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الهالل الأحمر الإماراتي يوا�سل توزيع امل�ساعدات 
الغذائية على الأ�سر الفقرية ب�سحراء ح�سرموت

•• ح�رضموت-وام: 

ت��وزي��ع امل�ساعدات  ال��ه��ال االأح��م��ر االم���ارات���ي ام�����س  وا���س��ل��ت هيئة 
الفقرية  واالأ�سر  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  على  العاجلة  االإن�سانية 

وذوي الدخل املحدود ب�سحراء ح�سرموت اليمنية.
�سلة   3500 االإماراتي  ال�ساأن وزعت هيئة الهال االأحمر  ويف هذا 
غذائية على اأهايل مديريتي رماه وثمود ب�سحراء ح�سرموت وذلك 
التي  االغاثية  واجل��ه��ود  اأطلقتها  التي  االإن�سانية  حملتها  اإط���ار  يف 
تبذلها دولة االمارات على اأكرث من �سعيد مل�ساعدة االأ�سقاء يف اليمن 

والتخفيف من معاناتهم وحت�سني ظروفهم املعي�سية واالقت�سادية.
واأك�����د حم��م��د امل���ه���ريي رئ��ي�����س ف��ري��ق ال���ه���ال االأح���م���ر االإم���ارات���ي 
بح�سرموت اأن توزيع هذه امل�ساعدات االإغاثية ياأتي تلبية الحتياجات 
اقت�سادية �سعبة  اأو�ساعا  تعاين  التي  االأ�سر  وتطبيع حياة  االأه��ايل 

خا�سة يف املجاالت اخلدمية واالإن�سانية كافة.    )التفا�سيل �س4(

�سكاي نيوز عربية تبث وثائقي قطر.. الطريق اإىل مانهاتن غدا
•• اأبوظبي-وام:

ت��ب��ث ق��ن��اة ���س��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة ي���وم غ���دا االأرب����ع����اء ف��ي��ل��م��ا وثائقيا 
اإىل  الطريق  بعنوان: قطر..  �سكاي  وثائقيات  �سل�سلة  جديدا �سمن 

مانهاتن.
يعر�س الوثائقي يف متام ال�ساعة 20:00 بتوقيت غرينت�س منت�سف 
الليل بتوقيت اأبوظبي ويبحث يف دهاليز العاقة التي جمعت دولة 
قطر بالعقل املدبر لهجمات احلادي ع�سر من �سبتمرب 2001 خالد 
�سيخ حممد واحت�سانها له ل�سنوات موفرة له احلماية ومتطلباته 

املادية كافة ل�سمان حتقيقه الأهدافه وخمططاته االإرهابية.
)التفا�سيل �س11(

مواقــيت ال�صالة
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الغ�سب الفل�سطيني م�ستمر رف�سا لاجراءات اال�سرائيلية على مداخل امل�سجد االأق�سى  )رويرتز(

عدد كبري من املحات دمرت بفعل االنفجار يف كابول  )رويرتز(

ويل عهد اأبوظبي ي�ضتقبل وفد وكالة الإمارات للف�ضاء

حممد بن را�سد وحممد بن زايد ي�ستعر�سان الق�سايا التي تهم الوطن واملواطن 
•• اأبوظبي-وام: 

التقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب   .. دب��ي  حاكم 
القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
ق�سر  جمل�س  يف  ام�س  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى 

البحر يف اأبوظبي.
حمدان  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  �سموهما  وت��ب��ادل 
ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي 
االأح��ادي��ث االأخ��وي��ة وت��ن��اوال ع���ددا م��ن الق�سايا 
التنمية  يحقق  مب��ا  وامل��واط��ن  ال��وط��ن  تهم  التي 
الدولة عامليا ويعلي  امل�ستدامة ويعزز من مكانة 
من �ساأنها حتت القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 

حفظه اهلل.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل  اخ��رى  جهة  من 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب 
وكالة  من  وف��دا  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
االإمارات للف�ساء يرافقه ممثلو قطاع الف�ساء يف 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
التي  االإجن�����ازات  اله��م  ا�ستعرا�سا  ال��وف��د  وق���دم 
املتحدة يف علوم  العربية  االإم��ارات  حققتها دولة 
الف�ساء واآخر امل�ستجدات اخلا�سة مب�سروع م�سبار 

االأمل وامل�ساريع الوطنية االأخرى الطموحة.
 )التفا�سيل �س2(

الحتالل يق�ضف مواقع يف قطاع غزة

مبعوث ترامب يف ا�سرائيل لبحث اأزمة الأق�سى
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

مبعوث  ا����س���رائ���ي���ل  اإىل  و�����س����ل 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
حماولة  يف  االأو���س��ط  ال�سرق  اإىل 
لتخفيف التوترات ب�ساأن اجراءات 
الدولة  فر�ستها  ج��دي��دة  اأم��ن��ي��ة 
ال���ع���ربي���ة ع���ل���ى م����داخ����ل احل����رم 
اأعمال  باندالع  وت�سببت  القد�سي 
عنف دامية خال االأيام االأخرية.

غرينبات  جي�سون  زي���ارة  وت��اأت��ي 
بعد اأكرث من اأ�سبوع من التوترات 
والذي  القد�سي  باحلرم  املرتبطة 
الفل�سطيني- النزاع  قلب  يف  يعد 

اال�سرائيلي.
اأمريكي طلب عدم  وقال م�سوؤول 
تنامي  اإنه مع  الك�سف عن هويته 
امل����خ����اوف م���ن وق�����وع امل���زي���د من 
)غرينبات(  غادر  اال�سطرابات، 
من  اجل��ه��ود  ل��دع��م  ا�سرائيل  اإىل 
اجل احلد من التوتر يف املنطقة.

دوليا  ب����ع����دا  االأزم���������ة  وات�����خ�����ذت 
مغلقة  حم��ادث��ات  �ستجري  حيث 
ب�ساأن  االأم���ن  جمل�س  يف  االث��ن��ني 
كل  دع��ت  بعدما  املت�ساعد  العنف 
اإىل  وال�سويد  وفرن�سا  م�سر  من 

وقف  �سبل  لبحث  عاجل  اجتماع 
الت�سعيد يف القد�س.

م�سوؤولون  اأمل�����ح  ج��ه��ت��ه��م،  وم����ن 
ا�سرائيليون اإىل اأنهم قد يعدلون 
االج���������راءات يف احل������رم، وه����و ما 
كامريات  و�سع  اإمكانيته  من  زاد 
م��راق��ب��ة ع��ل��ى بع�س م��داخ��ل��ه، يف 
اإ�سارة حمتملة اإىل اأنها قد ت�سكل 

بديا لبوابات ك�سف املعادن.

مدفعية  ق�سفت  غ��زة،  قطاع  ويف 
موقعا  االث��ن��ني  اأم�����س  ا�سرائيلية 
تابعا حلركة حما�س بعدما �سقط 
م��ا يعتقد اأن���ه ���س��اروخ اأط��ل��ق من 
يف  ماأهولة  غري  منطقة  يف  املكان 

ا�سرائيل.
للجي�س  دب��������اب��������ة  وق�����������س�����ف�����ت 
االإ�سرائيلي مواقع حلركة حما�س 
يف ق��ط��اع غ���زة ف��ج��ر االث��ن��ني رداً 

القطاع  م��ن  قذيفة  اإط���اق  على 
على جنوب اإ�سرائيل، دون ت�سجيل 
اإ�سابات يف اجلانبني، وفق اجلي�س 

االإ�سرائيلي وم�سادر حما�س.
وق�����ال اجل��ي�����س االإ����س���رائ���ي���ل���ي ان 
خان  يف  م��واق��ع  ق�سفت  ال��دب��اب��ة 
الق�سام،  الدين  يون�س لكتائب عز 
حما�س  حلركة  الع�سكري  اجلناح 

التي ت�سيطر على قطاع غزة.

الإمارات تدين التفجري الإرهابي يف العا�ضمة الأفغانية 

ع�سرات القتلى واجلرحى بتفجري انتحاري يف كابول

مو�ضكو ترف�ض اقرتاحا قطريا با�ضت�ضافة حمادثات �ضورية

قوات رو�سية ملراقبة خف�ض الت�سعيد يف �سوريا
•• مو�سكو-اأ ف ب:

ال�سرطة  م��ن  ق���وات  ن�سر  اأم�����س  ال��رو���س��ي  اجلي�س  اع��ل��ن 
الع�سكرية الرو�سية على طول منطقتني ي�سملهما خف�س 
الغوطة  ويف  ال��ب��اد  غ��رب  جنوب  يف  �سوريا  يف  الت�سعيد 

ال�سرقية قرب دم�سق ملراقبة التزام الهدنة.
وق��ال اجل��رال �سريغي رود�سكوي من هيئة االرك���ان يف 
موؤمتر �سحايف يف مو�سكو "ل�سمان احرتام وقف اطاق 
النار، اقامت ال�سرطة الع�سكرية الرو�سية مركزي تدقيق 
وع�سرة مراكز مراقبة" على طول حدود منطقة خف�س 

الت�سعيد يف جنوب غرب �سوريا.
وال�سبت  اجلمعة  انت�سرت  الرو�سية  ال��ق��وات  ان  واو���س��ح 
درعا  حم��اف��ظ��ات  ت�سم  ال��ت��ي  املنطقة  ه���ذه  يف  ال��ف��ائ��ت��ني 

والقنيطرة وال�سويداء.
واقيم اي�سا مركزا تدقيق واربعة مراكز مراقبة االثنني 

قرب  امل��ع��ار���س��ة  الف�سائل  معقل  ال�����س��رق��ي��ة،  ال��غ��وط��ة  يف 
دم�����س��ق. وا���س��اف رود���س��ك��وي ان ه��ذه االج����راءات �ستتيح 
ا���س��ت��م��رار وق���ف اط���اق ال��ن��ار و���س��م��ان و���س��ول القوافل 
االن�سانية من دون معوقات وعودة الاجئني والنازحني.

واالردنيني  االأم��ريك��ي��ني  م�سبقا  اأبلغت  رو�سيا  ان  واك���د 
واال�سرائيليني بن�سر قواتها يف جنوب غرب �سوريا.

نائب رئي�س جلنة  ل�سان  ذل��ك، رف�ست مو�سكو، على  اىل 
اقرتاحاً  ت�سيبا،  اإلك�سي  ال��دوم��ا،  يف  اخلارجية  ال�����س��وؤون 

قطرياً با�ست�سافة الدوحة حمادثات �سام حول �سوريا.
الدوحة  حتويل  ال�سعب  من  الرو�سي  امل�سوؤول  وبح�سب 
ال�سيا�سي  الو�سع  ب�سبب  للمحادثات،  جديدة  من�سة  اإىل 

املتوتر يف الباد.
يف  قطر  �سفري  ق��ول  على  رداً  ت�سيبا  ت�سريحات  وج���اءت 
ا�ستعداد  على  ب���اده  اإن  العطية،  حممد  فهد  مو�سكو، 

ال�ست�سافة حمادثات حول ت�سوية يف �سوريا. 

•• اأبوظبي-وام-كابول-وكاالت:

التفجري  االإم������ارات  دول����ة  اأدان�����ت 
االإره��اب��ي ال��ذي وقع يف العا�سمة 
ك���اب���ول ���س��ب��اح ام�س  االأف���غ���ان���ي���ة 
واأ�سفر عن  وتبنته حركة طالبان 

مقتل واإ�سابة ع�سرات االأبرياء.
و اأكدت وزارة اخلارجية والتعاون 
ام�س موقف  لها  بيان  ال��دويل يف 
االإم����������ارات امل���ن���اه�������س ل����اإره����اب 
والداعي  واأ���س��ك��ال��ه  ����س���وره  ب��ك��ل 
تعزيز  و����س���رورة  م��ك��اف��ح��ت��ه  اإىل 
العامل وتكاتف  التن�سيق بني دول 
ال����دويل ل�سمان  امل��ج��ت��م��ع  ج��ه��ود 
اجتثاث هذه االآفة اخلطرية التي 
العامليني  تهدد االأمن واال�ستقرار 
والق�ساء على م�سبباتها وجتفيف 

منابع متويلها.
بيانها  ال���وزارة يف ختام  اأع��رب��ت  و 
وموا�ساتها  تعازيها  خال�س  ع��ن 
جراء  ال�����س��ح��اي��ا  وذوي  الأه�����ايل 

ومتنياتها  النكراء  اجلرمية  هذه 
جلميع  ال�����ع�����اج�����ل  ب����ال���������س����ف����اء 

امل�سابني.
االأق����ل،  ع��ل��ى  �سخ�سا   30 وق��ت��ل 
اآخرين، حينما   42 واأ�سيب نحو 
���س��ي��ارة مفخخة  ان��ت��ح��اري  ف��ج��ر 
غربي العا�سمة االأفغانية كابول.

وزارة  با�سم  متحدث  ذل��ك  اأع��ل��ن 

الداخلية االأفغانية، م�سريا اإىل اإن 
عدد ال�سحايا مر�سح لارتفاع.

وطوقت ال�سرطة منطقة االنفجار 
التي تقع بالقرب من منزل نائب 
رئ���ي�������س ال���������وزراء حم���م���د حمقق 
ال�سيعية،  ال���ه���زارة  ط��ائ��ف��ة  زع��ي��م 
تلك  ���س��ك��ان  غ��ال��ب��ي��ة  ت�سكل  ال��ت��ي 

ال�ساحية. 
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حممد بن را�سد وحممد بن زايد يف حديث ودي حول عدد من الق�سايا التي تهم الوطن واملواطن  )وام( 

ب�����س��وق  دام  ت���ف���ج���ري 
ب��ب��اك�����س��ت��ان له������ور  يف 

•• الهور-اأ ف ب:

قتل 20 �سخ�سا على االقل واأ�سيب 
الع�سرات يف انفجار جمهول ال�سبب 
يف �سوق يف الهور العا�سمة الثقافية 
لباك�ستان، وفق ما اعلن م�سوؤولون 
البلدي  امل�������س���وؤول  وق����ال  االث���ن���ني. 
عبداهلل خان �سمبل ان االنفجار كان 
ا�ستهدفت  انتحارية  بعملية  ا�سبه 
ال�����س��رط��ة لكننا م��ا زل��ن��ا ن��ح��ق��ق يف 
ح�سيلة  اآخ����ر  ان  وا����س���اف  ���س��ب��ب��ه. 
على  قتيا   20 �سقوط  ع��ن  تفيد 

االقل وا�سابة 35.
من جهته قال املتحدث با�سم �سرطة 
الهور �سيد حمد �ساه ان عدد القتلى 

.40 واجلرحى   25
وحتدث وزير الداخلية �سودري خان 
�سابقا عن �سقوط 14 قتيا م�سريا 

اىل ان احل�سيلة قابلة لارتفاع.
وا���س��اف خ��ال م��وؤمت��ر �سحايف ان 
اأغلب ال�سحايا من عنا�سر ال�سرطة 
واملارة وجنهل حتى االن ما اذا كان 

االمر يتعلق بعمل ارهابي.

اأعنف ق�سف �سد احلوثيني يف �سنعاء و�سعدة
•• عوا�سم-وكاالت:

�سنت مقاتات التحالف العربي خال ال�ساعات املا�سية 
اأعنف ق�سف جوي �سد اأهداف ومواقع ع�سكرية وثكنات 
العا�سمة  اأمانة  يف  �سالح  واملخلوع  احلوثي  مليلي�سيات 

�سنعاء وحمافظتي �سعدة وعمران �سمال اليمن.
تابعاً  مع�سكراً  اأن  �سنعاء  يف  حملية  م�����س��ادر  واأف����ادت 
���س��م��ال �سرقي  ال��ق��وم��ي يف ���س��اح��ي��ة ����س���رف  ل���اأم���ن 
العا�سمة �سنعاء تعر�س للق�سف بخم�س غارات فجراً، 
ومع�سكر احلر�س اجلمهوري يف منطقة ال�سواد جنوب 

العا�سمة ق�سف بثاث غارات من طائرات التحالف.
ا�ستهدفت  الرئي�س جلماعة احلوثي  املعقل  ويف �سعدة 

وجتمعات  مواقع  ال��غ��ارات  بع�سرات  التحالف  ط��ائ��رات 
و�سحار  و����س���دا  ال��ظ��اه��ر  م���دي���ري���ات  ل��ل��م��ي��ل��ي�����س��ي��ات يف 
و�ساقني، وغمر، ومنطقتي اآل �سامل والبقع يف مديرية 
كتاف واجلعملة يف مديرية جمز، كما ا�ستهدف ثكنات 
املجمع  مبنى  بينها  من  �سعدة  مدينة  يف  للميلي�سيات 
ومع�سكر  اخل��ا���س��ة،  االأم���ن  ق���وات  ومع�سكر  احل��ك��وم��ي 
ا�ستهدفت  ف��ق��د  ع��م��ران  اأم����ا يف حم��اف��ظ��ة  ال�����س��ي��ف��ي. 
مقاتات التحالف مواقع حيوية وجتمعات للميلي�سيات 
يف مديرية املدان، وحمطة ات�ساالت يف مديرية حوث، 
احلكومي يف مديرية  املجمع  مبنى  قيادية يف  ومراكز 
ب��ن��ي ���س��رمي، وم��ب��ن��ى امل��ع��ه��د امل��ه��ن��ي يف م��دي��ن��ة خمر، 

ومع�سكر اللواء التا�سع يف مدينة عمران.

ل�ستعادة  ع�سكرية  عملية 
ال���ق���ائ���م غ����رب الأن���ب���ار

•• بغداد-وكاالت:

ك�سف حمافظ االأنبار يف العراق، 
موعد  ع�����ن  ال������������راوي،  ����س���ه���ي���ب 
الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ان����ط����اق 
املرتقبة ال�ستعادة املنطقة الغربية 
وت�سمل  املحافظة،  يف  احل��دودي��ة 

القائم وراوة وعانه.
اأن قواته �ستعمل  واأ�ساف الراوي 
مع قيادة العمليات امل�سرتكة على 
اإطاق عمليات املنطقة الغربية يف 
املمرات  وتوفري  العاجل،  القريب 

واملاذات االآمنة للمدنيني.
الع�سائر  م��ق��ات��ل��ي  اأن  واأ�����س����اف 
�سي�ساركون  امل��ح��ل��ي��ة  وال�����س��رط��ة 
العمليات  يف  االأم���ن���ي���ة  ال����ق����وات 

الع�سكرية.

الأردن  بني  دبلوما�سي  خالف 
واإ�سرائيل بعد حادث ال�سفارة

•• عمان-اأ ف ب:

اأم�س  اأردين  حكومي  م�سدر  اأف���اد 
مع  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ط���ل���ب���ت  ع����م����ان  ان 
دبلوما�سي ب�سفارة اإ�سرائيل يف عمان 
قتل اأردنيني اثنني اإثر خاف وقع 
داخ���ل جممع ال�����س��ف��ارة، م��وؤك��دا ان 

اإ�سرائيل الزالت تدر�س الطلب.
طلب  االردن  ان  امل�������س���در،  وق�����ال 
ال�سفارة  اأمن  موظف  مع  التحقيق 
اإ�سرائيل  ان  م�سيفا  الدبلوما�سي 

الزالت تدر�س هذا الطلب.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد وحممد بن زايد ي�ستعر�سان الق�سايا التي تهم الوطن واملواطن 

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  التقى 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي .. �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ام�س يف جمل�س 

بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  �سموهما  وت��ب��ادل  اأبوظبي.  يف  البحر  ق�سر 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي االأحاديث االأخوية وتناوال عددا من 
ويعزز من  امل�ستدامة  التنمية  واملواطن مبا يحقق  الوطن  تهم  التي  الق�سايا 
ال�سمو  القيادة احلكيمة ل�ساحب  �ساأنها حتت  الدولة عامليا ويعلي من  مكانة 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل. ح�سر جمل�س �سموه 

اآل  �سرور بن حممد  ال�سيخ  �سمو  و  نهيان  اآل  �سيف بن حممد  ال�سيخ  �سمو   ..
نهيان و �سمو ال�سيخ �سعيد بن زايد اآل نهيان ممثل حاكم اأبوظبي و �سمو ال�سيخ 
نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
اآل نهيان  ال�سيخ �سيف بن زايد  لاأعمال اخلريية واالإن�سانية و الفريق �سمو 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 

نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة و �سمو ال�سيخ عبداهلل 
ال�سيخ خالد بن  ال��دويل و �سمو  اآل نهيان وزي��ر اخلارجية والتعاون  زاي��د  بن 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية االإن�سانية وذوي 
االإحتياجات اخلا�سة و معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 

وتنمية املعرفة وعدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤلني وعدد من املواطنني.

ا�ضتقبل وفد وكالة الإمارات للف�ضاء

حممد بن زايد: املرحلة املقبلة تتطلب مزيدا من اجلهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والتطور وحتقيق طموحات الوطن
الإمارات تويل ال�ضتثمار يف الإن�ضان عناية فائقة باعتباره الرثوة احلقيقية 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�سلحة وف��دا م��ن وك��ال��ة االإم���ارات 
ي���راف���ق���ه مم���ث���ل���و قطاع  ل��ل��ف�����س��اء 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  الف�ساء يف 

املتحدة.
ا����س���ت���ع���را����س���ا الهم  ال����وف����د  وق�������دم 
االإجن�����������ازات ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول����ة 
علوم  يف  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
اخلا�سة  امل�ستجدات  واآخ��ر  الف�ساء 
وامل�ساريع  االأم����ل  م�سبار  مب�����س��روع 

الوطنية االأخرى الطموحة.
روؤي��ة تطوير قطاع  الوفد  كما قدم 
ال��ف�����س��اء يف دول�����ة االإم��������ارات وفق 
خ���ط���ة ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ت��ع��م��ل على 
للعلم  وم�ستدام  ق��وي  اأ�سا�س  و�سع 
الف�ساء  ع��ل��وم  ق��ط��اع  يف  وامل��ع��رف��ة 
الذي  االأمر  وتر�سيخها يف املجتمع، 
الوطنية  الكوادر  اأن يقود  �ساأنه  من 
واكت�سافات  اب����ت����ك����ارات  ل���ت���ق���دمي 
ال��ف�����س��اء تخدم  ج���دي���دة يف جم���ال 
التطور املتنامي لدولة االإم��ارات يف 

القطاعات كافة.
واأعرب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان عن �سعادته بروؤية 
هذه الكوادر الوطنية ال�سابة املوؤهلة 
والطموحة يف جمال حيوي ومتقدم 

ال�سيا�سات  جم������ال  يف  امل�������س���رتك 
وعلوم  ال��ف�����س��ائ��ي��ة  وال��ت�����س��ري��ع��ات 
الف�ساء والتكنولوجيا والتطبيقات، 
ف�سا عن تطوير الكوادر الب�سرية 
وت�����ب�����ادل اخل���������ربات وال�����درا������س�����ات 
واال���س��ت��ف��ادة م��ن االإم��ك��ان��ات الفنية 
للوكاالت. ح�سر جمل�س �سموه �سمو 
نهيان  اآل  حممد  ب��ن  �سيف  ال�سيخ 
اآل  حممد  ب��ن  ���س��رور  ال�سيخ  و�سمو 
ن��ه��ي��ان و ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ي��د بن 
زايد اآل نهيان ممثل حاكم اأبوظبي 
اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  �سمو  و 
اأمناء موؤ�س�سة  نهيان رئي�س جمل�س 
زايد بن �سلطان اآل نهيان لاأعمال 
اخلريية واالإن�سانية و الفريق �سمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���س��ي��ف  ال�����س��ي��خ 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
الداخلية و �سمو ال�سيخ من�سور بن 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة و �سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون الدويل 
و ���س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ال��د ب��ن زاي����د اآل 
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان 
زايد العليا للرعاية االإن�سانية وذوي 
معايل  و  اخل���ا����س���ة  االإح���ت���ي���اج���ات 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ 
وعدد  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزير 
وعدد  امل�سوؤلني  وك��ب��ار  ال�سيوخ  م��ن 

من املواطنني.

اال�سا�سية  ال��ل��ب��ن��ات  ي�����س��ع��ون  وه���م 
الذين �سيقودون  العلماء  جليل من 
الوطني،  ال��ف�����س��اء  ق��ط��اع  م�ستقبل 
م���وؤك���دا ���س��م��وه ان دول����ة االإم������ارات 
ب��ق��ي��ادة �ساحب  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب����ن زاي����د 
حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
الكوادر  اإع������داد  ع��ل��ى  حت��ر���س  اهلل 
وال��ك��ف��اءات ال��وط��ن��ي��ة ال���ق���ادرة على 
�ستى  يف  امل�ستقبل  متطلبات  تلبية 

. م��ن��وه��ا ���س��م��وه ان دول���ة االم����ارات 
تتطلع اإىل �سناعة الفارق واخت�سار 
الزمن عرب تعزيز التنمية امل�ستدامة 
والتكنولوجية  العلمية  املجاالت  يف 

والبحثية والف�سائية .
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأ�����س����اف 
حممد بن زايد اآل نهيان ان املرحلة 
اجلهد  م��ن  م��زي��دا  تتطلب  املقبلة 
لدفع  العمل  يف  والتفاين  والعطاء 
وحتقيق  وال��ت��ط��ور  التنمية  عجلة 

ال��دول��ي��ة م��ن خ��ال احل�سول على 
الوكالة  ح�سلت  ح��ي��ث  ع�سويتها، 
م�����وؤخ�����را ع���ل���ى ع�������س���وي���ة االحت������اد 
الف�سائية«،  ل��ل��م��اح��ة  ال�������دويل 
اأع����ق����اب احل�������س���ول على  وذل�����ك يف 
ع�سوية اللجنة الدولية ال�ستك�ساف 
التن�سيق  وجم���م���وع���ة  ال���ف�������س���اء، 
الف�ساء  ال����س���ت���ك�������س���اف  ال����������دويل 
اخلارجي، واللجنة الدولية الأنظمة 
االأقمار  با�ستخدام  العاملية  املاحة 

القطاعات وامليادين.
واأكد �سموه اأن دولة االإم��ارات تويل 
فائقة  عناية  االإن�سان  يف  اال�ستثمار 
للوطن  احلقيقية  ال��رثوة  باعتباره 
والعمود االأ�سا�سي حلماية مكت�سباته 
م�سريا  م�ستقبله،  وبناء  واإجن��ازات��ه 
اإىل ان االإم��ارات ت�سع ثقتها  �سموه 
املبدعة  ال�سابة  ك��وادره��ا  يف  كاملة 
وامل��ت��م��ي��زة وال����ق����ادرة ع��ل��ى اإح�����داث 
التغري وحتقيق الطموحات الوطنية 

ال��وط��ن وت��ع��زي��ز قدرته  ط��م��وح��ات 
على ارتقاء مراتب اأرفع من التقدم 

واالزدهار.
االإمارات  وكالة  ان  بالذكر  اجلدير 
للف�ساء حققت جمموعة بارزة من 
الوكالة  جن��ح��ت  ح��ي��ث  االإجن�������ازات 
تر�سيخ  يف  ال��ث��اث  ال�سنوات  خ��ال 
ح���������س����وره����ا ب�����ني ن����ظ����ريات����ه����ا من 
واأن  ال��ع��امل��ي��ة،  الف�سائية  ال��وك��االت 
املنظمات  اأه��م  ب��ني  ملكانتها  توؤ�س�س 

مراقبة  وجم���م���وع���ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة، 
االأر�������س. ك��م��ا وق��ع��ت ال��وك��ال��ة 16 
م����ذك����رة ت���ف���اه���م م����ع اأه������م وك�����االت 
الوكات  م��ث��ل  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ف�����س��اء 
والرو�سية  والفرن�سية  االأم��ري��ك��ي��ة 
واالإيطالية  وال�سينية  واجلزائرية 
والتي  وال��ربي��ط��ان��ي��ة،  وال��ي��اب��ان��ي��ة 
نواحي  خم��ت��ل��ف  ج��م��ي��ع��ه��ا  ت�����س��م��ل 
للف�ساء  ال�����س��ل��م��ي  اال����س���ت���ك�������س���اف 
التعاون  ج���ان���ب  اإىل  اخل�����ارج�����ي، 



الثالثاء   25   يوليو    2017  م   -   العـدد  12079  
Tuesday  25   July   2017  -  Issue No   12079

03

اأخبـار الإمـارات
وكيل اخلارجية والتعاون الدويل يت�سلم 

ن�سخة من اأوراق اعتماد �سفري �سي�سل
•• اأبوظبي -وام: 

ت�سلم �سعادة حممد مري عبداهلل الرئي�سي وكيل وزارة اخلارجية والتعاون 
الدويل يف مكتبه بديوان عام الوزارة ن�سخة من اأوراق اعتماد �سعادة جان 
�سعادة حممد  الدولة. ومتنى  �سي�سل لدى  اأدري��اين �سفري جمهورية  كلود 
يعزز  مب��ا  عمله  مهام  اأداء  يف  والنجاح  التوفيق  �سي�سل  ل�سفري  الرئي�سي 
اأعرب  �سي�سل. من جانبه  االإم��ارات وجمهورية  التعاون بني دولة  عاقات 
�سفري �سي�سل عن �سعادته بتمثيل باده لدى دولة االإمارات ملا حتظى به من 
مكانة اإقليمية ودولية مرموقة بف�سل ال�سيا�سة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”.

�سعيد بن طحنون يزور اأحمد بن �سرور 
الظاهري يف ق�سره

•• العني-وام:

زار معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان ال�سيخ اأحمد بن �سرور الظاهري يف ق�سره مبدينة العني 
تعزيزا الأوا�سر املحبة واالإحرتام املتبادل بني اأبناء الوطن. وجتاذب معاليه مع احل�سور االأحاديث 
الودية التي تعك�س حر�س اأبناء الوطن على التزاور والتوا�سل مع بع�سهم بع�سا وتوؤكد عمق الروابط 
بينهم وتر�سخ القيم والروح االأ�سيلة الأبناء االإم��ارات. ودعا اجلميع املواىل تبارك وتعاىل اأن يدمي 
على دولتنا العزيزة نعمة االأمن واالأمان وعلى �سعبنا دوام التقدم واال�ستقرار والتاحم الوطني يف 
ظل قيادتنا الر�سيدة. ح�سر اللقاء �سرور بن اأحمد بن �سرور الظاهري وحممد بن اأحمد بن �سرور 

الظاهري و�سعيد بن اأحمد بن �سرور الظاهري واأحفاد �ساحب الق�سر.

�سرطة اأبوظبي تطلق �سعارها اجلديد تعزيزا لريادتها يف احلفاظ على مكت�سبات الأمن 
•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي ام�س �سعارها اجلديد الذي يعك�س 
ت�سميمه موروثها �سمن املوروث التاريخي الإمارة اأبوظبي .

“ ال�سقر  من  اأبوظبي  حكومة  �سعار  م��ع   يتطابق  ال��ذي  ال�سعار  ويتكون 
من  عاما   ”60“ م�سرية  ويختزل  واالإطار”  النخيل  و�سعف  واخلنجر 
لروؤية  ت��رج��م��ة  واال���س��ت��ق��رار  االأم����ن  مكت�سبات  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  االإجن�����از 
القيادة الر�سيدة يف �سون مقدرات الوطن والريادة يف موؤ�سرات التناف�سية 

العاملية.
ود�سن معايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد العام ل�سرطة اأبوظبي 
ن��ادي �سباط القوات  ال��ي��وم يف  اأق��ي��م  ال��ذي  ال�سعار اجل��دي��د يف االح��ت��ف��ال 

امل�سلحة باأبوظبي اإيذانا ببدء تطبيقه .
ح�سر التد�سني كل من معايل الدكتور اأحمد مبارك املزروعي االأمني العام 
التنفيذي  املكتب  رئي�س  الغفلي  عيد  �سعيد  ومعايل  التنفيذي  للمجل�س 
اأمني عام املجل�س  املالية  ومعايل ريا�س عبدالرحمن املبارك رئي�س دائرة 
الزعابي رئي�س  اأبوظبي ومعايل جا�سم حممد بوعتابه   التنفيذي الإمارة 
رئي�س  اخلييلي  خمي�س  مغري  الدكتور  ومعايل  التنفيذية  اللجنة  مكتب 
هيئة ال�سحة - اأبوظبي ومعايل املهند�س عوي�سة مر�سد املرر رئي�س دائرة 
عام  مدير  النعيمي  را�سد  علي  الدكتور  ومعايل  والنقل  البلدية  ال�سوؤون 
عام  مدير  ال�سريفي  علي  مكتوم  اللواء  و�سعادة  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س 

�سرطة اأبوظبي ومدراء القطاعات ب�سرطة اأبوظبي وكبار ال�سباط.
واأعلن الرميثي عن مبادرتني ل�سرطة اأبوظبي بعد اإطاق ال�سعار اجلديد 
وهما ال�سارة التعريفية اجلديدة ملنت�سبي �سرطة اأبوظبي وفرقتها الوترية 
املو�سيقية التي تعنى باملوروث الوطني يف االحتفاالت والتي قدمت اأغنية 

من كلماتها مهداة جلنود الوطن خال فعاليات احلفل .
م��ن جانبه �سلم  م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د م��ب��ارك امل��زروع��ي خ��ال احلفل 
علي  مكتوم  ال��ل��واء  �سعادة  اإىل  اأبوظبي  �سرطة  ملنت�سبي  اجل��دي��دة  ال�سارة 
طحنون  بن  حممد  ال�سيخ  والعميد  اأبوظبي  �سرطة  عام  مدير  ال�سريفي 
اآل نهيان مدير قطاع �سوؤون االأمن واملنافذ والعميد �سعيد �سيف النعيمي 
مدير قطاع املالية واخلدمات والعميد حماد اأحمد احلمادي مدير قطاع 
اأمن املجتمع والعميد مبارك عبداهلل املهريي مدير قطاع املهام اخلا�سة 

والعميد �سامل �ساهني النعيمي مدير قطاع �سوؤون القيادة .
�سعار  م�سرية  م��راح��ل  الرميثي  خلفان  حممد  ال��ل��واء  معايل  وا�ستعر�س 
�سرطة اأبوظبي على مدى 60 عاما حافلة بالعطاء واملنجزات والتي تعزز 

ريادتها يف العمل ال�سرطي احلديث .
م�سريا اإىل اأن ال�سعار يتكون من اأربعة عنا�سر وهي : ال�سقر الذي ينحدر 
من اأف�سل �ساالت ال�سقور والذي يتميز ببنيته القوية وهو ذات ال�سقر 
امل�ستخدم يف �سعار حكومة اأبوظبي ومت اعتماده يف العام 2013 واخلنجر: 
وهو رمز عملي وجمايل ينم عن مكانة املرء و�سعف النخيل:  الذي يربز 
مكانة النخلة يف املوروث الثقايف والتاريخي يف اإمارة اأبوظبي واالإطار: وهو 
ماأخوذ من اأول �سعار ل�سرطة اأبوظبي واللون م�ستوحى من �سعار حكومة 

اأبوظبي .
وقال الرميثي يف ت�سريح له : ياأتي اإطاق ال�سعار اجلديد  ترجمة لروؤية 
القيادة الر�سيدة يف موا�سلة برامج التطوير والتحديث وفق اأف�سل املعايري 
العاملية يف العمل ال�سرطي احلديث القائم على االإبداع واالبتكار ويج�سد 
و�سون  للمتعاملني  اخل��دم��ات  اأف�سل  تقدمي  يف  ال�سرطي  العمل  ر�سالة 

مكت�سبات الوطن وتاأدية الواجبات وامل�سوؤوليات مبهنية عالية .
من  احتياجاتهم  وتلبية  اجل��م��ه��ور  اإ���س��ع��اد  يف  العمل  ا���س��ت��م��راري��ة  م��وؤك��دا 

الدور  يعك�س  نحو  على  املجتمعية  ال�سراكة  وتعزيز  ال�سرطية  اخل��دم��ات 
الريادي للموؤ�س�سة ال�سرطية يف النه�سة الوطنية ال�ساملة .

