ة،  ال���ع�������س���ك���ري���ة 
الإع����ان ع��ن ت��ل��ك اخل��ط��وة، حيث 
ب���ط���ر����س���ربج، موطن  ����س���ان  ك���ان���ت 
م�سرحا  يومها  الرو�سي،  الأ�سطول 
لأ���س��خ��م ا���س��ت��ع��را���س ع�����س��ك��ري مل 
الحتاد  نهاية  منذ  املدينة  ت�سهده 
التلفزيون  ب��ث  وق���د  ال�����س��وف��ي��ات��ي. 
ال�����س����ت����ع����را�����س،  ذاك  ال����ر�����س����م����ي 
ا�ستعرا�س طرطو�س،  بالتوازي مع 
�سبه  يف  و���س��ي��ب��ا���س��ت��وب��ول  ����س���وري���ا، 

تاتيانا  ال�سيا�سية  املحللة  وتتوقع 
ال�سيا�سة  ت�����س��دي��د  ����س���ت���ان���وف���اي���ا، 
الداخلية �سد املدافعني عن حقوق 
احلكومية  غري  واملنظمات  الإن�سان 
وو�سائل الإعام واملعار�سة. وميكن 
يف هذا الإط��ار توقع موجة جديدة 
املنظم  ال��ت�����س��ري��ع��ي  ال��ت�����س��دد  م���ن 
ل�����اإع�����ام والت���������س����ال، وق���وان���ني 
�ساحيات  وتو�سيع  الباد،  مغادرة 

اأجهزة املخابرات.
   اما يف جمال ال�سيا�سة اخلارجية، 
ف�����اإن رو���س��ي��ا ت��ت��ج��ه ت��دري��ج��ي��ا اإىل 
الع���ت���ق���اد ب������اأن ع��ن�����س��ر امل���ف���اج���اأة، 
املتماثل،  غ����ري  وال��������رد  واحل���������زم، 
والوقاحة، اأكر نفعا ومردودية من 
احلوار مع الغرب، تقول �ستانوفايا. 
غري اأن الكرملني ل يحرق اجل�سور، 
واق������������رتاب م�����وع�����د الن����ت����خ����اب����ات 
ال��رئ��ا���س��ي��ة ���س��ي��وؤدي ب��ال��ت��اأك��ي��د، اإىل 

اختبار احلواجز المنية.
-------------------------

عن لوتون �ل�سوي�سرية

- مع اقرتاب موعد النتخابات الرئا�شية اأ�شبح بوتني 
اأقل ميال لتقدمي تنازلت على ال�شاحة الدولية

- العالم الرو�شي يقرتح اإجبار ال�شيا�شيني 
الأمريكيني على دخول رو�شيا عرب �شبه جزيرة القرم

- كلما ازدادت العقوبات الأمريكية كلما 
تعززت �شعبية الرئي�ص الرو�شي

- تتجه مو�شكو تدريجيا اإىل العتقاد باأن احلزم 
اأكرث نفعا ومردودية من احلوار مع الغرب

- الف�شل الوا�شح للرهان على التطبيع ل يرتك خيارا اآخر �شوى العودة اإىل املواجهة

بوتني يف ا�ستعرا�س للقوة البحرية

الكونغر�س يجه�س حلم التطبيع بني رو�سيا وامريكا

�سهر الع�سل كان ق�سريا جدا

خيبة امل الكرملني قد تفتح ابواب اجلحيم
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عربي ودويل

�لأ�سو�أ يلوح يف �لأفق:حتليل �خباري

هل مازال بالإمكان تفادي احت�شار فنزويال...؟
- حتولت انوار �شافيز اىل حريق وغرقت ا�شرتاكية القرن احلادي والع�شرين خمّلفة حمنة  ان��ه��ا ال��واق��ع��ي��ة ال�����س��ح��ري��ة فعا، 

الرواية  جم��د  �سنعت  ال��ت��ي  تلك 
جانب  من  الاتينية:  اأمريكا  يف 
وابت�سامة  الرق�س  هناك خطوات 
ومن  م����ادورو،  للرئي�س  عري�سة 
اجل�����ان�����ب الخ�������ر ب���ل���د غ�������ارق يف 
متزايد  ب�سكل  ومعزول  الفو�سى، 

على ال�ساحة الدولية.
   يف فنزويا، انوار �سافيز، ال�سلف 
املتوّهج لل�ساحب مادورو، حتولت 
ا�سرتاكية  وغ���رق���ت  ح���ري���ق،  اىل 
التي   ، والع�سرين  احل��ادي  القرن 
ب�سر بها، خمّلفة حمنة �سعب كان 

ُيفرت�س اأن جتعله �سعيدا.

مزيد من ال�سلطة لرئي�س الدولة
545 ع�سوا  ان��ت��خ��اب  ل��ق��د مت     
 41 بن�سبة  التاأ�سي�سية  للجمعية 
فا�سل 5 باملائة من الفنزويليني، 
املطعون  الر�سمية  الأرق���ام  ح�سب 
فيها. وتعترب املعار�سة ان انتخاب 
حفلة  جم���رد  تاأ�سي�سية،  جمعية 
تنكرية كربى، الهدف منها انقاذ 
مادورو  نيكول�س  الرئي�س  نظام 
ال��ذي ي��زداد ه�سا�سة ووه��ن��ا، وهو 

يهرول نحو الديكتاتورية. 
اجلمعية  �ستمنح  ال���واق���ع،  يف      
التاأ�سي�سية املزيد من ال�ساحيات 
ل��رئ��ي�����س ال���دول���ة، و���س��ت��ل��ت��ّف على 
نواب  فيه  الغلبية  ميلك  ب��رمل��ان 
امل��ع��ار���س��ة ال��ت��ي ك��ان��ت دع���ت اإىل 
ل  “اننا  الن���ت���خ���اب���ات.  م��ق��اط��ع��ة 
نعرتف بهذه العملية الحتيالية، 
ك��اب��ري��ل��ي�����س زعيم  اأك�����د ه���ري���ك 
وباطلة،  لغ��ي��ة  ان��ه��ا  امل��ع��ار���س��ة، 

اأجنبية  دول��ة  رئي�س  عقوبات �سد 
يف من�سبه: ونيكول�س مادورو هو 
مثل  عليه  ت�سلط  الرابع  الرئي�س 
وا�سنطن،  قبل  من  العقوبة  ه��ذه 
احل�سري  ال���ن���ادي  اإىل  ل��ي��ن�����س��م 
ال�سوري  ال���روؤ����س���اء:  م��ن  امل���وؤل���ف 
ال�سمايل  وال��ك��وري  الأ���س��د،  ب�سار 

كيم جونغ اأون وروبرت موغابي.
   اما الحتاد الأوروبي فقد اأعرب 
من جهته، ويف نربة خمتلفة، عن 
الدميقراطية  قلقه حيال م�سري 
���س��ك��وك جدية  وع����ن  ال����ب����اد،  يف 
ح���ول ���س��ام��ة ال��ت�����س��وي��ت، الذي 

انتهى مبقتل 10 ا�سخا�س.
   ولكن يف الواقع، ان العجز هو ما 
البيانات  هذه  من  حاليا  ي�ست�سف 
احلربية. فما العمل، فعا، لوقف 
ال�����دوام�����ة اخل����ط����رية دون  ه�����ذه 
املخاطرة باإ�سعاف �سعب يف اق�سى 

حالت الرهاق؟ 
   يرى مراقبون، ان الأزمة قد ل 
مادورو  لأن  �سريعا  خمرجا  جتد 
يخاف  ورمب��ا  بال�سلطة،  يتم�سك 
فالهزمية  غ���ادر،  م��ا  اإذا  الن��ت��ق��ام 

لي�ست خيارا بالن�سبة له. 
   والدليل، رّد خليفة هوغو �سافيز 
الإجراءات  على  متلفز  خطاب  يف 
الم��ري��ك��ي��ة: ل���ن ان�����س��اع لأوام����ر 
احلكومات  ول  الإم����ربي����ال����ي����ة، 
الأجنبية، اأنا رئي�س حر .   وح�سب 
الرئي�س الفنزويلي، توؤكد قرارات 
عجزها  الم���ري���ك���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
اإثر ت�سويت  وياأ�سها وكراهيتها” 
الأحد 30 يوليو. وا�ساف الرئي�س 
يعاقبونني  ان���ه���م  ال�����س����رتاك����ي، 
لأنني ل ان�ساع لأوامر احلكومات 
الأج��ن��ب��ي��ة، ول��ي��ت��خ��ذوا م���ا يحلو 
ال�سعب  ان  ال  ع��ق��وب��ات،  م��ن  لهم 
ال��ف��ن��زوي��ل��ي ق���رر اأن ي��ك��ون ح���را .   
بالإمكان  م���ازال  ه��ل  وال�����س��وؤال.. 

تفادي احت�سار فنزويا؟

الأ�سعار،  جت��م��ي��د   - الم�����ام  اىل 
وال��ت��اأم��ي��م - زاد ال��و���س��ع ���س��وء يف 

وقت تنهار فيه اأ�سعار النفط.
   اذن، كل املكونات الازمة لو�سع 
اج��ت��م��ع��ت، وه���و يتوقف  م��ت��ف��ج��ر 
اأي�سا  ولكن  ال�سارع،  اإ���س��رار  على 
- ورمب��ا ه��ذا ه��و الأخ��ط��ر - على 
م���ي���وؤو����س منه،  و����س���ع  رئ��ي�����س يف 
وال�������ذي ب���ال���ت���اأك���ي���د، حت�����ول عدم 
اع���ادة  يف  اأم����ل  ك���ل  دون  �سعبيته 

انتخابه عام 2018.

يف  ن�ستمر  و�سوف  لها،  وج��ود  ول 
النظام  ا�ستعادة  اأج��ل  من  الكفاح 

الد�ستوري والدميقراطية«.
ال��ذي يحتوي على  البلد     فهذا 
النفطية  الحتياطيات  اأكرب  اأحد 
امل���وؤك���دة يف ال���ع���امل، ي��ع��ي�����س اأرب���ع 
�سنوات متتالية من الركود، ومن 
فيه  الت�سخم  يتجاوز  اأن  املتوقع 
باملائة، وي��ع��اين م��ن نق�س  الل��ف 
85 باملائة من الأدوية الأ�سا�سية، 
وخ�����س��ر اغ���ل���ب ���س��ك��ان��ه م���ع���دل 9 

ال�����وزن للفرد  ك��ي��ل��وغ��رام��ات م���ن 
الواحد، ووفيات الر�سع يف ارتفاع 
بن�سبة 30 باملائة: ح�سيلة ثقيلة، 
ل ميكن الدفاع عنها ال يف �سورة 
الجرامي،  الإيديولوجي  العمى 

يقول بع�س املحللني.
   ان ما يحدث، يرى اخرون، لي�س 
مارك�سي  اق��ت�����س��اد  ان��ه��ي��ار  ���س��وى 
ل�سراء  الجتماعي  الإن��ف��اق  حيث 
الأ�سوات قد جفف عائدات النفط 
وامل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة. وه���روب النظام 

للرئي�س  وال�ساحيات  ال�سلطات 
ازدادت  وال���������ذي  ال������س�����رتاك�����ي، 
من  اأ���س��ه��ر  اأرب���ع���ة  ب��ع��د  ه�سا�سته 
مقتل  عن  اأ�سفرت  الحتجاجات، 

اأكر من 120 قتيا.
املتحدة،  ال����ولي����ات  وو����س���ف���ت     
ب�الدكتاتور  م������ادورو  ن��ي��ك��ول���س 
ممتلكات  اأي  جت��م��ي��د  واأع��ل��ن��ت   ،
الفنزويلي  ل��ل��رئ��ي�����س  ت���ك���ون  ق���د 
على ارا���س��ي��ه��ا. وم��ن ال��ن��ادر جدا 
المريكية  احل��ك��وم��ة  ت��ت��خ��ذ  ان 

ان مل نقل ت�سلح بالامبالة، امام 
���س��اك��ن يف  م��ل��ي��ون   32 م��ا يعي�سه 
الدويل  املجتمع  ا�ستيقظ  الباد، 

اخريا. 
اجلمعية  ان����ت����خ����اب����ات  ب����ع����د     
ال�سراع  ح���ط���ب  ال���ت���اأ����س���ي�������س���ي���ة، 
وامل��واج��ه��ة، اأع��ل��ن��ت اث��ن��ت��ي ع�سرة 
وبع�س  ا���س��ب��ان��ي��ا  )م���ن���ه���ا  دول������ة 
اجلريان يف اأمريكا اجلنوبية( اأنها 
النتخابات،  بنتائج  ت��ع��رتف  ل��ن 
امل��زي��د من  ت��ه��دف اإىل منح  ال��ت��ي 

الفو�سى  وج����ه  يف  ول��ل�����س��م��ود     
ال����زاح����ف����ة، ل��ي�����س ام������ام م������ادورو 
اأخ�����رى غري  اأي م�����وارد  واأت���ب���اع���ه 
والتكاء  املعار�سة،  اأف���واه  تكميم 
الوقت،  نف�س  ويف  اجل��ي�����س،  ع��ل��ى 
لتجار  امل��ح��م��وم  الن�ساط  جت��اه��ل 
امل�����خ�����درات ال����ذي����ن ت�����س��ل��ل��وا من 

ال�سرخ الفنزويلي.

ا�ستفاقة دولية
طويلة،  لفرتة  بال�سمت  حت�سن 

القادم ا�سوا من هذه امل�ساهد

مادورو الرق�س على اجلراح

ال�سلطة ترد بعنف على احلركة الحتجاجية

املعار�سة حتتل ال�سارع

- بلد يجثم على بحرية نفط يبتلعه الت�شخم ويعاين 
من نق�ص الأدوية ووفيات الر�شع يف ارتفاع 

- ل خمرج �شريعا لالأزمة لأن مادورو يتم�شك 
بال�شلطة ويخاف النتقام اإذا ما غادرها 

- هروب النظام اىل المام يزيد الو�شع 
�شوءًا مع انهيار اأ�شعار النفط

هريك كابريلي�س  النتخابات باطلة ولغية

حظر �شفر الأمريكيني اإىل كوريا ال�شمالية يبداأ يف �شبتمرب  الرئي�ص الفلبيني يطلب 20 األف جندي اإ�شايف
واأ�ساف “يريد اأن يطمئن اأن باإمكانه خال فرتة وليته حل م�سكلة 
اإر�ساء ال�سام والنظام«.وقال ثاثة اأع�ساء اآخرين يف جمل�س ال�سيوخ 
اإن الرئي�س جاد ب�ساأن حجم التهديد الأمني وطلب من الكوجنر�س 
الدعم لتمويل خطته لتحديث معدات اجلي�س وق��درات املخابرات. 
ورف�����س اأي منهم ذك��ر اأ���س��م��اء امل��دن ال��ث��اث التي رمب��ا ت��واج��ه ذات 
امل�سري الذي تواجهه م��اراوي حيث يقاتل املت�سددون قوات اجلي�س 
منذ نحو ت�سعة اأ�سابيع . و�سقط اأكر من 600 قتيل من املتمردين 
واجلنود خال املواجهات. وقال ال�سناتور بانفيلو لك�سون م�ستعدون 
ال�سرطة  ق��وات  تعزيز  كذلك  طلب  الرئي�س  اأن  واأ�ساف  للم�ساعدة. 
بنحو ع�سرة اآلف رجل �سرطة اإ�سايف لزيادة عدد قوات الكوماندو�س 

القادرة على م�ساعدة اجلي�س يف قتاله �سد املتمردين.

•• مانيال-رويرتز:

الرئي�س  اإن  الأرب��ع��اء  اأم�س  الفلبيني  ال�سيوخ  جمل�س  يف  اأع�ساء  قال 
األف   20 لتجنيد  متويا  الكوجنر�س  من  طلب  دوتريتي  رودريجو 
موالني  مت�سددين  من  املتزايدة  التهديدات  ملواجهة  اإ���س��ايف  جندي 
الليلة  امل�����س��ط��رب.ودع��ا دوت��ريت��ي  ال��ب��اد  لتنظيم داع�����س يف ج��ن��وب 
ال�سيوخ  جمل�س  اأع�ساء  م��ن  جمموعة  م��ع  عاجل  لجتماع  املا�سية 
املتطرفني  خطط  ب�����س��اأن  امل��خ��اب��رات  ت��ق��اري��ر  اأح���دث  على  ليطلعهم 
الإ�ساميني ملهاجمة ثاث مدن يف جزيرة مينداناو اجلنوبية.وقال 
اأن  “اأراد  ال�سيوخ  جمل�س  يف  الأغلبية  زعيم  �سوتو  في�سنت  ال�سناتور 
امل�سلحة«. ال��ق��وات  اإىل  جندي  األ��ف   20 لإ�سافة  احتياجه  لنا  ينقل 

ا�ستثناء  على  الم���ر  خا�سا.وا�ستمل  ت�سريحا  حامليها 
لل�سفر حلالت اإن�سانية وال�سحافيني يف حالت خا�سة بعد 

ح�سولهم على املوافقة.
وي�ستمر احلظر عاما كاما اإل يف حال قرر وزير اخلارجية 

ريك�س تيلر�سون الغاءه قبل ذلك.
ومت الإعان عن حظر ال�سفر اأول مرة ال�سهر املا�سي عقب 
الذي دخل غيبوبة  وارمبري  اوتو  الأمريكي  الطالب  وفاة 
بعد اأن �سجنته بيونغ يانغ خال زيارة �سياحية اىل كوريا 

ال�سمالية. 
ال�سمالية  اعتقاله يف كوريا  وت��ويف وارمبري  يف يونيو بعد 
ملدة 18 �سهرا بعد اتهامه ب�سرقة �سعار �سيا�سي بينما كان 

يف رحلة اىل العا�سمة بيونغ يانغ ك�سائح.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

حددت الوليات املتحدة ر�سميا الأول من �سبتمرب موعدا 
اإىل  امل��واط��ن��ني الم��ريك��ي��ني  ل��ب��دء ف��ر���س حظر على �سفر 

كوريا ال�سمالية، بح�سب م�سدر حكومي ام�س.
وجاء يف اجلريدة الر�سمية للحكومة الفدرالية اأن “وزارة 
املواطنني  باعتقال  اخلطري  التهديد  اأن  ق��ررت  اخلارجية 
الم��ريك��ي��ني واح��ت��ج��ازه��م ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة مي��ث��ل خطرا 
الذين  المريكيني  للمواطنني  اجل�سدية  ال�سامة  على 

ي�سافرون اإىل اأو داخل كوريا ال�سمالية«.
واأ�ساف ان جميع جوازات ال�سفر الأمريكية اأ�سبحت غري 
اأذا مت منح  �ساحلة لل�سفر اإىل اأو عرب كوريا ال�سمالية اإل 

- بيانات املجتمع الدويل دليل عجز على وقف هذه الدوامة اخلطرية

•• الفجر - 
خرية ال�صيباين
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يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/03/05 املودعة حتت رقم: 269195 

با�سم: �س. ايه اأو اإن لا�ست�سارات الإدارية

عنوانه: �س.ب. 94895، دبي – الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

خدمات الدعاية والإعان واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبى.

الواقعة بالفئة: 35  

و�سف العامة: العامة "A O N MANAGEMENT CONSULTANTS" باأحرف 

الإدارية"  لاإ�ست�سارات  اإن  اأو  "اإيه  عبارة  يدنوها  ومبتكر،  مميز  وبت�سميم  الأ�سود  باللون  مميزة  لتينية 

باأحرف عربية مميزة باللون الأ�سود، كما هو مو�سح بال�سكل.

   فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  3  اأغ�سط�س 2017 العدد 12087
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 94803             
تاريخ اليداع : 20/ 05 / 2007

با�سم: �س. هاجنزهو انتاي بي ا�س اليكرتيكال كومباين ليميتد.
عنوانه: رقم 598، غولف رود، دوجنزهو �سرتيت، فوياجن �سيتي، هاجنزهو 311400، جمهورية 

ال�سني ال�سعبية.
امل�سجلة حتت رقم : 100018             

بتاريخ :  18 / 02 / 2010     
الإت�سال  نقطة  ���س��ن��ادي��ق  امل�����س��اب��ي��ح،  ح��ام��ات  امل��ق��اب�����س،  الت�سغيل،  )م��ف��ات��ي��ح  م��ن��ت��ج��ات:  ع��ل��ى 

)التو�سيل(.
 الواردة يف الفئة: )09(.

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف:
 20/ 05 / 2017  وحتى تاريخ:  05/20/ 2027.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  3  اأغ�سط�س 2017 العدد 12087
يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/03/05 املودعة حتت رقم: 269197 

با�سم: ال�سيد/ احمد جودت يو�سف ابو حوا�س

عنوانه: �س.ب. 186052، دبي – الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت.