اأبوظبي  �سرطة  تطور  م�سرية  تعك�س  كثرية  دالالت  لل�سعار  اأن   واأو���س��ح 
وما حققته من منجزات على �سعيد االأمن واال�ستقرار وموا�سلة االإبداع 
والتميز والعمل وفق اأف�سل املعايري العاملية ومواكبة ما ي�ستجد من معرفة 
وتكنولوجيا واإدخال اأحدث االأ�ساليب يف العمل ال�سرطي الذي �سهد قفزات 
نوعية يف الت�سدي للجرمية والتو�سع يف تقدمي اخلدمات للجمهور بي�سر 
و�سهولة �سمن نطاق ا�سرتاتيجية  �سرطة اأبوظبي التي ت�سابق الزمن يف 
ويعزز  اأبوظبي  حكومة   تطلعات   يج�سد  نحو   على  والتطوير  التحديث 

ريادة الدولة يف موؤ�سرات التناف�سية العاملية .
وذكر اأن ال�سعار م�ستوحى من �سعار حكومة اأبوظبي الذي يعزز هويتها و 
يعك�س تاريخا متميزا يتطلع اإىل امل�ستقبل .. م�سريا اإىل اأن احلكومة تقدم 
امل�ستجدات  مواكبة  من  لتمكينها  ال�سرطية  للموؤ�س�سة  ال��ازم  الدعم  كل 
لديها  املتاحة  االمكانيات  وتوظيف  التقنيات  اأف�سل  وا�ستخدام  الع�سرية 
يف تطوير وحت�سني اخلدمات و�سون املكت�سبات االأمنية التي حققتها على 

مدى العقود املا�سية لتبقى اأبوظبي املدينة االأكرث اأمانا.
و اأ�ساف اإن ال�سعار اجلديد  يعك�س يف مكوناته ال�سورة احل�سارية ل�سرطة 
العلمية  املنهجية  ا�ستخدام  اإىل  و���س��وال  تطورها  م��راح��ل  ع��رب  اأب��وظ��ب��ي 
ورفع قدرات  واالإب��داع يف عملها  االبتكار  واإدخ��ال  والتكنولوجية احلديثة 
العاملني وفق اأف�سل املعايري العاملية لتمكينهم من القيام مبهامهم �سمن 

ا�سرتاتيجية �ساملة لتطوير العمل.
عرب  اأبوظبي  �سرطة  ل�سعارات  ت��ط��ورا  اجل��دي��د  ال�سعار  الرميثي  واع��ت��رب 
م�سريتها احلافلة باملنجزات املختلفة وجزءاً من هوية اأبوظبي التي تعك�س 
النه�سة احل�سارية لاإمارة والقيم االإن�سانية النبيلة التي يتحلى بها اأبناء 

وين�سجم  الدولية  املحافل  بها يف  التي حتظى  الطيبة  وال�سمعة  االإم��ارات 
اأبوظبي  للعا�سمة  مميزة  عامة  تر�سيخ  يف  ال�ساملة  احلكومة  روؤي��ة  مع 
اآمن  واثق  جمتمع  باإقامة  امل�ستقبلية  م�ساريعها  وتنفيذ  خطتها  وحتقيق 

وبناء اقت�ساد م�ستدام ومنفتح عامليا.
من جهته قال �سعادة اللواء مكتوم علي ال�سريفي مدير عام �سرطة اأبوظبي 
اإن دعم القيادة الر�سيدة مكن �سرطة اأبوظبي من حتقيق قفزات نوعية يف 

العمل ال�سرطي احلديث .
مع  االأ�سا�سية  ومكوناته  األوانه  يف  ين�سجم  ال�سعار اجلديد  اأن  اإىل  م�سريا 
التكنولوجية  الع�سر  م�ستجدات  ت��واك��ب  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  �سعار 
والتقنية وتاأهيل كوادرها وحتفيزهم على االإبداع واالبتكار ل�سمان تقدمي 
ر�ساهم  موؤ�سرات  وزي��ادة  اإ�سعادهم  اأجل  للمتعاملني من  اأف�سل اخلدمات 

باملوؤ�س�سة ال�سرطية.
 واأ�ساف اإن العمل ال�سرطي جتاوز الدور التقليدي لل�سرطة واأ�سبح ي�ستند 
ال�سراكة  اإىل االأف��راد �سمن نطاق  اإىل مفاهيم االأمن احلديثة والو�سول 
املجتمعية وتعزيزها من خال التعاون والعمل معا على مكافحة اجلرمية 
واإجناح اأهداف املوؤ�س�سة ال�سرطية التي تركز على تلك ال�سراكة من خال 
والفعاليات  والربامج  املجتمع،  وموؤ�س�سات  اأف��راد  مع  والتوا�سل  التوعية 

امل�سرتكة التي تعود بالنفع على اجلميع .
ت�سخر  التي  اأبوظبي  �سرطة  اأولويات  املتعاملني يف مقدمة  اإ�سعاد  واعترب 
التي جت�سد خطوات احلكومة يف  الغاية  اأجل حتقيق هذه  اإمكانياتها من 
اأفراد  ل��دى  املفهوم  ه��ذا  وتر�سيخ  املجتمعية  ال�سراكة  وتعزز  اجلانب  ه��ذا 
جودة  حت�سني  موا�سلة  م��وؤك��دا   .. لديهم  االأم��ن��ي  احل�س  وتنمية  املجتمع 
اجلرمية  مكافحة  ج��ه��ود  وت��ع��زي��ز  للمتعاملني  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 

حفاظا على مكت�سبات االأمن واال�ستقرار.

الداخلية تدعو متعهدي حمالت احلج و�سائقي احلافالت اإىل اللتزام با�سرتاطات نقل احلجيج
•• اأبوظبي -وام:

دعت وزارة الداخلية متعهدي حمات احلج و�سائقي 
والتقيد  االلتزام  اإىل  للحجاج  لهم  الناقلة  احلافات 
بال�سروط واملوا�سفات املعتمدة للعمل يف مو�سم احلج 
اململكة  يف  املخت�سة  ال�سلطات  اأقرتها  التي  العام  هذا 
الركاب واحلجاج عن طريق  ال�سعودية لنقل  العربية 
اأو امل�سائلة القانونية.  الرب جتنبا لتعر�سهم للتاأخري 
تت�سمن اال�سرتاطات واملتطلبات املعلنة اأال يزيد عمر 
ال�سنع  �سنة  من  �سنوات   10 عن  الت�سغيلي  احلافلة 

اأن  ويف�سل  مقعدا   25 عن  مقاعدها  ع��دد  يقل  واأال 
تكون من احلافات الكبرية املريحة املخ�س�سة للنقل 
الركاب  ع��دد  يقل  واأال  مقعدا   45 �سعة  ذات  الطويل 
اأي�سا  اال�سرتاطات  �سعتها.  وت�سمل  % من   75 عن 
اآليا  بالركاب مكتوبا  اأن حتمل احلافلة ك�سف حتميل 
ي�ستمل على اأ�سماء الركاب والغر�س من قدوم الرحلة 
ومق�سدها واأال ينبعث من احلافلة الدخان اأو اأبخرة 
واأن تكون مكيفة ومريحة للرحات الطويلة  مرئية 
وحتمل  فنيا  فح�سا  اج��ت��ازت  ق��د  احلافلة  تكون  واأن 
بلد  يف  املخت�سة  اجل��ه��ة  م��ن  ب��ذل��ك  م�سدقة  ���س��ه��ادة 

بجميع  احلافلة  تزويد  اإىل  ا�سافة  احلافلة  ت�سجيل 
اال�سعافات  حقيبة  ومنها  والطوارئ  ال�سامة  و�سائل 
االأول���ي���ة وامل��ث��ل��ث ال��ع��اك�����س وال���ع���دة ال���ازم���ة لتغيري 
واأداة لك�سر  اإط��ار احتياطي على االأق��ل  االإط���ارات مع 
ال��داخ��ل عند احل��اج��ة وطفاية  م��ن  ال��زج��اج اجلانبي 
حريق وو�سائل الوقاية وال�سامة. وقال العميد غيث 
بوزارة  امل����روري  التن�سيق  ع��ام  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي  ح�سن 
مبمار�سة  اخلا�سة  واملتطلبات  ال�سروط  اإن  الداخلية 
اأرا�سي  اإىل  باحلافات  واحلجاج  الركاب  نقل  ن�ساط 
�سامة  �سمان  اإىل  تهدف  ال�سعودية  العربية  اململكة 

الركاب وراحتهم و�سامة م�ستخدمي الطريق داعيا 
بالتعليمات اجلديدة  االلتزام  اإىل  ا�سحاب احلافات 
ال  حتى  ال�سعودية  يف  املخت�سة  اجلهات  من  ال�سادرة 
يتعر�سوا ملنعهم من دخول االأرا�سي ال�سعودية. و دعا 
احلافات  و�سائقي  احل��ج  حمات  متعهدي  الزعابي 
الناقلة للحجاج اىل االلتزام باال�سرتاطات واملتطلبات 
ال�سعودية  االأرا���س��ي  اإىل  احل��اف��ات  بدخول  اخلا�سة 
ي��اأت��ي انطاقا م��ن حر�س  ال��ق��رار  اأن ه��ذا  اإىل  الف��ت��ا 
ال�سعودية على حتقيق اأق�سى درجات االأمن وال�سامة 

ل�سمان راحة حجاج بيت اهلل احلرام.

الأعرا�ض اجلماعية بالإمارات ت�ساعد يف بناء اأ�سر 
تنعم بال�ستقرار والرتابط الجتماعي

وفد من اإ�سعاف دبي يطلع على خدمات الإ�سعاف امل�ستقبلية يف اأملانيا

•• راأ�س اخليمة-وام: 

تعترب “ االأعرا�س اجلماعية “ يف 
دولة االمارات اأحد اأهم املبادرات 
االج���ت���م���اع���ي���ة ال����ت����ي ت�������س���ب يف 
م�سلحة اأبناء الوطن وت�ساعدهم 
اأ�����س����ر ج����دي����دة تنعم  ب���ن���اء  ع���ل���ى 
والرتابط  االأ���س��ري  باال�ستقرار 

االجتماعي.
“ االأعرا�س اجلماعية  و �ساهمت 
“ يف م�ساعدة ال�سباب يف التقليل 
ملرا�سم  امل�ساحبة  التكاليف  م��ن 
الزفاف التي تبتلع مبالغ خيالية 
من االأوىل اأن توجه لبناء وتاأمني 
ح��ي��اه اأ���س��ري��ة م�����س��ت��ق��رة يف وقت 
االإمكانات  فيه  البع�س  ميلك  ال 
ال���ك���اف���ي���ة الإق����ام����ة ال���ع���ر����س مما 

يدفعه لا�ستدانة.
و�سجعت اإقامة مثل هذه االأعرا�س 
املوؤ�س�سة  تقيمها  التي  اجلماعية 
ع���ل���ى ال�����������زواج ب�����ني امل���واط���ن���ني 
ي�����س��ه��م يف بناء  وامل���واط���ن���ات مب���ا 
عن  بعيدة  �سعيدة  م�ستقرة  اأ�سر 

الديون والقرو�س.
االإمارات  القيادة يف دول��ة  واأول��ت 

موؤ�س�ساتها  عرب  ال��دول��ة  تتبناها 
يف حتقيق اأهدافها االجتماعية .

وت���ع���د االأع�����را������س اجل��م��اع��ي��ة يف 
ال���دول���ة خ��ط��وة ط��ي��ب��ة ت�سهم يف 
وهو  التبذير  اآف���ة  على  الق�ساء 
القيادة  تدعمها  ال��ت��ي  االأع��را���س 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
و�ساحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 

اهلل”.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب   
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي 
ل���ل���ق���وات امل�������س���ل���ح���ة واخ���وان���ه���م 

اأ�سحاب ال�سمو حكام االإمارات .
ت�سجيع  ال�ساأن  ه��ذا  يف  ويتوجب 
باإيجابيات  وت��وع��ي��ت��ه��م  ال�����س��ب��اب 
االأع���را����س اجل��م��اع��ي��ة م��ن خال 
و�سائل االإع��ام مع تنمية ثقافة 

تر�سيد االإنفاق فيهم .
االأع����را�����س  ح���ف���ات  ت��ن��ظ��ي��م  اإن 
وتكاليف  اأع��ب��اء  يقلل  اجلماعية 

متما�سكة  اأ�����س����رة  اإق����ام����ة  ه����دف 
خمتلف  دعم  عرب  اإهتمامها  جل 
ت�سجع  التي  املجتمعية  امل��ب��ادرات 
ال�����س��ب��اب امل����واط����ن ع��ل��ى ال�����زواج 
منطلق  من  االأ�سري  واال�ستقرار 
م�ستقرة  اأ�سرة  بناء  ب��اأن  قناعتها 
وتنميته  املجتمع  ه��ذا  ركيزة  هو 
وا�ستقراره مبا ي�سهم يف تخفيف 
م���ع���ان���اة ال�����س��ب��اب امل��ق��ب��ل��ني على 
زواجهم  اأم�����ور  وت��ي�����س��ري  ال�����زواج 
متما�سكة  اأ���س��ر  بناء  يف  لاإ�سهام 
ت��رب��ي��ة وتقومي  ب���دوره���ا  ت��ت��وىل 

وتهذيب االأجيال.
اجلماعية  االأع�����را������س  وجت�����س��د 
ال���دول���ة نحو  ال���ق���ي���ادة يف  روؤي������ة 
حت��ق��ق اأه���داف���ه���ا ان���ط���اق���ا من 
االمي�����ان ال��ع��م��ي��ق ب�����س��رورة دفع 
الغد  ن���ح���و  ال�������س���ب���اب  م�������س���رية 
باعتبارهم  ورع��اي��ت��ه��م  امل�����س��رق 
امل�ستقبل  ودع���ام���ة  ال��ب��ن��اء  ل��ب��ن��ة 
نتطلع  فعاال  اجتماعيا  وعن�سرا 
من خاله اإىل اآفاق الغد امل�سرق 
اإحياء  جهود  دع��م  اىل  باالإ�سافة 
االأع������را�������س اجل���م���اع���ي���ة ب���دول���ة 
التي  للجهود  ومواكبة  االإم���ارات 

اأبعاد  ولها  كبرية  بدرجة  ال��زواج 
فهي  عديدة  اإيجابية  اجتماعية 
امل�سرتك  ال���ت���ع���اون  روح  جت�����س��د 
املجتمع  يف  التكافل  قيم  وتر�سخ 
وت�سكل اأي�سا فر�سة اللتقاء اأبناء 
القبائل لاحتفال و�سط مظاهر 

من ال�سعادة واالألفة والتاحم .
اجلماعية  االأع���را����س  واأ���س��ب��ح��ت 
التي تقام يف ربوع دولتنا ذات دور 
فعال يف متكني ال�سباب من اأبناء 
ال��زواج من  على  املقبلني  الوطن 
ومتما�سكة  ناجحة  اأ�سرة  تكوين 
رب�����اط�����ه�����ا امل������������ودة وال�������س���ك���ي���ن���ة 
واال�ستقرار يف ظل ما تتيحه من 
م�ساهمة يف تغيري منط ال�سلوك 
االجتماعي نحو االأف�سل و�سوال 
يتمتع  م����ت����ق����دم  جم���ت���م���ع  اإىل 
املعي�سة  م���ن  ع��ال��ي��ة  مب�����س��ت��وي��ات 
اأن���ه���ا غدت  اإىل ج��ان��ب  وال���رف���اه 
حالة اجتماعية ووطنية اأ�سبحت 
اأبناء  بني  التاحم  م��دى  جت�سد 
الوطني  التوا�سل  ودع��م  الوطن 
وارتفاع  االإماراتي  البيت  وتوحد 
يف  وال�سعادة  الت�سامح  م��وؤ���س��رات 

الدولة .

•• دبي-وام:

االإ�سعاف  خل��دم��ات  دب��ي  موؤ�س�سة  م��ن  وف��د  اط��ل��ع 
 Ambulanz  “ ل�����س��رك��ة  زي����ارت����ه  خ�����ال   -
بت�سنيع مركبات  املخت�سة  “ االأملانية   Mobile
التي  االب��ت��ك��ارات  م��ن  على جمموعة   - االإ���س��ع��اف 
من �ساأنها حت�سني م�ستوى العمل وتطوير قدرات 
العاملني وا�ست�سراف م�ستقبل اخلدمات االإ�سعافية. 
و�سارك وفد املوؤ�س�سة برئا�سة �سعادة خليفة الدراي 
 ettMobil“ م��ع��ر���س  يف  التنفيذي  م��دي��ره��ا 
جمال  يف  التقنيات  اأح���دث  لعر�س  املخ�س�س   “
وجتهيزاتهما..  الكوارث  واإدارة  االإ�سعاف  مركبات 
املخت�سني  ال��ع��ار���س��ني  م��ن  م��ع جمموعة  ون��اق�����س 
االإ�سعاف  م��رك��ب��ات  وت��ط��وي��ر  ت�����س��ن��ي��ع  جم����ال  يف 
ا���س��ت�����س��راف خدمات  ل��ه��ا �سبل  ال��ت��اب��ع��ة  واالأن��ظ��م��ة 

اال�سعاف يف امل�ستقبل.
وي�ساحبه  اأمل��ان��ي��ا  يف  �سنويا  امل��ع��ر���س  ه��ذا  ويعقد 
التقنيات  اأح�����دث  ل��ع��ر���س  ع��م��ل  م��ن��ت��دى وور������س 
يف جم���ال ���س��ي��ارات االإ���س��ع��اف وال���ط���وارئ والدعم 
املتعلقة  واخل��دم��ات  ال��ط��ارئ  وال��ط��ب  اللوج�ستي 
عر�س  اىل  ا�سافة  الطبية  واالج��ه��زة  ب��االإ���س��ع��اف 
امل��م��ار���س��ات وامل����ب����ادرات يف جم����ال برامج  اف�����س��ل 

وانظمة التدريب اخلا�سة بامل�سعفني وال�سائقني .
�سركة   517 م��ن  اأك���رث  ان  ال����دراي  خليفة  وق���ال 
عار�سة من 18 دولة اأوروبية �ساركت يف دورة هذا 
م��ن خمتلف  األ��ف متخ�س�س   27 نحو  وان  ال��ع��ام 
املنتجات  ي��ق��دم  ال���ذي  امل��ع��ر���س  زاروا  ال��ع��امل  دول 
ال�����س��رك��ات امل�سنعة  واالإب���ت���ك���ارات واخل���دم���ات م��ن 
واالإن���ق���اذ يف حاالت  االإ���س��ع��اف  ال�سهرية يف جم��ال 
املجال  ب��ه��ذا  اخلا�سة  امل��ع��دات  ويعر�س  ال��ط��وارئ 
من اآليات وتكنولوجيا االإت�سال وخمتلف االألب�سة 
املعر�س  يف  ي�سارك  كما  فيه..  بالعاملني  اخلا�سة 

اإغاثة  وج��م��ع��ي��ات  جت���اري���ة  وج��م��ع��ي��ات  ن�����س��ر  دور 
واأفراد االإ�سعاف واالإطفاء. واأ�ساف ان الوفد بحث 
احلديثة  التكنولوجيا  نقل  �سبل  ال��زي��ارة  خ��ال 
بهدف  للموؤ�س�سة  الذكية  واخلدمات  والتطبيقات 
على  قدراتهم  وحت�سني  امل�سعفني  مهارات  تطوير 
على  واحل��ف��اظ  املر�سى  ورع��اي��ة  ال�سريع  التدخل 
حياتهم خا�سة خال اللحظات الذهبية التي ت�سبق 
للطبيب.  ت�سليمه  او  امل�ست�سفى  اىل  املري�س  نقل 
�سبيل احلفاظ  تاألو جهدا يف  املوؤ�س�سة ال  ان  واأك��د 
امل�ساحب  الطبي  والطاقم  امل�سعفني  على جاهزية 
وتدريب ال�سائقني تدريبا راقيا يتنا�سب مع تقدمي 
خدمة ا�سعاف عاملية ذات اعتمادية واحل�سول على 
اآخر ما تو�سل اإليه العلم احلديث يف ت�سنيع وانتاج 
وجتهيز مركبات وحافات االإ�سعاف وحتقيق روؤية 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة والتجهيز  دب���ي واه��داف��ه��ا  ام����ارة 

للحدث االهم دبي اك�سبو 2020 .
ولفت الدراي اإىل اأن االطاع على اأف�سل املمار�سات 
ال��ع��امل��ي��ة يف جم����ال االإ����س���ع���اف وت���ب���ادل اخل����ربات 

العاملية  امل��ح��اف��ل  يف  املوؤ�س�سة  ومتثيل  وال��ت��ج��ارب 
التكنولوجيا  اإليه  تو�سلت  ما  اآخ��ر  على  والتعرف 
احلديثة يف جمال االإ�سعاف والطب الطارئ هو ما 
ترمي اإليه املوؤ�س�سة من وراء م�ساركاتها يف املحافل 
حتديد  اإىل  اإ�سافة  الدولية  واملعار�س  واملنتديات 
املنا�سب من التقنيات واملركبات احلديثة للموؤ�س�سة 
ال�سركات  يف  املتخ�س�سني  خ��ربة  م��ن  واالإ���س��ت��ف��ادة 
واالجتماع مع  احل��دث  امل�ساركني يف هذا  و  املعنية 
ال�سركات  مع  الإتفاقات  والتمهيد  فيه  امل�سوؤولني 
االهداف  لتحقيق  واأوروب����ا  اأملانيا  ال��رائ��دة  امل���وردة 

اال�سرتاتيجية الإ�سعاف دبي.
التي  االإبتكارات  من  جمموعة  على  الوفد  واطلع 
كبرية..  ب�سورة  العمل  قيمة  حت�سني  �ساأنها  م��ن 
واأج����رى م��ب��اح��ث��ات م��ع جم��م��وع��ة م��ن العار�سني 
ممن لهم خربات وا�سعة يف جمال ت�سنيع و تطوير 
كما   .. لها  التابعة  واالأن��ظ��م��ة  االإ���س��ع��اف  مركبات 
اللوج�ستي  الدعم  مركبات  يف  اجلديد  على  اطلع 

والطوارئ واإدارة االأزمات.
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اأخبـار الإمـارات

اأكادميية �سرطة دبي تربم اإتفاقية تعاون مع حرة بجبل علي 
•• دبي- وام: 

امل��رك��ز الدويل  ���س��رط��ة دب���ي ممثلة يف  اأك��ادمي��ي��ة  وق��ع��ت 
ل��اأم��ن وال�����س��ام��ة ICSS ام�����س ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون مع 
العاملية  ال�����س��رك��ة  يف  ممثلة  ع��ل��ي  بجبل  احل���رة  املنطقة 
اال�ست�سارية  اخل���دم���ات  جم���ال  يف  ل��ل��ت��ع��اون  ل���اأم���ن.. 
وال�سامة  وال�سحة  احل��رائ��ق  مكافحة  على  والتدريب 

املهنية واالإ�سعافات االأولية و�سامة االأغذية.
حممد  ال��دك��ت��ور  ال��ل��واء  �سعادة  بح�سور  االإتفاقية  وق��ع 
االأكادميية  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد  فهد  بن  اأحمد 

وال���ت���دري���ب - ك���ل م���ن ال��ع��م��ي��د ال���دك���ت���ور غ��ي��ث غامن 
حممد  وحممود  دبي  �سرطة  اأكادميية  مدير  ال�سويدي 
اإبن  واأك���د   . ل��اأم��ن  العاملية  يف  التنفيذي  امل��دي��ر  اأم���ني 
ف��ه��د اأه��م��ي��ة ت��ف��ع��ي��ل ال�����س��راك��ات ب���ني ال���دوائ���ر املحلية 
خدمات  تقدمي  بهدف  واخل��ا���س  احلكومي  للقطاعني 
اخلربات  تبادل  �سبل  تعزيز  اإط��ار  يف  وتعليمية  تدريبية 
القطاعني  ب��ني  والتعليمية  التدريبية  املنظومة  ودع��م 
اأن التوقيع ياأتي �سمن  احلكومي واخلا�س. م�سريا اإىل 
لاإرتقاء  ال���دوؤوب  و�سعيها  املتوا�سلة  االأكادميية  جهود 
ومواكبة  عاملية  م�ستويات  اإىل  االأمني  العمل  مبنظومة 

التي  ال�ساملة  احل�سارية  والنه�سة  العمراين  للتو�سع 
العامة  القيادة  ت�سهدها الدولة ترجمة لروؤى وتطلعات 
اإن  ال�سويدي  العميد غيث  ل�سرطة دبي. من جهته قال 
اإىل رفع كفاءة وتنمية وتطوير  توقيع االتفاقية يهدف 
العاملني  وت��اأه��ي��ل  التدريبية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  م��ه��ارات 
من  لتمكينهم  متقدمة  دورات  ت��وف��ري  خ��ال  م��ن  فيها 
اأ�س�س  وف���ق  ع��ال��ي��ة  واح��رتاف��ي��ة  مبهنية  م��ه��ام��ه��م  اأداء 
ا�ستكماال  دوليا  مهنية منهجية معتمدة  وقواعد  علمية 
وبث  واال���س��ت��ق��رار  االأم���ن  ب�سط  يف  االأم��ن��ي��ة  للمنظومة 

الطماأنينة يف جمتمع دولة االإمارات .

�ضمن اإطار »عام اخلري« و حتت �ضعار » �ضارك يف �ضقياهم«

بلدية مدينة اأبوظبي توزع املياه والع�سائر على العمال يف منطقة م�سفح

يف تاريخ الإمارات وتراثها وعاداتها ويف علم الأن�ضاب

الأر�سيف الوطني يعيد تاأهيل ركنه يف كيدزانيا ويدعمه بالألعاب التفاعلية والأفالم املعرفية 

•• اأبوظبي -الفجر:

بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ملبادرة  االإن�سانية  واملبادئ  للقيم  جت�سيداً 
زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، باعتبار عام 2017 عاماً للخري، 
مبادرة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية   – والنقل  البلدية  ال�����س��وؤون  دائ���رة  اأطلقت 

خريية ان�سانية حتت �سعار » �سارك يف �سقياهم« ا�ستهدفت العمال يف منطقة 
اأبوظبي على  اإط��ار حر�س بلدية مدينة  املبادرة �سمن  م�سفح. وتاأتي هذه 
تنظيم فعاليات جمتمعية ومبادرات اإن�سانية من �ساأنها تعزيز قيم التعاون 
والتكافل بني اأفراد املجتمع، وجت�سيداً للقيم االإن�سانية التي حتر�س عليها 
البلدية ودعمها لكافة االأفراد والفئات، ال�سيما فئة العمال التي تعد مكون 

مدينة  بلدية  وزع��ت  االإط����ار،  ه��ذه  ويف  املجتمع.  يف  فعال  وعن�سر  رئي�سي 
 300 على  والع�سائر  املياه  لاألبان«  »ن��ادك  �سركة  مع  بالتعاون  اأبوظبي 
بهدف  وذل��ك  م�سفح،  مبنطقة  االإن�سائية  املواقع  يف  املنت�سرين  العمال  من 
، ومن  اآث��ار العط�س  اأوق��ات العمل من  اإ�سعادهم والتخفيف عنهم يف خال 
ت��اأت��ي �سمن  االإن�سانية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  البلدية  واأك���دت  ال�سم�س.    ح���رارة 

مبادرات عام اخلري، وانطاقاً من حر�س النظام البلدي على دعم املبادرات 
يف  اخلريية  االإن�سانية  امل��ب��ادرات  ه��ذه  ودع��م  اإط��اق  اأن  ونوهت  املجتمعية، 
اإ�سعاد �سرائح  اأولوياتها، وانها تعمل دائماً بهدف  �سلب اهتماماتها و�سمن 
يف  العطاء  ون�سر  اخل��ري  ب��ذور  لغر�س  اأف���راده  كافة  مع  والتوا�سل  املجتمع 

نفو�س اجلميع، ودعم العمل اخلريي اأينما كان.

•• دبي-الفجر:

العاملية  االأط��ف��ال  ال��وط��ن��ي يف مدينة  االأر���س��ي��ف  رك��ن  �سهد 
وحتديثاً  نوعية  نقلة  دب��ي  كيدزانيا  الرتفيهية  التعليمية 
تفاعلية  ب��اأج��ه��زة  وت��زوي��ده  امل��ك��ان  بتاأهيل  متثل  ج��وه��ري��اً، 
تعتمد اإث����راء ال��زائ��ر ب��امل��ع��رف��ة وت��ع��زي��ز ال��ذك��اء ع��ن طريق 
اللعب والتجربة واملرح واملتعة، وجاء تاأهيل املكان على �سوء 

احتياجات الزوار واقرتاحاتهم.
تاأ�سي�سه  منذ  كيدزانيا  يف  الوطني  االأر���س��ي��ف  رك��ن  وي�سهم 
احل�ساري  ب��االإرث  اجلديد  اجليل  بتعريف   2013 عام  يف 
العظام،  وقادتها  املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  والثقايف 
الوالء  وتعزيز  الوطنية،  بالهوية  االإح�سا�س  تعميق  وعلى 
واالن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن، واإع�����داد امل��واط��ن ال�����س��ال��ح ال��ق��ادر على 
البذل والعطاء. وقد �سمل تاأهيل ركن االأر�سيف الوطني يف 
الكفيلة  التفاعلية  االألعاب  من  بالعديد  وتعزيزه  كيدزانيا 

االألعاب  وحت��ق��ق  االأط����ف����ال،  ل���دى  امل���ع���ريف  ال���ذك���اء  بتنمية 
التوا�سل  من  م��زي��داً  الوطني  االأر�سيف  رك��ن  يف  التفاعلية 
بني االأطفال واأولياء اأمورهم، ولعل اإعداد “�سجرة العائلة” 
الطفل  ي�ستطيع  اإذ  التفاعلية؛  االأل��ع��اب  مقدمة  يف  ت��اأت��ي 
التدّرب على اإن�ساء “�سجرة العائلة” اخلا�سة به عرب اإدخال 
البيئة  م��ن  امل�ستوحاة  والتطبيقات  والت�ساميم  البيانات 
االإماراتية، وهذه التجربة املمتعة ترثي معرفة الطفل بعلم 
التفاعلية  اللعبة  هذه  اأهمية  من  يزيد  وما  لديه،  االأن�ساب 
فيها  امل��ع��ارف  جميع  اأن  الوطني  االأر�سيف  رك��ن  يف  وغريها 
االأر�سيف  رك��ن  وي��ع��ر���س  واالإجن��ل��ي��زي��ة.  العربية  باللغتني 
اإعداده  مت  تعليمياً  فيلماً  درج��ة   360 �سا�سة  على  الوطني 
وت�����س��وي��ره ب��ال��ت��ع��اون ب��ني االأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي ون���ادي تراث 
االإمارات، ويعّرف الفيلم الزائر باإرث دولة االإمارات العربية 
املتحدة وتاريخها العريق عرب �سل�سلة تعليمية توثق تاريخ 
التي كان ميار�سها  البحرية  املهن  الدولة مبا يت�سمنه من 

اأبناء املجتمع البحري يف االإم��ارات قبل فرتة النفط، مثل: 
التقليدية،  بالطرق  ال�سمك  و�سيد  ال��ل��وؤل��وؤ،  على  الغو�س 
ويتناول الفيلم اأي�ساً االألعاب ال�سعبية يف االإمارات، والعادات 
والتقاليد، وتراث الرب والبحر، وال�سحة والتعليم يف املجتمع 
االإماراتي القدمي، ومقارنة جميع اجلوانب التي �سبق ذكرها 
االإم����ارات يف ظل  دول��ة  ا�ستطاعت  ال��ذي  ال��زاه��ر  باحلا�سر 
اأرا�سيها.  واملقيمني على  ل�سعبها  قيادتها احلكيمة حتقيقه 
بنظام  الوطني يف عامل كيدزانيا  االأر�سيف  ومت تزويد ركن 
�سوراً  بوا�سطتها  ال��زائ��ر  يلتقط  التي  اخل�سراء  ال�سا�سات 
والقاع  واحل�سون  ل��اآث��ار  افرتا�سية  زي���ارات  يف  تذكارية 
اإىل ركن االأر�سيف الوطني يف  وهذا ما يجعل زيارة الطفل 

كيدزانيا ثروة معرفية ورحلة تبقى خالدة يف ذاكرته.
اجلدير بالذكر اأن ركن االأر�سيف الوطني يف كيدزانيا – دبي 
حوايل   2017 اجل��اري  العام  من  يونيو  حتى  ا�ستقبل  قد 

تعليمية. موؤ�س�سة   1500 وقرابة  زائر  األف   64

الهالل الأحمر الإماراتي يوا�سل توزيع امل�ساعدات الغذائية على الأ�سر الفقرية ب�سحراء ح�سرموت
•• ح�رضموت-وام: 

االإن�سانية  امل�ساعدات  توزيع  ام�س  االماراتي  االأحمر  الهال  هيئة  وا�سلت 
الدخل  وذوي  ال��ف��ق��رية  واالأ���س��ر  اخل��ا���س��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  على  العاجلة 

املحدود ب�سحراء ح�سرموت اليمنية.
ويف هذا ال�ساأن وزعت هيئة الهال االأحمر االإماراتي 3500 �سلة غذائية 
ع��ل��ى اأه����ايل م��دي��ري��ت��ي رم���اه وث��م��ود ب�����س��ح��راء ح�����س��رم��وت وذل���ك يف اإطار 
دولة  تبذلها  ال��ت��ي  االغ��اث��ي��ة  واجل��ه��ود  اأطلقتها  ال��ت��ي  االإن�����س��ان��ي��ة  حملتها 

والتخفيف من  اليمن  االأ�سقاء يف  مل�ساعدة  �سعيد  اأك��رث من  على  االم���ارات 
معاناتهم وحت�سني ظروفهم املعي�سية واالقت�سادية.

واأكد حممد املهريي رئي�س فريق الهال االأحمر االإماراتي بح�سرموت اأن 
توزيع هذه امل�ساعدات االإغاثية ياأتي تلبية الحتياجات االأهايل وتطبيع حياة 
اخلدمية  املجاالت  يف  خا�سة  �سعبة  اقت�سادية  اأو�ساعا  تعاين  التي  االأ�سر 

واالإن�سانية كافة.
و عرب عن حر�س الهيئة على موا�سلة تنفيذ هذه امل�ساريع االإن�سانية واإدخال 
امل�ساعدات االإغاثية لت�سل اإىل كل املواطنني املحتاجني يف خمتلف مديريات 

االأخوة  ل��روح  وجت�سيدا  اليمن  بها  مت��ر  التي  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  ح�سرموت 
والت�سامن معهم.

و لفت املهريي اإىل اأن الهيئة �ستوا�سل توزيع امل�ساعدات يف جميع مديريات 
ح�سرموت على م�ستحقيها بهدف التخفيف من معاناتهم.

من جانبه اأ�ساد حممد املنهايل ع�سو املجل�س املحلي بح�سرموت بدور هيئة 
الهال االحمر االماراتي يف حت�سني م�ستوى املعي�سة لدى �سكان ال�سحراء 
من خال تقدميها امل�ساعدات االن�سانية امل�ستمرة الأهايل �سحراء ح�سرموت 
اأرج��اء حمافظة ح�سرموت  اأن الب�سمات االإماراتية الوا�سحة يف  الفتا اىل 

وخمتلف املحافظات املحررة ال ميكن ن�سيانها خ�سو�سا اأنها جاءت يف ظروف 
�سعبة كانت تعي�سها املحافظة جراء االأحداث االأخرية.

واأعرب االأهايل من جانبهم عن �سكرهم وتقديرهم لدولة االإمارات قيادة و 
حكومة و�سعبا على تقدمي امل�ساعدات االإن�سانية التي جاءت يف وقتها نظرا 

لرتدي االأو�ساع االقت�سادية يف الباد.
بوادي  االإماراتي  االأحمر  الهال  م�ساريع  م�سرف  امل�ساعدات  توزيع  ح�سر 
باملديريات  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال�سخ�سيات  م��ن  وج��م��ع  ح�����س��رم��وت  و���س��ح��راء 

امل�ستهدفة.
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اأخبـار الإمـارات
الثانوية املدار�ض  لطالب  ال�سيفي  التدريب  برنامج  اأبوظبي” يطلق  كلينك  “كليفالند 

•• اأبوظبي-وام:

الرعاية  م��راف��ق  اأح��د   - اأبوظبي”  كلينك  “كليفاند  م�ست�سفى  اأط��ل��ق 
ال�سحية التابعة ل�سركة مبادلة لا�ستثمار - برنامج التدريب ال�سيفي 

لطاب املدار�س الثانوية من جميع االإمارات.
ويوفر الربنامج للم�ساركني فر�سة التعرف على العمل يف جمال الرعاية 
الرعاية  ق��ط��اع  تطوير  يف  امل�ساهمة  ب��ه��دف  وذل���ك  كثب  ع��ن  ال�سحية 

ال�سحية يف الدولة و�سمان ا�ستدامته.
فعاليات  املت�سمن يف  بالتعاون مع م�سروع مهنتي  الربنامج  وياأتي هذا 
الفر�سة  يوفر  الذي  للتعليم  اأبوظبي  ملجل�س  التابع  مميز”  “�سيفنا 

ل��ن��ح��و 100 ط��ال��ب اإم���ارات���ي ل��ان��خ��راط يف ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل م��ن خال 
ممار�سة اأمناط العمل الوظيفي على الواقع �سمن خمتلف االإدارات يف 
جهات تابعة حلكومة اأبوظبي وذلك بهدف اإك�سابهم املهارات ال�سرورية 
للحياة العملية يف امل�ستقبل. وت�سم الدفعة االأوىل من منت�سبي برنامج 
التدريب ال�سيفي يف م�ست�سفى “كليفاند كلينك اأبوظبي” 40 طالبا 
- 35 طالبا اإماراتيا و5 طاب وافدين من خمتلف املدار�س احلكومية 

واخلا�سة يف الدولة.
الطلبة  خالها  يتنقل  اأ�سبوعني  ملدة  ال�سيفي  التدريب  برنامج  وميتد 
عرب 13 ق�سما خمتلفا من اأق�سام امل�ست�سفى للتعرف على ظروف العمل 
واكت�ساف  االإداري��ة  والوظائف  والتمري�س  وال�سيدلة  الطب  يف وظائف 

جماالت العمل التي يف�سلونها يف قطاع الرعاية ال�سحية.
امل�سادف  االأح��د  اأبوظبي” ي��وم  كلينك  “كليفاند  م�ست�سفى  يف  واأق��ي��م 
16 يوليو حفل اإطاق برنامج التدريب ال�سيفي ح�سره حممد �سامل 
الظاهري املدير التنفيذي لقطاع العمليات املدر�سية يف جمل�س اأبوظبي 
للتعليم وعدد من امل�سوؤولني يف املجل�س. ورحب الظاهري بطاب الدفعة 
االأوىل من امل�ساركني يف الربنامج موؤكدا اأن هذا العدد الكبري من الطلبة 
الراغبني يف امل�ساركة يبعث الكثري من التفاوؤل مب�ستقبل قطاع الرعاية 
ال�سحية يف الدولة. من جانبه قال يا�سر عبيد رئي�س املوارد الب�سرية يف 
كليفاند كلينك اأبوظبي ان زيادة اأعداد املواطنني االإماراتيني الراغبني 
يف العمل يف قطاع الرعاية ال�سحية ي�ساهم يف حتقيق اال�ستدامة يف هذا 

القطاع على املدى الطويل وحت�سني م�ستوى ال�سحة يف االإمارات ب�سكل 
عام. وي�سعى م�ست�سفى كليفاند كلينك اأبوظبي من خال توفري برامج 
وتوعيتهم  وال��واف��دي��ن  االإم��ارات��ي��ني  ال�سباب  ت�سجيع  اإىل  كهذه  تدريب 
التخاذ م�سارات مهنية يف جماالت الطب وال�سيدلة والتمري�س واالإدارة 

ليكونوا م�ستعدين للعمل يف هذا القطاع م�ستقبا .
عاملي  التخ�س�سات  متعدد  م�ست�سفى  اأبوظبي  كلينك  كليفاند  ويعد 
للرعاية  مبادلة  ل�سبكة  التابعة  االأخ��رى  املرافق  مع  وي�ساهم  امل�ستوى 
ال�سحية يف تلبية احتياجات الرعاية ال�سحية املتزايدة يف اإمارة اأبوظبي 
ويلتزم بتقدمي اأعلى م�ستويات الرعاية ال�سحية التي تقوم على اجلودة 

والتميز و�سامة املر�سى.