الواقعة بالفئة: 43  

 EL BOSTA RESTAURANT & CAFE" ال��ع��ام��ة  ال���ع���ام���ة:  و����س���ف 

البو�سطة" باأحرف لتينية وعربية مميزة باللون الأ�سود والأبي�س وبت�سميم مميز ومبتكر، كما 

هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  3  اأغ�سط�س 2017 العدد 12087
يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي:

بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/03/08 املودعة حتت رقم: 269446 

با�سم: ال�سيد/ �سامداث راجوبري

عنوانه: دي ار. �سويف ريدموند�سرتات 176بي، باراماريبو، ريب، �سورينام.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

التبغ، ال�سجائر، ادوات املدخنني، الثقاب.

الواقعة بالفئة: 34  

و�سف العامة: العامة "GIFT" باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�سود داخل ت�سميم مميز 

حلرف "G"، مع ت�سميم م�ستطيل مميز ومبتكر، كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  3  اأغ�سط�س 2017 العدد 12087

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/03/05 املودعة حتت رقم: 269202 
با�سم: �س. فرن�س افينيو للتجارة العامة �س.ذ.م.م

عنوانه: �س.ب. 6629، دبي – الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

م�ستح�سرات  املاب�س،  وك��ى  غ�سل  فى  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات 
غ�سول  جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وق�سط،  وجلى  و�سقل  تنظيف 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات ا�سنان.
الواقعة بالفئة: 03  

و�سف العامة: العامة "PRIVATE ARMY" باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�سود، 
كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  3  اأغ�سط�س 2017 العدد 12087
يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/03/13 املودعة حتت رقم: 269666 
با�سم: �سوبر ماركت ال�سرعة ذ.م.م. فرع 1

عنوانه: �س.ب. 65072 ، ال�سارقة – الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

خدمات الدعاية والإعان واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبى.
الواقعة بالفئة: 35 

والأ�سود  الأب��ي�����س  باللون  مميزة  لتينية  ب��اأح��رف   "QUICK" العامة  ال��ع��ام��ة:  و�سف 
على  �ساعة،  �سكل  على  بطريقة مميزة  "Q" مكتوب  الأول  واحل��رف  ومبتكر،  وبت�سميم مميز 

خلفية �سبه م�ستطيلة باللون الأ�سود، كما هو مو�سح بال�سكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  3  اأغ�سط�س 2017 العدد 12087
يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/03/22 املودعة حتت رقم: 270190 
با�سم: ال�سيد/ فيكرانت ياك�س

عنوانه: �س.ب. 682202 – دبي، الإمارات العربية املتحدة.                  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

غري  بها،  املطلية  اأو  نفي�سة  معادن  من  امل�سنوعة  واملنتجات  منها  خليط  وك��ل  النفي�سة  املعادن 
الواردة فى فئات اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت 

الدقيقة.  
الواقعة بالفئة: 14  

و�سف العامة: العامة "ROYAL KOHINOOR" باأحرف لتينية مميزة باللون 
الأ�سود وبت�سميم مميز ومبتكر، يدنوها عبارة "GOLD & DIAMONDS" باأحرف 

لتينية مميزة باللون الأ�سود، ويعلوها ر�سم تاج مميز باللون الأ�سود، كما هو مو�سح بال�سكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  3  اأغ�سط�س 2017 العدد 12087
يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/03/22 املودعة حتت رقم: 270193 

با�سم: ال�سيد/ فيكرانت ياك�س

عنوانه: �س.ب. 682202 – دبي، الإمارات العربية املتحدة.             

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

خدمات الدعاية والإعان واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبى.

الواقعة بالفئة: 35  

و�سف العامة: العامة "ROYAL KOHINOOR" باأحرف لتينية مميزة باللون 

الأ�سود وبت�سميم مميز ومبتكر، يدنوها عبارة "GOLD & DIAMONDS" باأحرف 

لتينية مميزة باللون الأ�سود، ويعلوها ر�سم تاج مميز باللون الأ�سود، كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  3  اأغ�سط�س 2017 العدد 12087

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي:
بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/06/08 املودعة حتت رقم: 274660 
با�سم: ال�سيد/ جو يووجن يل

عنوانه: #1402، 1790 باي�سور دي اآر.، فانكوفر، بي.�سي. كندا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

م�ستح�سرات  املاب�س،  وك��ى  غ�سل  فى  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات 
غ�سول  جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وق�سط،  وجلى  و�سقل  تنظيف 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات ا�سنان.
الواقعة بالفئة: 03 

و�سف العامة: العامة "K Beauty International" باأحرف لتينية مميزة باللون 
الأ�سود، وبت�سميم مميز ومبتكر، مع وجود حرف ال "K" داخل دائرة، كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  3  اأغ�سط�س 2017 العدد 12087
يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/03/06 املودعة حتت رقم: 269283 
با�سم: ال�سيد/ راجي�س كومار اهوجا

عنوانه: 83، جايرمبور كولوين، اندور، اإم بي. الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

الأجهزة والأدوات العلمية واملاحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�سال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�سل 
ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامات بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، الأقرا�س املدجمة واأقرا�س الفيديو 
الرقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمي، ماكينات بيع اآلية لاأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت 

ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات واأجهزة احلوا�سب ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.
الواقعة بالفئة: 09  

"KAYBE" باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�سود والأبي�س وبت�سميم مميز  و�سف العامة: العامة 
 "KB NETWORKING" ومبتكر، يحذوها ي�سارا ت�سميم هند�سي �سبه مثلث ال�سكل بداخله عبارة

باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�سود، والأبي�س، كما هو مو�سح بال�سكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  3  اأغ�سط�س 2017 العدد 12087
يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/06/06 املودعة حتت رقم: 274553 
با�سم: ال�سيد/ جمد ناجي ثابت الواديه

عنوانه: �س.ب. 28251، دبي – الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

اأجهزة واأدوات جراحية وطبية وطب اأ�سنان وبيطرية، اأطراف وعيون واأ�سنان اإ�سطناعية، اأدوات 
جتبري، مواد خياطة اأو درز اجلروح.

الواقعة بالفئة: 10  
الأ�سود،  باللون  "NNNVENEERS" باأحرف لتينية مميزة  العامة  العامة:  و�سف 

وبت�سميم مميز ومبتكر، كما هو مو�سح بال�سكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  3  اأغ�سط�س 2017 العدد 12087
يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي:

بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/03/05 املودعة حتت رقم: 269201 
با�سم: �س. فرن�س افينيو للتجارة العامة �س.ذ.م.م

عنوانه: �س.ب. 6629، دبي – الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

م�ستح�سرات  املاب�س،  وك��ى  غ�سل  فى  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات 
غ�سول  جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وق�سط،  وجلى  و�سقل  تنظيف 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات ا�سنان.
الواقعة بالفئة: 03  

مميزة  لتينية  "PERFUME PARADISE" ب��اأح��رف  ال��ع��ام��ة  ال��ع��ام��ة:  و���س��ف 
باللون الأ�سود، كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  3  اأغ�سط�س 2017 العدد 12087

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي:

بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/03/22 املودعة حتت رقم: 270194 

با�سم: �س. �سرتاتيجيك هاو�سينج جروب

عنوانه: �س.ب. 309، اوجاند هاو�س، جراند كاميان، كيي-1104، جزر كاميان.     

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت .

الواقعة بالفئة: 43  

الأ�سود  باللون  مميزة  لتينية  ب��اأح��رف   "THE MYRIAD" العامة  العامة:  و�سف 

وبت�سميم مميز ومبتكر، كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  3  اأغ�سط�س 2017 العدد 12087
يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/03/08 املودعة حتت رقم: 269443 
با�سم: �س. ويل داي مل�ستح�سرات التجميل �س.ذ.م.م

عنوانه: �س.ب. 36485 ، دبي – الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

م�ستح�سرات  املاب�س،  وك��ى  غ�سل  فى  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات 
غ�سول  جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وق�سط،  وجلى  و�سقل  تنظيف 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات ا�سنان.
الواقعة بالفئة: 03  

و�سف العامة: العامة "ZD" باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�سود وبت�سميم مميز ومبتكر، 
كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  3  اأغ�سط�س 2017 العدد 12087

منوذج �إعالن �لن�سر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 98265   
باإ�سم : دانوب ملواد البناء )�س م ح(

وعنوانه : �س.ب. 18022 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة. 
بتاريخ : 2009/3/30 وامل�سجلة حتت الرقم : 94025 

�سورة �لعالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/08/02 وحتى تاريخ: 2027/08/02.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  3  اأغ�سط�س 2017 العدد 12087

منوذج �إعالن �لن�سر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 23366   
باإ�سم : بريليتز انف�ستمنت  كوربوري�سن

وعنوانه : 103 فولك رود ،  �سويت 205-جي ، ويلمينجتون  ، دياوير 19803 ، الوليات  
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 1999/6/07 وامل�سجلة حتت الرقم : 21116 
�سورة �لعالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/09/10 وحتى تاريخ: 2027/09/10.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج �إعالن �لن�سر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 23367  
باإ�سم : بريليتز انف�ستمنت  كوربوري�سن

وعنوانه : 103 فولك رود ،  �سويت 205-جي ، ويلمينجتون  ، دياوير 19803 ، الوليات  
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 2000/8/04 وامل�سجلة حتت الرقم : 27680 
�سورة �لعالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/09/10 وحتى تاريخ: 2027/09/10.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  3  اأغ�سط�س 2017 العدد 12087
منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

املجموعة القانونية حمامون وم�ست�سارون قانونيون.

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 97760  

باإ�سم :  �س.اأبولو اإنرتنا�سيونال ليمتد.

وعنوانة : مكتب رقم 303، الطابق الثالث، دي ال اف  كورت يارد، �ساكيت، نيودلهي، 

جنوب دلهي، دي ال 110017، الهند

بتاريخ : 2008/12/24 وامل�سجلة حتت الرقم : 92408 

�سورة �لعالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف 2017/07/23 وحتي تاريخ 2027/07/23

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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EAT 111348 EAT 112073

EAT 112074 منوذج �عالن �لن�سر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

ادمريال لتجارة املواد الغذائية
ADMIRAL CAVIAR: طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم :260701     بتاريخ : 2016/10/4
با�س������م :ادمريال لتجارة املواد الغذائية

وعنوانه:مكتب 601 - 21 ملك متاري�سك انف�ستمنت - جرمن اماراتي بزن�س �سنرت - اخلليج التجاري
هاتف:0503996634 -  امييل: maltaher1979@gmail.com دبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29 الكافيار ، اللحوم وال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد 
خا�سات اللحم ، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة ، هام )جيلي( ومربيات وفواكه 

مطبوخة بال�سكر ، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون املعدة لاأكل.
الو�سط �سورة  ب�سكل مميز ويف  البحر وا�سماك مر�سومة  دائ��رة فيها �سورة قاع  العامة:عبارة عن  و�سف 
بالاتينية   CAVIAR الدن��ى  وكتب يف  بالاتينية   ADMIRAL العلى  كتب يف  �سراعية  �سفينة 

مكنوبة �سمن �سريط مميز والعامة بال�سود والبي�س.
كل على حدة   Caviar ، Admiral:الكلمة والتنازل عن  للعامة يف جمملها  ال�سرتاطات:احلماية 

يف الو�سع العادي
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3  اأغ�سط�س 2017 العدد 12087

منوذج �عالن �لن�سر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

�سركة بروجاك�س العاملية لدارة امل�ساريع
Projacs: طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم :266626     بتاريخ : 2017/1/18
با�س������م :�سركة بروجاك�س العاملية لدارة امل�ساريع

وعنوانه:ابوظبي - �سارع املرور - هاتف:024918314 - فاك�س:024918323 - �سندوق الربيد:114978
 امييل: mfakhri@projacs.com اأبوظبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42 ا�ست�سارات ادارة امل�ساريع الن�سائية ا�ست�سارات هند�سية 
يف حتليل املطالبات ا�ست�سارات ح�ساب وح�سر الكميات للم�ساريع الهند�سية ا�ست�سارات يف الهند�سية املعمارية 

ا�ست�سارات يف الهند�سية الكهربائية.
و�سف العامة:العامة عبارة عن خطني باللون الزرق الغامق مقو�سني ب�سكل مميز ويف نهاية اخلطوط 
ثاث خطوط باللون الزرق الغامق ب�سكل طويل مائل ويف منت�سف ال�سكل Projacs باللغة الجنليزية 
باللون الزرق الغامق ويدنو ال�سكل )an     egis company( باللغة الجنليزية باللون ال�سود وحرف 

حرف من الكلمة داخل دائرة باللون الخ�سر وال�سكل على خلفية باللون البي�س.
ال�سرتاطات:احلماية للعامة يف جمملها والتنازل عن الكلمة:company على حدة يف الو�سع العادي

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3  اأغ�سط�س 2017 العدد 12087
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•• الفجر- تون�س - خا�س

ال��ع��ام امل�ساعد يف     اعترب الأم���ني 
لل�سغل  ال��ت��ون�����س��ي  ال���ع���ام  الحت�����اد 
ت�سريحات  ان  ال��ط��اه��ري،  �سامي 
را�سد  ال��ن��ه�����س��ة  ح����رك����ة  رئ���ي�������س 
اأ�س�س  اأي����ة  ل��ه��ا  ل��ي�����س��ت  ال��غ��ن��و���س��ي 
اأن  م���وؤك���دا  ���س��ي��ا���س��ي��ة  اأو  ق��ان��ون��ي��ة 
احلكومة  لرئي�س  الغنو�سي  دع��وة 
الرت�سح  ع��دم  اىل  ال�ساهد  يو�سف 
 2019 الرئا�سية  النتخابات  اىل 
وثيقة  يف  ج���اء  م��ا  م��ع  متناق�سة 

قرطاج.
   ول��ف��ت ال��ط��اه��ري اىل ان���ه عند 
ال��وث��ي��ق��ة مل جن���د فيها  م��ن��اق�����س��ة 
اأي بند مينع اي ط��رف ك��ان �سواء 
املكونات  اأو  القادمة  احلكومة  من 
خارجها  اأو  الوثيقة  على  املم�سية 
من املعار�سة اأن يكونوا يف امل�ستقبل 

من املناف�سني.
ال��ط��اه��ري يف ت�سريح     واأ����س���اف 
اإذاع���������ي اأن����ه����ا حم����اول����ة لإرب�������اك 
حت�سريا  ت��ك��ن  مل  ان  احل���ك���وم���ة 
وف���ق ق��ول��ه اىل ان���ق���اب ن��اع��م يف 
امل�ستقبل، مت�سائا “هل اأنه �سغط 
عن  نتحدث  ونحن  احلكومة  على 
حت���وي���رات يف احل��ك��وم��ة واحل���رب 
اأنا�سا  تطال  قد  التي  الف�ساد  على 
ع���ل���ى ع���اق���ة ب��ب��ع�����س الأط�������راف 
لاأحزاب  ومت��وي��ل��ه��م  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

واحلمات النتخابية«.
   وكان رئي�س حركة النه�سة را�سد 
من  خوفه  عن  عرّب  قد  الغنو�سي، 
اأن تكون حكومة يو�سف ال�ساهد اأو 
يفكرون  وزرائها  بع�س  اأو  رئي�سها 
 ،2019 لن��ت��خ��اب��ات  ال��رت���س��ح  يف 
وذّك�����ر ال��غ��ن��و���س��ي يف ه����ذا الإط����ار 
الأ�سبق  احلكومة  رئي�س  بتجربة 
“حكومة  ق���ائ���ا  ج��م��ع��ة  م���ه���دي 
اأدارت   2014 يف  ج��م��ع��ة  م��ه��دي 
والنتخابي،  الق��ت�����س��ادي  ال�����س��اأن 
الرت�سح  يف  ف���ك���ر  ج��م��ع��ة  ول���ك���ن 
ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة وه���و ما 
اأن��ه �سرعان ما  اإل  اأح��دث ت�سوي�سا 

عاد اإىل مهمته الرئي�سية«.
النه�سة يف  ح��رك��ة  رئي�س  ودع���ا     
ح���وار ت��ل��ف��زي��وين ب��ث م�����س��اء ام�س 
احلكومة  رئي�س  ال��ث��اث��اء،  الأول 
يو�سف ال�ساهد اإىل الإعان ر�سميا 
بانتخابات  م��ع��ن��ي  غ���ري  اأن�����ه  ع���ن 

ولكن   2019 لرئا�سية  الرت�سح 
يبدو ان ما قام به هو خطوة اوىل 
وازاحة  للرئا�سية  تر�سحه  لإعان 
مناف�س من امامه، قائا “ حاول 
طريقه  م���ن  ي��زي��ح  اأّن  ال��غ��ن��و���س��ي 
اأ�سبح  باعتباره  حمتمل  مناف�س 
وا���س��ح��ا يف ال�����س��ورة اأّن����ه م��ن بني 
املت�سابقني على رئا�سة اجلمهورية 

.2019
ق���ال ع�سام  ال�����س��ي��اق،  ن��ف�����س    ويف 
ال�����س��اب��ي ان را���س��د ال��غ��ن��و���س��ي كان 
ق��ل��ق��ا م����ن ح��م��ل��ة ال�������س���اه���د �سد 
م�ساندة  اعانه  ان  ويبدو  الف�ساد 

احلملة لي�س اإل ظاهريا.
للحزب  ال����ع����ام  الم������ني  وخ���ت���م     
على  ب����ال����ت����اأك����ي����د  اجل�����م�����ه�����وري 
�سي�سهد  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل�����س��ه��د  ان 
تغيريات كربى خا�سة ان الدوائر 
ا�سبحت متتلك  املوؤثرة  ال�سيا�سية 
هواية تغيري احلكومات ويبدو ان 
ت�����س��ري��ح��ات ال��غ��ن��و���س��ي ه��ي بداية 
ال�ساهد  حل��ك��وم��ة  ال��ت��ن��ازيل  للعد 
ال��زاوي��ة ولكن  ودع��وة حل�سرها يف 

لي�ست يف كل مرة ت�سلم اجلّرة.
   يذكر اأن الغنو�سي ظهر يف تغيري 
اثار  مم��ا  لبا�سه  لطريقة  ج���ذري 
كثريون  فيه  وراأى  وا���س��ع��ا،  ج��دل 
للرئا�سية  ا�����س����ت����ع����دادا  ت���غ���ي���ريا 
القيادي  ق����ال  ح���ني  يف  ال���ق���ادم���ة، 
زيتون،  لطفي  النه�سة  حركة  يف 
را�سد  احل��رك��ة  رئ��ي�����س  ارت�����داء  اإّن 
التون�سيون  ي��ع��ت��ربه  مل��ا  الغنو�سي 
زيا ر�سميا )بدلة وربطة عنق( هو 
مغادرة منه ملربع الطائفة وخطوة 

منه نحو الدولة«.
   واأو�سح لطفي زيتون يف تدوينة 
الر�سمية  ���س��ف��ح��ت��ه  ع��ل��ى  ك��ت��ب��ه��ا 
الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  مب���وق���ع 
هو  ال��دول��ة  اأ���س��ا���س  اأّن  في�سبوك، 
الرباغماتية واأ�سا�س اليديولوجيا 
ه���و ال���دوغ���م���ا وان����ه ل��ذل��ك تت�سم 

العاقة بينهما بالتوتر امل�ستمر.
اليديولوجيا  اأّن  زيتون  واعترب    
تتخذ  عندما  طائفة  اىل  تتحول 
ع����ن بقية  زي������ا خ���ا����س���ا مي���ي���زه���ا 

املجتمع، ح�سب تعبريه.
تعليقا  الغنو�سي    من جهته، قال 
لي�س  “�سحيح  الأفعال  ردود  على 
العنق،  ربطة  الب�س  ان  عادتي  من 

لكن العادات تتغري«...!

2019 واأنه لي�س معنيا اإل باإدارة 
ت��ون�����س، خا�سة  ال���ع���ام يف  ال�������س���اأن 
انتخابات  وت��ن��ظ��ي��م  الق��ت�����س��ادي 

بلدية ثم ت�سريعية ورئا�سية .
   كما اأ�سار الغنو�سي اإىل اأنه ل بد 
اإىل  اأ���س��ار  كما  وزاري،  حتوير  م��ن 
ووزارات  ���س��اغ��رة  م��ن��ا���س��ب  وج���ود 

دون وزراء على حد تعبريه. 
�سُيعقد يف  قريبا  لقاء  اأن  واأ���س��اف 
احلاكمة  الأح���زاب  تن�سيقية  اإط��ار 
م����ن اأج�������ل ات����خ����اذ ق�������رار يف ه���ذا 

ال�ساأن.