ويل عهد عجمان ي�ستقبل قن�سل عام فرن�سا
•• عجمان-وام:

ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�����س��ي��خ  �سمو  ا�ستقبل 
جمدي  �سعادة  ام�س  ال��دي��وان  يف  مبكتبه  عجمان  عهد 
لل�سام  ق��دم  ال��ذي  فرن�سا  جمهورية  ع��ام  قن�سل  عابد 
ع��ل��ى ���س��م��وه. ورح����ب ���س��م��و ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان خال 
التوفيق  له  متمنيا   .. الفرن�سي  العام  بالقن�سل  اللقاء 
وال�سداد يف تعزيز اأوا�سر التعاون امل�سرتك بني البلدين 

ال�سديقني على خمتلف امل�ستويات.
وا�ستعر�س �سموه خال اللقاء عاقات التعاون الثنائية 
القائمة بني اجلانبني وتبادل االأحاديث التي من �ساأنها 

اأن تعززها و�سبل توطيدها ملا فيه م�سلحة ال�سعبني.
�سعادته  الفرن�سي عن  العام  القن�سل  اأع��رب  من جانبه 
م�����س��ي��دا مب��ك��ان��ة وعمق   .. ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ب��ل��ق��اء ويل 
عامة  االإم����ارات  دول��ة  ت�سهده  ومب��ا  الثنائية  العاقات 

وعجمان خا�سة من نه�سة ح�سارية يف امليادين كافة.
�سعيد  ب��ن  ماجد  الدكتور  ال�سيخ  معايل  اللقاء  ح�سر 
عجمان  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  دي���وان  رئي�س  النعيمي 
و�سعادة عبداهلل اأمني ال�سرفا امل�ست�سار يف ديوان احلاكم 
و�سعادة  ال��دي��وان  م��دي��ر  النعيمي  را���س��د  و���س��ع��ادة حمد 
وع��دد من  الديوان  نائب مدير  املطرو�سي  �سيف  �سامل 

وكبار امل�سوؤولني.

خدمة حافالت جمانية بديلة ب�سبب اإغالق اخلط الأحمر 
للمرتو بني حمطتي اأبراج بحريات جمريا وابن بطوطة

•• دبي -وام:

العامة  املوا�سات  موؤ�س�سة  تطلق 
ال����ط����رق وامل����وا�����س����ات  يف ه���ي���ئ���ة 
للحافات  جم��ان��ي��ا  دائ���ري���ا  خ��ط��ا 
كخدمة بديلة لنقل الركاب ب�سبب 
االإغاق اجلزئي لل�سكة احلديدية 
مل�����س��ار اخل���ط االأح��م��ر م��ن حمطة 
م��رتو اأب����راج ب��ح��ريات ج��م��ريا اإىل 
نهاية  يف  ب���ط���وط���ة  اب�����ن  حم���ط���ة 
وال�سبت  اجلمعة  “يومي  االأ�سبوع 
وذلك  اأ���س��اب��ي��ع   10 مل����دة  فقط” 
اب���ت���داء م���ن 28 ي��ول��ي��و اجل����اري 
امل��ق��ب��ل. وقال  اأك��ت��وب��ر   15 وح��ت��ى 
حم��م��د اأب���و ب��ك��ر ال��ه��ا���س��م��ي مدير 
االأعمال  وتطوير  التخطيط  اإدارة 
يف  العامة  امل��وا���س��ات  موؤ�س�سة  يف 
خدمة  ت�سغيل  �سيتم  اأن���ه  الهيئة 
جم��ان��ي��ة حل���اف���ات ���س��ري��ع��ة على 
خط دائري لتكون بديا عن خط 
املرتو بني حمطتي اأبراج بحريات 
جمريا وابن بطوطة الذي �سيغلق 
يومي  فقط  اأي  اأ���س��ب��وع  نهاية  ك��ل 
اأ�سابيع  اجلمعة وال�سبت وملدة 10 
بتنفيذ  ال�������س���روع  ب�����س��ب��ب  وذل������ك 
م�سروع  ال�ستكمال  اإن�سائية  اأعمال 

على  دائ���م���ا  حت���ر����س  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن 
املوا�سات  ركاب  احتياجات  تلبية 
اإىل  وت�سعى  دب��ي  اإم���ارة  يف  العامة 
ومميزة  متكاملة  خ��دم��ات  ت��وف��ري 

ملتعامليها الإ�سعادهم جميعا. 
ركاب  على  �سيتوجب  اأن��ه  واأو���س��ح 
حمطة  اإىل  امل���ت���ج���ه���ني  امل���������رتو 

م�سار 2020. 
واأ����س���اف اإن ال���ه���دف م���ن اإط���اق 
هذه اخلدمة هو تاأمني احتياجات 
املوا�سات  رك���اب  م��ن  املتعاملني 
دبي  م��رتو  ورك���اب  عموما  العامة 
املتنقلني بني املحطتني املذكورتني 
ع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���س الف��ت��ا اىل 

االإم��������ارات ل��ل�����س��راف��ة ال����ن����زول يف 
ب����ح����ريات جمريا  اأب��������راج  حم���ط���ة 
وركوب احلافات املجانية املتوفرة 
الرحلة  وم��ت��اب��ع��ة  للتنقل  ك��ب��دي��ل 
اب��ن بطوطة وم��ن ثم  اإىل حمطة 
لل�سرافة..  االإم���ارات  حمطة  اإىل 
اأم�����ا رك�����اب امل�����رتو امل��ت��ج��ه��ني اإىل 
النزول  فعليهم  الرا�سدية  حمطة 
يف حم��ط��ة اب����ن ب��ط��وط��ة ورك����وب 
احل�����اف�����ات امل���ج���ان���ي���ة امل���ت���وف���رة 
الرحلة  وم��ت��اب��ع��ة  للتنّقل  ك��ب��دي��ل 
اأب���راج بحريات  م��رتو  اإىل حمطة 
جمريا ومن ثم اإىل حمطة مرتو 
ال���را����س���دي���ة. واأك�����د اه��ت��م��ام هيئة 
اأعلى  واملوا�سات بتطبيق  الطرق 
م�����س��ت��وي��ات امل���رون���ة وال�����س��ه��ول��ة يف 
اجلماعي  النقل  �سبكة  ا�ستخدام 
يلبي  مب��ا  ال�سريعة  وا�ستجابتها 
خمتلف  م��ن  اجلمهور  احتياجات 
الراحة  �سبل  لهم  وي��وف��ر  ���س��رائ��ح 
احلاالت  يف  حتى  التنقل  و�سهولة 
اإجراء  ت�ستدعي  التي  اال�ستثنائية 
ت��غ��ي��ريات ع��ل��ى االأر�������س وه����ذا ما 
اإل���ي���ه روؤي�����ة ه��ي��ئ��ة الطرق  ت��ه��دف 
وامل���وا����س���ات م���ن خ����ال تقدمي 

للجميع”. و�سهل  اآمن  “تنقل 

وفد من موؤ�س�سة املوا�سالت العامة يزور دار رعاية امل�سنني يف عجمان
•• عجمان: الفجر

ت��راأ���س��ت ����س���ارة اأح���م���د احل��و���س��ن��ي رئ��ي�����س ف��ري��ق جلنة 
»موا�سات اخلري« وفدا من موؤ�س�سة املوا�سات العامة 
تفاعل  على  بناء  عجمان  يف  امل�سنني  رعاية  دار  ل��زي��ارة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ب��ادرة  مع  املوؤ�س�سة 
اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، باإعان عام  زايد 

للخري. عاما   2017
اأن الزيارة تاأتي يف �سياق الدور  واأك��دت �سارة احلو�سني 
املجتمعي ملبادرة »موا�سات اخلري« ومن منطلق اأهمية 
تعزيز التوا�سل مع املراكز الداعمة لرعاية فئة امل�سنني 
مبد ج�سور التعاون وك�سر احلياة الروتينية بالن�سبة لهم 
وادخال البهجة وال�سرور على قلوبهم الطيبة وعرفانا 
حياتهم  م��دار  على  بذلوها  التى  باجلهود  املجتمع  من 
جتاه  بهم  امل��ن��وط  ال���دور  اأدوا  ق��د  ان��ه��م  حيث  العملية 
ا�سعادهم  �سبيل  يف  يتكاتف  ان  اجلميع  وعلى  املجتمع 

ال��ت��ح��اور معهم واال���س��ت��ف��ادة م��ن خرباتهم  م��ن خ��ال 
�سرورة  اإىل  م�سرية  لديهم،  االم��ل  روح  وب��ث  احلياتية 
على  اخلريية  املجاالت  يف  التطوعي  العمل  دور  تفعيل 
اجندة  بو�سع  احلكومية  وال��دوائ��ر  املوؤ�س�سات  م�ستوى 
عام اخلري  املختلفة متا�سيا مع  الرعاية  ملراكز  زي��ارات 
ب�سكل  الدولة  يف  والتطور  التنمية  م�سرية  يخدم  ومبا 

عام واإمارة عجمان ب�سفة خا�سة. 
�سامل  حمدة  اخل��ري  موا�سات  وف��د  ا�ستقبال  يف  وك��ان 
اعربت  والتي  امل�سنني  رعاية  دار  ع��ام  مدير  ال�سام�سي 
عن �سعادتها باهتمام موؤ�س�سة املوا�سات العامة بزيارة 
فئة مهمة من املجتمع ينبغي على اجلميع االحتفاء بها 
وتقديرها ملا قدمته من جهد لتنمية املجتمع على مدار 
اطراف  تبادل  ال��زي��ارة  خ��ال  وج��رى  م�سرية حياتهم. 
الوفد  ث��م وزع  امل�سنني،  رع��اي��ة  دار  ن���زالء  م��ع  احل��دي��ث 
الهدايا على املقيمني يف الدار، والذين عربوا بدورهم 

عن بالغ �سكرهم ملوؤ�س�سة املوا�سات العامة.

جامعة عجمان متنح خ�سما 30 % للطلبة اجلدد يف برنامج الدبلوم املهني يف التدري�ض

موا�سات للدار�سني يف الربنامج 
اإىل خمتلف اإمارات الدولة.

•• عجمان ـ الفجر 

اأعلنت جامعة عجمان عن منحها 
للطلبة   30% ب��ن�����س��ب��ة  خ�����س��م��ا 
برنامج  يف  امل���ل���ت���ح���ق���ني  اجل�������دد 
الذي  التدري�س  يف  املهني  الدبلوم 
والعلوم  ال��رتب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  ت��ط��رح��ه 
االأ���س��ا���س��ي��ة وذل���ك ب���دءا م��ن العام 
-2017 احل��������ايل  االأك�������ادمي�������ي 

العايل،  التعليم  ���س��وؤون  والتعليم، 
انطاق  وم���ن���ذ  اأن�����ه  اإىل  م�����س��ريا 
 1252 ت��خ��ري��ج  �سهد  ال��ربن��ام��ج 
الدكتور  واأو���س��ح  ومعلمة.  معلما 
عجمان  ج���ام���ع���ة  اأن  ال���ق���ط���اون���ة 
تناف�سية  باأ�سعار  الربنامج  تطرح 
م���ق���ارن���ة ب��ب��اق��ي اجل���ام���ع���ات على 
متيزها  م����ع  ال�����دول�����ة،  م�������س���ت���وى 
املخرجات.  وك��ف��اءة  االأداء،  بجودة 

اأكد  ال��رتب��وي.  البحث  ومنهجية 
رئي�س  القطاونة،  �سامي  الدكتور 
بكلية  ال���رتب���وي���ة  ال���ع���ل���وم  ق�����س��م 
ال��رتب��ي��ة وال��ع��ل��وم االأ���س��ا���س��ي��ة، اأن 
اجلامعة تطرح هذا الربنامج منذ 
2010 وبهذا تكون جامعة  العام 
ع��ج��م��ان م��ن اأوائ����ل اجل��ام��ع��ات يف 
الدولة التي تطرح هذا الربنامج، 
الرتبية  وزارة  م���ن  م��ع��ت��م��د  وه���و 

املزّودة  امل�سغر  التعليم  خمتربات 
ب����اأح����دث ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م. كما 
عطلة  يف  �ستكون  امل��ح��ا���س��رات  اأن 
ن��ه��اي��ة االأ���س��ب��وع. وج��دي��ر بالذكر 
خ�سما  خ�س�ست  ق��د  اجلامعة  اأن 
للمدار�س   5% م��ق��داره  اإ���س��اف��ي��ا 
اأو  معلما   25 منها  ي�سّجل  ال��ت��ي 
املهني  ال��دب��ل��وم  ب��رن��ام��ج  اأك����رث يف 
اجلامعة  توفر  كما  التدري�س،  يف 

الربنامج  ه��ذا  وي��ه��دف   .2018
حملة  م��ن  اخلريجني  تاأهيل  اإىل 
ال��ب��ك��ال��وري��و���س مم��ن ي��رغ��ب��ون يف 
االل���ت���ح���اق مب��ه��ن��ة ال��ت��دري�����س؛ اإذ 
باملعرفة  املتعلمني  الربنامج  ي��زّود 
املناهج  يف  ال���رتب���وي���ة  وامل�����ه�����ارات 
والقيا�س  ال���ت���دري�������س  وط�����رائ�����ق 
الرتبوي  النف�س  وعلم  والتقومي 
وت���ق���ن���ي���ات ال���ت���ع���ل���ي���م احل���دي���ث���ة، 

وبنّي اأن الربنامج يتاألف من 24 
الدرا�سة  لغة  واأن  معتمدة،  �ساعة 
هي العربية، عدا م�ساقات طرائق 
االإجنليزية، وتقنية  اللغة  تدري�س 
والعلوم.  والريا�سيات،  املعلومات 
اأن  اإىل  ���س��ام��ي  ال���دك���ت���ور  واأ�����س����ار 
الدبلوم  ب��رن��ام��ج  يف  امل��ح��ا���س��رات 
على  تعتمد  ال��ت��دري�����س  يف  امل��ه��ن��ي 
اأحدث  با�ستخدام  الن�سط  التعّلم 

 

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية االأهلية 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 االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

فقدان �سهادةاأ�سهم
تعلن ال�سيدة/ عائ�سة عبد اهلل ح�سن الزعابي )اإماراتية 
اجلن�سية( عن فقدان �سهادة اأ�سهم �سادرة من )الواحة 
ع��ل��ى من  ���س��ه��م   )7.530( اال���س��ه��م  ع����دد  ك��اب��ي��ت��ال( 
او  اع���اه  امل���ذك���ورة  لل�سركة  ت�سليمها  ب��رج��اء  ي��ج��ده��ا 
رقم  االت�سال على  او  �سرطة..   ت�سليمها الأق��رب مركز 

م�سكورا   0502133600

فقدان جواز �سفرت
اق��ارب علي  املدعو /  فقد 
باك�ستان   ، ن��زي��ر  حم��م��د 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1804141( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 052/7160949

فقدان جواز �سفرت
مافيلني   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اي�������س���ت���ي���م���ادا ج����وت����ريي����ز ، 
جواز   - اجلن�سية  الفلبني 
�سفره رقم )8872728( 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������س����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 050/6899887

فقدان جواز �سفرت
اك����ا�����س   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
الهند   ، الل  رام  دي������ب 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )4229432( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 052/9317035

فقدان جواز �سفرت
ت�����ريون  امل�����دع�����و /  ف���ق���د 
جونزاجا مابا�سا ، الفلبني  
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )0568899( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 056/8174145

فقدان جواز �سفرت
علي  احمد   / املدعو  فقد 
الهند     ، ���س��ك��ن��در  حم��م��د 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )5049690( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/4180555

الإمارات ت�سارك يف اأعمال الدورة ال�42 للجنة الدائمة حلقوق الإن�سان العربية بالقاهرة
•• القاهرة-وام:

 42 ال���  ال��دورة  اأعمال  ت�سارك دول��ة االإم���ارات العربية املتحدة يف 
ل��ل��ج��ن��ة ال��ع��رب��ي��ة ال���دائ���م���ة حل��ق��وق االن�������س���ان ال��ت��ي ب�����داأت ام�س 
باجلامعة العربية وت�ستمر اأربعة اأيام لبحث �سبل وقف االنتهاكات 

اال�سرائيلية بالقد�س واالأرا�سي الفل�سطينية .
م�سائل  ق�سم  رئي�س  احلمادي  مبارك  حممد  مبارك  الدولة  مثل 

حقوق االإن�سان بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل.
مب�ساركة  اللجنة  رئي�س  �سموط  اأجم��د  الدكتور  االجتماع  تراأ�س 
االأع�ساء  ال��ع��رب��ي��ة  ب���ال���دول  االن�������س���ان  ح���ق���وق  ادارات  م���دي���ري 

باجلامعة.

ب��ن��ود رئ��ي�����س��ي��ة يف م��ق��دم��ت��ه��ا الت�سدي  وت��ن��اق�����س ال��ل��ج��ن��ة ت�����س��ع��ة 
العربية  االأرا���س��ي  فى  االن�سان  حلقوق  اال�سرائيلية  لانتهاكات 
واملعتقلني  االأ�سرى  �سد  االإ�سرائيلية  االنتهاكات  وف�سح  املحتلة 
العرب يف ال�سجون االإ�سرائيلية وجثامني ال�سهداء الفل�سطينيني 
مبقابر  االإ�سرائيلية  االحتال  �سلطات  لدى  املحتجزين  والعرب 
االأرقام ومناق�سة ق�سية االإرهاب وحماية حقوق االن�سان والتدابري 
الق�سرية االنفرادية واآثارها ال�سلبية على التمتع بحقوق االن�سان 
يف جمهورية ال�سودان باالإ�سافة اىل م�سروع االإعان العربي املعتق 
تعزيز  فى  املجتمع  وهيئات  واجلماعات  االف��راد  وم�سئولية  بحق 
متابعة  جانب  اإىل  االأ�سا�سية  واحل��ري��ات  االن�سان  حقوق  وحماية 
مواقف الدول العربية من الت�سديق على امليثاق العربي حلقوق 

االن�سان . واأكد » �سموط » اأن املنطقة متر بظروف ا�ستثنائية ما 
يتطلب االرتقاء اىل م�ستوى التحديات والتعامل معا من الناحية 
احلقوقية . م�سددا على اأهمية ت�سافر اجلهود العربية للت�سدي 
االحتال  �سلطات  قبل  م��ن  املرتكبة  االإن�����س��ان  حقوق  النتهاكات 
ال�سهيوين �سد اأبناء ال�سعب الفل�سطيني باالأرا�سي املحتلة ب�سفة 

عامة والقد�س واالأق�سى ب�سفة خا�سة .
وقال : نحن اأمام م�سهد ال ي�سر البال فيما يتعلق مبنع امل�سلني 
غري  اأم��ر  وه��و  االق�سى  امل�سجد  اىل  الو�سول  من  الفل�سطينيني 
ان�ساين وغري اأخاقي اإىل جانب كونه غري قانوين ويتعار�س مع 
وال�سعائر  العبادة  حق  واأن  خا�سة  ال�سلة  ذات  الت�سريعات  جميع 

الدينية اأحد احلقوق االأ�سا�سية يف مبادئ حقوق االإن�سان .

االإن�سان  حقوق  ممثلي  قبل  م��ن  حا�سمة  عربية  وقفة  اإىل  ودع��ا 
اأنواع  ك��ل  مت��ار���س  زال��ت  م��ا  التي  االإ�سرائيلية  املمار�سات  لف�سح 
اآالف  و���س��د  الفل�سطيني  ال�سعب  اأب��ن��اء  �سد  واالج����رام  ال��ع��دوان 
االإحتال  �سجون  يف  وال��ع��رب  الفل�سطينيني  واملعتقلني  االأ���س��ري 
و57  طفل  و700  اأ���س��ري  اآالف  �سبعة  ح��واىل  ع��دده��م  بلغ  حيث 

امراأة يف �سجون االحتال .
واأ�سار اإىل اأن اللجنة �ستناق�س اأي�سا االإ�سرتاتيجية العربية حلقوق 
االإن�سان فى �سوء ماحظات الدول العربية عليها متهيدا لرفعها 
االأ�سرار  مناق�سة  جانب  اإىل  الإق��راره��ا  العرب  اخلارجية  ل���وزراء 
االإن�سان  حقوق  على  االأمريكية  االقت�سادية  للعقوبات  ال�سلبية 

بال�سودان .
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اأخبـار الإمـارات
اخليمة  براأ�ض  احلمراء  ال�سارة  جتاوز  انخفا�ض  % ن�سبة   44.7

•• راأ�س اخليمة -  الفجر 

املركزية  العمليات  عام  �سعيد احلميدي مدير  الدكتور حممد  العميد  اأكد 
جتاوز  عن  الناجتة  امل��روري��ة  املخالفات  اجمايل  اأن  اخليمة،  راأ���س  ب�سرطة 
بن�سبة  ملحوظاً  انخفا�ساً  حقق  ق��د  احل��م��راء،  ال�سوئية  االإ���س��ارة  وق��ط��ع 
العام اجلاري 2017م، وذلك مقارنة  من  االول  الن�سف  خال   44.7%
1580 خمالفة خال  املن�سرم، حيث مت ر�سد  العام  الفرتة من  ذات  مع 
خمالفة   870 ر�سد  مت  فيما  2016م،  املن�سرم  العام  من  االأول  الن�سف 
واآالآت  رادرات  بوا�سطة  وذل���ك  2017م،  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�سف  خ��ال 

بر�سد  ت��ق��وم  االإم�����ارة،  ط���رق  م��ن  ع���دد  يف  يف  تثبيتها  مت  رق��م��ي��ة،  ت�سوير 
املخالفات املرورية، يف حال جتاوز وقطع االإ�سارة احلمراء، وجتاوز ال�سرعات 
عند التقاطعات. واأو�سح مدير عام العمليات املركزية، اأنه يتم ر�سد وتوثيق 
بالتقنية  احلمراء  ال�سوئية  االإ�سارة  وقطع  املهلكة  ال�سرعة  معدالت  كافة 
الرقمية، وباآالت ت�سوير عالية اجلودة، بهدف �سبط وردع جميع مرتكبي 
مرة  ت��ك��راره��ا  م��ن  للحد  الرقمية،  بالتقنية  باال�ستعانة  امل��خ��ال��ف��ات،  ه��ذه 
اأخرى. وا�ساد العميد الدكتور احلميدي، بربامج ومبادرات التوعية االأمنية 
التي ينظمها فرع التوعية واالإعام املروري ب�سرطة راأ�س اخليمة، لتوعية 
م��ن خ��ال احلمات  االإ���س��ارة احل��م��راء،  اجلمهور بخطورة جت��اوز وقطع 

عرب  اجلمهور،  م��ع  والتوا�سل  التوعوية،  ال��ربو���س��ورات  وت��وزي��ع  امل��روري��ة، 
�سلطة  التوعوية، وفر�س  املرورية  الر�سائل  لن�سر  املختلفة  االإعام  و�سائل 
التى تعمل  املرورية احلثيثة،  راأ�س اخليمة  القانون، م�سيداً بجهود �سرطة 
الطرق،  اأمن  اإىل �سبط  الرامية  الداخلية  وزارة  اإ�سرتاتيجية  على تطبيق 
باحلفاظ على اأمن و�سامة اأرواح م�ستخدمي الطرق من خماطر ال�سرعات 
بالتقّيد  ال�سائقني  اإل��زام  ال�سوئية احلمراء، عرب  االإ�سارة  الزائدة، وجتاوز 
ال�سرعة  اأن  اإىل  الف��ت��اً  امل��روري��ة،  املخالفات  م��ن  للحد  امل��ح��ددة  بال�سرعات 
الزائدة عند قطع االإ�سارة ال�سوئية احلمراء تعد هي واحدة من اأهم عوامل 
احلوادث املرورية املهلكة التي تخّلف العديد من اخل�سائر املادية والب�سرية، 

كما توؤدي اإىل حدوث االإ�سابات البليغة نتيجة تغا�سي بع�س ال�سائقني غري 
امللتزمني، عن قوانني واأنظمة ال�سري واملرور، اأو اللوائح املرورية االإر�سادية، 
وع��ل��ي��ه ع��م��دن��ا اإىل و���س��ع اأج��ه��زة م��راق��ب��ة ال�����س��رع��ة ال������رادارات يف خمتلف 
التقاطعات، خا�سة احليوية منها والتي ت�سهد عادًة تدفق يف اأعداد املركبات 
الرادار  اجهزة �سبط  تركيب  ان جتربة  موؤكداً  ب�سرعات مرتفعة،  و�سريها 
وال�سرعة يف خمتلف تقاطعات االإمارة قد حققت جناحاً ملمو�ساً يف �سبط 
املخالفات املرورية املتمثلة يف خمالفات ال�سرعة الزائدة، وبالتايل احلد من 
حوادث قطع االإ�سارة ال�سوئية احلمراء، وذلك منذ اطاقها قبل عام، مما 

�ساهم يف تعزيز ال�سبط املروري واحلفاظ على �سامة االأرواح.

انطالق فعاليات الأ�سبوع الرابع مللتقى ال�سمالية ال�سيفي 2017
•• اأبوظبي-وام:

اأم�س  ال�سمالية  ج��زي��رة  ا�ستقبلت 
من  ط���ال���ب���ا   320 ن���ح���و  االول 
العني  و  اأبوظبي  ملراكز  املنت�سبني  
و ال�سمحة و الوثبة وذلك يف اإطار 
االأ�سبوع  من  االأول  اليوم  فعاليات 
ال�سيفي  ال�سمالية  مللتقى  ال��راب��ع 
ينظمها  ال���ت���ي   2017 ال���رتاث���ي 
ن���ادي ت���راث االإم������ارات حت��ت �سعار 
بتوجيهات   “ نرتقي  ب��ال��رتاث   “
ورع���اي���ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو 

رئي�س الدولة رئي�س النادي .
تو�سف  ال  التاميذ  فرحة  وكانت 
االأحام  اإىل جزيرة  وهم متجهني 
بعدما  البحري  اليخت  م��ن  على 
باجلزيرة  يحيط  م��ا  ك��ل  ���س��اه��دوا 

من طبيعة وجمال و�سحر .
برنامج  يف  ال��ن��ادي  اإدارة  وحر�ست 
�سغل  ي��ك��ون  اأن  االإ���س��ب��وع على  ه��ذا 
فراغ الطلبة باأن�سطة مميزة خا�سة 
مع  ي��ت��وازى  مب��ا  البحري  الن�ساط 
اأج�����واء ال�����س��ي��ف ال�����س��ائ��دة وتوفري 
االأحام  ج��زي��رة  يف  االأن�سطة  ه��ذه 
ويف  الرتاثية  وميادينها  مبرافقها 
للنادي  التابعة  املراكز  مقار  بع�س 
بح�سور  االه��ت��م��ام  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
امل�ساركني  ال��ط��ل��ب��ة  اأم�����ور  اأول����ي����اء 
املقدمة  الفعاليات  على  واالط���اع 
الأب���ن���ائ���ه���م وال���ت���ي ت�����س��م��ل حم���اور 
عديدة يف الرتاث والثقافة والفنون 
واالب���ت���ك���ار وال���ري���ا����س���ة وال����ع����ادات 
البحرية  ال�����س��ب��اح��ة  و  وال��ت��ق��ال��ي��د 
امل�سابقات  و  ال��رتاث��ي��ة  ال�سفينة  و 
تنظيم  و  وال���ث���ق���اف���ي���ة  ال���رتاث���ي���ة 

يف العادات والتقاليد .   وراأت اإدارة 
اإن�ساء  ت���راث االم�����ارات م��ن��ذ  ن���ادي 
جزيرة ال�سمالية  وحتى االآن وعرب 
ووطنية  وثقافية  تراثية  م�ساريع 
ميول  لديهم  الطلبة  اأن  م��ت��ع��ددة 
والربامج  الفعاليات  نحو  حقيقية 
ال���رتاث���ي���ة وال�����س��ع��ب��ي��ة وم�����ن هذا 
توجيهات  اإط����ار  يف  �سعت  املنطلق 
ال�سيخ  ���س��م��و  واإه���ت���م���ام  وح���ر����س 
اإىل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان 
املدر�سية  الطلبة  اإج���ازات  اإ�ستثمار 
ب�سورة مثالية لتدخلهم يف جتارب 
تكثيف  ع����رب  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
الربامج وتنويعها على نطاق وا�سع  
املدرو�سة  ال��ن�����س��اط��ات  اأن  وي���ب���دو 
ب��ع��ن��اي��ة و امل��ق��دم��ة ل��ه��م جن��ح��ت يف 
توثيق العاقة بني الطلبة وتراث 
ي��ب��دي اجل��م��ي��ع  من  وطنهم حيث 
اأم����ور فرحهم  م�����س��ارك��ني واأول���ي���اء 
بجميع  ل��ال��ت��ح��اق  وا���س��ت��ع��داده��م 
التي  الرتاثية  والربامج  امللتقيات 
ي��ن��ظ��م��ه��ا ال����ن����ادي وامل�����وزع�����ة على 
التطبيقية  ال���س��ي��م��ا  ال���ع���ام   م����دار 
واالبتكارية  كونها تام�س رغباتهم 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف ت��ع��ل��م ت����راث االأج�����داد 
يف  اإال  يتحقق  ال  مفتوح  ف�ساء  يف 
ال�سمالية املحمية الطبيعية النادرة 
.. كما جنحت اجلزيرة يف اأن تكون 
االأ�سرة  ب��ني  االأه����م  ال��و���س��ل  حلقة 
االم��ارات��ي��ة ون���ادي ت���راث االم���ارات 
اأبنائهم  املكر�سة خلدمة  مب�ساريعه 
خا�سة من خال هذا امللتقى الذي 
طاب  من  املزيد  يوميا  ي�ستقطب 
النا�سئة  م���ن  ال���وط���ن  وط���ال���ب���ات 
معادلة  حتقيق  اإط���ار  يف  وال�سباب 

االأ�سالة واملعا�سرة .

والزيارات  وال��رح��ات  املهرجانات 
امل����ي����دان����ي����ة ل�����اأم�����اك�����ن االأث�����ري�����ة 
الوطنية   وامل���وؤ����س�������س���ات  وامل���ت���اح���ف 
حتت مظلة برنامج “ اإعرف وطنك 
“ اإىل جانب اأن�سطة ممتعة و�سيقة 
وت��ع��ل��ي��م��ي��ة الإث��������راء وق�����ت ال���ف���راغ 
والهوية  االن���ت���م���اء  روح  وت���ع���زي���ز 
امل��رح مع  الوطنية وتوفري جو من 
    . وامل��ه��ارات  املعارف  وتنمية  التعلم 
باإطاق  االف��ت��ت��اح  ب��رن��ام��ج  ا�ستهل 
مناف�سات املهرجان املائي يف امل�سبح 
حتت  ال�سمالية  ب��ج��زي��رة  االأومل���ب���ي 
اأح���م���د احل��و���س��ن��ي رئي�س  اإ����س���راف 
ق�����س��م االأن�����س��ط��ة ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة يف 
من  طالبا   50 وم�ساركة  ال��ن��ادي 
ل�سعبة  ال��ت��اب��ع  االأ���س��ا���س��ي  ال��ف��ري��ق 

ال�سباحة ومراكز النادي .
ي��وم��ه االأول  امل��ه��رج��ان يف  و���س��ج��ل 

وي�ستهدف املهرجان معظم الفئات 
ال���ع���م���ري���ة وي�������س���م���ل ال���ع���دي���د من 
ال��ت��ي ت�سقل  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل���ه���ارات 
واإ�ستمل  وتنميها  الطلبة  م��واه��ب 
الفريق  مناف�سات  على  ال��ربن��ام��ج 
ال�سباحة  ري���ا����س���ات  يف  االأ���س��ا���س��ي 
احلرة و �سباحة الفرا�سة و �سباحة 

الظهر و �سباحة ال�سدر .
و������س�����ارك ال�������س���ب���اح���ون ال�����ه�����واة يف 
ع���ر����س امل����ه����ارات االأ����س���ا����س���ي���ة من 
تلقوها  ال���ت���ي  ال���ت���دري���ب���ات  خ����ال 
مثل ���س��رب��ات االأرج����ل واالأي����دي .. 
ا�سرف  ال��ت��ي  املناف�سات  واإ�ستملت 
جلنة  فيها  امل�����س��ارك��ني  تقييم  على 
حت���ك���ي���م ����س���م���ت ك����ا م����ن حممد 
و عبد  اإب��راه��ي��م جا�سم  و  امل��ده��ون 
الت�سفيات  بدء  على  اأ�سعد  الكرمي 
يف لعبة كرة املاء وتنظيم جمموعة 

الطالب  اأك���د  مت�سل  �سعيد  ع��ل��ى 
12 عاما  ول��ي��د احل���م���ريي  خ��ال��د 
االأ�سا�سي   ال���ف���ري���ق  اأع�������س���اء  م����ن 
يف  بامل�ساركة  �سعيد  اأن���ه  لل�سباحة 
م��ن��اف�����س��ات امل��ه��رج��ان واأو����س���ح اأنه 
بف�سل دعم النادي ومدربيه ح�سل 
بطولة  يف  ب��رون��زي��ة  ميدالية  على 
من  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
لل�سباحة  االإم�����ارات  اإحت���اد  تنظيم 
حرة  �سباحة  م��رت   200 �سباق  يف 
تتابع.. و قال : اأطمح للو�سول اإىل 

اأهم جائزة يف املهرجان .
وعرب الطالب علي ح�سن املرزوقي 
13 عاما عن �سعادته بامل�ساركة يف 
�سابقا  كنت  لقد   : وق��ال  امل��ه��رج��ان 
املزيد  وبعد  وال�سباحة  امل��اء  اأخ�سى 
خال  والتوجيهات  التدريبات  من 
امللتقى اأ�سبحت اأع�سق املاء وريا�سة 

ت����ف����اع����ا وا������س�����ح�����ا م������ن ج���ان���ب 
املناف�سات  واأن  �سيما  ال  املت�سابقني 
جت��ري على م�سبح هو االأح���دث يف 
منط  على  �سيد  وال���ذي  العا�سمة 
العمارة التقليدية بطول 50 مرتا 

وعر�س 25 مرتا .
ي�ستقطب  ال��ع��امل��ي��ة  ومب��وا���س��ف��ات��ه 
واملجرى  الطويل  املجرى  بطوالت 
اأما   .. امل��اء  كرة  لريا�سات  الق�سري 
عمق  وف��ق  ف�سمم  الرئي�س  امل�سبح 
فريق  ب��اإ���س��راف  م��رتي��ن  اإىل  ي�سل 
ي��ح��ت��وي على  ك��م��ا   .. م��ت��خ�����س�����س 
اإىل  متفرجا   530 ل�  يت�سع  م��درج 
ن����اد ���س��ح��ي و���س��ال��ة لياقة  ج��ان��ب 
بدنية و60 غرفة لتبديل املاب�س 
ومرافق عديدة توفر الراحة لكافة 
امل�ساركني يف البطوالت ،وال�سيوف 

والزوار والوفود الريا�سية .   

م����ن ����س���ب���اق���ات ال��ت��ي��ل��م��ات�����س على 
اإعتبار اأن ال�سباحة خا�سة يف ف�سل 
للرتويح  �سائع  من��ط  ه��ي  ال�سيف 
كونها  ع��ن  ف�سا  عاملية  وري��ا���س��ة 
اأج���ل حت�سني  م��ن  مت��اري��ن �سحية 

اللياقة البدنية والعقلية .
امل��ه��رج��ان الذي  و���س��ي��ت��م يف خ��ت��ام 
ي�ستمر ثاثة اأيام تكرمي الفائزين 
االأوىل مبيداليات  الثاثة  باملراكز 
ذه��ب��ي��ة وف�����س��ي��ة وب��رون��زي��ة يف كل 
لعبة من األعاب املهرجان كما �سيتم 
املتميزين  الطلبة  من  عدد  اإختيار 
لع�سوية  ل�سمهم  امل��ب��ت��دئ��ني  م��ن 
ال���ف���ري���ق االأ����س���ا����س���ي ال������ذي ميثل 
ال�سباحة  مناف�سات  يف  عادة  النادي 
داخل  تنظم  التي  املائية  واالأل��ع��اب 
الدولة وخارجها حتت مظلة اإحتاد 

االمارات لل�سباحة .    