انتخابات 2019.
   ووا�سل ع�سام ال�سابي التو�سيح 
ب���ان ح���وار ال��غ��ن��و���س��ي ك���ان مبثابة 
الفتوى التي تعطي ا�سارة انطاق 
الوحدة  احلكومة  ا�سقاط  طقو�س 
الوطنية وهو ما �سيوؤثر �سلبا على 

املنظومة ال�سيا�سية يف الباد.
   وا���س��اف ب��ان الغنو�سي ويف حال 
الن�سيحة  ت��ق��دمي  ���س��ادق��ا يف  ك��ان 
الرت�سح  ب��ع��دم  ال�����س��اه��د  ل��ي��و���س��ف 
وان ن�سيحته لوجه اهلل كان عليه 
نيته  ع��دم  ويعلن  بنف�سه  ي��ب��داأ  ان 

بهذه الت�سريحات.
اأف���ادت النائب مبجل�س     يف ح��ني 
نواب ال�سعب عن كتلة نداء تون�س 
اأن�س حطاب يف تدوينة على ح�سابها 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��وق��ع  يف 
في�سبوك، اأن م�ساألة اقرتاح يو�سف 
ن�����داء تون�س  ال�����س��اه��د م���ن ح����زب 
 2019 يف  لانتخابات  للرت�سح 

�ساأن داخلي يهم الندائيني.
   وع���رّبت ح��ط��اب ع��ن ا�ستنكارها 
مل��ا اع��ت��ربت��ه ت��دخ��ل رئ��ي�����س حركة 
ال�ساأن  يف  الغنو�سي  را�سد  النه�سة 

اأم�������س الربعاء    م���ن ج��ه��ت��ه ع���رب 
تون�س  م�سروع  حركة  يف  القيادي 
ا�ستغرابه  ع��ن  ف��رج،  ب��ن  ال�سحبي 
رئ���ي�������س حركة  ت�������س���ري���ح���ات  م����ن 

النه�سة را�سد الغنو�سي. 
   وق����ال ب��ن ف���رج ان ال��غ��ن��و���س��ي ل 
ل  ���س��ل��ط��ة  ول  ���س��ف��ة  اأي  مي���ل���ك 
له  مي��ك��ن  ول  م��ادي��ة  ول  معنوية 
يا على نوايا الرت�سح  ان يكون و�سّ
عليه  وما   2019 يف  لانتخابات 
ابناء حركته، موؤكدا  ان ين�سح  ال 
�ساحياته  جت����اوز  ال��غ��ن��و���س��ي  ان 

نية لإعادة خلط الوراق وتوزيعها 
م��ن ج��دي��د واخ���ت���ار ال��غ��ن��و���س��ي ان 
الزاوية  يف  ال�ساهد  يو�سف  يح�سر 
لرئا�سية  الرت�سح  بعدم  ويطالبه 
مغلوط  خ��ل��ط  يف  وذل����ك   2019
ب��ي��ن��ه وب���ني م��ه��دي ج��م��ع��ة رئي�س 
بناء  ج��اء  ال��ذي  الأ�سبق  احلكومة 
ع��ل��ى ح����وار وط��ن��ي واأن�����ه ك���ان من 
يرت�سح  اّل  وقتها  احل��وار  �سروط 
اي ع�سو من اع�ساء احلكومة اىل 
بينما خلت  النتخابي  ال�ستحقاق 
وث��ي��ق��ة ق���رط���اج م���ن الإ�����س����ارة اىل 

ال���داخ���ل���ي حل���زب���ه���ا، وق���ال���ت “له 
من  ي��رت���س��ح  م���ن  يف  ي��ت��دخ��ل  اأن 
نداء  النه�سة ل من حركة  حركة 

تون�س«.
   واعترب المني للحزب اجلمهوري 
ع�سام ال�سابي ان ت�سريحات رئي�س 
حركة النه�سة را�سد الغنو�سي هي 
مبثابة الدليل على ان هناك ازمة 
ب����ني احل���ك���وم���ة وم���ك���ون���ات���ه���ا من 

النه�سة والنداء. 
   وا�ساف ان ت�سريحات الغنو�سي 
هناك  ان  على  ت��دل  الثاثاء  ليلة 

متت دعوته لعدم �لرت�سح لنتخابات 2019:

تون�ص: هل هو حت�شري لإنقالب ناعم على ال�شاهد...؟

اي طبخة تعد لرئي�س احلكومة؟

ع�سام ال�سابي الغنو�سي مر�سح للرئا�سةالطاهري - ميني:  ما يحدث حت�سري لنقاب ان�س احلطاب:  �ساأن يخ�س الندائيني

را�سد الغنو�سي يف بدلة رئا�سية

- م�شروع تون�ص: ل و�شاية على نوايا الرت�شح 
لنتخابات 2019.. والغنو�شي جتاوز �شالحياته

- نائب عن نداء تون�ص: م�شاألة تر�شح ال�شاهد 
لالنتخابات �شاأن داخلي يهم الندائيني ل النه�شة

- وثيقة قرطاج ل متنع اأحدا من داخل احلكومة او خارجها من ان يكونوا م�شتقبال من املناف�شني

- ع�شام ال�شابي: اأ�شبح وا�شحا اأّن الغنو�شي �شيرت�شح لالنتخابات الرئا�شية

الربملان الإيطايل يفو�ص مهمة بحرية مل�شاعدة ليبيا 
•• روما-رويرتز:

منح الربملان الإيطايل اأم�س تفوي�سا ملهمة بحرية حمدودة مل�ساعدة 
خفر ال�سواحل الليبي على احلد من تدفق املهاجرين وهي الق�سية 
انتخابات  قبل  ال�سيا�سي  للخاف  متناميا  م�سدرا  اأ�سبحت  التي 

عامة من املتوقع اأن جترى اأوائل العام املقبل.
وقال م�سوؤول اإيطايل اإن روما تعتزم اإر�سال �سفينتني للمياه الليبية 
�ستكتفيان  ال�سفينتني  اإن  بينوتي  روبرتا  الدفاع  وزي��رة  قالت  فيما 
�سمال  يف  ال��واق��ع  البلد  �سيادة  تنتهكا  ول��ن  الفني  ال��دع��م  بتقدمي 
تاأتي  اإنها  قائلة  املا�سي  الأ�سبوع  العملية  اإيطاليا  اأفريقيا.واأعلنت 

بناء على طلب من احلكومة الليبية املدعومة من الأمم املتحدة. 
وكانت تاأمل يف بداية الأمر يف اإر�سال �ست �سفن اإىل املياه الإقليمية 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ل��ك��ن مت ت��ق��ل��ي�����س ح��ج��م اخل��ط��ط ب��ع��د اح��ت��ج��اج��ات من 
طرابل�س.وقالت بينوتي للربملان قبل ت�سويت ام�س “�سنقدم الدعم 
اللوجي�ستي والفني والت�سغيلي ل�سفن البحرية الليبية و�سن�ساعدها 
وندعمها يف حتركات م�سرتكة ومن�سقة«.واأ�سافت لن يقع اأي �سرر 
اأو جتاهل بحق ال�سيادة الليبية لأن هدفنا قبل كل �سيء هو تعزيز 
ال�سيادة الليبية م�سددة على اأن اإيطاليا لي�ست لديها النية لفر�س 
328 ع�سوا  ح�سار على ال�ساحل الليبي. ونال الت�سويت موافقة 
يدعم  اأن  املتوقع  وم��ن  ال��ن��واب.  جمل�س  يف   113 معار�سة  مقابل 

جمل�س ال�سيوخ املهمة عندما ي�سوت على الأمر يف وقت لحق .
وبعد ارتفاع عدد املهاجرين الوافدين يف قوارب من ليبيا يف بداية 
العام تراجعت الأرقام يف الأ�سابيع الأخرية وقالت وزارة الداخلية 
اليوم اإن 95215 �سخ�سا و�سلوا اإيطاليا حتى الآن هذا العام وهو 

انخفا�س بواقع 2.7 يف املئة عن الفرتة ذاتها من 2016.
الفقر  م��ن  ف���روا  اأف��ارق��ة  م��ه��اج��را، معظمهم   2230 نحو  ول��ق��ي 
العام يف حماولة عبور  الآن هذا  والعنف يف بادهم، حتفهم حتى 
الأربع  خ��ال  اإيطاليا  و�سلوا  الذين  املهاجرين  ع��دد  البحر.وبلغ 
على  ال�سغط  يزيد  ال��ذي  الأم���ر  األ��ف   600 نحو  املا�سية  �سنوات 

مراكز ا�ستقبال الاجئني وي�سبب اأزمة �سيا�سية متنامية.

م�ستوطنا يقتحمون �لأق�سى يف ذكرى "خر�ب �لهيكل"  1263

م�شروع قانون اإ�شرائيلي لإعدام منفذي العمليات الفل�شطينية
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

تكتب “هاآرت�س” ان عدد اليهود الذين اقتحموا احلرم ال�سريف 
ق��ي��ا���س��ي، ح��ي��ث اعلنت  ام�����س الأول اىل رق���م  ال��ق��د���س، و���س��ل  يف 

تنظيمات الهيكل ان 1263 يهوديا دخلوا اىل احلرم . 
وخال �ساعات الزيارة اعتقلت ال�سرطة خم�سة زوار يهود، اربعة 
بعد  ال�سل�سلة،  ب��اب  م��ن  بالقرب  م�سلم  م��ع  �سجار  ب�سبب  منهم 
العتداء  ب�سبب  واخلام�س  ال�سرطة،  لأوام���ر  ال�سغاء  رف�سهم 
على �سرطي واعاقة �سرطي عن اداء مهامه. كما مت اخراج ت�سعة 
يهود من املكان بعد خرقهم لنظم الزيارة، حيث حاولوا ال�ساة 
يف باحات احلرم. وقال وزير اخلارجية الأردين امين ال�سفدي، 
معقبا على ذلك، ام�س، ان دخول اكر من الف يهودي اىل احلرم 

يف يوم واحد هو حدث �ساذ جدا، مل يحدث منذ 1969. 
وح�سب اقوال ال�سفدي، فقد “عملت اإ�سرائيل على تغيري الو�سع 
امن  حماية  ب��ادع��اء  الق�����س��ى،  امل�سجد  يف  وال��ق��ان��وين  التاريخي 
حقوق  دو���س  يتوا�سل  طاملا  يتحقق  ل��ن  الم��ن  لكن  مواطنيها، 
ال�سعب الفل�سطيني. ل يوجد امن مع الحتال ول يوجد امن 

مع القمع ول يوجد امن مع خرق حقوق الإن�سان«.

وجاءت اقوال ال�سفدي، هذه، خال موؤمتر وزراء خارجية الدول 
عربية  منطقة  هي  “القد�س  ان  وق��ال  ا�سطنبول،  يف  الإ�سامية 
تتحدى  بها  للم�س  حماولة  وك��ل  ال�سيا�سة،  ف��وق  وه��ي  ا�سامية 
م�ساعر كل امل�سلمني يف العامل. بدل من املغامرة باأمن املنطقة، 
دولة  اقامة  على  القائم  ال�سام  اىل  ال�سعي  اإ�سرائيل  على  يجب 
ان جمعيات  اىل  ي�سار  ال�سرقية«.  القد�س  وعا�سمتها  فل�سطينية 
زي��ارة احلرم  اىل  اليهود  دع��ت من خالها  الهيكل نظمت حملة 
)الذي يعتربونه مكان الهيكل( يف ذكرى التا�سع من اب )ح�سب 
التقومي العربي( على خلفية التوتر الذي حدث يف املكان. وو�سل 
حيث  الخ��ري،  القد�س  ي��وم  يف  للزيارات  ال�سابق  القيا�سي  الرقم 
دخل اىل احلرم يف حينه اكر من 900 يهودي.اىل ذلك، تكتب 
“ي�سرائيل هيوم” ان النائب نافا بوكري، من حزب الليكود، تنوي 
طرح م�سروع قانون على طاولة الكني�ست، يدعو اىل تعديل قانون 
للمحكمة  ي�سمحان  بحيث  الره��اب،  مكافحة  وقانون  العقوبات 
بفر�س عقوبة العدام على ما اأ�سماهم املخربني، الذين ارتكبوا 
وي��ح��دد م�سروع  زع��م��ه.  ح��د  اب��ري��اء على  وقتلوا  ارهابية  اع��م��ال 
القانون ا�سافة بندين اىل قانون العقوبات، الأول، يف البند 99 
اأ، يحدد ان من قتل بنية م�ساعدة تنظيم اإرهابي او عدو يف عملية 

عدو،  او  خمربني  تنظيم  دع��وة  على  بناء  اإ�سرائيل،  �سد  عدائية 
لدعوة  ا�ستجاب  او  مبا�سرة  العملية  بتنفيذ  الأم��ر  تلقى  و�سواء 
التماثل  خ��ال  م��ن  ب��اأع��م��ال عنف،  بالقيام  وغ��ري حم��ددة  عامة 
عليه  – يحكم  املخربني  تنظيم  او  العدو  اه��داف  ه��دف من  مع 
باملوت او ال�سجن املوؤبد. ويف البند الثاين، 96 ب يحدد التعديل 
القانوين ان املحكمة ل تفر�س عقوبة املوت ح�سب البند 99 اأ اإل 
او دعوة العدو  ارتكاب اعمال قتل، ح�سب توجيهات العدو  ان مت 
اىل تنفيذ عمليات او دعوة تنظيم اإرهابي او من خال التجاوب 
 . واجل��رح  والقتل  ارهابية،  عملية  تنفيذ  بهدف  او  دعواتها  مع 
39 من قانون  البند  اج��راء تعديل على  القانون اىل  كما يدعو 

مكافحة الرهاب، الذي جاء فيه:
يحكم  كبري  جلمهور  ال�سرر  �سبب  ارهابية  خمالفة  يرتكب  من 
عليه بال�سجن املوؤبد.  – من يرتكب خمالفة ت�سكل عما ارهابيا 
من خال ا�ستخدام ال�ساح الكيماوي، البيولوجي او امل�سع مبواد 
�سارة او من�ساأة ح�سا�سة او من خال امل�س مبن�ساأة ح�سا�سة ميكن 
ان ت�سبب م�سا خطريا بجمهور كبري او مبنطقة كبرية – يحكم 
عليه بال�سجن املوؤبد. يف كا البندين يتم التحديد باأن العقوبة 
الق�سوى التي ميكن فر�سها هي عقوبة الع��دام ولي�س ال�سجن 

قانونية،  ان هناك حاجة  القانون  تف�سري  املوؤبد. وجاء يف 
بالأمن  ي�سهم  ال��ذي  ال���رادع،  للعقاب  و�سعبية  اجتماعية 
الج��ت��م��اع��ي وم��ب��داأ ح��م��اي��ة ال��دول��ة مل��واط��ن��ي��ه��ا، م��ن اجل 
املبادرة  وق��ال��ت  التخريبي.   وال��ن�����س��اط  الره����اب  اج��ت��ث��اث 
للقانون، النائب نافا بوكري انها قررت املبادرة اىل م�سروع 
القانون لأن قتلة عائلة فوغل من ايتمار يعي�سون يف فندق 
اربعة جنوم يف ال�سجن الإ�سرائيلي. وا�سافت باأنه ل �سك 

الو�سائل  جانب  اىل  املخربني  اأ�سماهم  ملا  امل��وت  عقوبة  ان 
اجتثاث  ع��ل��ى  وت�����س��اع��د  ملمو�سا  رادع����ا  ت�سكل  الخ�����رى، 
الرهاب يف ا�سرائيل. حان الوقت لو�سع حد ل�سعفنا امام 
الإرهاب وامام الأعداء. من املهم ان تعرف عائلة املخرب، 
ولن  عقوبة  اخطر  �سيتلقى  ان��ه  للقتل،  ابنها  تر�سل  التي 
مي�سي �سنوات يف فندق اربعة جنوم يف ال�سجن ويتم اإطاق 

�سراحه يف �سفقة لكي يكرر قتل مدنيني اأبرياء .
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  اعالن امل�ستاأنف �سدها للح�سور

  اإعادة اعالن امل�ستاأنف �سدها للح�سور اأمام مدير اإدارة الدعوى ن�سرا  
الدعوى ال�ستئنافية رقم )416( ل�سنة )2017( ا�ستئناف مدين عجمان 

�سادر بتاريخ 2017/5/14 م ، يف الق�سية رقم )279( ل�سنة )2017( م مدين جزئي - عجمان 
امل�ستاأنف / را�سد حممد جمعه املن�سوري 

امل�ستاأنف �سدها / �سركة ال�ساوي لاملنيوم والزجاج - ذ م م 
العنوان / ن�سرا 

انت مكلف باحل�سور امام مدير الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية يوم الربعاء  
2017/8/29  ال�ساعة 9.40 �س �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي كافة امل�ستندات خال 
ال�ستئنافية  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  �سمنها  وم��ن  الع��ان  ا�ستام  تاريخ  من  اي��ام  ع�سرة 
املرفوعة من امل�س�تاأنف ، ويف حال عدم ح�سورك �سخ�سيا او بوا�سطة وكيلك املعتمد فان ال�ستئناف 

�سي�سمع يف غيبتك ، 
حرر العان يف  2017/8/1

          مكتب ادارة الدعوى ال�ستئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
 اعالن  

املرجع : 1231
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ ريجى ماتيو زوجة مانوج جوزيف ، هندية  اجلن�سية 
انتو ماتيو  ال�سيد/  البالغة 100% ح�سة اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  يرغب يف 
لوازم  لتجارة  التاج  موؤ�س�سة   : التجارية  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  هندي   ، جوزيف  �سيتارا 

الفنادق ، رخ�سة جتارية رقم 515950  -  حيث مت تنازل �ساحب الرخ�سة 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي  اعرتا�س على 

ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
  الكاتب العدل بال�سارقة  

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       

يف التظلم رقم )2017/3023( تظلم من اأمر علي عري�سة رقم 2017/1152    ال�سارقة
اىل املتظلم �سدهما : 1- عبداهلل علي عبداهلل احمد احلوطي - اإماراتي 

حيث ان املتظلم : البنك العربي املتحد 
بالغاء  فيها  ويطالب   ، املحكمة  هذه  لدى  اعاه  رقمها  املذكور  الدعوى  عليكما  اقام  قد 
القرار املتظلم منه والق�ساء جمددا بتوقيع احلجز التحفظي على كافة الموال واملمتلكات 
العائدة للمتظلم �سده والرخ�س التجارية واحل�سابات البنكية وال�سيارات والأ�سهم العائدة 

للمتظلم �سده بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
ال�ساعة  متام  يف   ) امل�ستعجلة  الأمول  )دائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�سوركم  يقت�سي  لذلك 
ما  وتقدمي  الدعوى  على  لاجابة  وذلك   2017/8/20 يوم  �سباح  من  والن�سف  الثامنة 
الوقت  ار�سال وكيل عنكم يف  او عدم  ،  ويف حال تخلفكم عن احل�سور  بيانات  لديكم من 

املحدد وفان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1330

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ بينديا جوهني �ساجان رافيندران ، هندي  اجلن�سية يرغب 
�سازيكاتو  ماتيو  �سيمون  ال�سيد/  اىل  وذلك  البالغة %100   كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يف 
جوزيف ماتيو - هندي اجلن�سية ، واىل ال�سيد/ ابى ابراهام ابراهام كوريان ، هندي اجلن�سية يف 
الرخ�سة )كافرتيا ركن ال�ساي الراقي(  تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )735601( 
تعديات اخرى :- مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل �سركة اعمال 

مهنية بوكيل خدمات 
�سان  ل�سنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1328
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد عبداهلل احمد احل�سني - �سوري اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% يف )كافترييا نبع الطيبات ( مبوجب رخ�سة 
رقم )524496( وذلك اىل ال�سيد/ حممد عبدالباري عبداخلالق - باك�ستاين اجلن�سية  - 
اىل  مهنية(  اعمال  )�سركة  من  القانوين  ال�سكل  وتغري  �سريك  خروج   : اخرى  تعديات 

)موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1325

اجلن�سية  اإماراتي   - علي  ال  حممد  ابراهيم  علي  غامن  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 51% ح�سة اىل ال�سيد/ مزمل علي ا�سغر 
 ، م  م  ذ   - ال�سكراب  لتجارة  على  مزمل   : التجارية  الرخ�سة  يف  اجلن�سية   باك�ستاين   - علي 
ترخي�س رقم )565610( - حيث مت تغيري ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات ودخول وكيل خدمات جديد عليها. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1329
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ح�سن احلاج خادم بطي امليدور املهريي ، اإماراتي اجلن�سية يرغب 
احمد �ساح عبداللطيف  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يف 
ال�سيد - م�سري اجلن�سية يف  الرخ�سة امل�سماة )مغ�سلة احلياة النظيفة( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )607104( ال�سادر من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة  - تعديات اخرى 

: مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
 اعالن بالن�سر

املرجع : 1327
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ نا�سر فريد حممد اكرم - اإماراتي  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ �سهيل اقبال حممد 
اقبال - باك�ستاين اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )املدار لرتكيب وحدات التكييف( تاأ�س�ست 
باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )529809( - تعديات  اخرى : - مت تغيري ال�سكل 

القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

  اعالن
املرجع : 1326

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/  بدر حممد بدر املرزوقي - اإماراتي اجلن�سية ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك لل�سيد/ حبيب الرحمن نا�سر نا�سر حافيظ غام 
- باك�ستاين اجلن�سية يف املن�ساة امل�سماة )�سالون قناة ال�سوي�س للحاقة( موؤ�س�سة فردية - تاأ�س�ست 
باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )726405( - تغري ال�سكل القانوين من )فردية( اىل ال�سكل 

القانوين اجلديد )وكيل خدمات(  
�سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�س 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل 

القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/723 جتاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- جورج يوري�س بريك�س  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / 
بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ  2017/6/21 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/ بنك راأ�س اخليمة الوطني 
�س م ع بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 500.058.44 )خم�سمائة الف 
وثمانية وخم�سون درهم واربعة واربعون فل�س( والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2017/2/19 حتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

اإخطار للح�سور اأمام حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى 2017/3496   املطالبات الب�سيطة 

اإعالن املدعي عليه ن�سرا
بناء على طلب املدعي / �سركة دوار القا�سمية لتجارة الديزل - ذ م م بوكالة �ساجي جاناردهانان 

- موطنه / ال�سارقة - ال�سجعه - 5796099/0506372917 
اىل املدعي عليه / �سركة �سرتيت ل�سيارات المن - م م ح  حمل عمله او اقامته / راأ�س اخليمة - 
اجلزيرة احلمراء - ال�سارق العام بني ام القيوين وراأ�س اخليمة - �سارع ال�سيخ حممد بن �سامل 

- خلف م�سنع ا�سمنت راأ�س اخليمة - 7631119 052 - 07-2447395  
انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم ،  دائرة املطالبات الب�سيطة مبحكمة ال�سارقة 
الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 8.30 من يوم 9 من �سهر 8 
�سنة 2017 وذلك للنظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه. رقم قاعة املحكمة ، قاعة املحكمة 141 

حرر بتاريخ : 2017/7/30  
  مكتب اإدارة الدعوى  

     الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
 يف الدعوى رقم 2017/1245 جتاري جزئي  

املدعى عليهم : 1( باب اجلزيرة لتجارة الإطارات - ذ م م ، 2( فوؤاد طيب قا�سمي 
)العنوان : اإمارة ال�سارقة - ال�سناعية 2 - �سارع اأول ال�سناعي - بجانب حمطة برتول اأدنوك -حمل رقم 

14 - ملك خان�ساحب لا�ستثمار - مكتب رقم a14 - هاتف متحرك 050-8800759 ( 
3(- مرمي دروي�س اأحمد عيد مائي   ) العنوان : اإمارة دبي - ديرة - عود املطينة - مقابل جمعية الحتاد 

- فيا رقم 163 - ملك مرمي دروي�س - هاتف متحرك : 050-8800759 (  
4( نوال نادر غلوم عبا�س لنجاوي )العنوان : اإمارة دبي - املحي�سنة 1 - بجانب املدينة مول - فيا رقم 

163 - هاتف متحرك : 055-2991122( 
يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  امل��دون ادن��اه وذلك يف مت��ام   احلادية 
ع�سره من �سباح يوم  الثاثاء  املوافق 2017/8/8  وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من 
قبل بنك دبي التجاري   -  بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�س امل�سيئة - الدور الأول مكتب 
رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل 

الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

 اعالن اجتماع خربة بالن�سر

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
يف  الدعوى 2017/484  جتاري كلي

اخلبري املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة  واحمد بهجت 
املدعي : فادمي فيدروف 

املدعي عليهم : 1- ايفان بو�سر نيكوف 2- مارينا �سالتالوف واآخران 
مت ندبنا جلنة خرباء م�سرفيا وتقنيا  يف الدعوى  املذكورة و املرفوعة من فادمي فيدروف 
�سد 1- ايفان بو�سر نيكوف 2- مارينا �سالتالوف - وعليه ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة  
او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتب اخلبري امل�سريف يو�سف طاهر اخلاجه 
على العنوان  املو�سح ادناه وذلك يوم الربعاء  املوافق 2017/8/6 م  يف متام ال�ساعة 00 : 
12 ظهرا ،  ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم 
 17B1 : لاجتماع - دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق الول مكتب رقم

- هاتف : 2681400-04 -  فاك�س : 04-2681300
اخلاجة حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر
                       اىل املدعي عليه/ بيلت ان للمقاولت - �س ذ م م 

نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�سة 2017/8/8  ال�ساعة 15:00  

باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثاثة ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر 

احلكم مبثابة احل�سوري )وامرت املحكمة بتق�سري مدة الإعان(.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
      6735/2017/13 
     6734/2017/13
     6736/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 �سيبوكومار جوبا لكري�سنان �سوبر امونيان

مادهو �سيابان ناير
انيل بابو ت�ساريل بابو  

مبلغ املطالبة
10850  درهم +  تذكرة العودة
12554  درهم +  تذكرة العودة
13023  درهم +  تذكرة العودة

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر
                       اىل املدعي عليه/ بر�ستيج تيم للمقولت - �س ذ م م  

نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�سة 2017/8/9  ال�ساعة 8:30  

باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثاثة ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر 

احلكم مبثابة احل�سوري )وامرت املحكمة بتق�سري مدة الإعان(.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 7165/2017/13 
 7166/2017/13
 7167/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 حممد ح�سني حاجي ن�سري احمد

فازال زيب ظفر ح�سني
ا�سرار علي �سيد �سيد ا�سام علي 

مبلغ املطالبة
5078  درهم +  تذكرة العودة
4045  درهم +  تذكرة العودة
7128  درهم +  تذكرة العودة

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/ �سعود خان للخدمات الفنية - �س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/9 ال�ساعة 8.30  

م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل  بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم بثمابة احل�سوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 4594/2017/13 
4536/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
  انار باد�ساه حممد امري
رايت خان دين حممد 

مبلغ املطالبة
16339 درهم + تذكرة العودة 
16338 درهم + تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

انذار عديل بالن�سر
 رقم املحرر  2017/4992 

املنذر : ارابيان �سنرت - �س م م م - بوكالة املحامي/ح�سني لوتاه
املنذر اليها : مركز الروعة للتجميل وتدريب العاملني 

نخطركم ومبوجب هذا النذار بطلب املنذر منكم املبادرة فورا بت�سديد الق�سط اليجاري امل�ستحق 
ا�ستنادا لتفاقية  الف درهم(  والبالغ قيمته 250000 درهم  )مائتان وخم�سون  بتاريخ 2017/7/1 
اليجار املربمة فيما بينكم بتاريخ 2013/11/25 واملتعلق بالعقد اليجاري رقم 0120140226001640  
بالوحدة رقم 1915  الطابق الر�سي يف مول املركز العربي ويف حال ف�سلكم يف اأداء بدلت اليجار 
املذكورة فاننا �سن�سطر ا�سفني اىل اللجوء اىل الق�ساء ملطالبتكم بها ا�سافة لطلب اخاء الوحدة 
الر�سي يف  الطابق   -  1915 الوحدة  رقم  �سارع اخلوانيج - حمل   - املزهر  بدبي-  الكائنة  املوؤجرة 
ي�ستحق  ما  وال�ساغلني مع كل  ال�سواغل  كافة  للمنذرة خالية من  وت�سليمها   ، العربي  املركز  مول 
من م�ستحقات ايجارية حلني ال�سداد ا�سافة للعطل وال�سرر و�سائر النفقات والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة. 
  عن الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

انذار عديل بالن�سر
 رقم املحرر  2017/4993 

املنذر : ارابيان �سنرت - �س م م م - بوكالة املحامي / ح�سني لوتاه
املنذر اليها : نوفيل للماكولت - �س ذ م م   

اليجاريني  الق�سطني  بت�سديد  ف��ورا  امل��ب��ادرة  منكم  املنذر  بطلب  الن��ذار  ه��ذا  ومبوجب  نخطركم 
بال�سافة مللحقات الجرة من ر�سوم �سيانة وغري ذلك من نفقات ور�سوم ح�سب اتفاقية اليجار 
املربمة  بتاريخ 20 مار�س 2014  املتعلقة بالوحدة رقم  2323 الطابق الول يف مول املركز العربي 
وا�سبح جمموع ما ترتب عليكم مبلغ 110800 درهم  )مائة وع�سرة الف وثمامنائة درهم( ويف حال 
ف�سلكم يف اأداء بدلت اليجار املذكورة فاننا �سن�سطر ا�سفني اىل اللجوء اىل الق�ساء ملطالبتكم بها 
�سارع اخلوانيج - حمل رقم 2323    - املزهر   - الكائنة بدبي  املوؤجرة  الوحدة  اخ��اء  ا�سافة لطلب 
الطابق الول يف مول املركز العربي ، وت�سليمها للمنذرة خالية من كافة ال�سواغل وال�ساغلني مع كل 
ما ي�ستحق من م�ستحقات ايجارية حلني ال�سداد ا�سافة للعطل وال�سرر و�سائر النفقات والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
  عن الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4900   
املنذر : بنك برودا وميثله املحامي / ح�سن علي مطر الريامي 

عنوانه : دبي / �سارع ال�سيخ زايد - منطقة التيكوم - برج ال�سعفار - مكتب  2408 
املنذر اليه : جاوراف جايا نتيبهاى زينزو فاديا 

 G46A ، 1 عنوانه : دبي �ساروؤع ال�سيخ زايد جممع الذهب والملا�س بدبي مبنى رقم
املو�سوع : اإنذار عديل بالن�سر 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد  املبلغ املايل املرت�سد بذمته ل�سالح املنذر وقيمته 42.484.00 
الف درهم مبوجب قر�س ال�سيارة ل�سالح املنذر اليه ومت و�سع ا�سارة رهن ملكية ال�سيارة ل�سالح 
املنذر حتى يتم �سداد كامل مبلغ القر�س يف خال يف مدة اق�ساها �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا 
ذلك  التي حتفظ حقه مبا يف  القانونية  الج���راءات  كافة  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  الع��ان 
اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم 

التقا�سي مبا يف ذلك اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

اإعالن  بالن�سر
 رقم 2017/4853   

املنذر : وليد عبدالرحمن الربيكان - �سعودي اجلن�سية 
اخلطر اليه : عمرو بدير عو�س رم�سان - م�سري اجلن�سية

بنك  على  امل�سحوب  ال�سيك  لقيمة  �سدادكم  ب�سرورة  ا�سفني  نخطركم 
الإمارات دبي الوطني - البالغ قيمته 377.570 درهم خال خم�سة ايام 
الجراءات  لتخاذ  ا�سفني  �سن�سطر  وال  الخطار  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
القانونية الازمة �سدكم للمطالبة بقيمة ال�سيك البنكي مع حتملكم 
امل�ساريف الق�سائية واتعاب املحاماة ويعترب هذا الخطار مبثابة ال�سند 

التنفيذي وبقوته. 
  الكاتب العدل

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
 مذكرة اعالن املدعى عليها بالن�سر    

                        اىل املدعي عليها/ 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/8 يف متام ال�ساعة الثالثة ظهرا 

وكلفتكم املحكمة باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف 

ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 6191/2017/13 
6201/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 جوزفني لوبز رينو�سو

املا ريزا ارجاوانون كا�سنكيا 

مبلغ املطالبة
11016 درهم + تذكرة العودة 
15686  درهم + تذكرة العودة

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/ مطعم ومقهي جراند ابو �سقرة 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/13   ال�ساعة 8.30 

وكلفتكم املحكمة باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف 

ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 6955/2017/13 
6761/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
عبداملن�سف م�سطفى ابراهيم هاليه

عادل مرزوق عبدالواحد احمد رم�سان  

مبلغ املطالبة
15910 درهم + تذكرة العودة 
11885 درهم + تذكرة العودة

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/ اأبوون موبيلتي �سليو�سني - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/9 ال�ساعة 8.30  

باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثاثة ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر 

احلكم مبثابة احل�سوري )وامرت املحكمة بتق�سري مدة الإعان(

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 4452/2017/13 
 4453/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
  عبدالرحمن �سبري ح�سني
عرفان اهلل جمروز خان 

مبلغ املطالبة
12400  درهم + تذكرة العودة 
12500  درهم + تذكرة العودة

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
�ىل من يهمه �لمر

لقانون  وفقا  تاأ�س�ست  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  حرة  منطقة  �سركة  اأوناكيدز   / نحن 
)قانون    2003 والعام  للتكنولوجيا  احلرة  دبي  منطقة  يف  اخلا�سة  ال�سركات 
ال�سركات  قانون  من   9 رقم  البند  ومبوجب  باأنه  الخطار  نود  اخلا�سة(  ال�سركات 

اخلا�سة ، قررنا تغيري ا�سم ال�سركة اىل:
�إت�س �إي �إل بي . �ور كيدز  

على من يرغب بالعرتا�س على هذا التغيري ان يقدم اعرتا�سه كتابة خال اربعة 
ع�سر)14( يوما من تاريخ ن�سر هذا ال�سعار على العنوان التايل:

�سلطة املدينة العاملية للخدمات الن�سانية - منطقة احلرة 
�س ب : 73000 

اأبوظبي ، المارات العربية املتحدة  
لعناية مدير �لت�سجيل و�لرت�خي�س

ا�سعار تغيري ا�سم  �سركة 
منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة 
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الفجر الريا�ضي

العليا  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة  وج���ه���ت 
مل��ه��رج��ان اأب���و ظ��ب��ي ال����دويل ال�24 
رعاية  ي��ق��ام حت��ت  ال���ذي  لل�سطرجن 
�سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان 
الريا�سي  ظبي  اأب��و  جمل�س  رئي�س 
خ��ال ال��ف��رتة م��ن 13 وح��ت��ى 23 
دو�ست  ب��ف��ن��دق  احل����ايل  اأغ�����س��ط�����س 
ثاين اأبو ظبي وجهت الدعوة لكافة 
والأجنبية  املحلية  الإع���ام  و�سائل 
امل���ه���رج���ان الذي  حل�����س��ور م���وؤمت���ر 
ظهر  م��ن  ع�سرة  الثانية  يف  ينعقد 
املهرجان  بفندق  احل��ايل   8-7 ي��وم 
للك�سف عن كافه التفا�سيل املتعلقة 
تاأتي  ال�����ذي  امل���ه���رج���ان  ب��ف��ع��ال��ي��ات 
ان��ط��اق��ت��ه ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات )ع���ام 
اخل����ري(، وذل����ك م��ن خ���ال تقدمي 
امل�ساركة  ر�سوم  من  املهرجان  عائد 
جلمعية الهال الأحمر الإماراتي ، 
بعدما اأغلقت اللجنة باب ال�سرتاك 
اأم�����������س ح�������س���ب ل�����وائ�����ح امل���ه���رج���ان 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��اع��ب��ني ال��ق��ادم��ني من 
ا�ستخراج  يتطلب  وال��ذي��ن  اخل���ارج 

ت���اأ����س���ريات ل��ه��م ، ف��ي��م��ا ي��ظ��ل باب 
لاعبني  م���ف���ت���وح���ا  ال��������س�������رتاك 
ل�سروط  وفقا  واخلليجني  املحليني 

املهرجان.

وق����د اأع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة بان 
اع���ت���م���اده���م حتى  ال����ذي����ن مت  ع�����دد 
 56 من  ولعبة  لعبا   550 اأم�س 
العامل  ق���ارات  خمتلف  م��ن  جن�سية 

140 لعبا ولعبة من  بينهم  من 
مقدمتهم  ويف  الأ���س��ات��ذة  الاعبني 
الأ�ستاذ  ال��ذه��ب��ي  الإم�������ارات  لع���ب 
الدويل الكبري �سامل عبد الرحمن، 

ال�����ذي ح��ق��ق م����وؤخ����را اإجن�������ازاً غري 
خا�سة  ب�سفة  لل�سطرجن  م�سبوق 
ب�����س��ف��ة عامة،  الإم�������ارات  وري��ا���س��ة 
20 لعبا يف  اأف�سل  بدخوله قائمة 

اأ�سدره  ال��ذي  الت�سنيف  ال��ع��امل، يف 
ال�سطرجن  للعبة  ال����دويل  الحت����اد 
اخل��اط��ف ، م���وؤخ���را مم��ا ي��رف��ع من 
اأ����س���ه���م امل���ه���رج���ان مب�����س��ارك��ة جنم 

ال����ذي يحر�س  ���س��ط��رجن الإم������ارات 
املهرجان  يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  �سنويا 
والذي يتجدد عقب احتاله  املركز 
رفع  ب���ع���دم���ا  ال����ع����امل  ع���ل���ى  ال�19 

نقطة،والذي   2767 اإىل  ر�سيده 
ل�سطرجن  ورفيع  كبري  اإجن��از  ميثل 
الإم����ارات وال��ع��رب وا���س��ي��ا، حيث مل 
ي�سبق اأن حقق اأي لعب عربي هذا 
الإجناز بالدخول �سمن اأف�سل 20 
لعباً يف العامل، كما ي�سارك الاعب 
امل�سري الكبري الدكتور با�سم اأمني 
امل��ه��رج��ان وال�����ذي احتل  ���س��م��ري يف 
100 لعب  اأف�سل  97 �سم  املركز 
يف العامل والذي �سبق له الفوز بلقب 

مهرجان اأبو ظبي لل�سطرجن .
م���ن ج���ان���ب اآخ�����ر – ف���رغ���ت جلنة 
العاقات العامة من ت�سميم كوؤو�س 
اأب������و ظبي  وم���ي���دال���ي���ات م���ه���رج���ان 
جوائزه  جمله  تبلغ  ال��ذي   2017
دولر  األ���ف   65 م��ن  اأك���ر  النقدية 
بجانب اجلوائز العينية والتذكارية 
التي ر�سدتها اللجنة املنظمة العليا 
ي��ح��ظ��ى بدعم  ال������ذي  ل��ل��م��ه��رج��ان 
جم��ل�����س اأب����و ظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي ومن 
والعديد  الرئا�سة  �سوؤون  وزارة  قبل 

من املوؤ�س�سات وال�سركات الوطنية.

نّظمتها �للجنة �لفنية باحتاد �لإمار�ت للجوجيت�سو 

ور�شة عمل ناجحة لالأندية واملوؤ�ش�شات عن م�شتهدفات املو�شم اجلديد
�لبلو�سي ي�ستعر�س �جناز�ت �ملو�سم �ملا�سي وحت�سري�ت �ملرحلة �ملقبلة 

للك�سف عن كافه �لتفا�سيل �ملتعلقة بفعالياته 

اللجنة املنظمة العليا ملهرجان اأبو ظبي الدويل ال�24 لل�شطرجن توجه دعوة لكافة و�شائل الإعالم املحلية والأجنبية حل�شور موؤمتر املهرجان

جناح كبري  وح�شور لفت للم�شاركني يف نادي احلمرية 
حل�شور تدريبات التايكواندوا

من  لفتا  وح�سورا  كبريا  اقبال  التايكواندو  ريا�سة  حققت  
الريا�سي  الثقايف  احلمرية  ن��ادي  فعاليات  يف  امل�ساركني  قبل 
عامه  يف  ال�سيفي  احلمرية  ملتقى  برنامج  يف  انطلقت  والتي 

الثالث والع�سرين �سمن فعاليات �سيف بادي .
لتلقي  امل�ساركني  وت��واف��د  ب��اإق��ب��ال  ال��ت��دري��ب  ح�س�س  وحتظى 
التدريبات املختلفة لفنون التابكواندوا والتي تعد من مهارات 

الدفاع عن النف�س .
اإ�سراف  حت��ت  التايكواندو  ريا�سة  امللتقى  منت�سبو  ومي��ار���س 
مدربني متخ�س�سني يف املجال، الذين اأكدوا بدورهم على اأن 
مل�سرتكي  بالن�سبة  التايكواندو  ممار�سة  من  الأ�سمى  الهدف 
امل��ل��ت��ق��ى م���ن ال��ن��ا���س��ئ��ة ه���و ت��ط��وي��ر امل���ه���ارة وامل��ح��اف��ظ��ة على 

كبرية  فائدة  ذات��ه  بحد  فهذا  الطفل  جل�سم  الفطرية  املرونة 
تقاوم  �سليمة  ج�سمية  بنية  ولها  بدنياً  �سليمة  اأجيال  لتن�سئة 

الأمرا�س.
زرع  وفوائد يف  اأهمية  له  النف�س  الدفاع عن  اأن فن  م�سيفني 
ال��ث��ق��ة وحت��م��ل امل�����س��وؤول��ي��ة والإح�����س��ا���س ب��ال��ق��درة ل ال�سعف 
من  اليهم  م��ررت  ثقافة  اأي�سا  للدروة  املنت�سبني  يتعلم  بحيث 
وال�سفات  بالأخاق  التحلي  وهي  التايكواندو  ريا�سة  خال 
والإحرتام  الريا�سية  هذه  ممار�س  بها  يت�سبع  التي  احلميدة 
والثقة بالنف�س، اإىل جانب اأن التايكواندو تعلم الأطفال كيفية 
اأف�����س��ل ال��ع��اق��ات بينهم، واح����رتام ال���ذات بني  احل��ف��اظ على 
اأنها تعلم الأطفال �سبط النف�س والتحكم فيها  الأق��ران، كما 

الطفل  نف�س  وال�سكينة يف  الهدوء  وزرع  العنف  نزع  يعني  مما 
والتقليل من عدوانيته. ومن جانبه اأكد عبيد جمعة ال�سام�سي 
النادي اأمني ال�سر العام رئي�س اللجنة الثقافية واملجتمعية اأن 
النادي بيئة اآمنة لاأطفال من منت�سبي امللتقى، ويتم تدريب 
الذين لديهم  املوؤهلني  املدربني  التدريبية من قبل  احل�س�س 
التايكواندو  ف��ن��ون  امللتقى  منت�سبي  لتعليم  الكافية  اخل���ربة 
ويف قاعات جمهزة لهذه الغاية، م�سريا اإىل اأنه  مت اإدراج هذه 
الريا�سة ملا لها من تاأثري اإيجابي على �سحة الأطفال وتعليمهم 
املثابرة على بذل املجهود وتطوير املهارات الذاتية، واإكت�سابهم 
قيم ال�سرب والإعتماد على النف�س وحتمل امل�سوؤولية والتعاون 

والتعاي�س وحتفيزهم على الإبتعاد عن ال�سلوكيات ال�سلبية.