ال�سباحة على وجه اخل�سو�س .
توا�سل  االف��ت��ت��اح��ي  ال��ي��وم  و���س��ه��د 
الريا�سات  يف  امل���ي���ادي���ن  ف��ع��ال��ي��ات 
وفرو�سية  ه���ج���ن  م����ن  ال���رتاث���ي���ة 
البحرية   ال����واج����ه����ة  ون�������س���اط���ات 
اأعد  ملدر�سة االم��ارات لل�سراع فيما 
للمنت�سبات ملركز ال�سمحة الن�سائي 
برنامج حافل ي�ستمل على رحات 
وزيارة  ف��رياري  اإىل عامل  ترفيهية 

اإىل مركز ال�سمحة ال�سحي .
التابع  العني  مركز  �سباب  يقوم  و 
للنادي بزيارة لق�سر املويجعي وهو 
مبقربة  �سيد  مميز  تاريخي  مبنى 
من الواحات منذ قرابة 100 عام 
من  االأوىل  ال�سنوات  يف  ب��ن��اوؤه  ومت 
ال�سيخ  ع��ه��د  ال��ع�����س��ري��ن يف  ال��ق��رن 
جانب  اإىل  االأول  خليفة  ب��ن  زاي���د 
تثقيفية   حما�سرة  اإىل  اال�ستماع  

»كيف تفكر خارج ال�سندوق« بالإمارات للتنمية �سرطة راأ�ض اخليمة املجتمعية حتذر من حوادث الغرق 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

نفذ فرع ال�سرطة املجتمعية مبركز 
ال�����س��ام��ل حملتني  امل��دي��ن��ة  ���س��رط��ة 
توعويتني حول �سيفنا با حوادث 
اأطلقتها  و االإجازة وال�سيف والتي 
فرتة  م��ع  ت��زام��ن��اً  م���وؤخ���راً  االإدارة 
ال�سيفية وازدياد  ال�سيف والعطلة 
اأعداد اجلمهور املقبلني على البحر 
للتخفيف من حرارة اجلو ، ف�سًا 
بكيفية  االأم���ور  اأول��ي��اء  ع��ن توجيه 
اأبنائهم  ف�����راغ  اأوق�������ات  ا���س��ت��غ��ال 
م��ن خ���ال اإدخ��ال��ه��م ب��ور���س عمل 
ودورات تدريبية مفيدة وحمايتهم 
ي�سرهم  ب���������س����يء  ال������وق������وع  م�����ن 
اأو�سح  حيث    . جمتمعهم  وي�سر 
ب����وروغ����ة مدير  ج���ا����س���م  ال��ن��ق��ي��ب 
ف���رع ال�����س��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة مبركز 
ال�سامل عن اخلطة  املدينة  �سرطة 
ال�سرطة  الإدارة  ال�ساملة  التوعوية 
اخليمة  راأ�����س  ب�سرطة  املجتمعية 
اأفرعها اجلغرافية مبراكز  بجميع 
املمتدة يف جميع  ال�ساملة  ال�سرطة 
اأنحاء اإمارة راأ�س اخليمة للحد من 
ال�سباحة  وخماطر  الغرق  ظواهر 
ال�سباحة  اأح����وا�����س  اأو  ال��ب��ح��ر  يف 
اأخذهم  دون  وامل���ن���ازل  ال��ف��ن��ادق  يف 

ال�سرتاطات ال�سامة .
دفعت  االإدارة  اأن  اإىل  م�������س���رياً 
ال�����س��رط��ة لن�سر  اأف��رع��ه��ا مب���راك���ز 
البحر  م��رت��ادي  وت��وج��ي��ه  التوعية 
املواطنني  لتحذير  ال�سواطئ  على 
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للتنمية  االإم�����ارات  جمعية  نظمت 
بعنوان  ع��م��ل  ور����س���ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
»ك��ي��ف ت��ف��ك��ر خ����ارج ال�����س��ن��دوق« يف 
الظيت  مب��ن��ط��ق��ة  اجل��م��ع��ي��ة  م��ق��ر 
ب����راأ�����س اخل���ي���م���ة  ، اإ����س���ه���ام���اً من 
اجلمهور  اك�������س���اب  يف  اجل���م���ع���ي���ة  
ا�ساليب التفكري االإبداعي يف جميع 
اأ. علياء  جم��االت احل��ي��اة، قدمتها  
م��درب��ه معتمدة يف  احل��رم��ي  احمد 
الذات  وت��ط��وي��ر  الب�سرية  التنمية 
وبح�سور 58 �سخ�سا من موظفي 
الدوائر املحلية واحلكومية  . وكانت 
الور�سة قيمة مبحتواها وح�سيلتها 
ذاته  الوقت  يف  وممتعة  املعلوماتية 
قدمت فيها املدربة مفهوم التفكري 
خارج ال�سندوق وهو اأن تفكر يف اأي 
م�سكلة تواجهها وكاأنك ل�ست طرفاً 
بها اخرج من ال�سندوق لتجد حًا 
للم�سكلة التي تعاين منها. والفرق 
والتفكري  االب���داع���ي  ال��ت��ف��ك��ري  ب��ني 
باالأمثلة  ذل���ك  ودع��م��ت  التقليدي 
املحا�سرة  ،  كما تطرقت  وامل��واق��ف 
اإىل اأهمية اإك�ساب اجلمهور مهارات 
واأ�����س����ال����ي����ب ال���ت���ف���ك���ري االإب�����داع�����ي 
ومهارات توظيف التفكري االإبداعي 
يف جميع جماالت احلياة فالطاقة 
توليد عدد كبري من  والقدرة على 
اأه��م مهارات  واالف��ك��ار من  البدائل 
ال��ت��ف��ك��ري االب���داع���ي وت��و���س��ع رقعة 
باالحتماالت  وال��ت��ف��ك��ري  اخل���ي���ال 

والعطلة ال�سيفية ، من جانبه نا�سد 
احليطة  توخي  ب�سرورة  املواطنني 
واحلذر واالنتباه الأبنائهم وجتنب 
اأماكن غري املخ�س�سة  ال�سباحة يف 

وجتنيبهم  وال�������س���واح  وامل��ق��ي��م��ني 
خماطر ال�سباحة .

م�سرياً اإىل اأن حوادث الغرق ظاهرة 
ال�سيف  ظ���ل  يف  خ��ا���س��ة  م��زع��ج��ة 

لها واتباع التعليمات للحفاظ على 
االأرواح ، و�سرورة متابعتهم للحالة 
اجلوية التي توؤثر على حالة البحر 

واالمواج.

بالتجاه  ال��ع��ق��ل  ينمي  ال�����س��ن��دوق  
وي�ساهم   ، ال�سامل  املو�سع  التفكري 
ه��ذا ال��ن��وع م��ن التفكري اأ���س��ا���س��اأ يف 
اال�ستنتاج  و  الذكاء  مهارات  تنمية 

اإي���ج���اد احل��ل��ول للكثري  و  ال��ك��ث��رية 
يف  اليومية  وامل�ساكل  الق�سايا  من 
ل��ك  معقدة  تبدو  قد  التي  حياتك 
فالتفكري خارج  . لذلك  البداية  يف 

قدمت  ك��م��ا  ك��ب��ري.  ب�سكل  ال��ع��م��ي��ق 
النماذج  م����ن  ال���ك���ث���ري  امل���ح���ا����س���رة 
للتفكري  امل��ن��ه��ج��ي��ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
االبداعي ملوؤ�س�سات حملية وعاملية .
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

والثقافة  للرتبية  االإم��ارات��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة  ناق�ست 
ع��ق��دت��ه مب��ق��ر وزارة  ال����ذي  االأول  اج��ت��م��اع��ه��ا  وال��ع��ل��وم يف 
الرتبية والتعليم بدبي برئا�سة معايل ح�سني بن اإبراهيم 
اأع�ساء اللجنة  احلمادي وزير الرتبية والتعليم وبح�سور 
ال��ع��م��وم��ي��ة ومم��ث��ل��ني ع��ن ع���دد م��ن امل��وؤ���س�����س��ات واجلهات 

احلكومية بالدولة خططها وا�سرتاتيجياتها امل�ستقبلية.
وت��خ��ل��ل ال��ل��ق��اء اإط�����اق م��ع��ايل ح�����س��ني احل���م���ادي املوقع 
للمعلومات  مرجعية  ليكون  الوطنية  للجنة  االل��ك��رتوين 
والبيانات وكل ما يت�سل مبهام و�سوؤون اللجنة واأن�سطتها 
للقرار  وفقا  اللجنة  اإن�ساء  وياأتي  امل�ستقبلية.  وتوجهاتها 
اللجنة حلقة  تعد  2017 حيث  للعام   67 رق��م  ال���وزاري 
اأجهزة الدولة املعنية ب�سوؤون الرتبية  االت�سال بني جميع 
وجميع  ناحية  من  واالت�سال  واالإع��ام  والعلوم  والثقافة 
امل��ن��ظ��م��ات وم��ك��ت��ب ال��رتب��ي��ة م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى وتت�سمن 

قنوات التوا�سل يف ال�سوؤون املختلفة مع هذه املنظمات.
العامة  “ اللجنة  التالية  الهيئات  الوطنية  اللجنة  وت�سم 
العامة”  واالأم��ان��ة  التنفيذي  واملكتب  الفرعية  وال��ل��ج��ان 
فيها  الع�سوية  ومت��ت��د  م��رت��ني  ال��ع��ام  يف  اللجنة  وتنعقد 

ل�سنتني قابلة للتجديد.
ورح��ب معايل ح�سني احلمادي وزي��ر الرتبية والتعليم يف 
تعد  اللجنة  اأن  موؤكدا  املجتمعني  باالأع�ساء  اللقاء  بداية 
ذراعا م�ساندة وتت�سم باأهمية كبرية يف دعم اجلهود املحلية 
والعلوم  والثقافة  الرتبية  والعاملية يف موا�سيع حيوية يف 
التي  العاملية  املنظمات  مع  الفعال  التعاون  اأط��ر  وتر�سيخ 

تعنى يف هذه ال�سوؤون.

وقال “ اإننا نتطلع يف هذه املرحلة اإىل عمل اأكرث احرتافية 
وتعزيز �سراكاتنا حمليا ودوليا وعامليا مبا ي�سهم يف املح�سلة 
التعليم  بق�سايا  تعنى  ال��ت��ي  امل��وؤ���س��رات  رف���ع  يف  النهائية 
منرب  وتاأ�سي�س  ال�سمحة  والقيم  واالبتكار  الثقافة  ون�سر 
ال��دول��ة من خ��ال اللجنة الوطنية  جديد داع��م الأه���داف 
الرا�سخة  القيم  وتوثيق  االأع�ساء  واب��داع��ات  ومب�ساهمات 
التي  والربامج  االأن�سطة  االم��ارات يف جميع  دول��ة  ملجتمع 

ن�سارك بها عامليا اأو تلك التي تنبثق عن اللجنة حمليا«.
يف  �سواء  امل�ستمر  والتطوير  اجلهود  ت�سافر  �سرورة  واك��د 
واإر�ساء  اللجنة  وج��ه��ود  عمل  تخدم  التي  واالآراء  االأف��ك��ار 
وتعاونها  �سراكتها  وتعزيز  خمرجاتها  يف  اجل��ودة  معايري 
مع املنظمات االأربع املنبثقة عن اليون�سكو مبا يكفل تناغم 

العمل وحت�سني اآليات التوا�سل.
واأ�ساف اأن وزارة الرتبية والتعليم لن تدخر جهدا يف دعم 
وتوفري االمكانات كافة من خال اأجهزتها وكوادرها وفرق 
وتكاملي  ت�ساركي  وب�سكل  املخرجات  ج��ودة  ل�سمان  عملها 
مع اللجنة الوطنية خدمة الأهداف واأجندة الدولة وروؤيتها 
2021. من جانبها ا�ستعر�ست �سعادة اأمل الكو�س االأمني 
العام للجنة جممل مهام واأهداف واآلية عمل اللجنة وكل 
ما يت�سل بها من اأن�سطة وفعاليات وموؤمترات يف جماالت 
املبذولة  واجل��ه��ود  واالت�����س��ال  وال��ع��ل��وم  والثقافة  الرتبية 
اليون�سكو  باأهداف  الرتبية  اللجنة لربط خطط  من قبل 
يف  تنفذ  التي  العمل  ور���س  بجانب  ال��راب��ع  الهدف  ال�سيما 
هذا  باأهمية  للتعريف  ع��دة  جهات  م��ع  بالتعاون  امل��دار���س 

الهدف.
111 مدر�سة �سيتم تقييمها الحقا ملعرفة  اأن ثمة  وبينت 
ب�سورة  هيكلتها  واإع��ادة  اليون�سكو  باأهداف  التزامها  مدى 

املدار�س  اإذ مت منح هذه  اليون�سكو  اه��داف  ت�سمن حتقيق 
 11 مدة كافية للت�سجيل من خال موقع اللجنة وتبقى 
يوما للمهلة املتاحة ف�سا عن دور اللجنة يف ن�سر الوعي 
باجلوائز الرتبوية العديدة حمليا والتوجه لعقد ملتقيني 
قيم  وتعزيز  حمليا  واأه��داف��ه��ا  باللجنة  للتعريف  �سنويا 
والرتكيز  وال��ري��ادة  االبتكار  ون�سر  الت�سامح  مثل  را�سخة 
اأن  عليها �سمن خط �سري ومنهجية عمل اللجنة. واأك��دت 
روؤية اللجنة تتمثل يف تكثيف العمل وتعزيز دورها الفعال 
واالإيجابي مبا ي�سهم يف حتقيق روؤية دولة االإمارات وتعزيز 
والثقافة  التعليم  جم���االت  يف  ودول���ي���ا  اإق��ل��ي��م��ي��ا  مكانتها 

والعلوم واالت�سال.
كمن�سة  تعمل  االإم��ارات��ي��ة  الوطنية  اللجنة  اأن  واأو�سحت 
رئي�سية للتن�سيق بني املنظمات الدولية املعنية واملوؤ�س�سات 
واالإقليمية  ال��ع��امل��ي��ة  ال����ربام����ج  ت��ف��ع��ي��ل  ب���ه���دف  امل��ح��ل��ي��ة 
املمار�سات  واأف�����س��ل  اخل���ربات  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة  للمنظمات 
االأع�ساء يف جمال الرتبية والثقافة والعلوم  ال��دول  لدى 
واالت�سال. وحددت الكو�س القيم التي ت�ستند اإليها اللجنة 
والتعاون  وامل�سوؤولية  وامل�ساركة  واملو�سوعية  ال�سفافية  يف 
م�سرية اإىل اأن اللجنة ينبثق عنها ثاث جلان فرعية وهي 

الرتبية والثقافة واالعام واالت�سال والعلوم.
عملية  يف  اللجنة  عليها  تقوم  التي  املنهجية  اإىل  واأ���س��ارت 
اإعداد التوجه واخلطة اال�سرتاتيجية اإذ تعمل حتت مظلة 
والتعاون  التن�سيق  خ���ال  م��ن  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
امل�سرتك مع املنظمات الدولية يف جماالت الرتبية والثقافة 
والعلوم واالت�سال وذلك بهدف تطوير ودعم وتعزيز جهود 
من  نكون  اأن  اىل  الرامية  اال�سرتاتيجية  وروؤاه���ا  ال��دول��ة 

اأف�سل دول العامل بحلول العام 2021 .

وقالت اإن اللجنة الوطنية تقع عليها مهام عديدة تتوافق 
خال  من  عامليا  الريادة  ومقت�سيات  الوطنية  ال��روؤى  مع 
حت��دي��د ال��ل��ج��ن��ة ل��ت��وج��ه��ه��ا اال���س��رتات��ي��ج��ي ب��امل��واءم��ة مع 
ل��ل��دول��ة يف ق��ط��اع��ات الرتبية  االأه������داف اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
لدولة  الوطنية  واالج��ن��دة  واالت�����س��ال  وال��ع��ل��وم  والثقافة 
االإم��ارات خال االأع��وام ال�سبعة القادمة و�سوال اإىل روؤية 
لاأجندات  واالقليمية  العاملية  واالط��ر   2021 االإم���ارات 
امل�����س��رتك��ة يف ال��ق��ط��اع��ات االأ���س��ا���س��ي��ة م��ث��ل االط����ار العاملي 
للتعليم الذي تتبناه منظمة اليون�سكو واملنظمات الدولية 

ذات العاقة.
من  الدولة  م�ستوى  على  والعمل  التكاملية  اإن  واأو�سحت 
يف  فاعلة  موؤ�س�سات  ميثلون  الذين  اللجنة  اأع�ساء  خ��ال 
العمل  �سي�سهم يف رفد  والعلوم والرتبية  الثقافة  جماالت 
مبعززات تكون �سامنة لبلورة روؤية ت�ست�سرف كيفية حتقيق 
االأهداف املو�سوعة وت�سمن االأداء بجودة وكفاءة عاليتني.

واعتربت الكو�س اأن املحاور التي تت�سل بعمل اللجنة حتتل 
اأهمية كبرية ويتعني العمل على حتقيق اأهدافها وتتمثل يف 
تعزيز مبادئ التعليم من اأجل التنمية امل�ستدامة اليون�سكو 
والتعددية  احل�����س��اري  ال�����رتاث  ح��م��اي��ة  م���ب���ادرات  ودع����م 
التعلم  فر�س  تو�سيع  جهود  “اال�سي�سكو” ودع��م  الثقافية 
ونوعية التعليم من خال تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 
العاملية  للمواطنة  الرتبية  مبادئ  وتعزيز  “اليون�سكو” 
وحمفزة  وداعمة  اآمنة  تعليمية  بيئات  و�سمان  اليون�سكو 
والتعليم  الرتبية  وزارة  ا�سرتاتيجية  خ��ال  م��ن  للتعلم 
2017-2021 .. الفتة اإىل اأن ثمة جلان م�ساندة للجنة 
تكري�س  هدفها  والعلوم  وال���رتاث  الرتبية  وه��ي  الوطنية 

اأف�سل املمار�سات يف هذه املجاالت احليوية.

•• اأبوظبي-وام:

وزارة  وكيل  اخلييلي  ح��ارب  ال��رك��ن خليفة  ال��ل��واء  ك��رم 
واملنافذ  واالإق��ام��ة  اجلن�سية  ل�سوؤون  امل�ساعد  الداخلية 
والعن�سر  واالأف���راد  ال�سباط  و�سف  ال�سباط  باالإنابة 
وزير  جلائزة  واملقيمني  وامل�ساركني  الفائزين  الن�سائي 
“مرحلة القائد” على م�ستوى قطاع  الداخلية للتميز 
ال�سباط  ن���ادي  يف  وذل���ك  وامل��ن��اف��ذ  واالإق���ام���ة  اجلن�سية 

مبقر قطاع اجلن�سية واالإقامة واملنافذ باأبوظبي.
ح�سر احلفل الذي نظمته اإدارة اال�سرتاتيجية وتطوير 
عام  م��دي��ر  امل���ري  اأح��م��د  حممد  ال��ل��واء  بالقطاع  االأداء 
االإق���ام���ة و����س���وؤون االأج���ان���ب يف دب���ي اىل ج��ان��ب امل���دراء 
ومديري  بالدولة  االأج��ان��ب  و���س��وؤون  لاإقامة  العامني 
ال�سباط  م��ن  ك��ب��ري  وع���دد  االأق�����س��ام  وروؤ����س���اء  االإدارات 
و�سف ال�سباط واالأفراد والعن�سر الن�سائي العاملني يف 
قطاع اجلن�سية واالإقامة واملنافذ.  واأكد اللواء اخلييلي 

حر�سه على تكرمي املتميزين يف عملهم لتحفيزهم على 
بذل املزيد من اجلهد والعطاء اإميانا منه باأن ذلك ي�سكل 
دافعا وحافزا جلميع العاملني للقيام باملهام والواجبات 

املوكلة اإليهم على اأكمل وجه وموا�سلة التميز.
وقال اأن قطاع اجلن�سية واالإقامة واملنافذ يويل اهتماما 
اأجل  من  باإخا�س  تعمل  التي  املتميزة  بالكوادر  كبريا 
ي��ق��دم��ه��ا ق��ط��اع اجلن�سية  ال��ت��ي  ب���اخل���دم���ات  االرت����ق����اء 
واملحافظة  املتعاملني  ر���س��ا  لك�سب  وامل��ن��اف��ذ  واالإق���ام���ة 

االإمارات  دول��ة  اإليها  و�سلت  التي  املتفردة  املكانة  على 
اأن هذا  وا�ستقرار. موؤكدا  اأمن  اأنعم اهلل عليها من  وما 
رفع  يف  ذل��ك  باأهمية  القطاع  من  اإمي��ان��ا  ياأتي  التكرمي 
واإزكاء  التناف�س  روح  ون�سر  القدرات  وحتفيز  املعنويات 
اإىل  وتطويره  بالعمل  للنهو�س  الفعالة  امل��ب��ادرات  روح 
وزع  احلفل  ختام  ويف  والتميز.  اجل��ودة  معايري  اأف�سل 
وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد ل�سوؤون اجلن�سية واالإقامة 

واملنافذ باالإنابة الدروع وال�سهادات على املكرمني.

»اجلن�سية والإقامة واملنافذ « تكرم الفائزين يف جائزة وزير 
الداخلية للتميز »مرحلة القائد«

احلمادي يرتاأ�ض اجتماع اللجنة الوطنية الإماراتية للرتبية والثقافة والعلوم

بلدية دبي اأول جهة حكومية حت�سل على ت�سريح 
ممار�سة الن�ساط الإ�سعاعي يف العيادة البيطرية

املجل�ض الوطني لالإعالم يعيد هيكلة خدماته 
ويطلق بوابته الإلكرتونية اجلديدة 

•• دبي-وام:

ح�سل ق�سم اخلدمات البيطرية باإدارة خدمات ال�سحة العامة يف بلدية دبي 
على ت�سريح ممار�سة الن�ساط االإ�سعاعي يف العيادة البيطرية وذلك من قبل 
عن  م�سوؤولة  رقابية  جهة  وه��ي  “فنار”  النووية  للطاقة  االحت��ادي��ة  الهيئة 
تنظيم القطاع النووي يف الدولة وفقا للمر�سوم بقانون احتادي رقم 6 ل�سنة 

النووية. للطاقة  ال�سلمية  اال�ستعماالت  �ساأن  يف   2009
اأن ق�سم اخلدمات  العامة  ال�سحة  اإدارة خدمات  ال�سباغ مديرة  وقالت زهور 
يف  االإ�سعاعي  الن�ساط  ملزاولة  مرخ�سة  حكومية  جهة  اأول  يعترب  البيطرية 

الرتخي�س  ه��ذا  منح  ان  اىل  ال��دول��ة. م�سرية  م�ستوى  على  البيطري  املجال 
من  الهيئة  قبل  م��ن  و�سعها  مت  معينة  وا���س��رتاط��ات  معايري  على  ب��ن��اء  يتم 
نووية  رقابة  لربامج  اجلهاز  ا�ستخدام  على  العاملة  ال��ك��وادر  اإخ�ساع  خ��ال 
االإ�سعاعات وال�سمانات وهي برامج حتقق  االأمان واالأمن والوقاية من  على 
يف جمملها االأهداف الرئي�سية يف عملية الرتخي�س والتفتي�س وفقا الأف�سل 
املمار�سات الدولية. واأ�سافت انه من منطلق وحر�س ق�سم اخلدمات البيطرية 
على الرفق باحليوان يهدف ا�ستخدام جهاز االأ�سعة ال�سينية ملعاجلة الك�سور 
على  واحلفاظ  احليواين  االإنتاج  ولزيادة  للمفا�سل  اجلراحية  العمليات  ويف 

ال�ساالت النادرة من االنقرا�س.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن املجل�س الوطني لاإعام اإعادة هيكلة خدماته التي يقدمها للمتعاملني من 
ودور  الدولة  داخل  اإعامية  اأن�سطة  متار�س  التي  وال�سركات  واملوؤ�س�سات  االأف��راد 
الن�سر والطباعة والتوزيع وال�سينما مبا ين�سجم مع قرار جمل�س الوزراء رقم 19 

ل�سنة 2017 ب�ساأن الر�سوم اخلا�سة باخلدمات االإعامية.
اآخ���رى بهدف رفع  ال��ق��رار دم��ج بع�س اخل��دم��ات وا�ستحداث  ه��ذا  وي��رتت��ب على 
اأي�سا تطوير  الهيكلة  اإع��ادة  .. فيما ت�سمل  االأداء وزي��ادة �سرعة االإجن��از  م�ستوى 
اخلدمات املقدمة يف مراكز �سعادة املتعاملني لتحقيق اأعلى درجات الر�سا وال�سعادة 

االإمارات  دول��ة  تكون  الأن  الر�سيدة وتطلعاتها  القيادة  روؤي��ة  ين�سجم مع  لهم مبا 
كما اأعلن املجل�س عن  من اأف�سل الدول على م�ستوى العامل بحلول عام 2021. 
اإطاق بوابة اإلكرتونية جديدة متكن املتعاملني من املوؤ�س�سات واالأفراد من اإجناز 
املعاملة وحتى  اإلكرتونية �سل�سة وب�سيطة من بداية تقدمي  معاماتهم بطريقة 
احل�سول عليها من دون احلاجة اإىل زيارة مكاتب �سعادة املتعاملني التي ت�ستمر 

بدورها يف تقدمي اخلدمات للراغبني باحل�سول عليها ب�سورة �سخ�سية.
عليها  املقررة  والر�سوم  اخلدمات  قائمة  على  لاطاع  املتعاملني  املجل�س  دعا  و 
وا�ستخدام بوابة اخلدمات اجلديدة على املوقع االإلكرتوين للمجل�س ابتداء من 

30 يوليو 2017.

•• اأبوظبي-وام: 

قالت ن�سرة اأخبار ال�ساعة اإن ح�سور �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة - اإىل جانب 
حممد  قاعدة  افتتاح  حفل  ال�سي�سي  عبدالفتاح  امل�سري  الرئي�س  فخامة 
امل�سرية  م��ط��روح  مر�سى  مبحافظة  احل��م��ام  مدينة  يف  الع�سكرية  جنيب 
برفقة عدد من الوفود العربية الرفيعة - مثل منا�سبة كبرية ال�ستح�سار 
التي تواجهها  التحديات  اللحمة يف وجه  العربي وتعزيز  الت�سامن  اأهمية 
الذي  االأمنية  االأو���س��اع  تدهور  ال��راه��ن خ�سو�سا يف ظل  الوقت  االأم��ة يف 
التخريب  موجة  ت�ساعد  ب�سبب  العربي  العامل  بلدان  من  الكثري  ي�سهده 
وتنامي وترية االإرهاب الذي ي�سعى اإىل تقوي�س نه�سة بع�س الدول ويقف 
املخل�سني  اأبنائها  عقول  بف�سل  حققتها  التي  التنموية  م�سريتها  وجه  يف 
للدرا�سات  االم��ارات  مركز  عن  ت�سدر  التي  الن�سرة  وا�سافت  و�سواعدهم. 
والبحوث اال�سرتاتيجية يف افتتاحيتها ام�س حتت عنوان “ االإمارات.. دور 
متوا�سل يف خدمة الت�سامن العربي امل�سرتك “ لكن حر�س �ساحب ال�سمو 
املهم  الع�سكري  اآل نهيان على ح�سور هذا احل��دث  زاي��د  ال�سيخ حممد بن 
الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 23 يوليو املجيدة يف جمهورية م�سر العربية 
اأن دول��ة االإم��ارات العربية  ال�سقيقة يربهن مبا ال يدع جماال لل�سك على 
ملواجهة  االإخ��وة  جانب  اإىل  بحزم  تقف  الر�سيدة  وقيادتها  ب�سعبها  املتحدة 
اأعداء التقدم والنماء واالزدهار واال�ستقرار وذلك اإميانا مببادئها ور�سالتها 
اخلالدة يف اإعادة االأمة العربية اإىل ركب التقدم واالزدهار.. وهو ما عرب عنه 
�سموه بقوله اإن دولة االإمارات يف ظل قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل حتر�س على تعزيز اأوا�سر الت�سامن 
العربي واالرتقاء مب�ستوى التن�سيق والت�ساور بني الدول العربية من اأجل 
بلورة روؤى م�سرتكة حول ق�سايا املنطقة واأزماتها اإميانا منها باأن ذلك هو 

ال�سبيل االأمثل للت�سدي للتحديات التي تهدد اأمن املنطقة.
م�سيدا �سموه بالدور الفاعل الذي تلعبه القوات امل�سلحة امل�سرية يف الت�سدي 
للتحديات واملخاطر التي تهدد اأمن م�سر وا�ستقرارها وكذا االأمن العربي 
اآل  اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد  ب�سفة عامة. وتابعت .. كما 
املتحدة وجمهورية م�سر  العربية  االإم��ارات  التعاون بني دولة  نهيان عمق 
يرتقي  مبا  والدفاعي  الع�سكري  التعاون  خا�سة  كافة  املجاالت  يف  العربية 

بقدرة واأداء القوات امل�سلحة للدولتني.
واأكدت اأخبار ال�ساعة اإن ح�سور �سموه وم�ساركته يف هذا احلدث اإىل جانب 
اإخوانه من روؤ�ساء وفود الدول العربية ال�سقيقة يعيد اإىل االأذهان تاريخا 
ممتدا من الوقفات اخلالدة التي قامت بها دولة االإم��ارات خدمة لق�سايا 
االأمة العربية عرب تاريخها املجيد فلم يعد يرد ذكر دولة االإمارات العربية 
اإال  ث��راه  اآل نهيان طيب اهلل  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  له  املغفور  اأو  املتحدة 
ويتم ا�ستح�سار االأعمال اجلليلة التي قدمها خلدمة االأمة العربية وموؤازرة 
الر�سيدة من خال  القيادة  بها  التي ت�سطلع  االأدوار نف�سها  �سعوبها وهي 
عملها ال��دوؤوب من اأجل تر�سيخ مكانة االإم��ارات كدولة حمورية يف ق�سايا 
اإط��ار جامعة  يف  اأو  منفردة  ب�سورة  ذلك  كان  �سواء  والعامل  العربية  االأم��ة 

الدول العربية اأو خمتلف املنظمات االإقليمية والدولية.
واأ�سافت اإن دولة االإمارات قررت اأن ت�سهم ب�سكل فعال يف مواجهة التحديات 
التي تواجهها االأمة اليوم وفق ا�سرتاتيجية حمكمة تاأخذ يف االعتبار كل 
واال�ست�سراف  املخاطر  ملواجهة  امل�ستمر  التخطيط  مثل  ال��ازم��ة  االأب��ع��اد 
اليوم تعمل ب�سكل م�ستمر ملوا�سلة دعم  الدائم للتحديات املحتملة.. وهي 
امل�سرتك  العربي  العمل  اآليات  تطوير  اإىل  الرامية  االإقليمية  اجلهود  كل 
يف اإطار جامعة الدول العربية.. كما حتر�س ب�سكل متوا�سل على ممار�سة 
دورها ب�سورة اأكرب خلدمة ق�سايا االأمة وحتفيز نه�ستها وذلك اإميانا منها 
والتكامل  والت�سامن  ال��وح��دة  تعزيز  يتطلب  ال�سامل  التقدم  حتقيق  ب��اأن 
اأبناء االأمة وتو�سيع دائرة الت�سورات واالأه��داف و�سد الثغرات لتجاوز  بني 

العرثات.
اأن حجم  ت��رى اليوم  اإن دول��ة االإم���ارات  واك��دت اخبار ال�ساعة يف اخل��ت��ام.. 
العربية  منطقتنا  يف  االإره����اب  ظ��اه��رة  تنامي  ب�سبب  اأك���رب  ب��ات  ال��ت��ح��دي 
وانت�ساره يف كل مناطق العامل االأمر الذي يتطلب عاجا م�سرتكا ينطلق 
من الت�سورات امل�سرتكة لاأمة لكن ذلك يقت�سي اأن توحد االأمة جهودها 
ملعاجلة اأدوائها اعتمادا على مقدراتها الذاتية وذلك ما ت�سعى اإليه القيادة 
الر�سيدة و�سيظل هدفها املن�سود حتى ت�ستعيد االأمة العربية األقها واأجمادها 
الدول على  الوحيد لتقييم مكانة  املعيار  اأ�سبح  الذي  التقدم  ومتلك زمام 

م�ستوى العامل.

م�ساركات يف ليوا للرطب : نعتز 
برتاث دولتنا وح�سارتها

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد عدد من امل�ساركات يف ال�سوق الرتاثي املقام �سمن مهرجان ليوا للرطب 
اعتزازهن برتاث الدولة وح�سارتها وذلك عرب ما يقمن بعر�سه من اأزياء 

�سعبية يطلع من خالها الزائر على احلياة االإماراتية بكل تفا�سيلها.
وقالت “ اأم عبداهلل” اإحدى امل�ساركات اإن ماب�س الن�ساء االإماراتيات تتميز 
االأقم�سة  وا�ستخدام  والف�سية  الذهبية  باخليوط  وتطريزها  بزخرفتها 
يف  وتختلف  املختلفة  وامل��ن��ا���س��ب��ات  ت��ت��واف��ق  م��ت��ع��ددة  اأزي����اء  وه���ي  القطنية 
م�سمياتها تبعا للمنا�سبة ونوعية القما�س امل�ستعمل يف تف�سيلها .. م�سرية 
اإىل اأن زي املراأة يف االإمارات يتكون من عدة قطع تتمثل يف ال�سيلة لغطاء 

الراأ�س والكندورة اأو الثوب والعباءة وال�سروال والربقع.
لطبيعة  املنا�سبة  واألوانها  باأقم�ستها  تتميز  الرجال  ماب�س  اإن  واأ�سافت 
االأقم�سة  ت�سميمها  ت�ستخدم يف  لذا  العام  م��دار  وعلى  الدولة  يف  الطق�س 
اخلفيفة القطنية وخ�سو�سا اللون االأبي�س منها وتتكون ماب�س الرجال 

من الكندورة والعقال والغرتة وال�سفرة وال�سال والع�سابة.
البدوية .. وال تزال  ال��زي االإم��ارات��ي متوارث من احل�سارة  “ اأن  واأك��دت 
التقليدي  لبا�سهم  على  يحافظون  االإم��ارات��ي��ون  ال��رج��ال  وكذلك  الن�ساء 
ال��ذي ورث��وه عن اأج��داده��م وذل��ك من خ��ال حر�س اأب��ن��اء االإم���ارات على 
اإحياء الرتاث واحلفاظ عليه عرب االأجيال ومن منطلق اإميانهم باأنه حلقة 

الو�سل بني املا�سي واحلا�سر.
وت�ساميمه  العربي  االإ�سامي  بطابعه  االإماراتي ميتاز  الزي  اإن  واأ�سافت 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��م��اي��ز ع��ن غ��ريه��ا ب��األ��وان��ه��ا وزخ��رف��ت��ه��ا ومودياتها 

اخلا�سة.

اأخبار ال�ضاعة :
 الإمارات دور متوا�سل يف خدمة 

الت�سامن العربي امل�سرتك

الهمم« اأ�سحاب  يا  القمم  »اإىل  برنامج  فعاليات  يبداأون  م�سارك   200
•• دبي -وام:

الربنامج  فعاليات  الهمم  اأ�سحاب  من  م�سارك   200 ب��داأ 
ال�سيفي املجاين الذي ينظمه وي�ست�سيفه نادي دبي الأ�سحاب 
الهمم بالتعاون مع عدد من املوؤ�س�سات احلكومية حتت �سعار 
“ اإىل القمم يا اأ�سحاب الهمم” ويتوا�سل حتى 24 اأغ�سط�س 
املقبل. افتتح فعاليات الربنامج ثاين جمعة بالرقاد رئي�س 
فوزية  بح�سور  الهمم  الأ���س��ح��اب  دب��ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س 
يف  واملجتمعية  الثقافية  االأن�سطة  اإدارة  م��دي��رة  البلو�سي 
اأمور  النادي وممثلي املوؤ�س�سات احلكومية ال�سريكة واأولياء 

اأ�سحاب الهمم امل�ساركني. وي�سمل الربنامج ال�سيفي الرائد 
الهمم  الأ�سحاب  التايكواندو  هي  متنوعة  برامج  نوعه  من 
الرتفيهية  والرحات  الفنية  تايكواندو” والور�س  “البارا 
والت�سوير الفوتوغرايف واحلا�سوب واخلط العربي واالأ�سغال 
والتثقيفية  التوعوية  الربامج  اإىل  اإ�سافة  والر�سم  اليدوية 
وفق  الربامج  هذه  وتقام  احلكومية.  اجلهات  تقدمها  التي 
فئات عمرية مبا يتنا�سب اإمكانيات وقدرات وميول كل فرد 
من امل�ساركني. وينظم نادي دبي الأ�سحاب الهمم الربنامج 
بالتعاون مع عدد من املوؤ�س�سات احلكومية �سركاء الربنامج 
وهم بلدية دبي و�سرطة دبي وهيئة ال�سحة يف دبي وموؤ�س�سة 

وط��ن��ي االإم�������ارات وه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع وم��وؤ���س�����س��ة دبي 
خلدمات االإ�سعاف وهيئة املعرفة والتنمية الب�سرية و�سركة 

.»Evscusafe«
ان  الهمم  الأ���س��ح��اب  دب��ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وق���ال 
االأن�سطة  من  العديد  يت�سمن  للنادي  ال�سيفي  الربنامج 
والفعاليات التي تلبي حاجة امل�ساركني خال فرتة ال�سيف 
م�سريا اىل ان الربنامج يج�سد دور النادي يف رعاية املواهب 
العمل  قيم  وغ��ر���س  وامل��ه��ارات  ال��ق��درات  وتنمية  وتطويرها 
بطريقة  طموحاتهم  لتحقيق  ال�سباب  نفو�س  يف  واالب���داع 
خمتلف  مع  والتن�سيق  بالتعاون  وذل��ك  مدرو�سة  احرتافية 

من  املجتمع.   يف  اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  احلكومية  اجل��ه��ات 
تنفيًذا  ي��اأت��ي  ال��ربن��ام��ج  اأن  البلو�سي  ف��وزي��ة  ق��ال��ت  جانبها 
من  الهمم  اأ�سحاب  الح��ت��واء  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات 
ال��ن��ا���س��ئ��ة وال�����س��ب��اب وت�����س��خ��ري ال���ربام���ج امل��خ��ت��ل��ف��ة لتعزيز 
ع��اوة على  وال�سام  الرتابط  قيم  ودع��م  وال��والء  االنتماء 
وحماية  ال�سليمة  الوجهة  اإىل  ال�سلوكية  االنفعاالت  توجيه 
بالربامج  وا�ستثمارهم  ال�سلبية  الفراغ  اآث��ار  من  امل�ساركني 
���س��ي��ت��م ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى تدريب  ان����ه  امل���ف���ي���دة.. م�����س��رية اىل 
تفيدهم  التي  واحل��رف  املهارات  بع�س  واإك�سابهم  امل�ساركني 

يف حياتهم اليومية.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تال بينونه لل�سيانة 

العامة  رخ�سة رقم:CN 1167552 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة امنه عي�سى حممد املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عمر خليل ابراهيم هال اخلمريي
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

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

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25

اإعــــــــــالن
لتجارة  املري  ال�س�����ادة/�سعيد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االدوات الكهربائية وال�سحية
رخ�سة رقم:CN 1156802 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عو�س �سعيد �سعيد حممد من�سر الرا�سدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد حممد علي املري

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

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

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25

اإعــــــــــالن
لكوي  ال�سم�س  ال�س�����ادة/نور  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املاب�س رخ�سة رقم:CN 1018726 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل بن �سالح بن خمي�س العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلمان علي عمر طالب الكثريي
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

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

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سحارى 

رزيدن�س
رخ�سة رقم:CN 2243790 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خال اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سن خلدمات الطباعة 

رخ�سة رقم:CN 2168934 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ماجد يو�سف احمد حممد املرزوقي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك �سيف را�سد �سيف ال�سام�سي
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

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

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25

اإعالن قبل �ضدور الرتخي�ض
لل�سيانة  اك�سربت�س  ال�س�����ادة/بلدجن  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
العامة الرخ�سة رقم:CN 1144288 قد ابدوا رغبتهم يف الغاء االعان 
ال�سابق ال�سادر يف جريدة الوطن يف العدد رقم:1901 بتاريخ:2016/12/19 

واعادة الو�سع كما كان عليه.
ثم تقدموا بطلب اجراء التعديات التالية:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حف�سة حممد ح�سن علي احلداد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هادي ح�سن حم�سن الذويبي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ابراهيم جال املر�سعة %49
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االجراء مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان  االقت�سادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25

اإعــــــــــالن
لت�سكيل  ارت  ال�س�����ادة/�ستيل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املعادن ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1140967 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نا�سر احمد نا�سر احمد %51

تعديل ن�سب ال�سركاء/عبدال�سام ي�سني نور الدين من 25% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبيد ابراهيم هال ابراهيم الزعابي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ع�سام فوؤاد ا�سماعيل ريان

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

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

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم �سيدار الوجن

رخ�سة رقم:CN 2239788  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم �سيدار الوجن
CEDAR LOUNGE RESTAURANT

 اىل/ مطعم ميزون بريوت
MAISON BEIRUT RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية النور - و�سط املدينة - فرع 2

رخ�سة رقم:CN 1171347-2  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ميد�ستار انف�ستمنت�س �س.ذ.م.م

MEDSTAR INVESTMENTS LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خالد عبيد املهريي %1
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف النور الذهبي لا�ستثمار التجاري ذ.م.م

AL NOOR GOLDEN COMMERCIAL INVESTMENT LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف النور لا�ستثمار التجاري ذ.م.م
ALNOOR COMMERCIAL INVESTMENT LLC

تعديل را�س املال/من null اىل 10000
تعديل لوحة االإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/�سيدلية النور - و�سط املدينة - فرع 2

AL NOOR PHARMACY - MID TOWN - BRANCH 2
 اىل/ �سيدلية ميد�ستار �سناعية العني ذ.م.م

MEDSTAR PHARMACY SANAIYA AL AIN LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية م�ست�سفى النور - مدينة ايكاد ال�سكنية

رخ�سة رقم:CN 1841052  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ميد�ستار انف�ستمنت�س �س.ذ.م.م

MEDSTAR INVESTMENTS LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خالد عبيد املهريي %1
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سركة النور الطبية م�ست�سفى النور �سيدلية النور م�ستودع 
AL NOOR MEDICAL COMPANY - AL NOOR HOSPITAL & AL NOOR PHARMACY LLC النور ذ.م.م

تعديل را�س املال/من null اىل 10000
تعديل لوحة االإعان/اإجمايل من م�ساحة 4*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/�سيدلية م�ست�سفى النور - مدينة ايكاد ال�سكنية

AL NOOR HOSPITAL PHARMACY - ICAD RESIDENTIAL CITY
 اىل/ �سيدلية ميد�ستار ايكاد ال�سكنية ذ.م.م

MEDSTAR PHARMACY ICAD RESIDENTIAL LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سرور االمارات للحاقة الرجالية - فرع 1

رخ�سة رقم:CN 1193518-1  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زكريا يحيى را�سد �سعيد العربي %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مها �سامل علي %1
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد ربيع فرحان ن�سيب املهري

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االإعان/اإجمايل من م�ساحة 3.25*1 اىل 1*3

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/م�سرور االمارات للحاقة الرجالية - فرع 1
HAPPY EIMERATS GENTS SALOON - BRANCH 2

 اىل/ �سالون الكابيتانو للحاقة ذ.م.م
ILCAPITANO GENTS SALOON LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة ق�س وت�سفيف ال�سعر واحلاقة للرجال فئة ثالثة )9602101.3(
تعديل ن�ساط/حذف  ق�س وت�سفيف ال�سعر واحلاقة للرجال فئة اوىل )9602101.1(

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

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

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25

اإعــــــــــالن
لت�سليح  بريلينت  ال�س�����ادة/ور�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 2345157  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعان/اإجمايل من م�ساحة 4.50*1 اىل 4*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ور�سة بريلينت لت�سليح ال�سيارات

BRILLIANT AUTOMOBILE WORKSHOP

 اىل/ ور�سة بريلينت لت�سليح ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
BRILLIANT AUTOMOBILE WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان  االقت�سادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25

ابولودور لتجارة الأدوات املكتبية والهند�سية- ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية واخلا�س بت�سفية 

ال�سركة املذكورة اأعاه
 )ابولودور لتجارة الأدوات املكتبية والهند�ضية- ذ م م(

ت�سفية  عن  احل�سابات  لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�سفى  يعلن 
ال�سركة املذكورة اعاه فكل من له مطالبة اأو حقوق على ال�سركة 
املذكورة اعاه عليه التقدم مبطالبته مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك 
اإىل امل�سفى، وذلك خال الدوام الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
االإعان، وكل من مل يتقدم خال املدة املحددة باالإعان ي�سقط 
حقه باملطالبة.  تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 
 )6( الطابق  للزجاج  العني  بناية  الثاين  زايد  �سارع  ابوظبى   ،02/

�سقة )17( مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة �سباح وم�سطفى للتجارة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1015056  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*9.60 اىل 1*5

تعديل ا�سم جتاري من/�سركة �سباح وم�سطفى للتجارة ذ.م.م
SABAH & MUSTAFA TRADING COMPANY - WLL

 اىل/ �سركة �سباح وم�سطفى ملواد البناء ذ.م.م
SABAH & MUSTAFA BUILDING MATERIALS LLC

تعديل عنوان/ من منطقة الظفرة منطقة الظفرة املرفاأ مرمي جمعة �سقر املهريي حمل 6 اىل 
منطقة الظفرة املرفاأ املرفاأ 43865 43865

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع مواد البناء - بالتجزئة )4752034(
تعديل ن�ساط/حذف  بيع معدات وادوات ال�سيد - بالتجزئة )4763002(

تعديل ن�ساط/حذف بيع معدات واجهزة الغط�س - بالتجزئة )4763001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع االدوات واالواين - بالتجزئة )4759007(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الثاجات والغ�ساالت واالجهزة الكهربائية املنزلة - بالتجزئة )4759013(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25

اإعــــــــــالن
لل�سيانة  القوية  ال�س�����ادة/ال�سخره  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة  رخ�سة رقم:CN 2155696  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعان/اإجمايل من م�ساحة 0.60*0.40 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ال�سخره القوية لل�سيانة العامة
AL SAKHRA AL QAWYA GENERAL MAINTENANCE

 اىل/ جرافيتي للمقاوالت العامة
GRAVITY GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان  االقت�سادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25

اإعــــــــــالن
للحا�سب  لود  ال�س�����ادة/اوفر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االيل  رخ�سة رقم:CN 1195489 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حمد جمعه �سامل عبود الكعبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلطان حممد م�سبح حمدان العزيزي
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

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

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: بران فودز ليمتد �س.م.ح
KERALA FOODS - K F طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية :ح�سني 

املودعة بالرقم :246951     بتاريخ : 2016/1/16
با�س������م :بران فودز ليمتد �س.م.ح

وعنوانه:املنطقة احلرة بعجمان بي 1-30/عجمان/االمارات العربية املتحدة ، هاتف:0557274869
فاك�س:067424579 - �سندوق الربيد:21031 - الربيد االلكرتوين:logt@pranuae.com عجمان

ال��ق��ه��وة وال�����س��اي وال��ك��اك��او وال�����س��اغ��و الدقيق  ب��ال��ف��ئ��ة: 30  ال��واق��ع��ة  اأو اخل���دم���ات  ال�����س��ل��ع  وذل���ك لتمييز 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات املثلجة ، ع�سل النحل والع�سل 

اال�سود ، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل وال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج .
و�سف العامة:العامة يف �سكل مربع بخلفية بي�ساء كتب يف اجلزء االعلى االو�سط ب�سكل عمودي بخط �سميك 
لونه احمر حرفان K F ويف و�سط العامة ب�سكل افقي من جهة الي�سار ر�سم �سريط منحني بخط �سميك لونه 
ازرق ممتد اىل جهة اليمني ي�سغل م�ساحة و�سط العامة وينتهي بخط رفيع من جهة اليمني ويف اجلزء اال�سفل 
 .FOODS وبلون ارزق كلمة KERALA االو�سط من العامة كتب باحرف اجنليزية بلون احمر كلمة

العامة  ع��ن  مبعزل   )KERALA( كلمة  ا�ستخدام  ع��ن  ح�سري  بحق  املطالبة  :ع��دم  اال�س��رتاطات 
وباالو�ساع االخرى العتبارها ا�سم منطقة جغرافية.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: بران فودز ليمتد �س.م.ح
MAXX COLA طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية :ح�سني 

املودعة بالرقم :256764     بتاريخ : 2016/7/19
با�س������م :بران فودز ليمتد �س.م.ح

وعنوانه:املنطقة احلرة بعجمان بي 1-30/عجمان/االمارات العربية املتحدة ، هاتف:0557274869
فاك�س:067424579 - �سندوق الربيد:21031 - الربيد االلكرتوين:logt@pranuae.com عجمان

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:32 البرية )�سراب ال�سعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها 
من امل�سروبات غري الكحولية ، م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه ، �سراب وم�ستح�سرات 

اخرى لعمل امل�سروبات .
و�سف العامة:العامة يف �سكل مربع بخلفية بي�ساء كتب يف و�سط العامة من جهة الي�سار يف �سكل افقي 

مائل ممتد العلى جهة اليمني كلمة MAXX COLA بخط عري�س بلون ابي�س واطرافه بلون ا�سود. 
اال�س��رتاطات :عدم املطالبة بحق ح�سري عن ا�ستخدام الكلمتني )MAXX( و )COLA( كا على 

حدا مبعزل عن العامة وباالو�ساع االخرى العتبارهما كلمتني �سائعتني اال�ستخدام يف الفئة.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: موؤ�س�سة ح�سني للتجارة العامة
HUSSAIN طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية :ح�سني 

املودعة بالرقم :270062     بتاريخ : 2017/3/20
با�س������م :موؤ�س�سة ح�سني للتجارة العامة

وعنوانه:حمل رقم 1-2-3-4-5-6 - ملك قما�سة عبداهلل حممد ، �سارع نايف ، هاتف:042232490
فاك�س:042275594 - �سندوق الربيد:11244 - الربيد االلكرتوين:admin@hussain.ae دبي

املفرو�سات  )اقم�سة  من  جمموعة  جتميع  خدمات  بالفئة:35  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
والتنجيد وال�ستائر وكل م�ستلزمات التنجيد وال�ستائر وال�سجاد وكل م�ستلزمات ال�سجاد وتنجيد ال�سيارات 
واال�ستهاكية(  الغذائية  وامل��واد  و�سناعية  طبيعيه  بانواعها  واجللود  ال�سيارات  لتنجيد  امل�ستلزمات  وكل 

ل�سالح الغري لغاية عر�سها و�سرائها من قبل امل�ستهلكني عند احلاجة وال ينطوي ذلك على خدمة النقل.
ابتداء العمل على اجلنب  الدائرة تاريخ  h باللغة االجنليزية حتت  و�سف العامة:دائرة بداخلها حرف 

اليمني للعامه ا�سم ح�سني بالعربي حتته ا�سم ح�سني باالجنليزي. 
اال�س��رتاطات :.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:
 ح�سني لا�ست�سمارات �س.ذ.م.م

EMARATICAP طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية :اماراتي 

املودعة بالرقم :265020     بتاريخ : 2016/12/18
با�س������م :ح�سني لا�ست�سمارات �س.ذ.م.م

وعنوانه:حمل رقم 3 ملك طارق �سعيد ال ثاين ديره ، هاتف:042232490
admin@hussain.ae:الربيد االلكرتوين  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 الكابات وطاقيات الراأ�س.
مميزة  بطريقة  كتبت  العربية  باللغة  اماراتي  كلمة  عن  عبارة  التجارية  العامة:العامة  و�سف 
وحتتها عبارة EMARATICAP باللغة الاتينية �سعار م�ستوحا من العلو وميثل الرقم 1 و 11. 

اال�س��رتاطات :.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079
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•• عجمان-الفجر:

الثاين  ال��رب��ع  اح�����س��ائ��ي��ات  ك�سفت   
اإدارة  عن  ال�سادرة   2017 عام  من 
دائرة  يف  امل�ستهلك  وحماية  الرقابة 
التنمية االقت�سادية يف اإمارة عجمان 
واملتابعة  التفتي�س  ق�سم  ق��ي��ام  ع��ن 
تفتي�سية  وزي����ارة  ج��ول��ة   1307 ب��� 
ومراكز  البيع  منافذ  ك��اف��ة  �سملت 
واملحال  التجارية  وامل��راك��ز  الت�سوق 
واالأ�سواق املختلفة يف االإمارة خال 
ال���رب���ع ال���ث���اين م���ن ال���ع���ام اجل����اري. 
اأن ق�سم  ال�����س��ادرة  واأف�����ادت االأرق�����ام 
تلك  خال  ح��ّرر  واملتابعة  التفتي�س 

الفرتة 246 خمالفة.
وب��ل��غ اإج��م��ايل ع��دد احل��م��ات التي 
�سمن  التجاري  الغ�س  ق�سم  نفذها 
 13 التجاري  الغ�س  حماربة  اإط��ار 
اأ�سفرت هذه احلمات  فيما  حملة. 
ع�����ن ����س���ب���ط ك����م����ي����ات ك����ب����رية من 
الب�ساعة املغ�سو�سة بلغت 33261 
االإح�سائيات  اأف������ادت  ك��م��ا  ق��ط��ع��ة. 
ال�سادرة عن ق�سم حماية امل�ستهلك 
املقدمة  ال�������س���ك���اوى  جم����م����وع  اأن 

ل��ل��دائ��رة خ���ال ال��رب��ع ال��ث��اين من 
�سكوى،   368 بلغت   2017 العام 
املغلقة  ال�����س��ك��اوى  ع����دد  ب��ل��غ  ف��ي��م��ا 
ن�سبة   94% ب��واق��ع  �سكوى   345

اإجناز وحل ال�سكاوى يف الدائرة.
مدير  اهلل،  عبد  �ساكر  اأح��م��د  واأك���د 
امل�ستهلك  وح��م��اي��ة  ال��رق��اب��ة  اإدارة 
التنمية  دائ����������رة  يف  ب���ال���ت���ك���ل���ي���ف 
اأنه  عجمان  اإم����ارة  يف  االق��ت�����س��ادي��ة 

بتحقيق  االإدارة  ر�سالة  مع  متا�سياً 
�سكان  ل��رف��اه��ي��ة  م���زده���ر  اق��ت�����س��اد 
بدورها  م��ل��ت��زم��ة  ف��اإن��ه��ا  االإم��������ارة، 
مكافحة  يف  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  ال��رق��اب��ي 
الغ�س التجاري، وتقوم على مراقبة 
وم�ستمر  منتظم  ب�سكل  االأ����س���واق 
املنتجات  ����س���ام���ة  م�����ن  ل���ل���ت���اأك���د 
ومراكز  البيع  منافذ  يف  املعرو�سة 
الت�سوق، و�سبط املحال وامل�ستودعات 

غ����ري امل���رخ�������س���ة، وذل������ك يف اإط�����ار 
التي  امل�ستمرة  الرقابية  احل��م��ات 
ل�����س��م��ان مزاولة  ال���دائ���رة  ت��ن��ف��ذه��ا 
االأن�سطة االقت�سادية وفق القوانني 
وتاأمني  ال����دائ����رة،  يف  ب��ه��ا  امل��ع��م��ول 
وحماية  اال���س��ت��ه��اك��ي��ة  االأ�����س����واق 
حقوق امل�ستهلك حفاظاً على االأمان 

اال�ستهاكي يف اإمارة عجمان.
واأ�سار عبد اهلل اأنه حتقيقاً ل� “روؤية 

بناء  اإىل  الرامية   »2021 عجمان 
جمتمع �سعيد من خال ك�سب ر�سا 
حكومي  ب���اأداء  واملعنيني  املتعاملني 
والفعالية،  بالكفاءة  يت�سم  متفوق 
جهوزيتها  ت����وؤك����د  ال�����دائ�����رة  ف������اإن 
ال�سكاوى  ومعاجلة  لتلقي  الكاملة 
باأ�سرع  امل�ستهلكني  املقدمة من قبل 
وق���ت مم��ك��ن، وت��ع��م��ل ع��ل��ى تطبيق 
حماية  يف  امل��ت��ب��ع��ة  امل���ع���اي���ري  اأرق������ى 
اإىل حر�سها على  امل�ستهلكني. الفتاً 
لتحقيق  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  ت��ب��ن��ي 
ال�����س��ف��اف��ي��ة وت�����س��ه��ي��ل ال��ع��اق��ة بني 
يف  للم�ساهمة  وامل�ستهلك،  ال��ت��اج��ر 
االإمارة  يف  التنمية  ا�ستدامة  تعزيز 
توفري  يف  االإدارة  اأه����داف  وحتقيق 
وم�سجعة  ج����اذب����ة  م���ث���ال���ي���ة  ب��ي��ئ��ة 

لا�ستثمار.
وت���دع���و ال����دائ����رة امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني يف 
اأي مم��ار���س��ات خاطئة  ح��ال ر���س��د 
التوا�سل معها عرب قنوات التوا�سل 
املتوفرة ل��دى ال��دائ��رة، ���س��واء عن 
ط��ري��ق ال��رق��م امل��ج��اين 80070 
االإلكرتوين  الربيد  طريق  عن  اأو 

.info@ajmanded.ae

•• ال�سارقة-وام:

هيئة  عام  مدير  جا�سم  عبود  �سباح  الدكتور  بحث 
ال�����س��ارق��ة ل���اآث���ار ام�����س مب��ق��ر ال��ه��ي��ئ��ة م��ع �سعادة 
ال���دك���ت���ور اأن���دري���ا����س ل��ي��ب��م��اه ه��ول��ت��م�����س��ان �سفري 
�سراكة  تاأ�سي�س  �سبل  دول��ة  لدى  النم�سا  جمهورية 

وتعاون علمي يف جمال التنقيب االأثري.
اآخر  على  ال�سفري  �سعادة  الهيئة  عام  مدير  واأطلع 
وما  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  يف  االأث��ري��ة  املكت�سفات  نتائج 

حتقق من منجزات كبرية يف تاأ�سي�س مراكز االآثار 
م��ت��اح��ف مفتوحة  اإىل  االأث���ري���ة  امل���واق���ع  وحت��وي��ل 
ومراكز �سياحية ت�ستقطب اعدادا كبرية من الزوار 
من خمتلف اأرجاء العامل. من جانبه عر�س �سعادة 
النم�سا  خ���ربات  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  اإم��ك��ان��ي��ة  ال�سفري 
املتعلقة  التنقيبات احلديثة  با�ستخدام  يتعلق  فيما 
املكت�سفة.  االأثرية  للقطع  الزمني  العمر  بتحديد 
اللقاء  موا�سلة  على  اللقاء  خال  اجلانبان  واتفق 

وامل�ساورات والتعاون امل�سرتك يف حقل االآثار.

هيئة اآثار ال�سارقة تبحث التعاون 
مع النم�سا يف جمال التنقيب

•• دبي -وام:

الزيودي  اأح��م��د  ب��ن  ث���اين  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ح�سر 
وزير التغري املناخي والبيئة االحتفال الذي اأقامته 
ذكرى  مبنا�سبة  بدبي  امل�سرية  العامة  القن�سلية 
ثورة 23 يوليو املجيدة م�ساء اأم�س االأول يف فندق 

ال�سيد  وائ��ل  �سعادة  االإم���ارات. ح�سر احلفل  اأب��راج 
لدى  العربية  م�سر  جمهورية  �سفري  ج��اد  حممد 
الدولة وال�سفري طارق عبد احلميد القن�سل العام 
واالأجنبية  العربية  ال��دول  وقنا�سل  بدبي  امل�سري 
وكبار ال�سخ�سيات واالأعيان وجمع كبري من رجال 
االأع��م��ال االم��ارات��ي��ني وامل�����س��ري��ني واأب��ن��اء اجلالية 

القن�سلية  واأع�ساء  االم��ارات  وباقي  بدبي  امل�سرية 
امل�سرية. والقى ال�سفري طارق عبداحلميد القن�سل 
ان االحتفال بذكرى  قال فيها  كلمة  امل�سري  العام 
ثورة 23 يوليو املجيدة على اأر�س االإم��ارات و�سط 
به  يحيطوننا  ما  ظل  يف  اخلا�س  بعده  له  ا�سقائنا 

من م�ساعر املودة واملحبة ال�سادقة.

تقدير  ب��ك��ل  ل��ن��ذك��ر  املنا�سبة  ه���ذه  ننتهز  واأ����س���اف 
ال�سقيقة قيادة و�سعبا  واإمتنان دعم دولة االم��ارات 
مل�����س��ر خ���ال امل��رح��ل��ة امل��ا���س��ي��ة ه���ذا ال���دع���م الذي 
التي جتمع  الوثيقة  اإمتدادا لعاقات االخوة  ياأتي 
الراحل  قواعدها  اأر�سى  والتي  ال�سقيقني  ال�سعبني 
العظيم املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

بال�سكر  امل�سري  القن�سل  وتوجه  ث��راه.  اهلل  طيب 
اىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
اهلل” و�ساحب  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 

ل��ل��ق��وات امل�سلحة  ال��ق��ائ��د االأع���ل���ى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
حكام  االعلى  املجل�س  اع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واىل 
االمارات الكرام على دعمهم املتوا�سل مل�سر و�سعبها 
ب���اأن قوة  اإمي��ان��ا �سادقا  ال��ت��ي تعك�س  امل��واق��ف  وه��ي 
م�سر واإ�ستقرارها جزء ال يتجزاأ من قوة واإ�ستقرار 

كل الوطن العربي.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

للمعار�س،  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  م���رك���ز  جن���ح 
راأ�������س اخليمة،  غ���رف���ة  م����ب����ادرات  اإح������دى 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�سف  خ���ال 
الفعاليات،  م���ن  ال���ع���دي���د  ا���س��ت��ق��ط��اب  يف 
والعار�سني  ل��ل��زوار  جيداً  ح�سوراً  و�سهد 
نظم  حيث  امل��ع��ار���س،  ب�سناعة  واملهتمني 
ا�ستهاكية  معار�س   9 املركز  وا�ست�ساف 
زائراً  األ��ف    30 نحو  ومتخ�س�سة جذبت 

من داخل الدولة وخارجها.

باأعمال  ال��ق��ائ��م  ال��ط��اه��ر،  وك�����س��ف ج��م��ال 
اأن  للمعار�س،  اخليمة  راأ���س  مركز  مدير 
وتخ�س�سية،  متنوعة  املركز  يف  الفعاليات 
زائ����راً   296374 ج���ذب  يف  ���س��اه��م  مم���ا 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�سف  خ���ال 
ب��زي��ادة ق��دره��ا 4 % ع��ن نف�س امل���دة من 
مركز  مكانة  على  م��وؤك��داً  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام 
اجلمهور  ل���دى  للمعار�س  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
يف  املراكز  اأق��دم  من  باعتباره  والعار�سني 
باملركز  املعار�س  عدد  و�سل  حيث  الدولة، 

اإىل 9 معار�س.

واأ���س��اف الطاهر ب��اأن ه��ذه االأرق���ام تعترب 
املعار�س،  �سناعة  ا���س��ت��ق��رار  على  م��وؤ���س��راً 
دع����م عجلة  االإي��ج��اب��ي��ة يف  وم�����س��اه��م��ت��ه��ا 
ذلك  وياأتي  باالإمارة،  واال�ستثمار  التنمية 
راأ�س  غ��رف��ة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  �سمن 
اخليمة لدعم �سناعة املعار�س واملوؤمترات، 
من  العديد  تنفيذ  على  امل��رك��ز  يعمل  كما 
العام اجلاري،  التطويرية خال  اخلطط 
ال�ستقطاب املزيد من املعار�س يف االإمارة، 
امل�سئولية  تنفيذ  على  املركز  يحر�س  كما 
املجتمعية، وذلك من منطلق الدور املنوط 

ب���ه يف دع����م امل��ج��ت��م��ع م���ن خ����ال تقدمي 
خدمات ودعم اإىل العديد من اجلهات.

ا�ست�سافها  التي  املعار�س  قائمة  و�سمت 
:  معر�س  للمعار�س  راأ���س اخليمة  مركز 
راأ������س اخل��ي��م��ة ل��ل��ك��ت��اب، وم��ع��ر���س قرية 
املو�سة، ومعر�س �سكاي الين راأ�س اخليمة، 
اآ���س��ي��ا، وم��ع��ر���س ال�سوق  وم��ع��ر���س ���س��رق 
ومعر�س  ال��ع��رو���س،  وم��ع��ر���س  اخلليجي، 
باد  وم��ع��ر���س  للتوظيف،  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
ال�سام، ومهرجان راأ�س اخليمة الرم�ساين 

.2017

اجلاري العام  من  الأول  الن�سف  خالل  للمعار�ض  اخليمة  راأ�ض  ملركز  زائر  األف   30

الزيودي يح�سر احتفال القن�سلية امل�سرية يف دبي بذكرى ثورة 23 يوليو املجيدة

تهدف اإىل اكت�ضاف وتنمية قدرات الأطفال واليافعني يف جمايل التاأليف والر�ضم 

»اقراأ، احلم، ابتكر« متّدد موعد ت�سليم امل�ساركات يف م�سابقة الكتابة الإبداعية

�ضبطها مت  التي  املغ�ضو�ضة  الب�ضاعة  كمية   33261

اقت�سادية عجمان تنفذ 1307 جولة تفتي�سية وت�سبط 246 خمالفة خالل الربع الثاين من العام 2017

•• اأبوظبي-الفجر:

ناق�س قطاع �سوؤون القيادة ب�سرطة اأبوظبي م�ستجدات العمل 
ال�سرطي و�سبل تطويره ، وحث العميد �سامل �ساهني النعيمي، 
االجتماع  تروؤ�سه  واملنت�سبني خال  ال�سباط   ، القطاع  مدير 
،على  للقطاع  التابعة  واالإدارات  املديريات  م��دراء  مع  الثاين 
����س���رورة م�����س��اع��ف��ة  اجل���ه���ود ، ل��ارت��ق��اء مب��ن��ظ��وم��ة العمل 

ال�سرطي واالأمني .
واأ�ساف اإن �سرطة اأبوظبي �سخرت االمكانيات لتحقيق تطلعات 
القيادة الر�سيدة من خال ال�سعي امل�ستمر للتميز والتطوير 
واال���س��ت��ث��م��ار يف امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة وت��ق��دمي خ��دم��ات متميزة  

لتعزيز ثقة اجلمهور وحتقيق اأهدافها اال�سرتاتيجية.

وا�ستعر�س مدير قطاع �سوؤون القيادة ، خال االجتماع الذي 
عقد مبقر القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي، امل�ستجدات، وناق�س 
املقرتحات املقدمة من قبل مديري املديريات واالإدارات و�سبل 
بن�سر ثقافة  اإىل االهتمام  داعياً    ، اأف�سل وجه  تنفيذها على 

التميز واالبتكار، واال�ستفادة من املمار�سات العاملية .
وحث على بذل املزيد من اجلهود التطويرية لتحقيق تطلعات 
بالدعم الذي تقدمه القيادة لتطوير االأداء  الوطن ، م�سيداً 
ال�����س��رط��ي لت�ستمر ب��ادن��ا واح���ة ل��اأم��ن واالأم�����ان ب��ني دول 
ال��ع��امل. الف��ت��اً اإىل ح��ر���س ق��ط��اع ���س��وؤون ال��ق��ي��ادة على تعزيز 
اجلاهزية ، مبا ي�سهم يف حتقيق  االإجنازات وفق ا�سرتاتيجية 
ت��ع��زي��ز االأم����ن واحل��ف��اظ على  اإىل  اأول��وي��ات��ه��ا  ت��ه��دف �سمن 

املكت�سبات الوطنية.

•• ال�سارقة-الفجر:

االإم�����ارات�����ي لكتب  امل��ج��ل�����س  اأع���ل���ن 
ال��ي��اف��ع��ني - ال���ف���رع ال���وط���ن���ي من 
 – اليافعني  لكتب  ال���دويل  املجل�س 
امل�ساركات  ت�سليم  عن متديد موعد 
يف م�����س��اب��ق��ة ال���ك���ت���اب���ة االإب���داع���ي���ة 
اأطلقها  التي  واليافعني،  لاأطفال 
ابتكر”،  احلم  “اقراأ،  حملة  �سمن 
الدورة  فعاليات  يف  م�ساركته  خال 
القرائي  ال�سارقة  ملهرجان  التا�سعة 

للطفل، حتى 31 يوليو اجلاري. 
اإتاحة  اإىل  ال��ت��م��دي��د  ه���ذا  وي��ه��دف 
الفر�سة اأمام اأكرب عدد من االأطفال 
باإبداعاتهم،  للم�ساركة  واليافعني 
وم������ا ت���ت���م���ّت���ع ب����ه خم���ي���ات���ه���م من 

وحتويلها  ج��م��ال��ي��ة،  و����س���ور  اأف���ك���ار 
تنّمي  م��ب��ت��ك��رة،  اأدب��ي��ة  ق�س�س  اإىل 
ال��ف��ك��ري،  وجتعلهم  م��ن خمزونهم 
قادرين على ن�سج خمتلف الق�س�س 
فرتة  خ���ال  �سيما  ال  واحل���ك���اي���ات، 
الفراغ  ب��اأوق��ات  متتاز  التي  ال�سيف 
بال�سكل  م��ن��ه��ا  اال����س���ت���ف���ادة  ل��ي��ت��م 

االأمثل. 
وق������ال������ت م�������رية ال����ن����ق����ب����ي، م���دي���ر 
ابتكر:” منذ  اح���ل���م،  اق�����راأ،  ح��م��ل��ة 
امل�����س��اب��ق��ة ونحن  ف��ك��رة  ت��ب��ل��ورت  اأن 
�سريحة  اأك��رب  ا�ستهداف  اإىل  ن�سعى 
اأ�سحاب  م��ن االأط��ف��ال وال��ي��اف��ع��ني، 
امل��خ��ي��ل��ة امل����ب����دع����ة، ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
امل�سابقة وترك ب�سمة اإبداعية فيها، 
ومن هذا املنطلق عمدنا اإىل متديد 

امل�ساركات،  لت�سليم  امل��ح��دد  امل��وع��د 
والتعبري  امل�ساركة  للجميع  ليت�سنى 
يف  ت�سهم  بيئة  �سمن  دواخلهم،  عن 
تو�سعة مداركهم، وتتيح لهم ترجمة 
جمالية  ن�����س��و���س  اإىل  اأف���ك���اره���م 

مبتكرة«. 
حملة  النقبي:” حتر�س   واأ�سافت 
البقاء  ع���ل���ى  اب���ت���ك���ر  اح����ل����م،  اق��������راأ، 
واليافعني،  االأط����ف����ال  ج���ان���ب  اإىل 
وم�ساندتهم يف �ستى املجاالت املعنية 
ب��ت��ط��وي��ر اأف��ك��اره��م وب���ل���ورة روؤاه����م، 
وف�����ق خ���ط���ط وب����رام����ج م���درو����س���ة، 
االإب���داع  ح��ّي��ز  �سمن  دائ��م��اً  تبقيهم 
تهدف  امل�سابقة  اأن  ك��م��ا  وال��ت��ط��ّور، 
هذه  تن�سئة  اإىل   االأوىل  ب��ال��درج��ة 
اأدبية  العمرية على مفاهيم  الفئات 

ت�����س��اع��ده��م، وت��ن��م��ي م���ن اإدراك���ه���م 
اللغوي يف امل�ستقبل ليكونوا قادرين 
وخّاق،  وا�سح  ب�سكل  التعبري  على 

وبالطرق التي يرونها منا�سبة«. 
ل����اأط����ف����ال م����ن عمر  و���س��ي��ت�����س��ن��ى 
وال��ي��اف��ع��ني من  ع��ام��ا،   11 اإىل   6
امل�ساركة  ع����ام   18 اإىل   12 ع��م��ر 
�سواء  اإب��داع��ي��ة  ب��اأع��م��ال  امل�سابقة  يف 
تعبريية،   ر�سومات  اأو  ن�سّية  كانت 
ل�������س���روط عامة  ت��خ�����س��ع ج��م��ي��ع��ه��ا 
تن�س على اأال تتعار�س هذه االأعمال 
م����ع ال���ق���ي���م االأ����س���ي���ل���ة وال���ث���واب���ت 
ت�سمني  مي���ك���ن  ك���م���ا  االإن�������س���ان���ي���ة، 
الق�س�س بر�سومات تعبريية تتمّتع 
ممّيز،  واأ����س���ل���وب  ج���دي���دة  ب���اأف���ك���ار 
م�����ن خ������ال امل�����وق�����ع االإل�����ك�����رتوين 

http://( ب���احل���م���ل���ة  اخل����ا�����س 
  .)readdreamcreate.ae

امل�������س���اب���ق���ة جلنة  ع����ل����ى  وت���������س����رف 
ف��ن��ي��ة ت�����س��م ن��خ��ب��ة م����ن اخل�����رباء 
الكتابة  جم���االت  يف  واملتخ�س�سني 
التعبريية،  وال���ر����س���وم  االإب���داع���ي���ة 
الوا�سحة  ب�سمتهم   و�سعوا  الذين 
يف ه���ذا امل��ج��ال، ك��م��ا ر���س��د املجل�س 
جوائز  ال��ي��اف��ع��ني  لكتب  االإم���ارات���ي 
نح  للفائزين باملراكز  مالية قيمة متمُ

الثاثة االأوىل. 
ينّظمها  ال���ت���ي  امل�������س���اب���ق���ة  وك����ان����ت 
“اقراأ،  حملة  مظّلة  حت��ت  املجل�س 
املجل�س   اأطلقها  ابتكر” التي  احلم، 
يف العام 2013، بهدف الك�سف عن 
مواهب وقدرات االأطفال واليافعني 

يف جمال االبتكار واالإبداع وتنميتها، 
املواهب  ب��ه��ذه  االع��ت��ن��اء  ج��ان��ب  اإىل 
للتعبري  اأم��ام��ه��م  الفر�سة  واإت��اح��ة 

اأفكارهم  ورغباتهم، من خال  عن 
اإىل  اأفكارهم  م�ساعدتهم يف حتويل 
وامل�ساهمة  مبتكرة،  اأدب��ي��ة  ن�سو�س 

بالكتابة  ارت����ب����اط����ه����م  ت���ع���زي���ز  يف 
االإدراكية  املفاهيم  وتنمية  والقراءة 

واالإبداعية لديهم. 