لعبة  متار�س  التي  ال��دول��ة  اأن��دي��ة  ممثلي  بح�سور 
الأكادمييات  م�����س��وؤويل  م���ن  وع����دد  اجل��وج��ي��ت�����س��و 
لعبة  اأدرج���ت  ال��ت��ي  ال��دول��ة  وموؤ�س�سات   ، اخلا�سة 
القوات  راأ�سها  وعلى  اأن�سطتها  �سمن  اجلوجيت�سو 
الفنية  اللجنة  اأقامت  اأبوظبي..  و�سرطة  امل�سّلحة، 
حتدث  عمل  ور�سة  للجوجيت�سو  الم���ارات  باحتاد 
فيها كل من يو�سف البلو�سي مدير الدارة الفنية،، 
وروديجو فالرييو املدير الفني، وفاطمة الظاهري 
امل�سرف  القبي�سي  ويا�سر  للفتيات،  الفنية  امل�سرفة 

ورامون  الفني،  املن�سق  ال�سيباين  وعبداهلل  الفني، 
دي���از م���درب امل��ن��ت��خ��ب، واأل��ي��ك�����س ب���از رئ��ي�����س جلنة 
احلكام،  لعر�س توجهات ومتطلبات املو�سم املقبل 
بني  امل�سرتك  التعاون  حتقيق  ي�سمن  مبا  الفنية 
اىل  ال��و���س��ول  يف  للم�ساهمة  اللعبة  اأط���راف  ك��اف��ة 

م�ستهدفات التطوير باأعلى ن�سبة . 
املو�سم  اإجن���ازات  البلو�سي  ا�ستعر�س  البداية  ويف 
اجلديد،  للمو�سم  الحت��اد  وحت�سريات  املنق�سي، 
باأف�سل  املنتخبات  اع���داد  دع��م  �سعار  ي��رف��ع  ال���ذي 

���س��ورة خل��و���س ال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ث��رية وامل��ه��م��ة على 
امل�����س��ت��وي��ات ال��ق��اري��ة وال��ع��امل��ي��ة، وم��وا���س��ل��ة حتقيق  
الجن������ازات، واأه����م ت��ل��ك ال��ت��ح��دي��ات ب��ط��ول��ة اآ�سيا 
برتكمان�ستان،  ال�سالت  األ��ع��اب  وبطولة  بفيتنام، 
وب��ط��ول��ة ال��ع��امل ب��ك��ول��وم��ب��ي��ا، ف�����س��ًا ع��ن بطولة 

اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو.
و�سدد البلو�سي على اأهمية دور الأندية واملوؤ�س�سات 
مبا  التدريب  على  وت�سجيهم  الاعبني  حتفيز  يف 
اأنهم روافد تاأهيل املواهب من الاعبني للمنتخبات 

ال�سنية وطالب بزرع هدف دخول  يف كافة املراحل 
املنتخب ومتثيل الدولة يف نفو�س لعبيهم.

وحت���دث���ت ف��اط��م��ة ال���ظ���اه���ري ع���ن �����س����رورة دعم 
ومت��ك��ني دور امل�����راأة يف ري��ا���س��ة اجل��وج��ي��ت�����س��و، من 
اخلا�سة،  ال��ت��دري��ب��ي��ة  امل��ع�����س��ك��رات  اق���ام���ة  خ����ال 
والتو�سع يف الأعداد وامل�ساركة بجولت بطولة “اأم 
الحتاد  ادارة  جمل�س  اأن  اىل  م�سرية  المارات” ، 
التو�سع  ق��رر  الها�سمي  عبداملنعم  �سعادة  برئا�سة 
حتديات  معظم  يف  الفتيات  منتخبات  م�ساركة  يف 

اك�سابهن  يف  الرغبة  منطلق  م��ن  اجل��دي��د  املو�سم 
اخلربات الدولية املطلوبة.

واأو�سح يا�سر القبي�سي اأنه تتم اقامة مراكز تدريب 
ج���دي���دة يف ك���ل م���ن ال��ف��ج��رية ودب�����ي، م���ع توحيد 
مناهج ح�س�س وبرامج اجلوجيت�سو على م�ستوى 

كل الأندية. 
وحت����دث رودري���ج���و ف��ال��ريي��و ع��ن اع��ت��م��اد تطبيق 
الكرتوين موحد جلميع الأندية واملراكز يت�سمن 
واليات  اجلوجيت�سو،  تقنيات  لأه��م  ار���س��ادات  على 

التزامهم  ق��ي��ا���س  م���ع  ال���اع���ب���ني،  ب��ي��ان��ات  ح��ف��ظ 
والنظام  اأدائ�����ه�����م،  وت��ق��ي��ي��م  ال���ت���دري���ب  ب��ح�����س��ور 
الت�سجيل،  لعملية  وال�سهل  اجل��دي��د  الإل��ك��رتوين 
اخلا�سة  وال��ق��وان��ني  وال��ل��وائ��ح  الت�سنيف،  ون��ظ��ام 
بلعبة اجلوجيت�سو. كما مت الإعان يف الور�سة عن 
الاعبني  ملتابعة خمالفات  ان�سباط  ت�سكيل حلنة 

واملدربني.
فيما قام األيك�س ب�سرح لآلية دورات تطوير احلكام 

احلاليني وا�ستقطاب وتاأهيل اجلدد.

دوري  يف  امل���ن���اف�������س  ان���رتن���ا����س���ي���ون���ايل  ق�����ال 
ال��درج��ة الأوىل الي��ط��ايل ل��ك��رة ال��ق��دم  اإن 
لعب الو�سط القادم من اأوروجواي ماتيا�س 
النادي  �سنوات مع  في�سينو وقع عقدا لأرب��ع 

لي�ستكمل انتقاله من فيورنتينا.
النرتنت  على  ال��ن��ادي  ملوقع  في�سينو  وق��ال 
“اأنا يف ايطاليا منذ عدة �سنوات الآن واأعتقد 
اأنني يف عمر منا�سب ولدي اخلربة الازمة 

للقيام بهذه الرحلة الإيجابية«.
اأن  اي����ط����ال����ي����ة  اع���������ام  وذك�����������رت و�����س����ائ����ل 

انرتنا�سيونايل دفع �سرطا جزائيا يبلغ 24 
مليون يورو )28.4 مليون دولر( من اأجل 
�سم لعب منتخب اأوروجواي الذي �سارك يف 

13 مباراة دولية.
 31 يف  ���س��ارك  ال����ذي  في�سينو،  و�سي�ستمر 
م���ب���اراة يف ال�����دوري امل��و���س��م امل��ا���س��ي و�سجل 
الو�سط  اللعب مع لع��ب  اأه���داف، يف  ثاثة 
الآخ�����ر ب���ورخ���ا ف���ال���ريو ال����ذي ان�����س��م اأي�سا 
يف  فيورنتينا  م��ن  ق��ادم��ا  لن��رتن��ا���س��ي��ون��ايل 

يوليو متوز.

اأفرج عن رئي�س الحتاد ال�سباين لكرة القدم انخل 
ماريا فيار، املحتجز على هام�س حتقيق بتهم ف�ساد 
اأفاد  ما  بح�سب  كفالة،  مبوجب  اأم���وال،  واختا�س 

�سحايف يف وكالة فران�س بر�س.
وكانت ال�سرطة ال�سبانية اأوقفت فيار وجنله غوركا 
وم�سوؤولني اثنني يف الحتاد، يف 18 يوليو، يف اإطار 

حتقيق بالف�ساد ي�سمل تهم التزوير والختا�س.
حب�سه  طلب  قا�س  اأم��ام��ه  فيار  مثل  يومني،  وبعد 
دفع  بعدما  ال��ث��اث��اء  ف��ي��ار  ع��ن  واأف����رج  احتياطيا. 
اأفرج عن جنله  300 الف يورو، كما  كفالة بقيمة 

غوركا بكفالة بقيمة 150 الف يورو.
من�سبيه  م��ن  املا�سي  الأ���س��ب��وع  ا�ستقال  فيار  وك��ان 
والأوروب���ي  ال���دويل  الحت��ادي��ن  للرئي�س يف  كنائب 
للعبة، كما اأوقف من قبل املجل�س العلى للريا�سة 
يف ا�سبانيا ملدة عام. وبح�سب الق�ساء ال�سباين، فان 
فيار الذي يتوىل رئا�سة الحتاد املحلي للعبة منذ 
اأموال  اأن�ساأ هيكلية تتيح له حتويل   ،1988 العام 
مباريات  من  غوركا  جنله  وا�ستفادة  ولعائلته،  له 
املنتخب ال�سباين. كما ا�ستفاد من من�سبه لتقدمي 

خدمات اىل روؤ�ساء الحتادات القليمية.

الإفراج عن رئي�ص الحتاد ال�شباين انرتنا�شيونايل ي�شم في�شينو و�شط فيورنتينا 
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منتخبنا للمالكمة ي�شارك يف بطولة اآ�شيا 
للنا�شئني بالفلبني

جمل�ص نادي ال�شارقة لالألعاب الفردية يبحث 
الحتياجات و�شبل التطوير

اآ�سيا  بطولة  يف  للماكمة  منتخبنا  ي�سارك 
 8 حتى  الفلبني  ت�ست�سيفها  التي  للنا�سئني 
ماكما   138 مب�ساركة  اجل��اري  اأغ�سط�س 
من 18 دولة اآ�سيوية منهم 8 ماكمني من 

دولة الإمارات.
واأك�����د ���س��ع��ادة ان�����س ال��ع��ت��ي��ب��ة رئ��ي�����س احتاد 
التنفيذي  املكتب  ع�سو  للماكمة  الإم��ارات 
البعثة  الآ�سيوي للماكمة ورئي�س  لاحتاد 

اأهمية هذه البطولة ودوره��ا يف توفري  على 
م�سريا  منتخبنا  لاعبي  الأمثل  الحتكاك 
لديهم  الإم�������ارات  م��ن��ت��خ��ب  لع��ب��ي  اأن  اإىل 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق نتائج  ال���ع���زمي���ة والإ������س�����رار 

متميزة يف املناف�سات.
وعلي  الواحد  عبد  �سعود  املاكمان  ويلتقي 
مع  املنتخب  م��ب��اري��ات  اأوىل  يف  اخل��رو���س��ي 
اأوزبك�ستان كما يلتقي املاكم  ماكمني من 

عامر ال�سويدر مع لعب من قريغيز�ستان.
ودع��ا ح�سن احل��م��ادي الأم���ني ال��ع��ام لحتاد 
اإىل  امل��اك��م��ني  جميع  للماكمة  الإم�����ارات 
اأثناء  والإ����س���رار  بالهمة  والتمتع  ال��رتك��ي��ز 
خا�س  امل��ن��ت��خ��ب  اأن  اإىل  واأ����س���ار  ال����ن����زالت. 
مع�سكرا تدريبيا قبل انطاق البطولة حتت 
اإ�سراف املدير الفني للمنتخب عمار املجايل 

وي�سعى اإىل حتقيق نتائج متميزة.

بحث جمل�س اإدارة �سركة نادي ال�سارقة لاألعاب 
الفردية خال �سل�سة من الجتماعات برئا�سة 
رئي�س  الهاجري  عبدالرحمن  �سليمان  �سعادة 
املتعلقة  امل��ل��ف��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  الإدارة  جمل�س 
بت�سيري جميع الألعاب وحتقيق البداية املثالية 

بعد تكوين الكيان اجلديد للنادي.

كما تناولت الجتماعات املوازنة املالية للمو�سم 
الريا�سي بجانب ملف التطوير واإكمال مراحل 
ت�سجيل الألعاب اجلديدة والتعاقد مع املدربني 
اإىل  اإ�سافة  الريا�سي  املو�سم  واجندة  اجل��دد.. 
مع�سكرات  قيام  وبحث  املطلوبة  الحتياجات 
خارجية وتاأهيل الاعبني ب�سكل عايل ميكنهم 

البطولت  ك��ب��ري يف  ت��ن��اف�����س  ال���دخ���ول يف  م���ن 
الداخلية واخلارجية. 

واأو�سح �سعادة حميد �سبت �ساملني نائب رئي�س 
من  ال���ع���دي���د  ات���خ���اذ  مت  ان����ه  الإدارة  جم��ل�����س 
اخلطوات لتكملة اإجراءات ت�سجيل لعبة القو�س 

وال�سهم يف اإحتاد الرماية والقو�س وال�سهم .

نادي الإمارات ي�شل اإىل مع�شكر �شربيا ويبداأ تدريباته اجلدية

بحث الأهداف ال�شرتاتيجية للفرق الريا�شية وتطوير القدرات الإدارية والفنية بنادي ال�شارقة الريا�شي 

•• خالد النقبي - �رصبيا

�سربيا  اخل���ارج���ي يف  الإع�������داد  ف����رتة  ان��ط��ل��ق��ت 
للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإماراتول منذ 
م�ساء اأم�س برئا�سة خليل اإبراهيم الطويل ع�سو 
الأول وبا�سم  الفريق  الإدارة م�سرف عام  جمل�س 

عبد اهلل ال�سام�سي مدير الفريق .
وق����اد امل����درب ه��ا���س��ي��ك مب�����س��اع��دة ال��ت��ون�����س��ي نور 
الدين العبيدي تدريب الأم�س حيث و�سع اجلهاز 
وم�سائية  �سباحية  مكثفة  تدريبية  خطة  الفني 
لرفع معدلت اللياقة لاعبني وبرنامج تدريبي 

لرفع امل�ستوى البدين لا�ستعداد الأمثل خلو�س 
معرتك ال�ستحقاقات القادمة من بطولتي كاأ�س 
ال���دول���ة، حيث  ال��ع��رب��ي ورئ��ي�����س  ودوري اخل��ل��ي��ج 
املرافق للمركز  التدريب  الفريق يف ملعب  تدرب 

الريا�سي .
�سالة  يف  التحمل  تدريبات  الفريق  يخو�س  كما 
الاعبني  جميع  اأظ��ه��ر  وق��د   ، البدنية  التقوية 
م��ع اخل��ط��ة املعدة  رائ���ع���اً  ا���س��ت��ث��ن��اء جت���اوب���اً  دون 
�سيحاولون  الاعبني  ك��ل  ب���اأن  مب�سرات  وه��ن��اك 
اأن يقدموا كل ما لديهم للظهور ب�سورة م�سرفة 
�سعباً  مو�سماً  يعترب  ال��ذي  القادم  املو�سم  خ��ال 

بعد  الفريق  �سيخو�س   . املتناف�سة  الفرق  لكافة 
املباريات  من  تكتمل �سفوفه وجاهزيته عدداً  اأن 
الودية التجريبية للوقوف على م�ستوى الإعداد 
املا�سي وحتى  ال�سهر  انطلق من منت�سف   الذي 
الآن ، حيث �سيلعب الفريق اأوىل مبارياته الودية 

اأمام اأحد الفرق ال�سربية بتاريخ 8 - 6. 
التدريبات  اأن  البعثة  رئي�س  الطويل  خليل  واأك��د 
كانت على فرتتني �سباحية وم�سائية ومب�ساركة 
املع�سكر  اأن  اإىل  الطويل  واأ���س��ار  الاعبني  جميع 
الإماراتي منتظم ومثايل واأن الأمور كلها ت�سري 

وفق الربنامج واخلطط املعدة .

ل�سمو  والدائمة  باملتابعة احلثيثة  الطويل  واأ�ساد 
النادي  رئي�س  القا�سمي  �سقر  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سم�سي  ح�سن  وحممود 
جمل�س  رئي�س  نائب  العو�سي  اإ�سماعيل  وحممد 
الإدارة لاطمئنان  اأع�ساء جمل�س  الإدارة وكافة 
بتوفري  الدائمة  والتوجيهات  البعثة  �سوؤون  على 
اجل����و امل���ائ���م والإم���ك���ان���ي���ات ال����ازم����ة لإجن����اح 

املع�سكر.
وحر�سهم  الاعبني  بانتظام  الطويل  اأ�ساد  كما 
على تنفيذ الواجبات املطلوبة منهم وتفانيهم يف 
وموؤ�سراً  اإنطباعاً  يعطي  مما  الأولية  التدريبات 

جيداً على ح�سن ال�ستعداد .
يذكر اأن البعثة ت�سم خليل اإبراهيم الطويل ع�سو 
لكرة  الأول  الفريق  ع��ام  م�سرف  الإدارة  جمل�س 
الفريق،  مدير  ال�سام�سي  اهلل  عبد  وبا�سم  القدم 
ربيع،  ا�سماعيل  ال�����س��اج��ي،  اأح��م��د   : وال��اع��ب��ني 
اهلل  عبد  رب��ي��ع،  علي  ال���ربق،  حممد  �سقر،  علي 
اهلل، خالد  اأحمد مال  اخل��دمي،  ال�سرومي، عمر 
خالد  ���س��ال��ح،  احل�سني  ك��ن��در،  حممد   ، �سماريخ 
مروان  م��و���س��ى،  اهلل  عبد  خمي�س،  خ��ال��د  ع��م��رب، 
عي�سى  اهلل،  م��ال  اأح��م��د  ح�سني،  �سلطان  حممد، 
علي ،�سعيد �سامل، اأحمد الدرع، �سيبي�ستيان �سا�سا، 

ح�سن عبد الرحمن، علي م�سطفى، �سعد �سرور، 
بارك جونغ، عبد الغني معاوي، احمد ال�سام�سي، 

حممد �سعيد.
الت�سيكي   : والإداري  الفني  اجل��ه��از  ي�سم  فيما 
العبيديل  ال��دي��ن  ن���ور  ال��ف��ري��ق،  م���درب  ها�سيك 
اللياقة،  م��درب  قاليك  الك�سندر  امل��درب،  م�ساعد 
زوران  احل����را�����س،  م�����درب  ت��وب��ال��وف��ي�����س  دورد   ،
�ستانكوفي�س طبيب الفريق، �سريف �سعد اأخ�سائي 
اأخ�سائي عاج، عادل عبد  اأني�س بن عياد  عاج، 
الرحمن املن�سق العام ، خالد ح�سن النقبي املن�سق 

الإعامي، ، في�سل ونا�سر عمال مهمات.

اأم�����س  مبقر  م�ساء  عقد  اجتماع  خ��ال  الريا�سي  ال�سارقة  ن��ادي  بحث 
اإدارة الألعاب اجلماعية و�سائل تطوير القدرات الإدارية واملهارات الفنية 
العمل  مفهوم  وتر�سيخ  والتغيري  والتطوير  التنمية  لإح��داث  الازمة 

املوؤ�س�سي لتحقيق م�ستويات اأكرب من التفوق والتميز الإداري.
نادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو  احل�����س��ان،  عبيد  حم��م��د  الج��ت��م��اع   ت��راأ���س 
ويف  اجلماعية  الأل��ع��اب  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الريا�سي،  ال�سارقة 

بداية الجتماع رحب احل�سان باحل�سور .
ووجه احل�سان كلمة  ال�سكر ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، على دعمه الكبري 
للكيان اجلديد لنادي ال�سارقة  الريا�سي واإىل �سمو ال�سيخ �سلطان بن 

حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد نائب حاكم ال�سارقة.
�سامل  الريا�سي   ال�سارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  باإهتمام  اأ�ساد  كما 
واأعرب  اجلماعية  الأل��ع��اب  لفرق  ومتابعته  ال�سام�سي  احل�سان  عبيد 
احل�سان عن تقديره لكافة اجلهود املبذولة يف النادي لارتقاء الدائم 

باللعاب والأداء العام .
 واأ�سار اإىل اأن نادي ال�سارقة الريا�سي ي�سهد قفزات يف حتقيق م�ستويات 
اإدارة  جمل�س  روؤي��ة  من  تتواكب  والتي  الريا�سات  خمتلف  يف  متقدمة 
تلك  حتقيق  اإىل  الرامية  وال��ربام��ج  اخلطط  و�سع  موا�سلة  يف  النادي 

الغايات املن�سودة .
بعدها  النجاح  هذا  حتقيق  اأ�سا�س  يعد  الب�سري  العن�سر  اأن  اإىل  واأ�سار 
اآلية و�سع الأهداف الإ�سرتاتيجية للفرق  تناول احل�سان مع احل�سور 

الريا�سية.
وجرى خال الجتماع تناول خطط عددا من اأق�سام النادي ومنها  ق�سم 
التميز حيث عر�س للخطة املقرتحة لتنفيذ هذة الآليات و كذلك عن 
مع  والتوافق  الإداري  ل��اإب��داع  كاأ�سا�س  الإيجابي  التفكري  بناء  كيفية 

التحولت العاملية اجلديدة وحتديات الع�سر.