قطاع �سوؤون القيادة ب�سرطة اأبوظبي يناق�ض م�ستجدات العمل ال�سرطي

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

               يف  الدعوى 2017/21  دعاوى م�ستعجلة جتارية
اىل املدعي عليه / 1- املا�سة مارتامي ون ليمتد جمهول حمل االقامة 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  ������س.ذ.م.م  ل��ل��م��ق��اوالت  امل��دع��ي/ كيلي  ان  مب��ا 
والر�سوم  هند�سي  خبري  بندب  م�ستعجلة  ب�سفة  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم  االحد املوافق 2017/8/13 ال�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/325  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-راجن��ان مانوهار الل الال - ب�سفته �سامن ل�سركة ايه تي 
االحتاد  بنك   / املتظلم  ان  االق��ام��ة مب��ا  �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل  �سوليو�سنز  ان 
املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  لوتاه  �سلطان علي  ���س.م.ع وميثله:فهد  الوطني 
اعاه ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف االمر على عري�سة رقم 2017/552 
والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/8/2   ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �س   08.30
قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

     اإعادة  اإعالن بالن�سر
              يف  الدعوى 2017/91  احوال نف�س غري م�سلمني

حمل  جمهول  بريتوريو�س  ج��ريه��ارد���س  جاكوي�س   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  ايدا رو�ساىل بريتوريا�س  قد  املدعي/  ان  االقامة مبا 
ومو�سوعها املطالبة بالطاق لل�سرر والهجر وعدم االنفاق وكافة احلقوق 
املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  ولابناء  لها  وقانونا  �سرعا  املقررة 
9.30 �س  ال�ساعة  امل��واف��ق  2017/8/13    االح���د  ي���وم   لها جل�سة  وح���ددت 
بالقاعة رق��م:)3( 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 االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1604  جتاري جزئي

 -3 ترين  عبداهلل  �سهيل   -2 ����س.ذ.م.م  والهدايا  للتحف  1-  جد حف�س   / عليه  املدعي  اىل 
ايه   -6 �سفر جعفر غوا�سى   -5 ل��ازي��اء  الي��ت  بيبي  موؤ�س�سة   -4 نعمت اهلل حممد جمايل 
الريا�سة ذ.م.م 8- جمال حممد خ��رم  جمهويل  ����س.ذ.م.م 7- �سركة ق�سر  ان تي للهواتف 
اأقام عليك الدعوى  حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( قد 
والر�سوم  دره���م(    384487.64( وق���دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة االتفاقية بواقع 15% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
 Ch التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/27   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   1.C.13
اأي��ام على االأق��ل ويف حالة تخلفك فان  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي-الفجر:

غ�سان  الدكتور  الربوفي�سور  ت��راأ���س 
ال���ق���ي���م���ري رئ���ي�������س ك��ل��ي��ة االإم��������ارات 
للتكنولوجيا، االإجتماع االأول لت�سكيل 
اإدارة  لكليات  االإ�ست�سارية  املجال�س 
ال�سحية  العلوم  االأع���ام،  االأع��م��ال، 
واملكون من ممثلني عن موؤ�س�سات من 
القطاعني العام واخلا�س، التي تقدم 
�ساأنه  مامن  ك��ل  يف  وامل�����س��ورة  الن�سح 
براجمها  وتطوير  بالكلية  االرت��ق��اء 
االأكادميية واأنظمتها االإدارية، بهدف 
رفع م�ستوى اأدائها، وتوثيق عاقتها 
وم�ساعدتها  اخل����ارج����ي،  ب��امل��ج��ت��م��ع 
اإ�سافية  دع�����م  م�������س���ادر  ت���وف���ري  يف 

الأن�سطتها البحثية واالأكادميية.
الكلية  رئي�س  رح��ب  اللقاء  بداية  يف 
ب���اأع�������س���اء امل���ج���ل�������س االإ����س���ت�������س���اري 
اخلطط  ك���ل���م���ت���ه  يف  م�������س���ت���ع���ر����س���اً 
كاإن�ساء  بالكلية  اخلا�سة  امل�ستقبلية 
م��دي��ن��ة م�سدر  اجل���دي���د يف  امل��ب��ن��ى 
وجم���م���وع���ة ال����ربام����ج وال����درج����ات 
العلمية املقرتحة لاأعوام القادمة. 
�سارك يف االجتماع كًا من : رئي�س 

واإ�ستقطاب  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات  اإدارة 
ال���ط���اب ال���دك���ت���ور و����س���ام االأن���ق���ر، 
عر�سه  خ�����ال  اأ����س���ت���ع���ر����س  ال������ذي 
و  للكلية  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة   اخل��ط��ة 
 -2017 اجل��دي��دة  لل�سنة  م�ساريعها 
2018 . كما قام كل من عمداء كليات 
الدكتور  االأ���س��ت��اذ  ال�سحية  ال��ع��ل��وم 
عبد ال��رح��ي��م اأب���و ج��ي��اب، واالإع���ام 
والقائم  ف��ي��ا���س،  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 

االأعمال  اإدارة  لكلية  العميد  باأعمال 
بتقدمي  بو�سياف،  حممد  الدكتور 
والتخ�س�سات  كلياتهم  ع��ن  مل��ح��ات 
�ستطرحها،  التي  العلمية  والربامج 
�ستتبعها،  ال��ت��ي  واالإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
وال����ت����دري����ب امل����ي����داين ل��ط��ل��ب��ت��ه��ا يف 
داخل  وال�سركات  املوؤ�س�سات  خمتلف 
اأ���س��ت��ع��ر���س��وا الربامج  ك��م��ا  ال���دول���ة، 
امل��ق��رتح��ة ل��ل�����س��ن��وات ال���ق���ادم���ة من 

املاج�ستري،  و  البكالوريو�س  درجتي 
البحثية  امل���������س����اري����ع  وجم����م����وع����ة 

امل�سرتكة مع اجلامعات االأجنبية .
واأختتم االإجتماع بكلمة رئي�س اإدارة 
اجلودة  �سمان  و  املوؤ�س�سي  البحث 
م�ستعر�ساً  من�سور،  ن���زار  ال��دك��ت��ور 
يف  املتبع  اجل���ودة  �سمان  نظام  فيها 
اأع�ساء  من  املن�سود  ال��دور  و  الكلية 
االإ���س��ت�����س��اري��ة يف حت�سني  امل��ج��ال�����س 

خم���رج���ات ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي من 
خال امل�ساهمة يف تهياأة اخلريجني 
لذلك والربط بني مناهج التدري�س 
وتنمية  ال��ع��ل��م��ي��ة،  وال��ت��خ�����س�����س��ات 
مهارات ومواهب الطلبة من خال 
موؤ�س�سات  م���ع  امل�����س��ت��م��ر  ال��ت��وا���س��ل 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س .  و���س��ي��ج��ري  يف 
امل�����س��ت��ق��ب��ل  ت��ك��ث��ي��ف امل��ن��اه��ج وطرق 
امليداين  العملي  واجلانب  التدري�س 

اأن  على  ق���ادر  ج��دي��د  جيل  لتخريج 
وحتديات  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  ي��ت��ع��ام��ل 
وتكليفهم  مب�����س��وؤول��ي��ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
باإيجاد احللول للق�سايا والتحديات 
وال�سركات  امل��ج��ت��م��ع  ت���واج���ه  ال���ت���ي 
وامل����وؤ�����س���������س����ات ورج���������ال االأع�����م�����ال، 
وت����دري����ب����ه����م ع���ل���ى ك���ي���ف���ي���ة اإن�������س���اء 
االأعمال  واإدارة  النا�سئة  ال�سركات 
االإقت�ساد  تطور  قد  التي  ال�سغرية 

على  االإت���ف���اق  مت  ك��م��ا  امل�ستقبل.  يف 
حتديد ور�سات عمل الأع�ساء املجل�س 
واأ�ساتذة الكلية لدرا�سة اإ�سرتاتيجية 
وكيفية  ف��ي��ه��ا،  التعليم  وخم��رج��ات 
�سركات  واإ�����س����ت����ه����داف   ال���ت���وا����س���ل 
القطاع اخلا�س والعام، و اإ�ستعرا�س 
�سيتم  ال���ت���ي  واالآراء  االإق�����رتاح�����ات 
لعملها   اآلية  اإليها وحتديد  التو�سل 
و تطبيقها. ويف نهاية االجتماع، اأكد 

رئي�س الكلية الربوفي�سور القيمري 
املجال�س  ه�����ذه  دور  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
على  للكلية  مهمة  ن��اف��ذة  تعد  التي 
قطاعات خمتلفة واأهمية املقرتحات 
على  تعمل  التي  امل�ستعر�سة  واالآراء 
وت��دع��م��ه��ا يف  ال��ك��ل��ي��ة  اأداء  حت�����س��ني 
ال���ن���واح���ي، م��ت��م��ن��ي��اً يف ختام  ج��م��ي��ع 
كلمته اإ�ستمرار تعزيز التعاون املثمر 

امل�سرتك بني كل اجلهات املعنية .

•• دبي-الفجر: 

للموارد  االحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت 
االأوىل  امل��رح��ل��ة  احل��ك��وم��ي��ة،  الب�سرية 
االإلكرتوين  التعلم  بوابة  م�سروع  من 
-امل��������ورد ����س���اب���ق���اً-، ال������ذي ي���ع���د اأح����د 
مبادراتها اخلاقة الرامية اإىل توعية 
ال��وزارات واجلهات االحتادية  موظفي 
املوارد  وق��وان��ني  وت�سريعات  ب�سيا�سات 
م�ستوى  ع���ل���ى  امل���ط���ب���ق���ة  ال���ب�������س���ري���ة 
وتعريفهم  االحت������ادي������ة،  احل����ك����وم����ة 
االإلكرتونية  الب�سرية  امل��وارد  باأنظمة 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة، وامل��ط��ب��ق��ة يف 

الوزارات واجلهات االحتادية. 
التي عقدتها  الور�سة  ذلك خال  جاء 
بدبي،  م��ق��ره��ا  يف  م����وؤخ����راً،  ال��ه��ي��ئ��ة، 
وح�سرها �سعادة ليلى ال�سويدي املدير 
وتخطيط  ال��ربام��ج  لقطاع  التنفيذي 
ولولوة  ال��ه��ي��ئ��ة،  ال��ب�����س��ري��ة يف  امل�����وارد 
املوارد  تخطيط  اإدارة  مدير  امل��رزوق��ي 

ال��ب�����س��ري��ة يف ال��ه��ي��ئ��ة، ومم��ث��ل��ون عن 
الوزارات واجلهات االحتادية امل�ستفيدة 

من امل�سروع.
ليلى  ����س���ع���ادة  اأو�����س����ح����ت  وت���ف�������س���ي���ًا 
التعلم  ب��واب��ة  م�����س��روع  اأن  ال�����س��وي��دي 
االإل�������ك�������رتوين ي���ع���د اأح�������د امل�����ب�����ادرات 
اخلاقة للهيئة، والتي تهدف املرحلة 
موظفي  كافة  توعية  اإىل  منه  االأوىل 
ال�����وزارات واجل��ه��ات االحت���ادي���ة ب�سكل 
ع������ام، وامل���وظ���ف���ني اجل������دد ع���ل���ى وجه 
وت�سريعات  ب�����س��ي��ا���س��ات  اخل�����س��و���س 
املطبقة  ال��ب�����س��ري��ة  امل�������وارد  وق����وان����ني 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة، 
اأنظمة  على  تعريفهم  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
املختلفة  االإلكرتونية  الب�سرية  امل��وارد 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى م�ستوى 
نظام  مظلة  حتت  االحتادية  احلكومة 
ال��ب�����س��ري��ة يف  امل�����وارد  م��ع��ل��وم��ات  اإدارة 

احلكومة االحتادية “بياناتي”.
التعلم  ب����واب����ة  م�������س���روع  اأن  واأك��������دت 

للجهود  ا�ستكمااًل  ي��اأت��ي  االإل���ك���رتوين 
املميزة التي تبذلها الهيئة، على �سعيد 
تدريب راأ�س املال الب�سري يف احلكومة 
االحت��ادي��ة وت��ط��وي��ر ق��درات��ه، وتعك�س 
حر�سها الافت على متكني هذا املورد 
احل����ي����وي، ال�����ذي ك����ان و���س��ي��ظ��ل حمل 
اهتمام ودعم كبريين من قبل القيادة 
العربية  االإم�������ارات  ل���دول���ة  ال��ر���س��ي��دة 
املتحدة، ممثلة ب�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�سمو  �ساحب  واأخيه  اهلل”،  “حفظه 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 

حاكم دبي “رعاه اهلل”.
اأربع مراحل للم�سروع

وذك������رت ����س���ع���ادة ل��ي��ل��ى ال�����س��وي��دي اأن 
بوابة  م�������س���روع  م���ن  االأوىل  امل���رح���ل���ة 
اأربع  م��ن  امل��ك��ون  االإل���ك���رتوين،  التعلم 
يف  املوظفني  ع��م��وم  ت�ستهدف  م��راح��ل 
ال�����وزارات واجل��ه��ات االحت���ادي���ة، الفتة 

اإطاقها  املقرر  الثانية  املرحلة  اأن  اإىل 
يف �سبتمرب املقبل �ست�ستهدف م�سوؤويل 
لهم  �ستتيح  ح��ي��ث  ال��ب�����س��ري��ة،  امل�����وارد 
على  �سامًا  اإلكرتونياً  تدريباً  البوابة 
كافة اإجراءات املوارد الب�سرية اخلا�سة 

بهم.
وبينت املدير التنفيذي لقطاع الربامج 
وتخطيط املوارد الب�سرية يف الهيئة اأن 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن امل�����س��روع املزمع 
�ستكون  امل��ق��ب��ل  دي�����س��م��رب  اإط��اق��ه��ا يف 
يف  الب�سرية  امل����وارد  ملخت�سي  موجهة 
ال����وزارات واجل��ه��ات االحت��ادي��ة، بحيث 
ت��دري��ب��ي��ة وا�سعة،  ل��ه��م خ��ي��ارات  ت��ق��دم 
�ساأنها  التي من  االإج���راءات  كافة  على 
املوكلة  باملهام  القيام  م��ن  متكنهم  اأن 
الرابعة  املرحلة  اأن  اإىل  منوهًة  اإليهم، 
واالأخ�����رية م��ن م�����س��روع ب��واب��ة التعلم 
االإل����ك����رتوين ���س��ت��ك��ون يف اإب����ري����ل من 
اإطاق مكتبة  و�ست�سهد   2018 العام 
الكتب  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�سم  اإل��ك��رتون��ي��ة 

االإل���ك���رتون���ي���ة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت 
والتخ�س�سات؛ بغية ت�سجيع املوظفني 
ع��ل��ى ال����ق����راءة، وت��ر���س��ي��خ ث��ق��اف��ة حب 

االطاع لديهم.
من جهتها ا�ستعر�ست لولوة املرزوقي 
الب�سرية  امل���وارد  تخطيط  اإدارة  مدير 
التعلم  ب��واب��ة  م��ام��ح  اأب���رز  الهيئة  يف 
ومميزاتها،  واأه���داف���ه���ا،  االإل���ك���رتوين 
الهيئة راعت جمموعة  اأن  اإىل  م�سريًة 
م���ن امل��ع��اي��ري ال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة عند 
�سهولة  اأب��رزه��ا  لعل  ال��ب��واب��ة،  ت�سميم 
املختلفة  اخلدمات  اإىل  ال��زوار  و�سول 
التي  ال��رواب��ط  وتوفري  عليها،  املتاحة 

تهمهم.
للموظفني  ���س��ام��ل  ت��ع��ري��ف��ي  ب��رن��ام��ج 

اجلدد عرب البوابة
امل����وارد  تخطيط  اإدارة  م��دي��ر  وب��ي��ن��ت 
للموظفني  تقدم  البوابة  اأن  الب�سرية 
اإذ  ���س��ام��ًا،  تعريفياً  ب��رن��اجم��اً  اجل���دد 
ب�سيا�سات  تعريفاً  ال��ربن��ام��ج  يت�سمن 

الب�سرية  امل���وارد  وق��وان��ني  وت�سريعات 
امل���ط���ب���ق���ة يف احل���ك���وم���ة االحت�����ادي�����ة، 
اأنظمة  ح����ول  ت���وع���وي���ة  وف���ي���دي���وه���ات 
امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة االإل��ك��رتون��ي��ة التي 
من�سة  “بياناتي”  ن��ظ��ام  م���ن  ت��ت��خ��ذ 
ونظامي  الذاتية،  اخلدمة  كنظام  لها 
والتطوير  وال���ت���دري���ب  االأداء  اإدارة 
االإل��ك��رتون��ي��ني، ف�����س��ًا ع��ن اأن���ه يتيح 

املهني  ال�سلوك  وثيقتي  تعبئة  اإمكانية 
امل��ع��ل��وم��ات وال��ت��وق��ي��ع عليهما  و���س��ري��ة 
اإلكرتونياً، الفتًة اإىل اأن املوظف الذي 
ومتطلبات  م���راح���ل  ك���اف���ة  ي�����س��ت��ك��م��ل 
على  �سيح�سل  ال��ت��ع��ري��ف��ي  ال��ربن��ام��ج 
اإل��ك��رتون��ي��ة ت�سله على  اإجن���از  ���س��ه��ادة 

بريده االإلكرتوين الر�سمي.
واأ�سارت لولوة املرزوقي اإىل اأن الفرتة 

التعلم  ب���واب���ة  رب����ط  ���س��ت�����س��ه��د  امل��ق��ب��ل��ة 
“بياناتي”،  ن���ظ���ام  م���ع  االإل����ك����رتوين 
ونظام التدريب والتطوير االإلكرتوين، 
التخ�س�سية،  ال���ك���ف���اءات  وجم��م��وع��ة 
قائمة  اأع������دت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  م��و���س��ح��ًة 
الب�سرية  امل�����وارد  م�سطلحات  ب��ك��اف��ة 
احلكومة  يف  وامل���ت���داول���ة  امل�����س��ت��خ��دم��ة 

االحتادية واأتاحتها على البوابة.

تهدف لتعريف موظفي احلكومة الحتادية بقوانني واأنظمة املوارد الب�ضرية الحتادية

املرحلة الأوىل من م�سروع بوابة التعلم الإلكرتوين الب�سرية” تطلق  للموارد  “الحتادية 

كلية الإمارات للتكنولوجيا تعقد اجتماعًا ملجل�سها ال�ست�ساري لعام 2017

•• عجمان -وام:

الرابعة من مهرجان  ال��دورة  تفا�سيل  بعجمان  ال�سياحية  التنمية  دائرة  اأعلنت 
ليوا عجمان للرطب الذي تقام فعالياته حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد 
بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم عجمان يف مركز االإمارات لل�سيافة 

بعجمان من الثاين اإىل الرابع من اأغ�سط�س 2017.
جاء ذلك خال موؤمتر �سحفي عقدته الدائرة يف م�سرح الزورا بعجمان �سباح 
و�سلطان  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  م��ن  املن�سوري  م��ب��ارك  �سعيد  امل��ق��دم  بح�سور  ام�����س 
اإدارة  مدير  معتوق  وذك��ري��ات  الفوعة  �سركة  يف  االإم���داد  اإدارة  مدير  ال�سام�سي 
رئ��ي�����س ق�سم  و���س��ع��ود اجل�سمي  ل��ل��رتاث  ال�����س��ارق��ة  وامل��ق��ت��ن��ي��ات مبعهد  امل��ع��ار���س 

الفعاليات دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان .
يهدف املهرجان اإىل اإحياء الرتاث واالحتفاء بالعادات والتقاليد العريقة ومنح 

املقيمني والزوار فر�سة التعرف على اأهمية �سجرة النخيل وقطاع الزراعة واأنواع 
املحا�سيل الزراعية يف دولة االإمارات العربية املتحدة �سمن اأجواء حافلة باملرح 

والفعاليات امل�سوقة جلميع اأفراد العائلة.
و قال �سعادة �سالح حممد اجلزيري مدير عام دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان : 
اإن مهرجان ليوا عجمان للرطب يعترب فعالية مهمة لاإمارة تقدم جتربة �سياحية 
فريدة للمقيمني والزوار وميثل هذا املهرجان الذي من املتوقع اأن ي�ستقطب ما 
يزيد عن 10 اآالف زائر لهذا العام فر�سة فريدة لاحتفاء بالثقافة والتقاليد 
يف  اال�سرتاتيجية  اأهدافنا  مع  ان�سجاما  ال�سياحة  وتعزيز  العريقة  االإم��ارات��ي��ة 
واالأعمال«.  العائلية  والعطات  لل�سياحة  اآمنة ومتميزة  االإم��ارة كوجهة  ترويج 
الفعاليات  العديد من   - اأي��ام  م��دار ثاثة  ال��ذي يقام على   - املهرجان  يت�سمن 
باالإ�سافة  وفوائدها  النخيل  �سجرة  اأهمية  على  تركز  التي  والرتاثية  الثقافية 
النخيل  �سجرة  اأهمية  تتناول  التي  احل��وار  وجل�سات  النقا�سات  من  العديد  اإىل 

واأنواع واأ�سناف التمور. واأ�سار اإىل اأن �سيتم اإطاق العديد من امل�سابقات امل�سوقة 
وامل�ستوحاة من الرطب حيث يتم تقييم اأعمال امل�ساركني وتكرمي املتميزين خال 
املهرجان.. منوها اإىل اأن قائمة الفعاليات ت�سمل م�سابقة الت�سوير الفوتوغرايف 
األف درهم   17 الفيديو والتي مت تخ�سي�س جوائز نقدية لها قدرها  وت�سوير 
وم�سابقة مزاينة للرطب وت�سمل �سبعة اأنواع واأ�سنافا خمتلفة من الرطب وهي 
النخبة والفر�س واخلنيزي والربحي وال�سي�سي واللولو واخلا�س ف�سا عن 

م�سابقة مزاينة الفواكه واحلم�سيات وت�سمل املاجنو واجلوافة.
خالها  الدعوة  توجيه  يتم  للحلويات  م�سابقة  مرة  والأول  املهرجان  ويت�سمن 
للم�ساركني الإعداد حلويات اإماراتية �سعبية اأو ع�سرية م�سنوعة يدويا حتتوي 

يف مكونها االأ�سا�سي على التمر.
عنا�سر  خمتلف  ا�ستك�ساف  للزوار  يتيح  �سعبيا  �سوقا  الثقايف  املهرجان  وينظم 
احلياة البدوية التقليدية ويعر�س العديد من املنتجات اليدوية امل�سنوعة من 

اأوراق �سجر النخيل حيث تتاح للح�سور على �سبيل املثال فر�سة اقتناء منتجات 
الزوار  باإمكان  حيث  �سعبي  جمل�س  املهرجان  يقيم  كما  اأ�سيلة..  حملية  تراثية 

تذوق املاأكوالت ال�سعبية االأ�سيلة وجتربة ال�سيافة االإماراتية العريقة.
ويحتوي ال�سوق على ركن للطهي يتيح للزوار اإمكانية تذوق اأطباق �سهية متنوعة 
ومبتكرة حم�سرة من التمور من اإبداعات نخبة من اأمهر الطهاة يف عجمان.. 
فيما حر�ست اإدارة املهرجان على توفري فعاليات ترفيهية جاذبة لل�سغار �سمن 
جناح االأطفال الذي يحت�سن امل�سابقات الثقافية وور�س العمل الفنية التي ت�سلط 

ال�سوء على املزايا ال�سحية للتمور واأهمية �سجرة النخيل.
بعجمان  ال�سياحية  التنمية  دائرة  بتنظيم  للرطب  ليوا عجمان  ويقام مهرجان 
�سرطة  الذهبي  وال��راع��ي  للتمور  الفوعة  �سركة  املا�سي  ال��راع��ي  م��ع  بالتعاون 
اأبوظبي والرعاة الف�سيني ممثلة يف غرفة عجمان وليوا للتمور ومعهد ال�سارقة 

للرتاث وبدعم من الراعي اللوجي�ستي موؤ�س�سة عجمان للموا�سات العامة.

الإعالن عن تفا�سيل الدورة الرابعة من مهرجان » ليوا عجمان للرطب « 

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2037  جتاري جزئي
املدعي/ ان  االق��ام��ة مبا  براكا�س  جمهويل حمل  ه��اري جايا  / 1-  جايا  املدعي عليه  اىل 

اأقام  قد  النعيمي  هوي�سل  علي  عبداهلل  وميثله:را�سد  ����س.ذ.م.م  التاأمني  لو�ساطة  اي��ج  نيو 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )75.000 درهم(  
وحتى متام  احلا�سل يف:2016/4/26  اال�ستحقاق  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  والفائدة 
ال�سداد الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم  االحد 
املوافق 2017/7/30   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 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 االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1345  جتاري  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- ماريا كاترين كاجوميبال تولينتينو جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/31  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/ 
املدعي مبلغ )ثمانية  ت��وؤدي للبنك  بان  املدعي عليها  بالزام  ���س.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك 
القانونية  وال��ف��ائ��دة  فل�سا(  ع�سر  وت�سعة  دره��م  وع�سرين  وخم�سة  وثاثمائة  ال��ف  وث��اث��ني 
الب�سيطة بواقع 9% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف:2011/12/20 وحتى متام ال�سداد 
والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابا 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعان �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

Before Director of Case Management
Pertaining to Case No.: (1417 / 2017)

Civil-summary - Ajman

Mr. Muhammad Imran Summtullah، Pakistani 
National، you are hereby compelled to attend 
before the Director of Case Management at Ajman 
Federal Court of First Instance، on Tuesday، 25th 
July 2017 either personally،  or by an approved 
proxy، so as to submit your plea )a replication 
memo( replying to the above mentioned case in 
your capacity as the defendant.

Summon
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1304  مدين جزئي

ان  االق��ام��ة مبا  يو�سف  جمهول حمل  املدعي عليه / 1- حممد جابر  اىل 
املدعي/ ح�سنه زمفا�سل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ 
وقدره )2000 درهم( والفائدة والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم 
االربعاء املوافق  2017/8/9   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذا 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�سور 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

ال�سني  اأن  كانغ  لو  ال�سينية  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  اأعلن 
�ست�ستمّر يف ترحيل املهاجرين من كوريا ال�سمالية الذين ال تعرتف 
بو�سعهم كاجئني، معرّبا عن عدم جتاوب ال�سني مع طلب م�سوؤول 

كبري يف االأمم املتحدة.
يدخلون  ال��ذي��ن  االأ�سخا�س  اأن  ال�سحافيني  اأم���ام  كانغ  ل��و  و���س��ّرح 
ال�سني بطريقة غري �سرعية لي�سوا الجئني. �سنعاملهم وفق القانون 

الدويل واحلاجات االإن�سانية.
املبعوث  ت�سريحات  ع��ن  ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  با�سم  املتحدث  �سئل 
ال�سمالية  كوريا  يف  االإن�سان  حقوق  ل�سوؤون  املتحدة  ل��اأمم  اخلا�س 
الهاربني  ترحيل  وقف  على  بكني  ال��ذي حث  كينتانا  اوجيا  توما�س 
من كوريا ال�سمالية اىل ال�سني، م�سريا اىل خطر التعذيب واالإعدام 

الذي قد يتعر�سون له لدى عودتهم اىل بادهم.
وعرّب كينتانا، خال موؤمتر �سحايف يف �سيول، عن قلقه اإزاء ارتفاع 
عدد املوقوفني يف ال�سني والرتحيل الق�سري للمهاجرين من كوريا 

ال�سمالية.
املنظمة الدولية التي تعنى بالدفاع  اأفادت “هيومن رايت�س ووت�س”، 
كوريا  من  للمهاجرين  الق�سري  الرتحيل  اأن  االإن�سان،  حقوق  عن 
ال�سمالية يعر�سهم يف بادهم خلطر اال�سطهاد واالعتقال التع�سفي 

والتعذيب وحتى املوت.
51 مهاجرا على االأقل من  اأن  واأك��دت املنظمة احلقوقية يف يونيو 
كوريا ال�سمالية اأوقفوا يف ال�سني منذ يوليو 2016، م�سرية اىل اأن 
13 مهاجرا من بينهم فقط مّت ترحيلهم اىل بادهم فيما االآخرون 

ال يزالون يف ال�سني.

اتهمت املفو�سية ال�سامية لاأمم املتحدة ل�سوؤون الاجئني اأ�سرتاليا 
ام�س بالتن�سل من اتفاق لتوطني بع�س طالبي اللجوء امل�ست�سعفني 
املحتجزين يف مراكز احتجاز مثرية للجدل يف اخلارج لكن كانبريا 
قالت اإن هذه ال�سفقة ال وجود لها.وتتخذ اأ�سرتاليا موقفا �سارما 
اإىل  البحر  يف  طريقهم  تعرت�س  م��ن  وتر�سل  اللجوء  طالبي  م��ن 
بجنوب  ال�سغرية  ن���اورو  ج��زي��رة  على  طلباتهم  لفح�س  خميمات 
املحيط الهادي وجزيرة مانو�س بدولة بابوا غينيا اجلديدة وتبلغهم 
باأنه لن يتم توطينهم اأبدا يف اأ�سرتاليا.وقالت املفو�سية اإن اأ�سرتاليا 
وام���راأة حمتجزين  رج��ل  األفي  نحو  بع�س من  توطني  على  وافقت 
يف اخلارج مقابل احل�سول على م�ساعدة املفو�سية يف ت�سهيل اتفاق 
فيليبو جراندي  ال�سامي  املفو�س  املتحدة.وقال  الواليات  تبادل مع 
يف بيان وافقنا على القيام بذلك يف ظل تفاهم وا�سح باأن الاجئني 
امل�ست�سعفني الذين لهم �سات قرابة قوية يف اأ�سرتاليا �سي�سمح لهم 
يف نهاية املطاف باال�ستقرار هناك.واأ�ساف اأبلغت اأ�سرتاليا املفو�سية 

يف االآونة االأخرية باأنها ترف�س حتى قبول هوؤالء الاجئني.
هذا  اإن  لرويرتز  االأ�سرتالية  الهجرة  وزارة  با�سم  متحدثة  وقالت 
الواليات  ت�ستقبل  اأن  التبادل  �سفقة  له.وتت�سمن  وجود  ال  االتفاق 
على  اخل���ارج  يف  االأ�سرتالية  االحتجاز  م��راك��ز  م��ن  الجئني  املتحدة 
االتفاق  ويهدف  الو�سطى.  اأمريكا  من  الجئني  اأ�سرتاليا  تقبل  اأن 
اإفراغ املراكز التي قوبلت  اأ�سرتاليا على  يف جانب منه اإىل م�ساعدة 

بانتقادات �سديدة من االأمم املتحدة وجهات اأخرى.
باأنها  العام  ال�سفقة هذا  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  وو�سف 

“غبية«.

ام��راأت��ني حمتجزين يف  اإن  االث��ن��ني  اأم�����س  االأمل��ان��ي��ة  قالت احلكومة 
العراق مواطنتان اأملانيتان بينهما فتاة يف ال�ساد�سة ع�سر من عمرها 
التحقق من جن�سية  واإنها حتاول  االإرهابي  داع�س  لتنظيم  ان�سمت 

امراأتني اأخريني.
اأن  اأدبهار لل�سحفيني  وذكرت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية ماريا 
اأول امراأتني خال اجتماع  اأكدوا جن�سية  اأملانا  م�سوؤولني قن�سليني 
اأن يجتمعوا مع  امل��ق��رر  اأن��ه��م م��ن  امل��ا���س��ي. واأ���س��اف��ت  ي��وم اخلمي�س 

املراأتني االأخريني .
وقالت خال موؤمتر �سحفي اعتيادي للحكومة “�سفارتنا يف بغداد 
واأ�سافت اأنه  متكنت من زيارة اثنتني من الن�ساء يوم 20 يوليو”. 
لن يكون باالإمكان ن�سر تفا�سيل اأخرى عن املراأتني االأخريني قبل 

زيارات امل�سوؤولني القن�سليني.

عوا�سم

بكني

�سيدين

برلني

بحرًا قرب�ض  ي�سلون  مهاجرا   140
•• نيقو�سيا-اأ ف ب:

اأفادت �سلطات نيقو�سيا اأن خفر ال�سواحل القرب�سي ر�سد قاربا على متنه 
140 مهاجرا، من املرجح انهم �سوريون، قبالة �سواطئ مدينة  اأكرث من 

بافو�س يف غرب الباد. 
 31 بينهم  �سخ�سا   143 عددهما  البالغ  املهاجرين  ان  ال�سرطة  واأك��دت 
ام��راأة و50 طفا. وقد انطلق القارب من منطقة مر�سني الرتكية التي 
�سوريا،  امل�سرتكة مع  ب�سبب حدودها  ال�سوريني  اإليها عدد كبري من  يلجاأ 

التي ت�سهد نزاعا مدمرا منذ �ست �سنوات.
العبور  اأج��ل  للمهربني من  اأمريكي  دوالر  األفي  ح��وايل  ودف��ع كل مهاجر 

واأوقف �سخ�س اأ�ستبه باأنه املهّرب.
ومن املفرت�س اأن ينقل املهاجرون اىل مركز ا�ستقبال قريب من نيقو�سيا.

تبعد قرب�س الع�سو يف االإحت��اد االأوروب��ي 100 كلم عن �سوريا لكنها مل 
ت�سجل حتى االآن تدفق عدد كبري من الاجئني.

ق��وارب اىل اجلزيرة  اأكرث من ع�سرة  2014، و�سلت  لكن ومنذ �سبتمرب 
من  م��ه��اج��ر،   1100 م��ن  اأك���رث  متنها  على  املتو�سط  البحر  يف  ال��واق��ع��ة 

�سمنهم الوا�سلني اأخريا. 
وي�ستخدم املهربون �سواحل مدينة بافو�س لنقل املهاجرين من تركيا اىل 

قرب�س.

اعترب اإجراء النتخابات البلدية يف �ضهر دي�ضمرب جرمية:

مرزوق يدعو ال�ساهد لفك ارتباطه مبا تبقى من نداء تون�ض

�سكاي نيوز عربية تبث وثائقي  قطر.. الطريق اإىل مانهاتن غدا
االأم��ن االأمريكية اعتقال خالد �سيخ حممد يف الدوحة عام  اأجهزة  اإىل مانهاتن حماولة  الطريق 
1996وما ي�ساع عن تدخل وزير الداخلية القطري االأ�سبق لتهريبه بنجاح اإىل خارج الدوحة ومنع 
اأجهزة اال�ستخبارات االأمريكية من اعتقاله ما مكنه من موا�سلة العمل على خططه االإرهابية و 
تنفيذ هجمات �سبتمرب2001 �سد الواليات املتحدة االأمريكية.و ي�سلط الربنامج الوثائقي ال�سوء 
اأجرتها اخلارجية االأمريكية مع احلكومة القطرية ب�ساأن ت�سليم خالد �سيخ  على املفاو�سات التي 
حممد و املحاوالت االأمريكية العتقاله و املماطات القطرية للحيلولة دون ذلك مدعمة ب�سهادات 
ثاين  اآل  خالد  بن  اهلل  عبد  ت��ورط  اإىل  ت�سري  التي  االأمريكية  اال�ستخبارات  عماء  من  ع��دد  من 
بعاقة مبا�سرة معه حيث ادعوا اأنه قام بتوفري الدعم املادي من خال اللجوء اإىل بع�س اجلمعيات 
لتمويل االإرهاب واإبقاء خالد �سيخ حممد على اطاع دائم باخلطط االأمريكية العتقاله.وي�ستطلع 
الوثائقي اآراء عدد من كبار �سباط مكتب التحقيقات الفيدرايل FBI و وكالة اال�ستخبارات املركزية 

االأمريكية CIA ووكالة االأمن القومي NSA ممن عملوا على هذه الق�سية.

•• اأبوظبي-وام:

�سكاي  �سل�سلة وثائقيات  االأربعاء فيلما وثائقيا جديدا �سمن  نيوز عربية يوم غدا  �سكاي  قناة  تبث 
بعنوان: قطر.. الطريق اإىل مانهاتن.

يعر�س الوثائقي يف متام ال�ساعة 20:00 بتوقيت غرينت�س منت�سف الليل بتوقيت اأبوظبي ويبحث 
يف دهاليز العاقة التي جمعت دولة قطر بالعقل املدبر لهجمات احلادي ع�سر من �سبتمرب 2001 
خالد �سيخ حممد واحت�سانها له ل�سنوات موفرة له احلماية ومتطلباته املادية كافة ل�سمان حتقيقه 
الذي لعبته قطر يف دعم  الدور اخلفي  الوثائقي  االإرهابية.و يبني الربنامج  الأهدافه وخمططاته 
ومتويل االإره��اب خا�سة من خال احت�سان وزير االأوق��اف ووزير الداخلية االأ�سبق بقطر عبد اهلل 
بن خالد اآل ثاين لاإرهابي خالد �سيخ حممد.. و ي�سري اإىل ما يرتدد ب�ساأن تعاطف عبداهلل بن خالد 
اآل ثاين مع زعيم تنظيم القاعدة اأ�سامة بن الدن واجلماعات االإرهابية.و ي�ستعر�س الوثائقي قطر.. 