اإدارة  جمل�س  ع�سو  احل�����س��ان،  عبيد  حممد  اأك���د  الج��ت��م��اع  نهاية  ويف 
اجلماعية  الألعاب  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الريا�سي،  ال�سارقة  نادي 
اإدارة نادي ال�سارقة الريا�سي من اهتمام  اأهمية ما يوليه جمل�س  على 
بتطوير العمل املوؤ�س�سي عما« بتوجيهات قيادتنا احلكيمة وامل�سي قدما 
بن حممد  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات   لرتجمة 

القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، من �سرورة تطبيق اأعلى 
معايري اجلودة والتميز يف موؤ�سا�سات الإمارة البا�سمة ل فتا اإىل اأن هذا 
الهتمام ياأتي  متا�سيا مع توجهات جمل�س ال�سارقة الريا�سي الهادفة 
اإنعكا�س  من  له  مما  الريا�سية  الإدارة  جم��ال  يف  ل��اإح��رتاف  للو�سول 

اإيجابي على املنظومة الريا�سية.

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04128/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02685/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : خمترب الإمارات ال�سناعي - �س ذ م م - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : مدينة دبي املاحية - �س ذ م م    
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�سي بالتي:

1- الزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي قيمة الجرة امل�ستحقة عن الفرتة من 2016/5/26 
درهم   304.480 ق��دره  مبلغ  ال�سنوية  الج���رة  ب��واق��ع  الفعلي  الخ���اء  مت��ام   وحتى 
وت�سليمها  بال�سحيفة  واملبينه  التداعي  مو�سوع  العني  من  عليه  املدعي  اخ��اء   -2

للمدعي خالية من ال�سواغل 
ال��ف��رتة من  امل�ستحقة ع��ن  ي���وؤدي للمدعي قيمة الج���رة  ان  امل��دع��ي عليه  ال���زام   -3
وقدره  مبلغ  ال�سنوية  الج����ره  ب��واق��ع  الفعلي  الخ����اء  مت���ام  وح��ت��ى   2016/5/26

304.480 درهم  
4 - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

تاريخ  يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خال خم�سة ع�سر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03540/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01520/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : بونام ميديا لادارة الت�سوقية - ذ م م 
و�سواتي رحيم بونام رحيم - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م 
                        وميثاء علي عبداهلل العوي�س 

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�سي بالتي:
الزامه  م��ع  الفعلي  الخ���اء  وح��ت��ى  ت��اري��خ 2017/3/14  م��ن  اج���رة  م��ن  ي�ستجد  وم��ا   -1

باح�سار �سهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 
2- الزام املدعي عليها الوىل باخاء املاأجور وت�سليمه خالية من ال�سواغل

3- مع الزامها ب�سداد مبلغ وقدره 20000 درهم القيمة اليجارية للفرتة من 2016/11/14 
ولغاية 2017/3/13 

4- الزام املنفذ �سدهما ب�سداد 745 درهم ر�سوم التنفيذ وما ي�ستجد من ر�سوم وم�ساريف  
5- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خال خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية 

املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/05774/2017/ �سكني  

اىل املدعى عليه : لوين بدوي  
مبا اأن املدعي : فهدة بنت من�سور بن مانع بن جمعه    

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/05774/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخاء عقار - انه اخطر املدعي عليه بالخاء حلاجته للماأجور لا�ستخدام ال�سخ�سي 

يف 2016/5/3 ال انه مل ي�ستجيب ومل يخلي املاأجور
العقار �سوف  العقار للمدعي بعد ان اخربه ان  باع  مطالبة مالية - املدعي عليه الول 
يتم اخائه يف مايو 2017 وانه قد اخطر املدعي عليهم الثاين والثالث بذلك ومل يتم 
الخاء اىل الن رغم مرور وانق�ساء فرتة النذار وهذا الفعل تدلي�س وغنب من املدعي 

عليه الول بالتعاون مع املدعي عليهم 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعانكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق 2017/8/6  
واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  2.30م  ال�ساعة 
امل�سافة  مدة  بتق�سري  اأم��ر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  مبقر مركز ف�س 
اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
مقدم من �سركة كيلي للمقاولت �س.ذ.م.م. 

اإل�������������������������ى
العاملية الأوىل للمقاولت )�سركة ا�سيكو العاملية للمقاولت �ساب�����������قا( �س .ذ م م 

يديرها : اأحمد غ�سان �سعود اخلالد - 
اأو   تنكر  اأن   ) �سابقا  للمقاولت  العاملية  )اأ�سيكو  للمقاولت  الأوىل  العاملية  ل�سركة  ميكن  ل  حيث 
مليون  وخم�سون  )اث��ن��ان  ق��دره  م��ايل  مببلغ  العامة  للمقاولت  كيلي  ل�سركة  مدينة  باأنها  جتهل 
دره���م مع   52.384.046،40 فل�سا   واأربعون  درهما  واأربعون  و�ستة  األف  وثمانون  واأربعة  وثاثمائة 
. و كذلك مبلغ 9.742.126 ) ت�سعة  النهائي  الوفاء  اإىل  9 % فوائد ت�سري منذ تاريخ ال�ستحقاق 
مايني و�سبعمائة واثنان واأربعون األف ومائة و�ستة وع�سرون درهما مع فائدة بن�سبة 9 % ت�سري 
من تاريخ ال�ستحقاق اإىل تاريخ ال�سداد النهائي و ذلك مبوجب  حكمي املحكمني رقمي 45 / 46 
ل�سنة 2007 ال�س�ادرين بتاريخ 2-4-2009 ، 30-5-2009  الذين متت امل�سادقة عليهما مبوجب احلكم 

رقم 2009/739 جتاري كلي . 
اإج��راءات التنفيذ للحكم  رقم 2009/739 جت��اري كلي يف ق�سية التنفيذ رقم  و حيث مت البدء يف 
2010/371 تنفيذ جتاري و مل ت�ستلم الدائنة �سوى مبلغ 3.320.970،16 درهم من املبالغ املحكوم 
بها املبينة  �سابقا يف املدة الزمنية ما بي���ن 2014/4/22 و 2014/12/28 . و لذلك يكون  مبلغ الدين 
دره��م ) ثمانية و خم�سون  اإىل ح���د  2017/8/01     58805192  املدينة  ال�سركة  ذم��ة  املرت�سد يف 
مليونا و ثمامنائة و خم�سة اآلف و مائة و اإثنان و ت�سعون درهما  ( مع الفائدة بن�سبة 9 % من تاريخ 

ال�ستحقاق اإىل تاريخ الوفاء النهائي .
اأ�سيكو   ( للمقاولت  الأوىل  العاملية  هذا  مبوجب  تنذر  العامة  للمقاولت  كيلي  �سركة  ف��اإن  لذلك 
العاملية للمقاولت �سابقا ( باأن تدفع لها ملغ الدين املرت�سد يف ذمتها و قدره  58805192 درهما مع 

الفائدة بن�سبة 9% من تاريخ ال�ستحقاق اإىل تاريخ الوفاء النهائي

اإنذار نهائي لدفع مبلغ مايل 

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
 اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليهم اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى 2016/8424   اإيجارات  
اىل املدعى عليهم : عبدالرحمن احمد يو�سف ، �سي ات�س جي كوبنهاغن للعقارات 

امنه �سامل حممد الرزي ال�سام�سي ، نوبل هو�س لا�ستثمار - �س ذ م م  
 مبا اأن املدعي : فادي�ساف ليف �سوجوف   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02084242016 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
بالتايل : 

- بطان عقد اليجار من الباطن 
- مطالبة مالية - تعوي�س 

- مطالبة مالية - ا�سرتجاع ر�سوم تاأمني �سكن 
- مطالبة مالية - اخر - مطالبة مالية 

- الزام املوؤجر بت�سليم م�ستندات - الزام املوؤجر بت�سليم م�ستندات 
- تغيني خبري - تعيني خبري  

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعانكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثنني  املوافق 
بالدائرة  اخل��ام�����س��ة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام���ام  2.30م  ال�ساعة   2017/8/7
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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الفجر الريا�ضي

اأع��ل��ن ال�����س��وي�����س��ري روج��ي��ه ف��ي��درر م�����س��ارك��ت��ه يف دورة 
املقبل،  الأ���س��ب��وع  امل�����س��رب  ك��رة  يف  الكندية  م��ون��رتي��ال 

وذلك للمرة الأوىل منذ 2011.
و���س��ت��ك��ون ه���ذه ال�����دورة الأوىل ل��ف��ي��درر م��ن��ذ اإح�����رازه 

يف  بفوزه  الكربى،  البطولت  يف  ع�سر  التا�سع  لقبه 
نهائي بطولة وميبلدون النكليزية، ثالث بطولت 
�سيليت�س  مارين  الكرواتي  على  �سام”،  “الغراند 
)رقم  فيها  ال��ث��ام��ن  لقبه  حمققا  ي��ول��ي��و،   16 يف 

قيا�سي(.
وي�ستعد فيدرر للم�ساركة يف بطولة الوليات 

لهذا  ال��ك��ربى  البطولت  اآخ��ر  املتحدة، 
املو�سم، بدءا من 28 اأغ�سط�س.

وق���������ال ف������ي������درر اأن������ا 
للعودة  ���س��ع��ي��د 

اىل مونرتيال 
لنه مل ت�سنح 
الفر�سة  يل 

فيها  ل���ل���ع���ب 
لأع��������������وام ع����دة 

املو�سم  ه������ذا   ...
ك���ان م��ث��ريا ج���دا وانا 

اىل  للعودة  فعا  اأتطلع 
املاعب.

وبعد غياب عن املاعب يف الن�سف 
الثاين من املو�سم املا�سي ب�سبب ال�سابة، 

ع��اد ف��ي��درر ب��ق��وة ه��ذا امل��و���س��م، ف��اأح��رز يف ب��داي��ت��ه لقبه 
اخلام�س يف بطولة ا�سرتاليا املفتوحة، اأوىل البطولت 
الأرب���ع ال��ك��ربى، ث��م اأ���س��اف األ��ق��اب دورات ان��دي��ان ويلز 
عن  ذلك  بعد  وغ��اب  للما�سرتز.  المريكيتني  وميامي 
للراحة،  الرتابية  امل��اع��ب  دورات  مو�سم 
الملانية  ه��ال��ه  ل��ق��ب��ي  ل��ي��ح��رز  وع����اد 

ووميبلدون على املاعب الع�سبية.
ال�ساد�س  مبياده  فيدرر  و�سيحتفل 

والثاثني الثاثاء يف مونرتيال.
م���ون���رتي���ال  دورة  م����دي����ر  وق��������ال 
“نحتفل  لب���ي���ار  اأوج������ني 
والحتفالت  ال���ي���وم 
اليام  �ستتوا�سل يف 
املقبلة،  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
وان  ل������س�����ي�����م�����ا 
�سيحتفل  فيدرر 
مياده  ب��ع��ي��د 
معنا يف الثامن 
اأغ�سط�س”،  م����ن 
متاأكد  “اأنا  م�����س��ي��ف��ا 
يف  امل�������س���ج���ع���ني  ان  م����ن 
�سريحبون  م��ون��رتي��ال 
ب���ه ال���رتح���ي���ب ال���ذي 

ي�ستحقه«.

���س��ر���س يف امل�����س��م��ار و���س��خ�����س��ي��ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة: مل ينب 
اجلامايكي اأو�ساين بولت اأ�سطورته على الألقاب والأرقام 
القيا�سية التي ل تقارن فح�سب، بل اأ�سفى رونقا خا�سا 

على نتائجه بنوع من ال�ستعرا�س الفطري.
تاريخ  يف  الفريدة  واحلالة  واملعلنني  اجلماهري  مع�سوق 
ثماين  احلامل  الفذ  اجلامايكي  ي�ستعد  ال��ق��وى،  األ��ع��اب 
لندن  يف  العامل  بطولة  بعد  لاعتزال  اأوملبية،  ذهبيات 
الف�سل بني  ال�سعب  بات من  بعدما   ، اأغ�سط�س   13-4
على  وق��درت��ه  ال�سرعة  �سباقات  على  املطلقة  �سيطرته 

حتويل اأي ظهور له اىل م�سهد حقيقي.
ق�سرية  ورق�����س��ات  حم��ي��اه  ت��ف��ارق  ل  عري�سة  بابت�سامة 
يناق�س  مرحا  امل�سمار  على  بولت  ق��دم  �سباق،  كل  قبل 

احلركات الآلية املعتادة للعدائني.
اأما حركة “الربق” ال�سهرية التي ميد من خالها يديه 
وذراعيه نحو ال�سماء، فتحولت اىل اأ�سبه بعامة م�سجله 
با�سمه بعد كل فوز، وتكرر تقليدها يف العامل باأ�سره حتى 
من قبل الرئي�س المريكي ال�سابق باراك اوباما عندما 

قام بزيارة ر�سمية اىل جامايكا عام 2015.
التي بلغها، وب��ات يحظى  اأح��د غريه بال�سهرة  مل يتمتع 
القوى، يف  األعاب  عامل  بعيد  اىل حد  يتخطى  باعرتاف 
كارل  الم��ريك��ي  منذ  اأخ���رى  مماثلة  �سخ�سيات  غ��ي��اب 
األعاب  ت��ك��ون  ان  وي��ت��وق��ع   .)1990-1980( ل��وي�����س 
احلجم  بهذا  جنم  من  يتيمة  طويل،  وق��ت  حتى  القوى 

والهالة.
يدرك رئي�س الحتاد الدويل لألعاب القوى الربيطاين 
�سيبا�ستيان كو الفراغ الذي �سيخلفه اعتزال بولت، و�سبق 
ان قال عنه انه “عبقري. يتمتع بكاريزما ل ت�ساهي يف 

تاريخ ريا�ستنا ويف الريا�سة ب�سكل عام«.
الراحل حممد  اأ�ساف ل يوجد ال املاكم المريكي 

اأن��ا اأ�سع الثنني يف  علي ال��ذي ميكن ان يقارن به. 
امل�ستوى من  ه��ذه  ب��ول��ت  يبلغ  واح����دة. مل  خ��ان��ة 

القيا�سية  واأرقامه  األقابه  ب�سبب  عامليا  العظمة 
فقط، وامنا اأي�سا بف�سل �سخ�سيته.

الرقم  ت�سلية حلامل  دائما مبثابة  ال�سباق  كان 
يف  ث���وان   9،58( ال�سرعة  ل�سباقي  القيا�سي 

و19،19  م   100
م(،   200 يف  ث��ان��ي��ة 

علما ان بولت املحب 
واملو�سيقى  لل�سهر 
والرق�س، مل يخف 
ع��������دم ج����دي����ت����ه يف 
�سبب  ما  التمارين، 
وم�ساكل  م�ساعب 

غلني  ومعلمه  ملدربه 
ميلز.

باأ�سلوب  ب���ول���ت  ك�����س��ر 
ح����ي����ات����ه ال�������س���اخ���ب 

امل������ح������ب ل���ل���م���رح 
وال�����دع�����اب�����ات، 

ال������ق������واع������د 
ال�����������س�����ائ�����دة 
ال�����ع�����امل  يف 

ال�������������������س���������ارم 
القوى.  لأل����ع����اب 

الأم��ث��ل��ة ع��دي��دة: رق�سة 
راق�سات  م��ع  مرجتلة  �سامبا 

برازيليات يف ختام موؤمتر �سحايف 

 2016 ال�سيفية  الوملبية  اللعاب  دورة  انطاق  قبيل 
ل��ي��ا يف ملعب فارغ  اأو رم���ي رم���ح  ري���و دي ج��ان��ريو،  يف 
الوملبياد  ال��ث��ال��ث��ة يف  ذهبيته  اإح�����رازه  م��ن  ���س��اع��ات  ب��ع��د 
امل�سمار  بولت اجلميع على  الربازيلي...�سحرت ظاهرة 

وخارجه.
ال�سارة،  �سريعا  ال��ك��ربى  التجارية  ال�سركات  التقطت 
طائلة.  اأرب���اح  جني  يف  م�ساعدتها  على  ق��درت��ه  واأدرك����ت 
وبح�سب ت�سنيف 2017 للريا�سيني العلى دخا الذي 
اجرته جملة “فورب�س” المريكية، حل بولت يف املركز 
ال� 23 مع 34،2 مليون دولر كاأرباح �سنوية، يعود 94 

باملئة منها من ال�سركات الراعية له.
خ��ال ح�سوله  م��ن  القيا�سية  الرق���ام  ك��ل  ب��ول��ت  حطم 
على مكافاأة م�ساركة يف كل لقاء للعاب القوى ت�سل اىل 
300 الف دولر، وهو ما يعترب غري ماألوف يف ريا�سة 

تعاين من �سعف اليرادات املالية.
يونايتد  مان�س�سرت  لنادي  وم�سجع  القدم  بكرة  �سغوف 
النكليزي. لديه 4،75 مايني متابع على تويرت و7،2 
اقت�سادية  ق��وة  منه  يجعل  ما  ان�ستاغرام،  على  مايني 

ومالية قادرة على توفري جني املزيد.
ويقول املتخ�س�س يف القت�ساد الريا�سي فن�سان �سوديل 
ث��ق��ل��ه الق��ت�����س��ادي مرتبط  ب��ر���س ان  ل��وك��ال��ة ف��ران�����س 
بعاملني: الول هو ثقله الريا�سي، والثاين هو الناحية 
اعانات.  جن���وم  اىل  تفتقر  ري��ا���س��ة  يف  ال���س��ت��ع��را���س��ي��ة 
نعي�س  اليوم.  جمتمع  بقواعد  يتاعب  كيف  عرف  لقد 
بذلك حتى  وقد تاعب  والت�سالت،  ال�سورة  يف ع�سر 
م�سريته  لكون  �سوديل،  بح�سب  هالته،  ت��ع��ززت  العمق. 
من  اخل�سية  جم���ال  يف  �سائبة  ت�سبها  مل 
امل���ن�������س���ط���ات، م���و����س���ح���ا ان������ه من 
احلركات  ا�سحاب  الريا�سيني 
جنم  مثل  ال�سافية  التقنية 
ال�سوي�سري  امل�����س��رب  ك����رة 
روج������ي������ه ف������ي������درر ال������ذي 
نتخيل  ان  مي��ك��ن��ن��ا  ل 
بهذا  ت��اأث��ره  للحظة 
النوع من الآفات.

فيدرر ي�شارك يف مونرتيال للمرة 
الوىل منذ 2011 

�سنع جمده بالألقاب و�سخ�سيته �ل�ستعر��سية 

بولت.. حالة فريدة يف تاريخ األعاب القوي 

توتنهام  ن��ادي  م��درب  بوكيتينيو  ماورو�سيو  الأرجنتيني  ك�سف 
األ��ف��ارو موراتا  ال��ق��دم ان ال���س��ب��اين  ل��ك��رة  هوت�سرب الإن��ك��ل��ي��زي 
مهاجم ت�سل�سي بطل الدوري املمتاز رف�س الن�سمام اىل فريقه 

�سابقا خ�سية من املناف�سة مع مهاجمه الدويل هاري كاين.
الدوري  بطل  ت�سل�سي  اىل  امل��ا���س��ي  يوليو  يف  م��ورات��ا   وان��ت��ق��ل 
ال�سباين، يف �سفقة  ريال مدريد  قادما من  املمتاز،  الإنكليزي 
مليون   64،7( ا���س��رتل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون   58 ب��ن��ح��و  ق����درت 

يورو(.
�سعيا  ع��ام��ني  قبل  م��ورات��ا  م��ع  ت��وا���س��ل  ان��ه  بوكيتينيو  وك�سف 
لنتقاله اىل توتنهام، اإل ان الدويل ال�سباين رف�س ذلك لوجود 

كاين، هداف الدوري الإنكليزي يف مو�سم 2017-2016.
موراتا  بوكيتينيو  قال  انكليزية  �سحف  نقلتها  ت�سريحات  ويف 

حتدث عني يف و�سائل العام قائا ماوري�سيو ات�سل بي.
اكر  او  عامني  قبل  كان  الت�سال  هذا  ان  الرجنتيني  واأو�سح 

وقال يل موراتا ملاذا تريدين اذا كان لديك هاري كاين؟ .
ال��دوري يف املو�سمني  ومل يربم توتنهام الذي ناف�س على لقب 
�سفقة  اأي  ت�سل�سي،  خلف  ثانيا  املن�سرم  املو�سم  واأنهى  املا�سني 
من  اأ�سبوع  نحو  قبل  ال�سيفية،  النتقالت  فرتة  خال  كبرية 

انطاق املو�سم اجلديد.
�سيكون  م��ه��اج��م  م��ع  ال��ت��ع��اق��د  ح��اول��ت  اذا  بوكيتنينو  واأو����س���ح 
اجل��واب ملاذا تريدين؟ لأك��ون على مقاعد البدلء؟ ل ميكنني 

اللعب بوجود هاري كاين اأو لعبني اآخرين .
اأ�ساف من ال�سعب جدا اقناع لعبني جيدين باملجيء ومن ثم 

البقاء على مقاعد البدلء. عند ذلك تبداأ امل�ساكل.