•• الفجر - تون�س - خا�س

 �سدد االأمني العام حلركة م�سروع 
ت��ون�����س حم�����س��ن م�����رزوق ع��ل��ى اأن 
الذي  املوعد  يرف�س  م��ازال  حزبه 
البلدية  لانتخابات  حت��دي��ده  مت 
بدعوى اأن الباد غري جاهزة بعدمُ 

لهذا اال�ستحقاق االنتخابي.
  واأو������س�����ح م�������رزوق خ�����ال ن����دوة 
اأم�س  ح����زب����ه  ع���ق���ده���ا  ���س��ح��ف��ي��ة 
النقاط  بع�س  لتو�سيح  االث��ن��ني 
االنتخابات  يف  مب�ساركته  املتعلقة 
ال���ب���ل���دي���ة وال���ت���ح���وي���ر ال��������وزاري 
اجراء  اأن  الف�ساد،  وحرب مكافحة 
االنتخابات البلدية يتطلب توفري 
العملية  ل�����س��ام��ة  االأدن������ى  احل����د 
االنتخابية، معتربا اأن اإجراءها يف 

املوعد جرمية.
اأ�سباب  ب��ني  م��ن  اأن����ه  اإىل  ول��ف��ت    
اج���������راء  يف  ل�������ل�������رتوي  دع�������وت�������ه 
االإدارة  ح��ي��اد  غ��ي��اب  االن��ت��خ��اب��ات 
خا�سة واأن جل امل�سوؤولني املحليني 
املحا�س�سة  اأ����س���ا����س  ع��ل��ى  ع��ي��ن��وا 
خدمة  واخل��ف��ي��ة  املعلنة  احل��زب��ي��ة 

ال�سيقة،  م�����س��احل��ه��م  الأح��زاب��ه��م 
بع�س  حم���اول���ة  ج���ان���ب  اإىل  ه����ذا 
ع��ل��ى و�سائل  ال�����س��ي��ط��رة  االأح�����زاب 
االع������ام اخل���ا����س وال��ع��م��وم��ي ملا 
وفق  االنتخابية،  اأغرا�سها  يخدم 

تعبريه.
  وقال اإن “الدولة عاجزة اإىل حد 
ال�سيا�سي  امل��ال  مراقبة  عن  اليوم 
ا�ستكمال  بعد عدم  الفا�سد خا�سة 
وافتقارها  امل��ح��ا���س��ب��ات  حم��ك��م��ة 
الب�سرية  امل��������وارد  م����ن  ي��ك��ف��ي  مل����ا 
ا�ستحالة  اإىل  م�سريا  والتقنية”، 
اج������راء االن���ت���خ���اب���ات ال��ب��ل��دي��ة يف 
تفعيل  لعدم  القادم  دي�سمرب  �سهر 
الفروع  وتركيز  الرتابي  التق�سيم 
اجلهوية للمحكمة االإداري��ة وعدم 
ق��ان��ون اجلماعات  ع��ل��ى  امل�����س��ادق��ة 

املحلّية.
  وذكر حم�سن مرزوق اأن من بني 
ا���س��ت��ح��ال��ة اإج�����راء االن��ت��خ��اب��ات يف 
رئي�س  ا�ستقالة  لها  املحدد  ال�سهر 
�سر�سار  �سفيق  االنتخابات  هيئة 
الهيئة،  م���ن  اآخ���ري���ن  وع�����س��وي��ن 
اأطلقوها  ال���ت���ي  وال���ت�������س���ري���ح���ات 

املتعلقة باالإكراهات وال�سغوطات.
  وعن م�ساركة احلزب يف االنتخابات 
ب����اأن ح��زب��ه م�ستعد  اأف�����اد م�����رزوق 
للم�ساركة يف قائمات ائتافية مع 
وغري  احلزبية  والفعاليات  القوى 
للعائلة  انتمائها  ���س��رط  احلزبية 
الو�سطية،  ال��ع�����س��ري��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
لدعم  م�ستعد  ح��زب��ه  ب���اأن  م��ف��ي��دا 
م�ستقلة،  �سخ�سيات  ت�سم  قائمات 

�سريطة اأن حتمل ا�سم احلزب.
اأن  “ال مي���ك���ن  ب���ال���ق���ول  وت����اب����ع    
البلدية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  ن�����س��ارك 
تون�س  ن���داء  ح��زب  م��ع  بالت�سارك 
واأحزاب  النه�سة  وحركة  الر�سمي 

الرتويكا«.
  وتعليقا على ما بات يعرف باحلرب 
العام  االأم��ني  اعترب  الف�ساد،  على 
ت��ون�����س حم�سن  حل���رك���ة م�����س��روع 
م���رزوق، اأن ه��ذه احل��رب يف خطر 
�ست�سملهم  الذين  البع�س من  الأن 
ر���س��وا �سفوفهم  ق��د  ه��ذه احلملة 

ملواجهتها، وفق تقديره.
  و�سدد يف ال�سياق ذاته على �سرورة 
وت�سمل  احل����رب  ه����ذه  ت��ت��ق��دم  اأن 

مراكز النفوذ، وفق تعبريه.  وقال 
تدعي  ال��ت��ي  االأح�������زاب  ب��ع�����س  اإن 
الف�ساد  ع���ل���ى  احل������رب  م�������س���ان���دة 
عندها ملفات ف�ساد وجب التق�سي 
فيها، متحدثا يف ال�سياق ذاته على 
اإيرالينز  �سيفاك�س  �سركة  ق�سية 
النه�سة  ح���رك���ة  ل��ع�����س��و  ال��ت��اب��ع��ة 

حممد فريخة.
  ك��م��ا دع���ا االأم�����ني ل��ل��ع��ام حلركة 
م�����س��روع ت��ون�����س، حم�����س��ن م���زرق، 
ال�ساهد،  يو�سف  احلكومة  رئي�س 
نداء  من  تبقى  مبا  ارتباطه  لفك 

تون�س.
اإن ح��زب النداء     وق���ال م����رزوق، 
اأ����س���ب���ح ي��رت��ك��ب ع���دي���د االأخ���ط���اء 
الباجي  فريد  ت�سريح  غ��رار  على 
بخ�سو�س يهود جربة، معتربا ان 
تون�س  ن���داء  ح��زب  م��ن  تبقى  “ما 
ع�سابة خا�سة بعد التهديد الذي 
ت��ل��ق��ت��ه م���دي���رة اإذاع�����ة ك���اب اف ام 
اخلا�سة من قيادي باحلزب” وفق 

قوله.
م�سروع  ح���رك���ة  اأم������ني  وك�������س���ف    
تعر�س  احلكومة  رئي�س  اأن  تون�س 

تاأخري  اإىل  دف��ع��ت��ه  ل�����س��غ��وط��ات 
التحوير الوزاري اإىل ما بعد �سهر 

اأوت املقبل.
ال�ساهد  ال�����س��دد  ه���ذا  ودع����ا يف     
التحوير  اإج����راء  يف  الت�سريع  اإىل 
كفاءات  حكومة  وتكوين  ال���وزاري 
بحكومة  اأ���س��م��اه��ا  م��ا  اأن  ب��اع��ت��ب��ار 
املحا�س�سة احلزبية مل تعد قادرة 

على اإنقاذ الباد ح�سب تقديره.
   م���ن ج��ه��ت��ه، ح�����ّذر ال��ن��ائ��ب عن 
م�سروع  حل��رك��ة  “احلرة”  ك��ت��ل��ة 
من  ال���������س����ري����ف،  روؤوف  ت���ون�������س 
ال��ب��اد مطلع  ت��دخ��ل  اأن  اإم��ك��ان��ي��ة 
اقت�سادية  اأزم��ة  القادمة يف  ال�سنة 
واجتماعية ب�سبب ثغرة يف ميزانية 

�سنة 2018.
اعامي  ت�����س��ري��ح  يف  واأو�����س����ح     
ال�سحفية  ال���ن���دوة  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
الباد  اأن  ح���زب���ه،  ع��ق��ده��ا  ال���ت���ي 
تفوق  م���وارد  ت��وف��ري  ت�ستطيع  ل��ن 
يف  ه��ي  بينما  دي��ن��ار  مليون  ال�24 
ل�سد  دينار  مليون   30 اإىل  حاجة 
نفقات االأجور )16 مليون دينار( 
و�سندوق التعوي�س 6 مليون دينار 

و �سداد الديون 8 مليون دينار.
   واأ����س���ار يف ال�����س��ي��اق ذات���ه اإىل اأن 
القادمة  لل�سنة  ال��دول��ة  م��ي��زان��ي��ة 
ق���راب���ة  اإىل  ح����اج����ة  يف  ����س���ت���ك���ون 
بقية  لتغطية  دي��ن��ار،  مليون   12

النفقات.
   واق����رتح ال�����س��ري��ف ���س��رورة فتح 
التجارة  ومكافحة  الف�ساد  ملفات 
ال��دول��ة من  �ستمكن  التي  امل��وازي��ة 
ا�سرتجاع بع�س املوارد املالية التي 

كانت من حقها.
غري  �ستكون  تون�س  اأن  واع��ت��رب     
قادرة على االقرتا�س يف ال�سنوات 
ميزانية  يف  الثغرة  ل�سد  ال��ق��ادم��ة 
ن�سبة  واأن  خا�سة  القادمة،  ال�سنة 
مقابل  مرتفعة  �ستكون  ال��ف��ائ��دة 
ال��دي��ن��ار مقابل  ق��ي��م��ة  ان��خ��ف��ا���س 

العمات االأخرى.
يف  ال�سيا�سية  املكونات  اإن  وق��ال     
امللفات  بع�س  على  منكبة  ال��ب��اد 
مكافحة  بحرب  املتعلقة  االأخ���رى 
الف�ساد واالنتخابات البلدية بينما 
ت��غ��ا���س��ت ع��ل��ى ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة التي 

اعتربها يف غاية االأهمية.

•• بكني-اأ ف ب:

اأنذرت ال�سني اأم�س باأنها �ستعزز 
ن�سر قواتها و�سط خاف حدودي 
م��ع ال��ه��ن��د م��ت��ع��ه��دة ال���دف���اع عن 

�سيادتها “اأيا كان الثمن«.
ب����داأ ال��ت��وت��ر ي��ت��ف��اق��م ق��ب��ل اأكرث 
القوات  ب����داأت  ع��ن��دم��ا  �سهر  م��ن 
ه�سبة  يف  ط��ري��ق  ���س��ق  ال�سينية 
ت�سومبي النائية يف جبال دوكام 
دونغانغ  ال�سني  ت�سميها  ال��ت��ي 
وتقع يف مثلث احلدود بني الهند 
ال�سيادة  وتتنازع  وال�سني وبوتان 

عليها الدول الثاث.
وت��ق��دم��ت ال���ق���وات ال��ه��ن��دي��ة اىل 
اأعمال  ل���وق���ف  ال����ن����زاع  م��ن��ط��ق��ة 
بانتهاك  ال�سني  فاتهمتها  البناء 
اإىل  اأرا�����س����ي����ه����ا داع����ي����ة  ����س���ي���ادة 

ان�سحابها الفوري.
وزارة  ب���ا����س���م  امل����ت����ح����دث  وق�������ال 
ال����دف����اع ال�����س��ي��ن��ي��ة وو ك���ي���ان يف 
الهند  ع��ب��ور  ان  �سحايف  م��وؤمت��ر 
احلدود الوطنية املعرتف بها من 
خطريا  انتهاكا  ي�سكل  الطرفني 
الأرا�سي ال�سني ويخالف القانون 

الدويل .
اأ�ساف ان ت�سميم ال�سني واإرادتها 
وعزمها على الدفاع عن �سيادتها 

تركيا حتاكم �سحفيني بتهمة الإرهاب
•• ا�سطنبول-رويرتز:

اأمام  تركية  معار�سة  �سحيفة  يف  اآخ���رون  وع��ام��ل��ون  ب���ارزون  �سحفيون  مثل 
املحكمة اأم�س االثنني بتهمة دعم جماعة اإرهابية يف ق�سية ينظر اإليها منتقدو 

الرئي�س رجب طيب اإردوغان على اأنها هجوما على حرية التعبري.
من   17 حماكمة  على  لاحتجاج  ا�سطنبول  يف  املحكمة  اأم���ام  مئات  وجتمع 
الكتاب واملديرين التنفيذيني واملحامني ب�سحيفة جمهوريت العلمانية ورددوا 
ال�سحافة لي�ست جرمية.وتتزامن اجلل�سة مع ت�ساعد خاف مع اأملانيا ب�سبب 
اأمنية منذ حماولة  اأملاين �سمن حملة  بينهم  اعتقال تركيا لع�سرة حقوقيني 
االنقاب على اإردوغان العام املا�سي. ويطلب االإدعاء عقوبة ال�سجن 43 عاما 
واملتهمني  تركيا  يف  ال�سحفيني  اأ�سهر  بع�س  وبينهم  ال�سحيفة  يف  للعاملني 
با�ستهداف اإردوغان “بو�سائل احلرب غري املتماثلة.وقال قدري جور�سل وهو 
كاتب عامود من بني املدعى عليهم للمحكمة ل�ست هنا الأنني �ساعدت منظمة 
واأوجه  االأ�سئلة  اأط���رح  م�ستقل  �سحفي  الأن��ن��ي  ب��ل  واق��ت��ن��اع  علم  ع��ن  اإره��اب��ي��ة 

االنتقادات.
كبار  م��راد �سابوجنو وغريهما من  التحرير  رئي�س  اإىل جانب  وظل جور�سل 
267 يوما. وقالت  ملدة  املحاكمة  ال�سحيفة رهن االحتجاز قبل  العاملني يف 
ال�سحيفة يف موقعها االإلكرتوين اإن حرا�س االأمن منعوا جور�سيل من معانقة 
�سيطرت  �سفحة   324 من  املوؤلفة  االت��ه��ام  لعري�سة  املحكمة.ووفقا  يف  ابنه 
�سبكة رجل الدين فتح اهلل كولن املقيم يف الواليات املتحدة، التي يلقى باللوم 
عليها يف حماولة االنقاب الفا�سلة، ب�سكل فعال على �سحيفة جمهوريت ومت 

ا�ستغالها للتغطية على ت�سرفات اجلماعات االإرهابية.
بكتابة  اأي�سا  متهمة  جمهوريت  و�سحيفة  االن��ق��اب.  يف  �سلوعه  كولن  ونفى 

اأخبار تخدم املناورة االنف�سالية.
ومن بني املدعى عليهم االآخرون اأحمد �سيك الذي كتب ذات يوم كتابا ينتقد 
فيه حركة كولن. وجتري حماكمة رئي�س التحرير ال�سابق جان دوندار، املقيم 

يف اأملانيا، غيابيا.
التدوينات  وت�سكل  وت�سهري.  وهمية  اتهامات  باأنها  التهم  ال�سحيفة  وو�سفت 
على و�سائل التوا�سل االجتماعي اجلزء االأكرب من االأدلة يف عري�سة االتهام 
اإ�سافة اإىل مزاعم باأن املتهمني كانوا على ات�سال مب�ستخدمي تطبيق بايلوك 

للر�سائل امل�سفرة الذي تقول احلكومة اإن اأتباع كولن ي�ستخدمونه.

و�ستحمي  ا���س��ع��اف��ه��ا،  مي��ك��ن  ال 
اأيا  االأمنية  وم�ساحلها  �سيادتها 

كان الثمن.
احل����دودي����ة  ال�����ق�����وات  ان  وت����اب����ع 
اإج�������راءات  “اتخذت  ال�����س��ي��ن��ي��ة 
و�ستعزز  املنطقة  يف  للرد  ط��ارئ��ة 
مبواجهة  وتدريباتها  انت�سارها 

الو�سع”، 
حول  تفا�سيل  ت��وف��ري  دون  م��ن 

هذا االنت�سار. 

واأك�����دت ك��ل م��ن ال��ه��ن��د وال�سني 
حيازتها على دعم خارجي ملوقفها 

يف هذا اخلاف.
بناء  ان  ف�����������������اأك��دت  ب��������������وت��ان  ام����ا 
مبا�سر  ان����ت����ه����اك  ال���ط�����������������������ري���ق 
ال�����س��ني يف غياب  الت��ف��اق��ات م���ع 
ال���ع���اق���ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة بني 

البلدين.
ت����وؤي����د ال���ه���ن���د م���ط���ل���ب ب����وت����ان، 
وخا�ست يف 1962 خا�ست حربا 

ب�����س��اأن ج��زء خمتلف  ال�سني  م��ع 
م���ن احل������دود امل���ت���ن���ازع ع��ل��ي��ه��ا يف 

�سل�سلة جبال هيمااليا.
ت��ت��ن��اف�����س ال�����س��ني وال���ه���ن���د على 
اآ����س���ي���ا، حيث  ال���ن���ف���وذ يف ج���ن���وب 
ان��ف��ق��ت ب��ك��ني م��ب��ال��غ ط��ائ��ل��ة على 
م�������س���اري���ع ل��ل��ب��ن��ى ال���ت���ح���ت���ي���ة يف 
وبنغاد�س،  و�سريانكا  النيبال 
مقربة  حليفة  بوتان  ظلت  فيما 

للهند.

ال�سني تعزز قواتها على احلدود مع الهند 

- حكومة املحا�س�سة احلزبية مل تعد قادرة 
على اإنقاذ البالد

- بع�ض الأحزاب التي تدعي م�ساندة احلرب على 
الف�ساد عندها ملفات ف�ساد وجب التق�سي فيها

- امل�سروع لن يخو�ض النتخابات البلدية بالت�سارك 
مع نداء تون�ض وحركة النه�سة واأحزاب الرتويكا

-  نائب يحذر من اأزمة اقت�سادية واجتماعية 
�ست�سببها ثغرة يف ميزانية �سنة 2018 

دعوة ال�ساهد اىل فك ارتباطه بحزبهمرزوق.. يحدد مواقف حزبه من ملفات ال�ساعة يف تون�س
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منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 269093    بتاريخ : 2017/03/02
بيانات االأولوية : 

باإ�سم :  موريك�س ا�س ايه ا�س
وعنوانه:8  ، رو بيليني ،  اف-75116 ،  باري�س ، فرن�سا.

�ضورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
برامج كمبيوتر وبرجميات كمبيوتر ، برامج كمبيوتر وبرجميات كمبيوتر جميعها م�سممة لا�ستخدام يف 

جماالت االأعمال والتمويل.
و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمةMUREX  باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 269095    بتاريخ : 2017/03/02
بيانات االأولوية : 

باإ�سم :  موريك�س ا�س ايه ا�س
وعنوانه:8  ، رو بيليني ،  اف-75116 ،  باري�س ، فرن�سا.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
ال�سوؤون املالية ، ال�سوؤون النقدية ، �سوؤون التكنولوجيا املالية ، اإدارة اال�ستثمار ، اإدارة املخاطر املالية ، التاأمني 
، ال�سوؤون العقارية ، توفري خدمات املعلومات والتدريب والتعليم واال�ست�سارات وامل�سورة فيما يتعلق باملذكور 

اأعاه.
و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمةMUREX  باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 269096    بتاريخ : 2017/03/02
بيانات االأولوية : 

باإ�سم :  موريك�س ا�س ايه ا�س
وعنوانه:8  ، رو بيليني ،  اف-75116 ،  باري�س ، فرن�سا.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42
برجمة الكمبيوتر وتطوير وت�سميم وحتديث برجميات الكمبيوتر ، خدمات اال�ست�سارات فيما يتعلق بربامج 

الكمبيوتر ، توفري خدمات املعلومات والتدريب والتعليم واال�ست�سارات وامل�سورة فيما يتعلق باملذكور اأعاه.
و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمةMUREX  باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 269097    بتاريخ : 2017/03/02
بيانات االأولوية : 

باإ�سم :  موريك�س ا�س ايه ا�س
وعنوانه:8  ، رو بيليني ،  اف-75116 ،  باري�س ، فرن�سا.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
برامج كمبيوتر وبرجميات كمبيوتر ، برامج كمبيوتر وبرجميات كمبيوتر جميعها م�سممة لا�ستخدام يف 

جماالت االأعمال والتمويل.
و�سف العامة : العامة عبارة عن حريف ورقم MX.3  باللغة االإجنليزية بينهما نقطة.

اال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269752    بتاريخ : 2017/03/14

بيانات االأولوية :2016/09/23
باإ�سم :  ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كي�سا )اأي�ساً تعمل حتت اال�سم التجاري ني�سان موتورز كومباين ليمتد(

وعنوانه : رقم 2 تكارات�سو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �سي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.
�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 09
اإر�سال  اأج��ه��زة   ، بالكمبيوتر)  ت���دار  م��اح��ة  (اأج��ه��زة  للمركبات  ماحية  اأج��ه��زة   ، االت�����س��ال  واأج��ه��زة  اآالت 
 ، اأو مغناطي�سية  اأجهزة قيا�س واأجهزة اختبار كهربائية   ، اأو اختبار  واأدوات قيا�س  اآالت   ، وا�ستقبال ال�سلكية 
اأجهزة لك�سف وحتليل العجز واالأعطال يف االآالت ، اأجهزة كمبيوتر ، برامج كمبيوتر واأجزاء كمبيوتر ، اآالت 
واأجهزة اإلكرتونية واأجزائها الواردة يف الفئة 9 ، اأجهزة كمبيوتر للمركبات املزودة بخ�سائ�س القيادة الذاتية 
اأو  الذاتية  القيادة  بخ�سائ�س  امل��زودة  للمركبات  كمبيوتر  برامج   ، الذاتية  القيادة  يف  امل�ساعدة  خ�سائ�س  اأو 
خ�سائ�س امل�ساعدة يف القيادة الذاتية ، اآالت واأجهزة كهربائية خل�سائ�س القيادة الذاتية اأو خ�سائ�س ال�سف 

الذاتي لل�سيارات.
و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمات Nissan Intelligent Mobility باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 269755    بتاريخ : 2017/03/14
بيانات االأولوية :2016/09/23

باإ�سم :  ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كي�سا )اأي�ساً تعمل حتت اال�سم التجاري ني�سان موتورز كومباين ليمتد(
وعنوانه : رقم 2 تكارات�سو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �سي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12
ال�سيارات واأجزائها وقطعها الواقعة يف الفئة 12، مركبات القيادة الذاتية ، مركبات مزودة بخ�سائ�س امل�ساعدة 

يف القيادة.
و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمات Nissan Intelligent Mobility باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269759    بتاريخ : 2017/03/14

بيانات االأولوية :2016/09/23
باإ�سم :  ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كي�سا )اأي�ساً تعمل حتت اال�سم التجاري ني�سان موتورز كومباين ليمتد(

وعنوانه : رقم 2 تكارات�سو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �سي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.
�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
ولوازم  باملركبات  املرتبطة  واالأج��ه��زة  املركبات  يبيعون  الذين  اجلملة  وجت��ار  املوزعني  على  االأع��م��ال  اإ���س��راف 
اأجهزة  با�ستعمال  البيانات  التعاقدي لقواعد  ، البحث  املعلومات يف قواعد بيانات كمبيوتر  املركبات ، جتميع 
كمبيوتر ، توفري املعلومات املتعلقة باأعمال االت�سال ، خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري، وذلك 
حتديداً  النقل(  خدمة  على  ذل��ك  ينطوي  )وال  احلاجة،  عند  و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني 
املرتبطة  ال�سلع  ببيع  املتعلقة  املعلومات  توفري   ، التجارية  باملبيعات  املتعلقة  املعلومات  توفري   ، ال�سيارات 
الهاتفية  املكاملات  على  التعاقدي  واالعتماد  اال�ستقبال   ، ال�سلع  باأ�سعار  املتعلقة  املعلومات  توفري   ، بال�سيارات 

واالعتماد على اال�ستف�سارات الهاتفية ، اال�ستقبال التعاقدي للمكاملات الهاتفية ، اإدارة اأعمال خدمات الطرق.
و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمات Nissan Intelligent Mobility باللغة االإجنليزية.

  اال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 269762    بتاريخ : 2017/03/14
بيانات االأولوية :2016/09/23

باإ�سم :  ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كي�سا )اأي�ساً تعمل حتت اال�سم التجاري ني�سان موتورز كومباين ليمتد(
وعنوانه : رقم 2 تكارات�سو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �سي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 38
االإت�ساالت )بخاف البث( ، توفري املعلومات املتعلقة باالت�سال عرب البيانات )مبا يف ذلك توفري املعلومات 
من خال الكبات و�سبكات االت�سال الا�سلكية( ، االت�سال عرب طرفيات الكمبيوتر ، االت�سال بالتلفونات ، 
توفري الو�سول اإىل �سبكات االت�سال وتوفري املعلومات املتعلقة بها ، نقل اأو تبادل البيانات وال�سور وال�سوت 

، تاأجري معدات االت�سال.
و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمات Nissan Intelligent Mobility باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 269099    بتاريخ : 2017/03/02
بيانات االأولوية : 

باإ�سم :  موريك�س ا�س ايه ا�س
وعنوانه:8  ، رو بيليني ،  اف-75116 ،  باري�س ، فرن�سا.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
ال�سوؤون املالية ، ال�سوؤون النقدية ، �سوؤون التكنولوجيا املالية ، اإدارة اال�ستثمار ، اإدارة املخاطر املالية ، التاأمني 
، ال�سوؤون العقارية ، توفري خدمات املعلومات والتدريب والتعليم واال�ست�سارات وامل�سورة فيما يتعلق باملذكور 

اأعاه.
و�سف العامة : العامة عبارة عن حريف ورقم MX.3  باللغة االإجنليزية بينهما نقطة.

اال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 269100    بتاريخ : 2017/03/02
بيانات االأولوية : 

باإ�سم :  موريك�س ا�س ايه ا�س
وعنوانه:8  ، رو بيليني ،  اف-75116 ،  باري�س ، فرن�سا.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42
برجمة الكمبيوتر وتطوير وت�سميم وحتديث برجميات الكمبيوتر ، خدمات اال�ست�سارات فيما يتعلق بربامج 

الكمبيوتر ، توفري خدمات املعلومات والتدريب والتعليم واال�ست�سارات وامل�سورة فيما يتعلق باملذكور اأعاه.
و�سف العامة : العامة عبارة عن حريف ورقم MX.3  باللغة االإجنليزية بينهما نقطة.

اال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

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

املودعة بالرقم :  21734   
باإ�سم : هندو�ستان يونيليفر ليمتد

وعنوانه : يونيليفر هاو�س ، بي  دي �ساوانت مارج ، ت�ساكاال ،  اندهريي اي�ست ، مومباي 
،  ماهارا�سرتا-اإم اإت�س 400099 ،  الهند.

بتاريخ : 1999/2/17 وامل�سجلة حتت الرقم : 19826 
�ضورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : 2017/05/21   وحتى تاريخ : 2027/05/21 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

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

املودعة بالرقم :  21735   
باإ�سم : هندو�ستان يونيليفر ليمتد

وعنوانه : يونيليفر هاو�س ، بي  دي �ساوانت مارج ، ت�ساكاال ،  اندهريي اي�ست ، مومباي 
،  ماهارا�سرتا-اإم اإت�س 400099 ،  الهند.

بتاريخ : 1999/2/17 وامل�سجلة حتت الرقم : 19827 
�ضورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : 2017/05/21   وحتى تاريخ : 2027/05/21 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 269765    بتاريخ : 2017/03/14
بيانات االأولوية :2016/09/23

باإ�سم :  ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كي�سا )اأي�ساً تعمل حتت اال�سم التجاري ني�سان موتورز كومباين ليمتد(
وعنوانه : رقم 2 تكارات�سو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �سي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 39
توفري معلومات املواقع للمركبات على الطريق ، توفري املعلومات االإر�سادية املرورية ، توفري معلومات الطرق 
املتعلقة مبواقع  املعلومات  توفري   ، اجل��وي  النقل  واأ�سعار  بجداول  املتعلقة  املعلومات  توفري   ، امل��رور  وحركة 
وتوافر اأماكن وقوف ال�سيارات ، توفري املعلومات املتعلقة باإمداد الكهرباء با�ستخدام و�سائل االت�سال ، اإمداد 
الكهرباء ل�سحن ال�سيارات الكهربائية ، توزيع الكهرباء ، املرافقة يف الرحات ال�سياحية ، توفري املعومات عن 

ال�سفر ، تاأجري ال�سيارات والدراجات النارية ، توفري خدمات امل�ساركة يف ال�سيارات.
و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمات Nissan Intelligent Mobility باللغة االإجنليزية.

  اال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 269766    بتاريخ : 2017/03/14
بيانات االأولوية :2016/09/23

باإ�سم :  ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كي�سا )اأي�ساً تعمل حتت اال�سم التجاري ني�سان موتورز كومباين ليمتد(
وعنوانه : رقم 2 تكارات�سو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �سي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42
خدمات املعلومات عن االأحوال اجلوية ، تفعيل مواقع االإنرتنت ، توفري برامج الكمبيوتر ، ت�سميم برامج 
الكمبيوتر اأو برجمة الكمبيوتر اأو �سيانة برامج الكمبيوتر ، مراقبة اأنظمة الكمبيوتر عن طريق الو�سل من 

بعيد ، مراقبة البيانات التي مت حت�سيلها من اأجهزة املركبات.
و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمات Nissan Intelligent Mobility باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269771    بتاريخ : 2017/03/14

بيانات االأولوية : 2016/09/23
باإ�سم :  ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كي�سا )اأي�ساً تعمل حتت اال�سم التجاري ني�سان موتورز كومباين ليمتد(

وعنوانه : رقم 2 تكارات�سو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �سي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.
�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
اآالت واأجهزة االت�سال ، اأجهزة ماحية للمركبات (اأجهزة ماحة تدار بالكمبيوتر) ، اأجهزة اإر�سال وا�ستقبال ال�سلكية ، اآالت 
واأدوات قيا�س اأو اختبار ، اأجهزة قيا�س واأجهزة اختبار كهربائية اأو مغناطي�سية ، اأجهزة لك�سف وحتليل العجز واالأعطال يف 
االآالت ، اأجهزة كمبيوتر ، برامج كمبيوتر واأج��زاء كمبيوتر ، اآالت واأجهزة اإلكرتونية واأجزائها ال��واردة يف الفئة 9 ، اأجهزة 
، برامج كمبيوتر للمركبات  اأو خ�سائ�س امل�ساعدة يف القيادة الذاتية  كمبيوتر للمركبات املزودة بخ�سائ�س القيادة الذاتية 
املزودة بخ�سائ�س القيادة الذاتية اأو خ�سائ�س امل�ساعدة يف القيادة الذاتية ، اآالت واأجهزة كهربائية خل�سائ�س القيادة الذاتية 

اأو خ�سائ�س ال�سف الذاتي لل�سيارات.
و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمات NISSAN INTELLIGENT MOBILITY باللغة االإجنليزية 
بخط وطريقة مميزة باللون االأ�سود واحلرف I من كلمة INTELLIGENT على �سكل اإ�سارة ال�سلكية باللونني االأزرق 

واالأ�سود.
اال�سرتاطات :

بالربيد  اإر�ساله  اأو  االإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العامات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 
امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 269772    بتاريخ : 2017/03/14
بيانات االأولوية : 2016/09/23

باإ�سم :  ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كي�سا )اأي�ساً تعمل حتت اال�سم التجاري ني�سان موتورز كومباين ليمتد(
وعنوانه : رقم 2 تكارات�سو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �سي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12
ال�سيارات واأجزائها وقطعها الواقعة يف الفئة 12، مركبات القيادة الذاتية ، مركبات مزودة بخ�سائ�س امل�ساعدة 

يف القيادة.
 NISSAN INTELLIGENT MOBILITY كلمات  عن  عبارة  العامة   : العامة  و�سف 
باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون االأ�سود واحلرف I من كلمة INTELLIGENT على 

�سكل اإ�سارة ال�سلكية باللونني االأزرق واالأ�سود.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269773    بتاريخ : 2017/03/14

بيانات االأولوية : 2016/09/23
باإ�سم :  ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كي�سا )اأي�ساً تعمل حتت اال�سم التجاري ني�سان موتورز كومباين ليمتد(

وعنوانه : رقم 2 تكارات�سو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �سي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.
�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
االإت�ساالت )بخاف البث( ، توفري املعلومات املتعلقة باالت�سال عرب البيانات )مبا يف ذلك توفري املعلومات 
من خال الكبات و�سبكات االت�سال الا�سلكية( ، االت�سال عرب طرفيات الكمبيوتر ، االت�سال بالتلفونات ، 
توفري الو�سول اإىل �سبكات االت�سال وتوفري املعلومات املتعلقة بها ، نقل اأو تبادل البيانات وال�سور وال�سوت 

، تاأجري معدات االت�سال.
 NISSAN INTELLIGENT MOBILITY كلمات  عن  عبارة  العامة   : العامة  و�سف 
باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون االأ�سود واحلرف I من كلمة INTELLIGENT على 

�سكل اإ�سارة ال�سلكية باللونني االأزرق واالأ�سود.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 269774    بتاريخ : 2017/03/14
بيانات االأولوية : 2016/09/23

باإ�سم :  ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كي�سا )اأي�ساً تعمل حتت اال�سم التجاري ني�سان موتورز كومباين ليمتد(
وعنوانه : رقم 2 تكارات�سو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �سي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 38
االإت�ساالت )بخاف البث( ، توفري املعلومات املتعلقة باالت�سال عرب البيانات )مبا يف ذلك توفري املعلومات 
من خال الكبات و�سبكات االت�سال الا�سلكية( ، االت�سال عرب طرفيات الكمبيوتر ، االت�سال بالتلفونات ، 
توفري الو�سول اإىل �سبكات االت�سال وتوفري املعلومات املتعلقة بها ، نقل اأو تبادل البيانات وال�سور وال�سوت 

، تاأجري معدات االت�سال.
 NISSAN INTELLIGENT MOBILITY كلمات  عن  عبارة  العامة   : العامة  و�سف 
باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون االأ�سود واحلرف I من كلمة INTELLIGENT على 

�سكل اإ�سارة ال�سلكية باللونني االأزرق واالأ�سود.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 269775    بتاريخ : 2017/03/14
بيانات االأولوية : 2016/09/23

باإ�سم :  ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كي�سا )اأي�ساً تعمل حتت اال�سم التجاري ني�سان موتورز كومباين ليمتد(
وعنوانه : رقم 2 تكارات�سو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �سي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 39
الطرق  معلومات  توفري   ، امل��روري��ة  االإر�سادية  املعلومات  توفري   ، الطريق  على  للمركبات  املواقع  معلومات  توفري 
املتعلقة مبواقع وتوافر  املعلومات  ، توفري  النقل اجلوي  واأ�سعار  املتعلقة بجداول  املعلومات  ، توفري  امل��رور  وحركة 
اأماكن وقوف ال�سيارات ، توفري املعلومات املتعلقة باإمداد الكهرباء با�ستخدام و�سائل االت�سال ، اإمداد الكهرباء ل�سحن 
ال�سيارات الكهربائية ، توزيع الكهرباء ، املرافقة يف الرحات ال�سياحية ، توفري املعومات عن ال�سفر ، تاأجري ال�سيارات 

والدراجات النارية ، توفري خدمات امل�ساركة يف ال�سيارات.
باللغة   NISSAN INTELLIGENT MOBILITY كلمات  عن  عبارة  العامة   : العامة  و�سف 
اإ�سارة  �سكل  INTELLIGENT على  كلمة  I من  واحل��رف  االأ�سود  باللون  االإجنليزية بخط وطريقة مميزة 

ال�سلكية باللونني االأزرق واالأ�سود.
اال�سرتاطات :

اإر�ساله  اأو  االإقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العامات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية : 

املودعة بالرقم : 269780    بتاريخ : 2017/03/14
بيانات االأولوية : 2016/09/23

باإ�سم :  ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كي�سا )اأي�ساً تعمل حتت اال�سم التجاري ني�سان موتورز كومباين ليمتد(
وعنوانه : رقم 2 تكارات�سو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �سي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42
خدمات املعلومات عن االأحوال اجلوية ، تفعيل مواقع االإنرتنت ، توفري برامج الكمبيوتر ، ت�سميم برامج 
الكمبيوتر اأو برجمة الكمبيوتر اأو �سيانة برامج الكمبيوتر ، مراقبة اأنظمة الكمبيوتر عن طريق الو�سل من 

بعيد ، مراقبة البيانات التي مت حت�سيلها من اأجهزة املركبات.
 NISSAN INTELLIGENT MOBILITY كلمات  عن  عبارة  العامة   : العامة  و�سف 
باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون االأ�سود واحلرف I من كلمة INTELLIGENT على 

�سكل اإ�سارة ال�سلكية باللونني االأزرق واالأ�سود.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079
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عربي ودويل

كورنتان �ضيلني يحذر من ا�ضتعجال "دفنه":

بعد �ستة اأ�سهر: مل يلب�ض ترامب بعد ثوب الرئي�ض ...!
•• الفجر - خرية ال�سيباين

اإ�ضالح النظام     يف الوقت الذي ا�ضطدم فيه 
المريكي  الرئي�ض  اقرتحه  ــذي  ال ال�ضحي 
برف�ض الكونغر�ض الأمريكي مرة اأخرى، يقّيم 

اأجرته  الفرن�ضية  الفيغارو  ل�ضحيفة  حــوار 
األ  “يجب  نظره،  وجهة  ومن  با�ضوت.  فياين 

ندفن ترامب«.
النظام  لإ�ــضــالح  كــري  تــرامــب  م�ضروع  عــرف   

ال�ضحي ف�ضال اآخر.