م����ورات���ا رف����ص ت��وتنه���ام لوج���ود كاي��ن 

نيم�ار يعل�ن رحيل�ه ع�ن الن�ادي الكتالون�ي
ح�سم جنم نادي بر�سلونة ال�سباين لكرة القدم الربازيلي نيمار اأم�س اجلدل امل�ستمر منذ 
اأ�سابيع حول احتمال انتقاله اىل نادي باري�س �سان جرمان الفرن�سي، باإباغه ر�سميا النادي 

الكاتالوين بقرار الرحيل.
والذي  الباري�سي   النادي  اىل  نيمار  انتقال  احتمال  كبري  ب�سكل  اخلطوة  وتعزز 

تبلغ  ان  يتوقع  �سفقة  يف  اأ�سابيع،  منذ  الريا�سية  ال�سحافة  عناوين  يت�سدر 
222 مليون يورو، هي قيمة البند اجلزائي لف�سخ عقده مع بر�سلونة.

والتزم نيمار طوال الفرتة املا�سية ال�سمت حول هذه ال�سفقة التي �ستجعل 
منه، يف حال امتامها، اأغلى لعب يف تاريخ كرة القدم.

والده  برفقة  نيمار جونيور،  “الاعب  ان  ام�س  بيان  بر�سلونة يف  واأعلن 
ال�سباح بقراره  ال��ق��دم ه��ذا  ل��ك��رة  ن���ادي بر�سلونة  اأب��ل��غ  اأع��م��ال��ه،  ووك��ي��ل 

الرحيل عن النادي يف اجتماع عقد يف مكاتب النادي«.
بقيمة  النادي  اأبلغهم  ال��ق��رار،  ه��ذا  مواجهة  “يف  اأ�ساف 

البند اجلزائي لف�سخ العقد والتي تبلغ 222 مليون 
ان  والتي يجب  يوليو،  الأول من  اعتبارا من  ي��ورو 

يتم اإيداعها ب�سكل كامل«.
و�سدد بر�سلونة على ان الاعب �سيبقى مرتبطا 

له  موقت  �سماح  م��ع  لكن  بر�سلونة،  م��ع  بعقد 
بعدم امل�ساركة يف التدريبات .

وك�����ان ب��ر���س��ل��ون��ة ا����س���ت���اأن���ف ���س��ب��اح الأرب����ع����اء 
احل�س�س التدريبية ا�ستعدادا للمو�سم املقبل. 
وح�سر نيمار اىل مقر التدريب لبع�س الوقت 

قام  انه  ليتبني  امل�ساركة،  دون  يغادر  ان  قبل 
باإباغ زمائه يف الفريق بقراره.

واأفاد متحدث با�سم النادي يف وقت �سابق 
ان “الاعب ح�سر اىل التدريب كما كان 
مقررا واأبلغ زماءه انه �سريحل املدرب 
التمرين  خ���و����س  ب���ع���دم  الذن  اأع����ط����اه 

والذهاب لاهتمام مب�ستقبله«.
منطقة  يف  املقر  اىل  و�سل  نيمار  وك��ان 
بر�سلونة،  ق���رب  دي�سبي  خ���وان  ���س��ان��ت 
قرابة ال�ساعة ال�سابعة �سباحا بتوقيت 
غ��ري��ن��ي��ت�����س، وه���و ي��ق��ود ���س��ي��ارة فخمة 

وبرفقته ثاثة اأ�سخا�س، بح�سب م�سور 
لفران�س بر�س.

وبدت  �سم�سيتني  نظارتني  الاعب  وارت���دى 
دخوله  وبعد  حمياه.  على  اجلدية  عامات 
باأي  الدلء  دون  غ���ادر  ق�سري،  ب��وق��ت  امل��ق��ر 

ت�سريح.
واأت���ت ه��ذه اخل��ط��وة غ���داة ع���ودة نيمار اىل 
مطار بر�سلونة قرابة ال�ساعة 19،00 ت غ 
من  قادمة  رحلة  منت  على  الثاثاء  م�ساء 

دبي.
وخرج الاعب ام�س من باب خلفي لتفادي 
ال�����س��ح��اف��ي��ني وامل�����س��ج��ع��ني الذين  ع�����س��رات 
م�سور  �سريط  واأظ��ه��ر  ينتظرونه.  ك��ان��وا 

الرحلة  الركاب على منت  اأح��د  من قبل 
وبثته قناة كاتالونية، نيمار يف منطقة 

وقد  ال��ط��ائ��رة،  ل��ط��اق��م  خم�س�سة 
و�سع �سماعات الذنني.

عودة  ا�ستبق  بر�سلونة  وك���ان 
باإعانه  ال���ث���اث���اء،  ن��ي��م��ار 

جتميد دفع مكافاأة له بقيمة بقيمة 26 مليون يورو )31 مليون دولر(، يف انتظار تبيان ما 
اذا كان �سينتقل اىل باري�س �سان جرمان اأم ل.

واأفاد م�سدر يف النادي وكالة فران�س بر�س “اأودع مبلغ ال�26 مليون يورو لدى كاتب 
العدل يف انتظار معرفة ما اذا كان الاعب �سيبقى«.

نيمار  ا�ستف�سار  على  ردا  انه  اىل  بر�سلونة  اأ�سار  الأرب��ع��اء،  ام�س  بيانه  ويف 
ب�ساأن هذه املكافاأة “اأو�سح النادي جمددا ان املبلغ اأودع لدى كاتب عدل 

اىل حني حل امل�ساألة«.
وحل��ظ��ت امل��ك��اف��اأة ق��ب��ل ع���ام ع��ن��دم��ا م���دد امل��ه��اج��م ع��ق��ده م��ع النادي 
اأعقاب تقارير عن اهتمام �سان  2021، وذلك يف  ال�سباين حتى �سنة 
بعد  لنيمار  املكافاأة  يتم دفع هذه  ان  املقرر  وك��ان من  ب�سمه.  جرمان 
الوقت  يف  وي��ت��م  اجل��دي��د،  ع��ق��ده  م��ن  الأوىل  ال�سنة  م�سي 
من  العقد  لف�سخ  اجل��زائ��ي  البند  قيمة  رف��ع  نف�سه 

200 مليون يورو اىل 222 مليونا.
عام  بر�سلونة  اىل  قدومه  منذ  نيمار  وخا�س 
الربازيلي،  ���س��ان��ت��و���س  م��ن  ق��ادم��ا   2013
�سجل  الكاتالوين  النادي  مع  مباراة   186
80 متريرة  اأه��داف وم��رر   105 خالها 
ح��ا���س��م��ة، و���س��ك��ل ث��اث��ي��ا ���س��ارب��ا يف خط 
مي�سي  ليونيل  الرجنتيني  م��ع  ال��ه��ج��وم 

والوروغواياين لوي�س �سواريز.
�سان جرمان  باري�س  انتقاله اىل  ويف حال 
اأغلى  ن��ي��م��ار  �سي�سبح  امل��ب��ل��غ،  ه���ذا  م��ق��اب��ل 
الفرن�سي  ع��ل��ى  متوفقا  ال��ع��امل،  يف  لع���ب 
امل��ا���س��ي من  ال��ع��ام  انتقل  ال���ذي  بوغبا  ب��ول 
يونايتد  مان�س�سرت  اىل  اليطايل  يوفنتو�س 

النكليزي مقابل 105 مايني يورو.
وتردد ان �سان جرمان �سيعر�س على الاعب 
راتبا �سنويا يبلغ 30 مليون يورو، ا�سافة اىل 

امل�ساركة يف ن�ساطات جتارية واإعانية.
الرحيل  يف  راغ���ب  نيمار  ان  التقارير  ورج��ح��ت 
ع��ن ب��ر���س��ل��ون��ة ل��ل��خ��روج م��ن ظ��ل م��ي�����س��ي، بينما 
ي�سعى باري�س �سان جرمان اىل تعزيز �سفوفه اأما 
الذي  القدم  الفرن�سي لكرة  ال��دوري  ا�ستعادة لقب  يف 
دوري  واإح���راز  موناكو،  ل�سالح  املن�سرم  املو�سم  فقده 

اأبطال اوروبا للمرة الأوىل.
ال�سباين،  ال��دوري  رابطة  اعرتا�س  وقيمتها  ال�سفقة  وتاقي 
التي لوح رئي�سها خافيري تيبا�س قبل اأيام بتقدمي �سكوى اىل الحتاد 
الأوروب��ي لكرة القدم ب�سبب خمالفة �سان جرمان قواعد اللعب املايل 

النظيف.
والأربعاء، نقلت و�سائل اعام ا�سبانية عن تيبا�س قوله “لن نقبل هذا 
املال من ناد مثل باري�س �سان جرمان ... يخالف الأعراف والقوانني”، 

متهما النادي الباري�سي بالتن�سط املايل .
اأث��ار عامات  بر�سلونة،  الربازيلي اىل  �سانتو�س  نيمار من  انتقال  وكان 
القيمة  بر�سلونة  ك�سف  ع��دم  خلفية  على  وات��ه��ام��ات  وحتقيقات  ا�ستفهام 
احلقيقية لل�سفقة )الرقم املعلن كان 57،1 مليون يورو، بينما التقديرات 

انه كان اأعلى(، و�سط �سبهات بتهرب �سريبي.

ودع جنم بر�سلونة ال�سباين لكرة القدم الرجنتيني ليونيل 
اأب��ل��غ النادي  ال���ذي  ن��ي��م��ار  ب��ت��ودد زم��ي��ل��ه ال��ربازي��ل��ي  مي�سي 
الكاتالوين اليوم قراره الرحيل، لان�سمام اىل الأرجح اىل 

باري�س �سان جرمان الفرن�سي يف �سفقة قيا�سية.
كانت   ، ان�����س��ت��اغ��رام  م��وق��ع  ع��ل��ى  ع��رب ح�سابه  مي�سي  وق���ال 
�سعادتي كبرية بتم�سية �سنوات معك �سديقي نيمار جونيور. 
اأمتنى لك املزيد من التوفيق يف هذه املرحلة اجلديدة من 

حياتك. اىل اللقاء .
واأرفق مي�سي هذه الكلمات ب�سريط من ال�سور التي جتمع 
الاعبني بقمي�س النادي، منهيا ر�سالته بثاثة اأحرف هي 
اأحبك  اأي  بال�سبانية،  موت�سو  كيريو  “تي  لعبارة  اخت�سار 

كثريا.
و���س��اه��د ال��ف��ي��دي��و ب��ع��د وق���ت ق�سري م��ن ن�����س��ره، ن��ح��و 1،8 

مليون م�ستخدم.
ورد نيمار على املوقع ذاته بالقول �سكرا اأخي. �ساأفتقدك.

النادي  اإدارة  الرب��ع��اء  �سباح  اأبلغ  عاما(،   25( نيمار  وك��ان 
ر�سميا وجهته،  يعلن  ان  دون  الرحيل من  بقراره  وزم��اءه 
اىل  �سين�سم  ان��ه  عن  ال�سحافية  التقارير  من  اأ�سابيع  بعد 
اأغلى لعب يف  �ستجعل منه  �سان جرمان يف �سفقة  باري�س 

تاريخ كرة القدم.
بقيمة  اعماله  ووكيل  ووال���ده  جونيور  نيمار  ال��ن��ادي  وذك��ر 

البند اجلزائي لف�سخ العقد والتي تبلغ 222 مليون يورو.

املقرب من  الع��م��ال  ري��ب��ريو، وكيل  اأعلن فاغر  والأرب��ع��اء 
نيمار، ان باري�س �سان جرمان �سيدفع قيمة البند اجلزائي، 
وان املهاجم قد يقدم كاعب يف �سفوف النادي الفرن�سي يف 

نهاية هذا ال�سبوع.
وت�����س��درت ال��ت��ق��اري��ر ع��ن اح��ت��م��ال ان��ت��ق��ال ن��ي��م��ار، عناوين 
ال�سحافة الريا�سية يف ال�سابيع املا�سية، والتي اأ�سارت اىل 
ظل  من  اخل��روج  بالرحيل،  الربازيلي  رغبة  اأ�سباب  من  ان 

مي�سي يف بر�سلونة.
�سامويل  الفرن�سي  ال��دويل  بر�سلونة  مدافع  كتب  ب���دوره، 
اوم��ت��ي��ن��ي ع��ل��ى ت��وي��رت اأمت���ن���ى ل���ك ال��ت��وف��ي��ق يف م�سريتك 

امل�ستقبلية، لريد عليه نيمار بالقول �سكرا �سامو!.

مي�ش���ي مودع���ا نيم���ار: اأحب���ك كث�ي������را  



    
يقتل زوجته اأمام طفليهما 

واأمام  اللبنانية  زوج��ت��ه  بحق  ب�سعة  جرمية  م�سري  زوج  ارت��ك��ب 
طفليهما عندما طعنها 7 طعنات يف اأنحاء خمتلفة من ج�سدها.

بينما  ع��ام��اً،   42 العمر  من  ويبلغ  مدر�ًسا  اجل��اين  ال��زوج  ويعمل 
ت�سغره زوجته بعام واحد فقط، ولديهما طفان.

اإىل قتل زوج��ت��ه، غري  ب��ال��زوج  اأدى  ال��ذي  ال�سبب  ومل يعرف بعد 
النقرة مبحافظة  الكائن مبنطقة  اأن �سراًخا �سدر من منزلهما 
لكن  باجلريان،  ال�ستنجاد  اإىل  الطفلني  دعا  ما  الكويتية،  حويل 

بعد فوات الأوان.
الزوجة  ف��وج��دوا  ال�سقة  دخ��ل��وا  اإن اجل���ريان  اأم��ن��ي  وق��ال م�سدر 
الزوج  على  يعروا  مل  فيما  ال�سكني،  وبجانبها  دمائها  يف  غارقة 

داخل �سقته.
اجلريان  اأن  امل�سدر  اأو�سح  الكويتية،  “الراي”  جريدة  وبح�سب 
باجلرمية،  الداخلية  وزارة  يف  العمليات  غ��رف��ة  لإب���اغ  ���س��ارع��وا 
ف��ان��ط��ل��ق اإىل امل��وق��ع رج����ال امل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة وع��ن��ا���س��ر الأدل����ة 
اجلنائية، وبفح�س املجني عليها تبني اأنها لفظت اأنفا�سها الأخرية 

قبل و�سولهم، وات�سح اأن ج�سدها تلقى اأكر من 7 طعنات.
وتعقب رجال املباحث الزوج، وبعد وقت ق�سري عروا عليه قرب 
وثيابه غارقة  هائًما على وجهه يف حالة ه�ستريية  وك��ان  منزله، 
ي��ده م�سحفا فيما يحمل يف  اإح���دى  وك���ان يحمل يف  ال��دم��اء،  يف 
الثانية زجاجة ا�ستخدمها يف حماولة قطع �سرايني يده، بح�سب 
اجلاين،  ال���زوج  على  القب�س  امل��ب��اح��ث  رج���ال  واأل��ق��ى  ال�سحيفة. 
امل�ست�سفى  اإىل  نقله  النف�سية ونزيف يده، مت  لكنه ونظراً حلالته 

لعاجه، على اأن يخ�سع للتحقيق لحقاً.

زوجة ملياردير تنتحر بعد اإدمان غريب
�سنقت �سارون هاليويل زوجة امللياردير دارين هاليويل نف�سها، بعد 
خافات معه حول تعاطيها احلبوب املنومة، وذلك بعد اأ�سابيع من 

تهديدها بالنتحار.
اأم�ست عطلة يف  اأن  بعد  اإىل منزلها  للتو  ع��ادت  وكانت هاليويل، 

�سنغافورة ودبي وماليزيا مع زوجها دارين هاليويل.
وك��ان��ت ����س���ارون، م��ن وي��غ��ان، اأدم��ن��ت م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة احلبوب 

املنومة، وكانت تطلب جزءاً كبرياً منها عرب الإنرتنت.
وقالت لزوجها، اإنها تخلت عنها، و�سافر الزوجني يف عطلة وهناك 
هددت باأنها �ستقتل نف�سها يف منا�سبتني منف�سلتني، اإذا مل يجلب 
اأن يتم عر�سها على طبيب  املتوقع  لها بع�س احلبوب. وكان من 
نف�سي بعد عودتها اإىل اململكة املتحدة، ولكن ب�سبب خطاأ من قبل 

ممر�سة ال�سحة العقلية، مل تعقد اجلل�سة.
اإن زوجها اعتدى عليها على  وقبل عامني فقط من وفاتها، قيل 
اإىل  متجهة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  اجل��وي��ة  للخطوط  تابعة  رح��ل��ة  م��نت 
هيو�سنت، واإنه تبول على املقاعد، ولكن مل يتم توجيه اأي تهمة له 

بعد كفالة قدرها 3.250 جنيه اإ�سرتليني.
اعتدى يف وقت لحق  باأنه  املعلومات،  تكنولوجيا  واع��رتف قطب 
اأيلول  يف  �سكر  حالة  يف  وه��ي  املنزل،  اإىل  العودة  بعد  �سارون  على 
مل  ولكنها  القهري،  الو�سوا�س  مب�ساكل  �سارون  واأ�سيبت   .2015
تبحث عن عاج حلالتها، وعانت من القلق والكتئاب الذي اأ�سبح 
امل�ساعدة  النوم ولكن مل تطلب  لديها م�سكلة يف  اأ�سبح  ثم  اأ�سواأ، 
م��ن طبيبها ال��ع��ام، وب����دًل م��ن ذل���ك ا���س��رتت ال����دواء ع��ن طريق 

الإنرتنت.
ومت العثور على جثة الزوجة من قبل هاليويل يف اجلزء ال�سفلي 

من الدرج يف منزلها بعد اإر�سالها ر�سائل له باأنها �ستنتحر.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قتل عائلته لإخفاء �شر عن خطيبته
دفع اإ�سرار �ساب ثاثيني، �ساحب �سوابق، على اإخفاء ف�سله يف اجلامعة والعمل، عن خطيبته اإىل قتل والدته واثنني 
اأ�سقائه قبل زفافه بفرتة وجيزة، يف كندا.  ويف التفا�سيل، كانت كري�ستني باك�سرت، تعرف كل �سيء عن الفرتة  من 
الغريبة التي ق�ساها بريت ريان ك�ل�س بنوك ق�سى عقوبته، ولكنها كانت على ا�ستعداد للزواج منه بالرغم من ذلك. 
ولكن كان هناك �سر اآخر مل ي�ستطع ريان قوله لها، وهو ما ُيعترب اأمراً خمزياً، فهددته والدته واأخواه بك�سف احلقيقة 
قبل حفل الزفاف؛ ما دفعه اإىل قتلهم قبل اأن يتمكنوا من ذلك. قبل عقد من الزمن تقريباً، اأدى تفكك عاقة ريان 
مع �سديقته الأخرية اإىل دخوله يف حالة من الكتئاب؛ ما دفعه اإىل ارتكاب جرمية �سطو على اأحد البنوك يف كندا 
اأك�سبه ال�سم امل�ستعار وهو الل�س ذو اللحية الوهمية. ولكن كان هذا خافا ل�سخ�سية  متنكراً بزي رجل م�سن، ما 
ريان، الو�سيم املحبوب، حتى اأن القا�سي رف�س احلكم عليه بال�سجن ع�سر �سنوات كما طلب املدعون العامون، وحكم 
عليه فقط بثاث �سنوات وت�سعة اأ�سهر. كان ريان ح�سن ال�سلوك يف ال�سجن؛ ما دفع جمل�س الإفراج امل�سروط يف كندا 
لاإفراج عنه بعد 15 �سهرا فقط. وبعد �سبع جل�سات من امل�سورة العاجية وهو �سرط لاإفراج امل�سروط عنه، اأعلن 
الطبيب النف�سي اأنه مل يعد بحاجة للعاج. واأو�سى املجل�س يف 2011 بالإفراج عن ريان لأنه ل ي�سكل خطراً على 
با�ستخدام  واألك�سندر  اأخويه كري�ستوفر  وقتل  �سوزان  والدته  ريان بخنق  قام  �سنوات فقط،   6 وبعد  ولكن،  املجتمع. 