يف  واملتخ�ض�ض  التاريخ  اأ�ضتاذ  �ضيلني  كورنتان 
ال�ضيا�ضة المريكية، 

بني  ال�ضمالية  “اأمريكا  كتاب  ا�ضداراته  ومن 
الأ�ضهر  ح�ضيلة  يقّيم  والتجّزوؤ”،  الندماج 
يف  ترامب  دونالد  رئا�ضة  من  الأوىل  ال�ضتة 

 وقد مت رف�ضه حتى من طرف عدد من اأع�ضاء 
حالوا  الــذيــن  اجلمهوريني  ال�ضيوخ  جمل�ض 
لن  امل�ضروع  هذا  ان  يبدو  الن�ض.  اعتماد  دون 
�ضخ�ضيا  ف�ضال  هذا  يعترب  هل   ... النور  يرى 

لرتامب؟

اأوب��ام��ا كري،  اإ���س��اح  الف�سل يف   -   
الذي اقره ترامب نف�سه من خال 
اأم���ل���ه، ه���و نك�سة  اع���رتاف���ه ب��خ��ي��ب��ة 
حقيقية �سخ�سية و�سيا�سية ورمزية 

للرئي�س.
   �سخ�سية، الن ترامب قام بحملته 
كم�ساد الأوباما: فقد اتهم الرئي�س 
ال�سابق بانه �سعيف وغري حا�سم، يف 
حني �سيكون هو قويا وحازما. وكان 
ال�����س��ح��ي نقطة  ال���ت���اأم���ني  اإ����س���اح 
عن  باعتباره خمتلفا  ارتكاز حملته 
اأوباما. ووعد، مرارا وتكرارا، باإلغاء 
اأوباما كري واال�ستعا�سة عنها بنظام 
تكلفة،  واأق��ل  اأف�سل،  �سحي  تاأمني 
يف اول يوم من رئا�سته. وقد احتفل 
�ستة  الع�سرين من يوليو مبرور  يف 
اأ�سهر من واليته، بف�سل ذريع لهذا 

االإ�ساح.
   واالأك�����رث ازع���اج���ا - وه��ن��ا املظهر 
ميلك  ت����رام����ب  ان   ،- ال�����س��ي��ا���س��ي 
غرفتي  يف  جمهورية  اأغلبية  نظريا 
ال���ن���واب  ال���ك���ون���غ���ر����س - جم��ل�����س��ي 
قامت  وق������د  ال�������س���ي���وخ.  وجم���ل�������س 
ال�سيناتورات  من  العظمى  االغلبية 
الإلغاء  حملة  اجلمهوريني  والنواب 
ولكن  وا����س���ت���ب���دال���ه،  ك����ري  اأوب�����ام�����ا 
االخطاء املتكررة لرتامب، الذي مل 
يكن حقيقة مهتما باملو�سوع، منعت 
اجلمهوريني  ب��ني  ال��ت��واف��ق  حتقيق 
االإلغاء  اأن�����س��ار  حم��اف��ظ��ة،  االأك����رث 
اعتداال،  االأك��رث  واملجموعة  الكلي، 
منطقة  يف  اأ����س���ا����س���ا  ت����رتّك����ز  ال���ت���ي 
وال�سمال  ال���ع���ظ���م���ى  ال����ب����ح����ريات 
احلفاظ  يف  ال���راغ���ب���ني  ال�������س���رق���ي، 
للناخبني  ال�سحية  التغطية  على 
العاملة.  البي�س الطبقة  ال�سعبيني 
ترامب  الن  ال��رم��زي  الف�سل  وه��ن��ا 
ب��اع��ت��ب��اره رجل   2016 ع���ام  ت��ق��دم 
ت�سويات  حتقيق  ع��ل��ى  ق���ادر  اأع��م��ال 
كتاب  م��وؤل��ف  ه��و  توفيقية،  وح��ل��ول 
فن ال�سفقة. اال ان ترامب اثبت انه 
ت��اف��ه، م�ستخدما  ب��رمل��اين  م��ف��او���س 
ب��ط��ري��ق��ة غ���ري م��ن��ا���س��ب��ة االإط������راء 

والقدح جتاه اأع�ساء الكونغر�س.
  *ب��ع��د �ستة اأ���س��ه��ر م��ن والي��ت��ه، ال 
اث����ارة اجل���دل.  ت��رام��ب م��ن  ينتهي 
�سيا�سيا، هل كان هذا الن�سف االأول 
جناحا؟ وما هي انت�سارات الرئي�س 

االأمريكي واإخفاقاته؟
ال�ستة  االأ���س��ه��ر  ن��ق��ّي��م  اأن  ق��ب��ل   -   
نتذكر  اأن  ي��ج��ب  ل���رتام���ب،  االأوىل 
االأولية  ال�����س��ع��ب��ي��ة  والي���ت���ه  ت���ده���ور 
امل�سرح  االآراء  م��ن  باملائة   46.1(
، و�سرارة العداء  8 نوفمرب(  بها يف 
احل�سرية  املناطق  يف  اأطلقها  التي 
ال��ك��ب��رية يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة التي 
���س��وت��ت ����س���ده، وع����رب ال���ع���دوى يف 
الغربية.  ال���دمي���ق���راط���ي���ات  اغ���ل���ب 
م��ن��اه�����س لرتامب  م���وق���ف  ه���ن���اك 
م��ل��ح��وظ ج���دا يف ج���زء م���ن ال����راأي 
ال���ع���ام االم���ري���ك���ي وال�������دويل مينع 
ا�ستطاع  )يف  هادئا  تقييما  اأحيانا 
يونيو،  اأواخ�������ر  يف  ل���اأب���ح���اث  ب��ي��و 
امل�ستطلعني  م���ن  ب��امل��ائ��ة   14 ك���ان 
الفرن�سيني يثقون يف ترامب، و11 

باملائة من االأملان ...(.
    قد يمُح�سب لرتامب تعيينه دون 
عوائق لقا�س جديد باملحكمة العليا، 
نيل غور�ست�س، والذي ا�سعدت اأوىل 
قراراته يف يونيو املحافظني. اإ�سافة 
اىل حركية ترامب من خال العديد 
جماالت  يف  الرئا�سية  املرا�سيم  من 
اتفاقية  )اإزال��������ة  رم�����زي  ب��ع��د  ذات 

اال�ستماع العلنية يف جمل�س ال�سيوخ 
منع  اىل  �سعى  ال��ذي  الرئي�س،  �سد 
ال�سابق  م�����س��ت�����س��اره  ح����ول  حت��ق��ي��ق 
ب�سكل  نالت  فلني،  القومي  ل��اأم��ن 
وباإقالة  املن�سب.  هيبة  من  خطري 
كومي ت�سّبب ترامب، دون ق�سد، يف 
مولر،  م�ستقل،  خا�س  م��دع  تعيني 
“اف بي  ال�  الذي يقود االآن حتقيق 
ب�سرعة عالية يف  يتمدد  الذي  اأي” 

حا�سية ترامب.
ك��و���س��ر، وجنله  ت��رام��ب،     ف�سهر 
دونالد االبن، م�ستهدفان اليوم من 
الفدرايل  التحقيقات  مكتب  ق��ب��ل 
يف  �سيزيد  مبا  الربملانية،  واللجان 
�سّل عمل االإدارة. وامام هذه الدوامة 
حاليا  اجلمهوريون  يبقى  ال�سلبية، 
على مواالتهم للرئي�س الأن عيونهم 
من�سّبة على اال�ستطاعات اجليدة 
اجلمهوريني.  الناخبني  �سفوف  يف 
ي���وف���ر ترامب  اي�������س���ا،  ه���ن���ا  ول���ك���ن 
الع�سا ليتم هزمه ، فمقابلته الودية 
اأغ�سبت  ي��ول��ي��و،  اأوائ�����ل  ب��وت��ني  م��ع 
كونغر�سا كان ي�ستعد للت�سويت على 

عقوبات جديدة �سد رو�سيا.
اإن اجل��م��ه��وري��ني ���س��ي��ح��ددون يف     
�ستاء 2017-2018: ما اإذا اأ�سبح 
االنتخابات  �سياق  يف  عائقا  ترامب 
الن�سفية نوفمرب 2018، و�ساعتها 
ميكن لهذه االأغلبية اجلمهورية ان 

تناأى عنه على املدى املتو�سط.
  *كيف تت�سور ما تبقى من واليته؟ 
التي  الرئي�سية  ال��ور���س��ات  ه��ي  وم��ا 

تنتظره؟
عدم  اىل  ال��ت��ن��ب��ي��ه  اأوال  ي���ج���در   -   
ريغان  ع��رف  لقد  ت��رام��ب.  “دفن” 
غ��اي��ة يف  ال��رئ��ا���س��ة  م��ن  �سنتني  اول 
ال�����س��ع��وب��ة م��ع رك����ود ع���ام 1982، 
ن�����س��ف��ي �سيئة  وان��ت��خ��اب��ات جت��دي��د 
جمل�س  يف  م���ق���ع���دا   27 )خ�������س���ر 
“اأيقونة”  ي�سبح  اأن  قبل  ال��ن��واب( 
انتخابه  وي��ع��اد  امل��ح��اف��ظ��ني،  ح���زب 
مظّفرا عام 1984. غري ان الو�سع 
بعد  ينجح  مل  ت��رام��ب  ان  خمتلف. 
كما  “رئا�سية”،  ���س��ورة  ت�سكيل  يف 
ي�سهد على ذلك تردده على ال�ساحة 
)الناتو  ال���دول���ي���ة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
َم�ْسَغل  اأول  ه��و  وه���ذا  ورو����س���ي���ا(.   
الرئي�س  ت��رام��ب  ع��ل��ى  م�ستعجل: 
ودبلوما�سية  �سيا�سية  عقيدة  و�سع 
املنا�سبة  االأدوات  متما�سكة، واختيار 
ملمو�س،  وب�����س��ك��ل  ب��ه��ا.  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
جناحات  ت���رام���ب  ي��ح��ق��ق  ان  ب���د  ال 
الن�سفية  ت�سريعية قبل االنتخابات 
كانت  2018.واإذا  ن���وف���م���رب  يف 
معركة اأوباما كري تبدو قد اغلقت، 
يجب  ال�سريبية  التخفي�سات  ف��ان 
نهاية  بحلول  الكونغر�س  يمُقّرها  اأن 
عام 2017 حتت طائلة “رد فعل” 

انتخابي غري م�سبوق.
ت���رام���ب تو�سيح،  ع��ل��ى  واأخ������ريا،     
�سلته  ح��ق��ي��ق��ة  وق������ت،  اأ�����س����رع  ويف 
خال  برو�سيا  به  املحيطني  و�سلة 
احل��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة وب��ع��ده��ا. لقد 
كانت اخلطة االت�سالية حول اللقاء 
 2016 ي��ون��ي��و  ال��رو���س��ي الب��ن��ه يف 
اجلاري.  يوليو  اأوائ���ل  منذ  كارثية 
وهي تدل اأي�سا على ال�سعوبة التي 
وينّظم  يراأ�س  ان  ترامب يف  يجدها 
التحقيقات معا.  دفاعه يف مواجهة 
وبعبارة اأخرى، اإذا كان ذلك ممكنا، 
اأقرب  ترامب مطالب بالتخل�س يف 
ليتحول،  كمر�سح  ما�سيه  من  وقت 

اخريا، رئي�سا للباد.

االمريكيني  ا���س��ج��رت  ب���ان  ان��ت��ه��ت 
 67( مع�سكره  داخ���ل  ذل���ك  يف  مب��ا 
امل�ستجوبة  العينة  اأف��راد  من  باملائة 
ي�سجبون  ب���و����س���ت  وا����س���ن���ط���ن  م����ن 
ا�ستخدامه للتغريد، 38 باملائة من 
غري  و�سعه  ان  ي��رون  اجلمهوريني 
رئا�سي.    ثانيا، هناك حقا �سعوبة 
ولذا  ال�سلطة.  ممار�سة  يف  وا�سحة 
يف  لل�سلطة  حقيقيا  ف��راغ��ا  ن�سجل 
اإدارة ترامب والذي يرتكه الرئي�س 
تعيينا  فعلى564  مهجورا.  حاليا 
العليا  ال���ع���م���وم���ي���ة  ال����وظ����ائ����ف  يف 
بها  ال�سيوخ  جمل�س  م��ّد  يجب  التي 
ترامب  يقم  مل  عليها،  للم�سادقة 
منت�سف  يف  ف��ق��ط   170 ب����  ���س��وى 

التجارة احلرة عرب املحيط الهادئ، 
وحماربة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  ال��ق��ي��ود  ورف����ع 
قواعده  متاما  ار�ست  االإج��ه��ا���س(، 
البي�س  الناخبني  من  االنتخابية: 
واالإجنيليني  للحمائية،  املنت�سرين 
“القيم  حرب  اإزاء  القلقني  البي�س 
يف  ال��ع��م��ل  اأرب�����اب  اأو  االأخاقية”، 

قطاعي التعدين والطاقة.
مل������اذا يحافظ  ي��ف�����س��ر  م����ا  وه������ذا     
ا����س���ت���ط���اع الأي  ت�����رام�����ب، ح�������س���ب 
ب��ي ���س��ي- وا���س��ن��ط��ن ب��و���س��ت يف 16 
ي��ول��ي��و، ع��ل��ى ر���س��ا 82 ب��امل��ائ��ة بني 
اجل��م��ه��وري��ني واأن�������س���اره. ول��ك��ن يف 
هذه،  ترامب  �سيا�سة  نف�سه،  الوقت 
املحافظة  الل���ت���زام���ات���ه  امل���ط���اب���ق���ة 

عن  ك��ل��ي��ا  “قطعته”  وال���ق���وم���ي���ة، 
وا�سنطن  ومتنحه  الناخبني.  بقية 
بو�ست تاأييد 36 باملائة، وهي ن�سبة 
منخف�سة تاريخيا بالن�سبة لرئي�س 

بعد 6 اأ�سهر من واليته.
   وتعك�س عدم �سعبيته هذه ثاثة 
عدم  اأوال،  ه���ي:  رئي�سية  اإخ��ف��اق��ات 
م�سداقية  ك�سب  على  ترامب  ق��درة 
نقطة  هناك  كانت  للباد.  كرئي�س 
كان  اإذا  م��ا  ح��ول  حقيقية  ا�ستفهام 
ه���ذا امل��ق��دم ال��ت��ل��ف��زي��وين، ال���ذي مل 
يلب�س  ك��ي��ف  �سيعرف  اأب����دا  يمُنتخب 
االت�سالية  خطته  ال��رئ��ي�����س.  ث���وب 
والتي  ال���ت���غ���ري���دات،  ع���رب  امل��ن��ف��ل��ت��ة 
وال�سباب،  ال�����س��ت��ي��م��ة  ح�����ّد  ت�����س��ل 

الفدرايل  التحقيقات  مبدير مكتب 
اال حلقة  ترامب  كومي، من ط��رف 
منها. فالواليات املتحدة ت�سهد هذا 
الو�سع غري امل�سبوق املتمثل يف روؤية 
يف  اأ���س��ه��ر  ال�ستة  ي��ت��ج��اوز  مل  رئي�س 
ّتهم  من�سبه، مو�سوع - حتى ان مل يمُ
التحقيقات  مكتب  حتقيقات   - بعد 
اال�ستخبارات  وجل��ن��ت��ي  ال���ف���درايل، 
الكونغر�س.  جل��ان  م��ن  االأق���ل  على 
تف�سري  ودون  امل��ف��اج��ئ  ال���ق���رار  ان 
��ل��ق��ي بثقله  م��ق��ن��ع الإق���ال���ة ك��وم��ي يمُ
االأوىل  ال�����س��ت��ة  االأ���س��ه��ر  يف ح�����س��اد 
م��ن رئ��ا���س��ة ت���رام���ب.    واالتهامات 
ال��ت��ي وج��ه��ه��ا امل��دي��ر ال�����س��اب��ق ملكتب 
جل�سة  خال  الفدرايل  التحقيقات 

اأوب��ام��ا كري م��ازال��ت قائمة، ام��ا عن 
الهائلة،  ال�سريبية  التخفي�سات 
ي��ج��ب ان ت��ت��م م��راج��ع��ت��ه��ا م��ن قبل 
الكونغر�س يف نهاية ال�سيف. وعجز 
�سياق ف�سيحة  ي��ع��ززه  ه��ذا  ت��رام��ب 
التدخل الرو�سي يف انتخاب ترامب 
�سعب  و����س���ع  *يف    .2016 ع����ام 
منذ  وخ�سو�سا  ال��ك��ون��غ��ر���س،  ام���ام 
ميكنه  ه��ل  ك��وم��ي،  جيم�س  ق�سية 
تاأثري  واي  اع�سائه؟  ثقة  ا�ستعادة 

لانتخابات الن�سفية على واليته؟
االأوىل  ال�ستة  االأ�سهر  »رواية”   -   
بالكامل  م��غ��ط��اة  ك���ان���ت  ل���رتام���ب 
التدخل  ف�سيحة  باهتزازات  تقريبا 
االطاحة  تكن  مل  وال��ت��ي  ال��رو���س��ي، 

ي��ول��ي��و. وي��ت�����س��اءل ال���ك���ث���ريون عن 
ترامب  الذي يقدمه  الفعلي  العمل 
ب�����س��ب��ب ال���وق���ت ال�����ذي ي��ق�����س��ي��ه يف 
للغولف ومنتجعاته ح�سب  ماعبه 
اأم�سى  ن��ي��وز،  ���س��ي  ب��ي  ح�����س��اب��ات ان 
ترامب حوايل 20 باملائة من اأيامه 
م���ن ماعب  واح�����د  ال��رئ��ا���س��ي��ة يف 

الغولف التي ميلكها منذ يناير.
ف�سل  ه����ن����اك  واأخ������������ريا،  ث���ال���ث���ا     
التي  الكربى  الوعود  كل  يف  متكرر 
االنتخابية:  حملته  خ��ال  اأطلقها 
مر�سومه لتعليق الهجرة من الدول 
االإ���س��ام��ي��ة مت رف�����س��ه م���ن طرف 
املحاكم الفدرالية اىل حد انه يطّبق 
متاما،  خم��ّف��ف��ة  ن�����س��خ��ة  يف  ال���ي���وم 

اقالة كومي فتحت باب اجلحيم

�سهره وابنه و�سعاه يف مازق اكرب

اوباما كري.. عقدته امل�ستمرةالف�سيحة الرو�سية تثقل كاهل ترامب

اجلمهوريون قد يتخلون عنه مع اقرتاب االنتخابات الن�سفية

تيار مناه�س لرتامب داخل امريكا ويف الغرب

- اثبت ترامب انه مفاو�ض برملاين رديء 
رغم اأنه �ساحب كتاب فن ال�سفقة

- اإذا اأ�سبح ترامب عائقا يف افق النتخابات 
الن�سفية �ستنف�ض من حوله الأغلبية اجلمهورية 

- هناك “فراغ” حقيقي لل�سلطة يف اإدارة 
ترامب التي تركها الرئي�ض حاليا مهجورة

- على ترامب الرئي�ض و�سع عقيدة �سيا�سية ودبلوما�سية 
متما�سكة واختيار الأدوات املنا�سبة للتعريف بها

- ترامب مطالب بالتخل�ض يف اأقرب وقت من ما�سيه كمر�سح ليتحول، اأخريا، رئي�سا للبالد

- هناك موقف مناه�ض لرتامب يف جزء من الراأي العام الأمريكي والدويل مينع اأحيانا تقييما هادئا

- ف�سل متكرر يف كل الوعود الكربى التي اأطلقها خالل حملته النتخابية
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منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  99174   

باإ�سم : �سبن�سر �ستيوارت  اإنرتنا�سيونال اأيرلندا، ليمتد 

وعنوانه : ويتاكر كورت ، بلوك  �سي ، الطابق الثاين ، 29/28  �سري جون روجري �سونز 

بتاريخ : 2009/3/31 كواي ،  دبلن 2 ، اأيرلندا. وامل�سجلة حتت الرقم : 94046 

�ضورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف : 2017/08/23   وحتى تاريخ : 2027/08/23 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

EAT 110534

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

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

املودعة بالرقم :  99175   
باإ�سم : �سبن�سر �ستيوارت  اإنرتنا�سيونال اأيرلندا، ليمتد 

وعنوانه : ويتاكر كورت ، بلوك  �سي ، الطابق الثاين ، 29/28  �سري جون روجري �سونز 
كواي ،  دبلن 2 ، اأيرلندا.

بتاريخ : 2009/3/31 وامل�سجلة حتت الرقم : 94043 
�ضورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : 2017/08/23   وحتى تاريخ : 2027/08/23 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

EAT 110535

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

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

املودعة بالرقم : 100936   
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

،  نيو برنزويك ، نيو جري�سي ،  08933  اأن��د  جون�سون ب��ازا  وعنوانه : وان جون�سون 
7001- الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 2010/01/4 وامل�سجلة حتت الرقم : 99129 
�ضورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2017/10/22 وحتى تاريخ: 2027/10/22.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

EAT 34223

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

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

املودعة بالرقم : 101396   
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

،  نيو برنزويك ، نيو جري�سي ،  08933  اأن��د  جون�سون ب��ازا  وعنوانه : وان جون�سون 
7001- الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 2010/01/4 وامل�سجلة حتت الرقم : 99130 
�ضورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2017/10/22 وحتى تاريخ: 2027/10/22.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

EAT 34224

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك نور عبداهلل احمد عبداهلل ابوالهول
بطلب لت�سجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم 270569         بتاريخ :2017/3/30  
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: نور عبداهلل احمد عبداهلل ابوالهول
وعنوانه: �س. ب:  5196  ، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املبا�سرة على �سبكات  املكتبي، االإعان والدعاية  الن�ساط  واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل  الدعاية واالإعان 

احلا�سوب.
الواق�عة بالفئة: 35

كلمة  ج��اءت  حيث  الاتينية  باللغة  مكتوبة   THECAMPUS كلمة  عن  عبارة  هي  العامة:  و�سف 
باللون  �سحطة  االأي�سر  جانبها  على  ويوجد  االأحمر  باللون   CAMPUS وكلمة  االأزرق  باللون   THE

االأزرق وحتتها دائرة غري مكتملة باللون االأحمر وداخلها نقطة باللون االأزرق.
. اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ماير – روميان اند بارتنريز 
 Kauffmann First Class Daunen  :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم :  265622   بتاريخ :  28 /  12 /  2016
با�س��م:   �سليبويل كاوفمني جي اأم بي اأت�س

وعنوانه: كروزا�سرت 4، هويربرانز، النم�سا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأكيا�س نوم التخييم، و و�سائد، و خمدات
الواق�عة بالفئة: 20

و�سف العامة: تتكون العامة التجارية من اأربع كلمات، الكلمة االأوىل وهي " Kauffmann " وهي 
 "First Class Daunen " االأحمر يوجد حتتها جملة  باللون  الكبرية  الاتينية  باالأحرف  مكتوبة 

مكتوبة باللون الرمادي و يوجد اأعلى العامة التجارية خط متموج اأحمر اللون ونقطة حمراء. 
اال�س��رتاطات:  ال يوجد

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  ماير – روميان اند بارتنريز 
 Kauffmann First Class Daunen  :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم :  265632   بتاريخ :  28 /  12 /  2016
با�س��م:   �سليبويل كاوفمني جي اأم بي اأت�س

وعنوانه: كروزا�سرت 4، هويربرانز، النم�سا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بطانيات لاأ�سرة، و اأغطية �سفلية، و اأغطية قدمني ، و حلف
الواق�عة بالفئة: 24

و�سف العامة: تتكون العامة التجارية من اأربع كلمات، الكلمة االأوىل وهي " Kauffmann " وهي 
 "First Class Daunen " االأحمر يوجد حتتها جملة  باللون  الكبرية  الاتينية  باالأحرف  مكتوبة 

مكتوبة باللون الرمادي و يوجد اأعلى العامة التجارية خط متموج اأحمر اللون ونقطة حمراء. 
اال�س��رتاطات:  ال يوجد

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم املالك بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية: 
املودعة حتت رقم:  275958          بتاريخ : 2017/7/5

باإ�سم : بيورا خلدمات التموين ذ.م.م.
وعنوانها : م�ستودع رقم 12 ا�س ملك موؤ�س�سة دبي العقارية،
 بر دبي، القوز ال�سناعية 4، دبي ، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: الفئة: 43
خدمات املطاعم املقاهي و الكافترييات ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة و خدمات املطاعم لتقدمي الطعام 
املعد لاخذ خارجا، مطاعم تقدمي ال�سطائر، مطاعم تقدمي الع�سائر، خدمات ال�سيافة )الطعام و ال�سراب(، 
وخدمات تعهدات تقدمي الطعام وال�سراب ، توفري مرافق للموؤمترات واملعار�س واالجتماعات، توفري مرافق 
الوالئم واملنا�سبات االجتماعية للمنا�سبات اخلا�سة ، خدمات التعاقد للطعام ، خدمات التعاقد للم�سروبات، 
خدمات حت�سري الطعام و ال�سراب، تقدمي الوجبات لا�ستهاك الفوري، تعهدات تزويد الوجبات الغذائية 
ال�سراب، تاأجري معدات اخلدمات الغذائية، خدمات حت�سري الطعام  اجلاهزة،  خدمات التو�سيل للطعام و 
و  الطعام  لتقدمي  املتحركة  و  النقالة  املقاهي  خدمات  خارجية،  مب�سادر  اال�ستعانة  اأ�سا�س  على  لاخرين 
االكات، خدمات  و  الطعام  بو�سفات  املتعلقة  الن�سح  ال�سخ�سي، خدمات  الطاهي/ال�سيف  ال�سراب، خدمات 

الن�سح و امل�سورة و املعلومات املتعلقة باخلدمات املذكورة اعاه. 
و�سف العامة: العامة هي عامة مت�سل�سله ومكونة من كلمةPURA  كعن�سر العامة اال�سا�سي مكتوبة 
الكلمة و حتديدا فوق  اعلى  �سجر  لورقة  �سكل  PURA   مع  الكلمة   نف�س  وا�سفلها  الاتينية  باالحرف 
احلرفني   UR  باالبي�س و اال�سود والعامة يف اال�سفل  لنف�س العامة باللون االخ�سر  مقدمة يف نف�س 
الطلب وفقا للمادة 9 من قانون العامات التجارية 1992/37 املعدل بقانون رقم 2002/8 كونها متماثلة يف 

عنا�سرها اجلوهرية.
اال�سرتاطات: ال يوجد

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

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

  
يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

بطلب لت�سجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم 268855       بتاريخ : 2017/2/27   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: /  بومباي حاجي علي �ستار كافيه
وعنوانه: �س  ب: 430382 ، دبي، االمارات. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 املطاعم، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات توفري االأطعمة و امل�سروبات، املقاهي الكافترييات

فى الفئة 43
و�سف العامة: عبارة عن الكلمات الاتينيةBOMBAY    HAJIALI STAR CAFE  كتبت 
ب�سكل مميز باللون االأبي�س املحدد باللون االأحمر و اأ�سفلها نقاط متتالية باللون االأحمر كتبت على خلفية 
ورقة �سجرة اأفقية ال�سكل باللون االأخ�سر، وتعلوها العبارة الاتينية love your  health  كتبت ب�سكل 

�سغري و مميز باللون االأبي�س املحدد باللون االأحمر كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:
 بريفكت الين للمنتجات الريا�سية

A3 PERFECTLINE: طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية 

املودعة بالرقم :273066     بتاريخ : 2017/5/11
با�س������م :بريفكت الين للمنتجات الريا�سية

وعنوانه:مكتب رقم 209 ملك را�سد عبد العزيز حممد املخاوي ، بر دبي ، عود ميثا 
 هاتف:042541110 ، فاك�س:042541130 ، �سندوق الربيد:89332

امييل:info@perfectlinesports.ae دبي
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 املاب�س ولبا�س القدم واغطية الراأ�س.

ب�سكل  بالاتينية  مكتوبة   A3 PERFECTLINE الكتابة  عن  العامة:عبارة  و�سف 
فني مميز والعامة. 

اال�س��رتاطات :.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25  يوليو 2017 العدد 12079

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2177  جتاري جزئي
مبا  االقامة  حمل  جمهول  �سينغ  بهادور  �سينغ  بهالليندر   -1  / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الثقيلة  بال�ساحنات  امل��واد  لنقل  �سانديجاره  املدعي/  ان 
والر�سوم  دره��م   )52000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم  االثنني املوافق 
2017/8/21 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2221  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ي�سي �سانغ جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ جوان زهاو 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة با�سدار االمر بوقف �سرف وا�سرتداد 
وامل�سحوب  دره��م   )20.000( وقيمته  ب��ت��اري��خ:2017/9/25   )001428( رقم  ال�سيك 
والبالغ قدره  التامني  وا���س��رتداد مبلغ  الوطني  دب��ي  االم���ارات  بنك  على م�سرف 
املوافق  الثاثاء  ي��وم   جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف.  والر�سوم  دره��م   )5.000(
2017/8/15 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2242  جتاري جزئي
�س.ذ.م.م  التجارية  للو�ساطة  ميدي�ست  اك�سنتيال   -1  / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ اجميديو جر �سينو دل �سوكورو قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
االثنني  ي��وم   جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف.  والر�سوم  دره��م   )409146(
فاأنت  لذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة  املوافق 2017/8/21 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 

يف الطعن 2017/483 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- ديني�س موهاندا�س جا�سواين

 -2 ذ.م.م  التجارية  ف���ازايف  �سركة  ���س��ده��م��ا:1-  امل��ط��ع��ون  ب��اع��ان 
في�سهال برمي بامباين جمهويل حمل االقامة نعلنكم باأن الطاعن 
اىل  احل�سور  عليكم  ويتوجب  اأع��اه  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اأق��ام 
حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1370  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- موؤ�س�سة القافلة لل�سحن - مالكها/�سامل عبداهلل �سعيد العامري 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري ���س.م.ع وميثله:منى احمد 
عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  ب�سداد مبلغ وقدره )573.885.63( درهم  عليها 
والفائدة 12% من رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با 
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم  االربعاء املوافق 2017/8/16 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03420/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01811/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : �سمارت روفرز لل�سفر و لل�سياحة - �س ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �سومرية ابراهيم حممد ابراهيم    
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�سي باالتي:

1- الزام املدعي عليه مبا ي�ستجد من ايجار حتى متام االخاء 
 2- بالزام املدعي عليه باخاء العقار املوؤجر وت�سليمه للمدعية خالية من ال�سواغل 
ب��اداء دين االج��رة املرت�سد بذمتها وق��دره 27222 درهم  ال��زام املدعي عليه   -3
ايجار حتى  الفرتة من 2016/10/1 ولغاية 2017/02/20 وما ي�ستجد من  عن 

متام االخاء
4 - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

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

االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
   اعالن حكم 

اإعالن اأمر اداء رقم  2017/30 
املحكوم له طالب االعان / ال�سياح انف�ستمنت منطقة حرة - ذ م م 

العنوان / اإمارة دبي - منطقة ال�سفوح الثانية - مدينة دبي لاعام - برج �سذى - 
الطابق الثاين ع�سر - مكتب رقم 1206 

 املحكوم عليه املطلوب اعانه / عو�س حمد فيا�س العنزي - �سعودي اجلن�سية 
العنوان : جمهول حمل االقامة  

منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة : 2017/7/20 
ا�سدر �سعادة قا�سي االأمور امل�ستعجلة مبركز ف�س املنازعات االيجارية بدبي : 

حرة  منطقة  انف�ستمنت  ال�سياح  �سركة  من  املرفوع   2017/30 رقم  االداء  امر  ق��راره 
بقبولة )ال��زام املقدم �سده ان يوؤدي للطالب مبلغ 30.000 درهم ثاثون الفا درهم 
بناء على ال�سند الكتابي والذي حل اجله وذلك بعد ان امهل املدعي املدعي عليه مدة 7 
ايام اال اإنه مل يويف بال�سداد بناء على العنوان الذي مت ن�سره يف جريدة الفجر يف العدد 

ال�سادر بتايخ 2017/7/6 مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل وباكفالة وفقا للقانون 
وملا اأنه قد الزم القانون ملن �سدر له امر االداء ان يبادر اىل اإعان القرار ال�سادر باإمر 
االداء اىل خ�سمه ح�سب القانون حتى يت�سنى له تنفيذه ، لذلك نعلنكم بالقرار متهيدا 

لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه خال 15 يوما ح�سب املواعيد القانونية.  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03710/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03080/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

االقامة    حم��ل  جمهول   - م  م  ذ   - واالإع���ان  للدعاية  اليفن  �سفن   : �سده  املنفذ   اىل 
حيث تقدم طالب التنفيذ : لوت�س جراند لل�سقق الفندقية - ديرة    

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�سي باالتي:
1- الزام املدعي عليه ب�سداد ما ي�ستجد بعدها من اجرة حتى تاريخ االخاء الفعلي 
بواقع 71.736.00 درهم - الزام املدعي عليها امل�ستاأجرة بتقدمي �سهادة برائة ذمة من 

هيئة كهرباء ومياه دبي 
امل��وؤج��رة وت�سليمها خالية من  ال��ع��ني  ب��اخ��اء  امل��دع��ي عليه )امل��ن��ف��ذ ���س��ده(  ال���زام   -2

ال�سواغل للمدعية 
3- الزام املدعي عليها امل�ستاأجرة ب�سداد مبلغ وقدره )110.194.46( مائة وع�سرة االف 
ومائة واربعة وت�سعون درهم و�ستة واربعون فل�س وذلك عن القيمة االيجارية للفرتة 

من 2015/9/20 حتى 2017/4/2  
4- الزام املدعي عليها امل�ستاأجرة مب�ساريف الدعوى. 

تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��ال  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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عربي ودويل
رئي�ض بولندا يرد تعديالت قانونية مت�ض الق�ساء 

ان  اعلن  دودا  با�سم  املتحدث  ان  �سهرين.غري  قانونيني يف غ�سون  خ��رباء  مع 
ا�ستبدال  العدل  لوزير  يتيح  للجدل  مثري  ثالث  قانون  على  �سيوقع  الرئي�س 
املعار�سة  ان  اال�سباب.بيد  ل�سرح  احلاجة  دون  العام  احلق  روؤ�ساء حماكم  كافة 
اأ�سادت بالفيتو الرئا�سي. وقالت كاميا بيهوفيت�س غازيوك النائبة عن حزب 
يف  خطوة  بالتاأكيد  “انها  الليربايل  البولندية  باللغة  احل��دي��ث  نوفو�سي�سنا 
االجتاه ال�سحيح ودليل على جناعة ال�سغط املدين«.�سهدت بولندا تظاهرات 
حا�سدة على مدى اأيام، هتف خالها امل�ساركون م�ساء ام�س االأول االأحد “نريد 
الفيتو” يف جتمع اأمام الق�سر الرئا�سي. وجتمع مئات اال�سخا�س امام الق�سر 
جمددا �سباح االثنني.وطلبت املفو�سية االأوروبية االأ�سبوع املا�سي من احلكومة 
البولندية تعليق التعديات الق�سائية ولوحت بفر�س عقوبات مثل تعليق حق 

بولندا يف الت�سويت يف هيئات االحتاد االأوروبي.

•• وار�سو-اأ ف ب:

ا�ستخدم رئي�س بولندا اندري دودا حق النق�س �سد تعديات اأقرها الربملان على 
احتجاجات  كانت مو�سع  التي  للق�ساء  الوطني  واملجل�س  العليا  املحكمة  قانون 
م�سبوقة. غري  بعقوبات  بولندا  تهديد  اإىل  االأوروب���ي  االحت��اد  ودفعت  حا�سدة 
ال�ستقال  تهديدا  معار�سوها  يعتربها  التي  التعديات  اإحالة  �ستعاد  وبذلك، 
الق�ساء، اإىل الربملان حيث بات يحتاج متريرها ب�سيغتها احلالية اأغلبية ثاثة 
اخما�س وهو ما ال ميلكه حزب العدالة والقانون املحافظ احلاكم.واأحدث قرار 
الرئي�س دودا اخلارج من �سفوف املحافظني وكان يبدو قريبا جدا من احلزب 
املعار�سة  به  ا�سادت  الذي  االأم��ر  مفاجاأة،  كات�سين�سكي،  يارو�ساف  يقوده  الذي 
على الفور.وقال الرئي�س انه �سيعر�س بنف�سه �سيغة جديدة للتعديات �سيعدها 

الفلبني حتدث جي�سها ملواجهة التهديدات
واأن اجلي�س بحاجة ملزيد من اجلنود واملعدات 

احلديثة للت�سدي لهذه التحديات.
اليوم تتطلب جي�سا  وقال لل�سحفيني مطالب 
القتال  ت�ستطيع  م�سلحة  ق��وات  �ساأبني  ق��وي��ا. 

على كل اجلبهات يف كل مكان.
وذكر اأنه م�ستعد لانتظار قبل ا�ستعادة مدينة 
ي�ستلهمون نهج تنظيم  م��اراوي من مت�سددين 
داع�س ويتح�سنون يف املدينة منذ �سهرين الأن 
ال�سراع  منطقة  يف  والرهائن  املدنيني  حماية 

اأمر يف غاية االأهمية.

••مانيال -رويرتز:

دوتريتي  رودري��ج��و  الف�����لبيني  الرئي�س  ق�����ال 
مدى  ع��ل��ى  جي�سا  �سيبني  اإن����ه  االث��ن��ني  اأم�����س 
ال���ع���ام���ني امل��ق��ب��ل��ني ي��ت��م��ك��ن م���ن ال���ق���ت���ال على 
األ��ف��ا و40   35 ك��ل اجل��ب��ه��ات بتجنيد م��ا ب��ني 
األ���ف ج��ن��دي ج���دد و����س���راء ط���ائ���رات وطائرات 
ال�سيوعيني  للمتمردين  للت�سدي  طيار  ب��دون 

واملت�سددين .
الفلبني  يف  زادت  االأمنية  التهديدات  اأن  وذك��ر 

•• الفجر - مار�سيل بادوفاين 
– ترجمة خرية ال�سيباين

�سيلفيو  اخ����������رى..  م������رة  ه�����و  ه�����ا 
كنتم  ه��ل  اخ���رى.  م��رة  برل�سكوين 
ت��ع��ت��ق��دون ان���ك���م ل���ن ت�����روا جم���ددا 
ه����ذا ال���وج���ه امل�����س��ق��ول اأك�����رث من 
امللت�سق  ال��زائ��ف  ���س��ع��ره  وال  م���رة؟ 
االأ�سلع؟  راأ�سه  الكراميل على  مثل 
الذي  ال�سميك  االأ���س��ا���س  ك��رمي  وال 
يقطر حتت اال�سواء الكا�سفة؟ هل 
كنتم تعتقدون اأنه مات ودفن؟ انكم 
ت���خ���ط���وؤون.. ب��رل�����س��ك��وين ه��و رجل 
 81 ي�سارف على  االأب��دي��ة.  ال��ع��ودة 
ع��ام��ا، ه��ا ه��و ي��ط��ف��و ع��ل��ى ال�سطح 

فجاأة يف هذا ال�سيف ال�ساخن.
على  ����س���ي���ط���رت���ه  ف����ر�����س  ل����ق����د     
منذ  ع��ام��ا  ع�سرين  طيلة  ال�ساحة 
عن  ي���ت���ن���ازل  ومل   .1994 ع�����ام 
�سوجلانه �سوى يف منا�سبتني فقط 
لرومانو برودي وماريو مونتي عام 
الوا�سحة  قدرته  لعدم   ...  2011
االقت�سادية.  االأزم��ة  مواجهة  على 
عمره  ط����ول  اأن  ال���ق���ول  وي��ك��ف��ي��ن��ا 
خ�ساله  اىل  ي���ع���ود  ال  ال�����س��ي��ا���س��ي 
الطبقة  ع��ي��وب  ال��ذات��ي��ة وامن���ا اىل 
اعتادت  التي  االإيطالية،  ال�سيا�سية 
والفراغ،  ال��ا���س��يء،  ع��ل��ى  االإب���ح���ار 

وال�سلل، وعدم الكفاءة.
الت�سويت  ع���ودة     ورق���ة احل���ظ ؟ 
الن�سبي، منذ اأن مت ا�ستبعاد النظام 
االأغ����ل����ب����ي ع����رب ا����س���ت���ف���ت���اء ال���راب���ع 
م���ن دي�����س��م��رب. ف��ق��د ق�����ّس��م النظام 
اىل  الناخبني  اجل��دي��د  االن��ت��خ��اب��ي 
احلجم:  بنف�س  جم��م��وع��ات  ث���اث 
ال��و���س��ط، واليمني  وي�����س��ار  ال��