القو�س والن�ساب يف ال� 25 من اأغ�سط�س 2016، فتحول من الل�س ذي اللحية الوهمية اإىل قاتل القو�س والن�ساب.
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مهددة بال�شجن 20 عامًا لتحري�شها �شديقها على الإنتحار
رمبا تواجه �سابة من ولية ما�سات�سو�ست�س الأمريكية حكما بال�سجن ملدة 
ت�سل اإىل 20 عاما هذا الأ�سبوع بعدما اأر�سلت ل�سديقها ر�سائل ن�سية دعته 
نوعه يف  الأول من  �سيكون  ح��ال �سدوره  وه��ذا احلكم يف  فيها لانتحار. 

الولية ويقول خرباء قانون اإنه �سيجري الطعن عليه على الأرجح.
حزيران  يونيو  �سهر  يف  عاما،   20 حاليا  وعمرها  كارتر،  مي�سيل  واأدي��ن��ت 
بالقتل غري العمد ب�سبب الر�سائل التي اأر�سلتها ل�سديقها الذي كان عمره 

18 عاما عندما انتحر بخنق نف�سه داخل �ساحنته عام 2014.
نورث  جامعة  يف  اجلنائية  والعدالة  القانون  اأ�ستاذ  ميدويد  ديفيد  وق��ال 
اإي�سرتن يف بو�سطن "رغم اأن �سلوك مي�سيل كارتر كان بغي�سا ومروعا... 
اأحد  لإدان����ة  اأن���ه  واأو���س��ح  متعمد".  غ��ري  قتل  ت�سنيفه  م��ن  م��ت��اأك��دا  ل�ست 
بجرمية القتل غري العمد ينبغي اإثبات اأن املدعى عليه ت�سبب مبا�سرة يف 
اأن كارتر حثت  اأن��ه رغم  اأم��ام املحكمة حمورها  القتل ورمب��ا تقام مرافعة 
�سحيتها على النتحار اإل اأنه كان متخذ القرار. وحاول ال�سديق ويدعى 
باأحد  ذل��ك  تنفيذ  اأن ينجح يف  م��رة قبل  م��ن  اأك��ر  النتحار  ك��ون��راد روي 
بو�سطن.   جنوبي  كيلومرتا   96 نحو  بعد  على  ال�سيارات  انتظار  مواقف 
وكانت كارتر، التي تعاين من م�سكات نف�سية مثل �سحيتها، على بعد نحو 
48 كيلومرتا من موقع احلادث اأثناء وقوعه. وما�سات�سو�ست�س واحدة من 

نحو ع�سر وليات اأمريكية ل يجرم فيها التحري�س على النتحار.

ف�شتان ل�شناعة  �شاعة  الآف    3
قدمت امل�سممة مونيك لولييه جمموعة اأزياء �ساحرة لربيع 2018 و�سمت 
املجموعة عدد من ف�ساتني ال�سهرة باألوان با�ستيلية مثل الأزرق والوردي 

والافندر والف�ستقي وامل�سم�سي بت�ساميم رومان�سية وحاملة.
وخطف اأحد ف�ساتني املجموعة الأنظار واآ�سر احلا�سرين ب�سحره وجماله 
وتزين  الف�سي  ب��ل��ون��ه  لولييه  م��ون��ي��ك  ف�ستان  مت��ي��ز  ي�����س��اه��ى،  ل  ال���ذي 
بال�سرا�سيب املتناثرة، على �سعيد الأقم�سة حيك الف�ستان من قما�س التول 
لأحجار  بالإ�سافة  الزجاجي  باخلرز  ومزين  وال�سيفون،  واحلرير  الناعم 

الكري�ستال املحاكة باخليوط احلريرية.
اإليكم تفا�سيل ت�سميم هذا الف�ستان ال�ساحر الذي �سيذهلك بكمية القطع 

امل�ستخدمة فيه:
- ا�ستخدم يف حياكته 10 اأمتار من التول و8 اأمتار من ال�سيفون

- ا�ستهلكت يف تزينه 12 باوند من اخلرز الزجاجي و12.000 قطعة من 
اخلرز

حياكة  يف  �سخ�س   60 و�ساعد  القيا�س  من  �ساعة   30 الف�ستان  ا�ستهلك   -
اخلرز على الف�ستان ب�سكل يدوي

كرمي" بدرجة  "اآي�ص 
321- حتت ال�شفر

بعد اأن راأينا اآي�س كرمي النرتوجني 
يف  وط��ري��ف��ة  ق�سرية  بفيديوهات 
ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات تنهال  ب����داأت  ال��ي��اب��ان 
ب�سبب  ل،  اأو  اأرج��ي��ل��ة  اأن���ه���ا  ع��ل��ى 
الدخان الذي ينبعث من الفم بعد 

تناولها!
ول��ك��ن روي����داً روي����داً ب���داأت مو�سة 
اآي�س كرمي  اأو  الدخان  اآي�س كرمي 
العربي  العامل  جتتاح  النرتوجني 
ب������داأت يف م�����س��ر ث���م و���س��ل��ت اإىل 
�سوريا،  يف  تتجهز  وه����اي  الأردن 
ويف احلقيقة مع موجة احلر التي 
جتتاح منطقة ال�سرق الأو�سط هذه 
الفرتة فاإننا بحاجة لهكذا نوع من 
الآي�س كرمي حيث اأن درجة حرارة 
 -321 ال���ن���رتوج���ني  ك����رمي  اآي�������س 
اأن  اأن���ه���ا مي��ك��ن  اأي  ال�����س��ف��ر  حت���ت 

تطفئ حر ال�سيف!
النرتوجني  ك���رمي  اآي�����س  خم��اط��ر 

ال�سائل:
ول���ك���ن ه���ل ت�����س��اءل��ت��م م���ا ه���و غاز 
الغاز  اإن����ه  ال�����س��ائ��ل؟  ال��ن��رتوج��ني 
امل��ع��روف ب���  LN2، وه��و يف درجة 
ال�سفر،  حت�����ت   -196 ح���������رارة 
املتخللة  امل���اء  جت��م��د  يف  ي�ستخدم 
داخل اخللية، وي�ستخدم يف درجات 
ال��ت��ربي��د ف��ائ��ق��ة ال�����س��رع��ة، ولكن 
درج��ة ح��رارة تربيد الآي�����س كرمي 
حتت   -300 تتعدى  بالنرتوجني 
ال�����س��ف��ر ل��ذل��ك ب��راأي��ك��م ه��ل اآي�س 
كرمي النرتوجني �سالح لاأكل اأم 

اأنه م�سر بال�سحة.

كعكة ميكن التحكم بها عن بعد
���س��ن��ع خ���ّب���از ب���ري���ط���اين م���ب���دع كعكة 
�سيارة  ���س��ك��ل  ع��ل��ى  ف���ري���د  ط���اب���ع  ذات 
بتزويدها  وق��ام  ال�سهرية،  كوبر  ميني 
بعد.  التحكم عن  يعمل عرب  مبحرك 
يف  ت�سجيله  مت  فيديو  مقطع  ويظهر 
املا�سي،  يوليو  من  والع�سرين  الثاين 
لل�سيارات  ك���وب���ر  م��ي��ن��ي  م��ع��ر���س  يف 
ال�سيارة  الربيطانية،  بينزا�س  مبدينة 
وه����ي ت��ت��ج��ول يف اأرج������اء امل��ب��ن��ى قبل 
اأن ي��ت��م ت��ن��اول��ه��ا.  وك��ت��ب اخل���ّب���از يف 
ن�سره  ال���ذي  الفيديو  على  ل��ه  تعليق 
م���وؤخ���راً ه���ذا ه��و اإب��داع��ن��ا اجل��دي��د يف 
�سيارة  كعكة  ال�سريعة،  الوجبات  عامل 
عليها  ال�سيطرة  مي��ك��ن  ك��وب��ر،  ميني 
ع���ن ب��ع��د. م���ن اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر باأن 
مقطع الفيديو لقي رواجاً كبرياً على 
على  ح�سل  حيث  العنكبوتية،  ال�سبكة 
على  ن�سره  بعد  كبري  م�ساهدات  ع��دد 
مواقع التوا�سل الجتماعي بعدة اأيام، 

بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي اآي".

يتفق مع م�شرف على اإعادة امل�شروقات  
اتفق ل�س م�سارف مع م�سرف "�سباركا�سه" يف دو�سلدورف 
اأكدته  ملا  وفقاً  وذل��ك  ن��زاع،  لت�سوية  امل�سروقات  اإع���ادة  على 
وقال   . اأملانيا  غربي  الواقعة  املدينة  يف  ال�ستئناف  حمكمة 
اعرتف  بال�سجن  بحكم  امل���دان  موكله  اإن  الل�س  حم��ام��ي 
ب�سحة الدعاوى التي تطالبه برد ما جمموعه اأكر من 20 
األف يورو، م�سيفاً اأن الرجل باإمكانه دفع جزء من املطالبات 
بقيمة 5500 يورو. من جانبه، اأبدى م�سرف "�سباركا�سه" 
ا�ستعداده، على �سبيل ال�ستثناء، لاتفاق مع الرجل وذلك 
ك��ان ق��د مت  ال��رج��ل  اأن  ُي��ذك��ر  ن��ظ��راً لظروفه القت�سادية.  
القب�س عليه يف اأكتوبر املا�سي بعد دقائق قليلة من �سطوه 
على امل�سرف، ويف اأعقاب ذلك اعرتف الرجل املدمن للقمار 
نفذها  ق��د  ك��ان  اأخ���رى  �سطو  عملية  ع��ن  وك�سف  باحلقيقة 
2016، ومل يتم العثور على امل�سروقات فيها والبالغ  اأوائل 
األفاَ و500 يورو. ونفى الرجل خال املحاكمة   16 قيمتها 
اأن يكون قد احتفظ باأربعة الف يورو من امل�سروقات التي 

حت�سل عليها يف اأكتوبر )ت�سرين الأول( املا�سي. 

ت�شاعد غريها على الولدة اأثناء ا�شتعدادها لو�شع جنينها
ت�ستعد  الأمريكية  كنتاكي  ولي��ة  من  طبيبة  كانت  بينما 
اآلم  م��ن  ت��ع��اين  اأخ���رى  ب��ام��راأة  فوجئت  جنينها،  لو�سع 

املخا�س، فقررت اأن ت�ساعدها يف عملية الولدة.  
يف  جنينها  لو�سع  ت�ستعد  هي�س  اأم��ان��دا  ال��دك��ت��ورة  ك��ان��ت 
م�ست�سفى فراكفورت ريغونال عندما �سمعت باأن مري�سة 
�سابقة كانت اأ�سرفت على عاجها تعاين من اآلم املخا�س 
باأن الطبيب  ال��ولدة.  وقالت هي�س  اأثناء  امل�ساكل  وبع�س 
الأخ�سائي غادر امل�ست�سفى، واأنها قررت باأن تاأخذ مكانه يف 
الإ�سراف على ولدة املراأة. واأ�سافت نه�ست من �سريري، 
اأب��ي�����س، وت��وج��ه��ت مل�����س��اع��دة املري�سة.  وارت���دي���ت م��ري��وًل 
باأنها مل  عاماً(   38( هاليداي  ليا  املري�سة  قالت  بدورها 
تكن تعلم باأن الطبيبة كانت على و�سك و�سح حملها هي 
روؤي��ت��ه��ا.  وعرّبت  ل��دى  بال�سعادة  �سعرت  واأن��ه��ا  الأخ���رى، 
حتى  واجبها  اأّدت  التي  للطبيبة  امتنانها  ع��ن  هاليداي 
اإن�سانية،  بروح  تتحلى  ام��راأة  باأنها  اآخر حلظة، وو�سفتها 
واأنها طبيبة مميزة بكل ما للكلمة من معنى.  من اجلدير 
تتمتع ب�سحة  الطبيبة هي�س و�سعت مولودة  باأن  بالذكر 
جيدة، بعد قيامها مبد يد العون ملري�ستها، والإ�سراف على 
ولدتها، بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين.  

ل�ص يتناول ال�شمبانيا ويفقد الوعي
ال�سطو  تهمة  وج��ه��ت  اأن��ه��ا  ال���س��رتال��ي��ة  ال�سرطة  ذك���رت 
فاقد  �سرير  نائماعلى  عليه  ُع��ر  رج��ل  �سد  وال�����س��رق��ة 
الوعي، ب�سبب تناوله جرعة كبرية من الكحول يف املنزل 
احلادث  اإن  ال�سرطة  واأ���س��ارت  عليه.  بال�سطو  ق��ام  ال��ذي 
وقع يوم اجلمعة املا�سي يف بلدة اإ�سبريان�س جنوب غربي 
اإيداعه  مت  عندما  للغاية  ثما  الرجل  وك��ان  ا�سرتاليا، 
احلب�س، حيث كانت ن�سبة اخلمور يف دمه تتجاوز احلد 
ولذلك  اأ�سعاف،  بثمانية  ال�سيارات  لقيادة  به  امل�سموح 
كاإجراء  حم��ل��ي  م�ست�سفى  اإىل  ال�����س��رط��ة  رج����ال  ن��ق��ل��وه 
احرتازي. وقال ال�سريجانت ريت�سارد مور لوكالة الأنباء 
الأملانية )د.ب.اأ(، اإن مالكة املنزل وجدت الل�س نائما على 
�سريرها، بعد اأن تناول معظم حمتوى زجاجة �سامبانيا 

غالية الثمن كانت يف املنزل. �ملمثلة �سارون لور�ن�س خالل ح�سورها حفل ��ستوديوهات تليفزيون �سي بي �إ�س 2017 يف كاليفورنيا. )� ف ب(

خروف ينطح الكرة 
مبهارة الالعبني 

اإىل جنم  اخل������روف  ه����ذا  حت����ول 
م�ستخدمي  ب����ني  ب������وك  ف���ي�������س 
الإجتماعي  الت������وا�سل  م������واقع 
قي�����ام  ب��������عد  ني�������وزيلندا،  يف 
املا�سية  اجل����م����ع����ة  ����س���اح���ب���ت���ه 
فيه  يظ�����هر  ل����ه  في����دي�����و  بن�سر 
براأ�س�����ه  الك�����رة  ي����نطح  وه����و 
الاعبني  ت�����وازي  ت��ك��اد  مب���ه���ارة 

املحرتفني.
وب��ح�����س��ب ���س��ح��ي��ف��ة دي���ل���ي ميل 
الربيطانية، اأ�سيبت الفتاة ماري 
ماكدونالدز بال�سدمة من مهارة 
الكرة  "برو�س" يف نطح  خروفها 
يف  رفيقتها  مع  تلعب  كانت  حني 
ب��ج��ان��ب خروفها  واح���ة خ�����س��راء 
اإىل  بالن�سمام  مهتماً  بدا  ال��ذي 
ال��ل��ع��ب��ة، ف��ف��وج��ئ��ت ح���ني م���ررت 
الكرة لربو�س بقدرته على نطح 

الكرة براأ�سه. 
وقد جذب الفيديو الذي ن�سرته 
ماري عرب ح�سابها على في�س بوك 
امل�ساهدين  من  العديد  تعليقات 
ال��ذي��ن ي��ع��ت��ق��دون اأن ب��رو���س هو 
النيوزيلندي.  الرغبي  م�ستقبل 
الربيطانية  ال�سحيفة  ول��ف��ت��ت 
 5 اأن اخل��روف برو�س عمره  اإىل 
اأعوام مبزرعة يف منطقة روتوروا 

النيوزيلندية. 

تطوير بروتني ميكنه احلد من املجاعات
للجميع  الغذائي  الأمن  املجاعات و�سمان  التغلب على 
ُي���واج���ه���ا خ�����رباء ال�سحة  اأه�����م ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي  م���ن 
طريقة  اأن  غ��ري  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  النا�سطة  وامل��ن��ظ��م��ات 
ونق�س  املجاعة  على  التغلب  على  ُت�ساعد  ق��د  ج��دي��دة 

التغذية. فكيف ذلك؟
اأطفال باأج�ساد نحيفة ل تكاد تقوى على احلركة، ارتفاع 
ال�سمراء،  ال��ق��ارة  يف  ملحوظ  ب�سكل  ال��وف��ي��ات  مل��ع��دلت 
الأمن  ال��ع��امل لتوفري  ال��ع��دي��د م��ن دول  م��ظ��اه��رات يف 
الغذائي وخماطر وتداعيات �سيا�سية واقت�سادية كذلك 
مظاهر  من  بع�س  فقط   تلك  املجتمعات.  بع�س  على 
املجاعة التي جتتاح بع�س مناطق العامل. بيد اأن درا�سة 
حديثة خل�ست اإىل طريقة ملواجهة هذا التحدي الكبري. 
فقد تو�سل علماء من جامعة التكنولوجيا الفنلندية " 
ل بيراتا " اإىل اخرتاع  خلية بروتني واحدة تتوفر على 
طاقة غذائية توازي تناول وجبة ع�ساء واحدة ح�سب ما 

ذكر موقع اجلامعة الإلكرتوين.
ثاين  يتطلب  الربوتني  هذا  اإنتاج  اأن  الدرا�سة  واأ�سارت 
اأك�����س��ي��د ال��ك��رب��ون وامل�����اء وامل��ي��ك��روب��ات ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
الكهرباء. اإذ تتعر�س املواد اخلام اإىل التحلل الكهربائي 

عرب مترير تيار كهربائي من خال �سائل يحتوي على 
اأيونات يف مفاعل حيوي. و هو ما ُيعطي م�سحوقاً طيعا 
 25 و  ال��ربوت��ني  املائة من  50 يف  اأك��ر من  ًيتكون من 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل الدهون  ال��ك��رب��وه��ي��درات،  امل��ائ��ة م��ن  يف 
الدكتور  ق��ال  ال�سياق،  ه��ذا  ويف  ال��ن��ووي��ة.  والأح��م��ا���س 
التطوير  قيد  حاليا  الإن��ت��اج  طريقة  اإن  اأه���ول  ج��ريو 
درج��ة احلرارة  الزراعة مثل  �سروط  ول تتطلب بع�س 

املنا�سبة اأو الرطوبة اأو نوع معني من الرتبة.
اأوتوماتيكية  عملية  با�ستخدام  لنا  ي�سمح  ما  واأ���س��اف 
مُيكن  كما  املطلوبة،  وبالكميات  ال��ربوت��ني  ه��ذا  لإن��ت��اج 

جتنب اأي اآثار جانبية على البيئة .
واأف����ادت نف�س ال��درا���س��ة اأن اإن��ت��اج غ���رام واح���د م��ن هذا 
الربوتني يتطلب على الأقل اأ�سبوعني، ما يجعل اإنتاج 
كميات اأكرب يحتاج وقتاً اأطول، حيث يرى اخلرباء اأنه 
�سي�ستغرق 10 �سنوات على الأقل قبل اأن ُي�سبح متاحاً 
على نطاق وا�سع. ُي�سار اإىل اأن 794 مليون �سخ�س اأي 
10 يف امل��ائ��ة م��ن �سكان ال��ع��امل  يعانون من  ُي��ع��ادل  م��ا 
املجاعة يف العامل وفق اآخر اإح�سائيات منظمة الأغذية 

والزراعة لاأمم املتحدة الفاو .

ج��ينيفر اأني�ش��تون ت��عود 
اإىل ال�تلفزي��ون 

ملعت النجمة جينيفر اأني�ستون وذاع �سيتها ب�سبب دورها يف م�سل�سل Friends الذي 
�سّكل انطاقتها اإىل عامل ال�سينما، ومتيزت اأني�ستون بخفة دمها من جهة وجاذبيتها 
اأ�سرت قلوب امل�ساهدين يف  اأخ��رى ما �ساهم يف جناحها ب�سكل كبري والتي  من جهة 
خمتلف اأنحاء العامل بتاأديتها �سخ�سية "رايت�سل غرين"، الفتاة الرية املدللة التي 
ال��راء وراء ظهرها والعمل نادلة يف مقهى ب�سيط. وه��و ملّخ�س  ت��رك ه��ذا  ق��ررت 
دورها يف امل�سل�سل ال�سهري اأ�سدقاء Friends، الذي ُعر�س على قناة NBC، المر 

الذي جعلها واحدة من اأف�سل جنمات ع�سرها.
تعود  �سوف  اأنها  هي  املحبوبة،  النجمة  ع�ساق  من  العديد  ينتظرها  التي  واملفاجاأة 
لتمّتعنا وت�سّلينا يف منازلنا عرب ال�سا�سة ال�سغرية جمدداً وللمرة الأوىل منذ العام 

2014 مع انتهاء اآخر اأجزاء م�سل�سل الأ�سدقاء ال�سهري.


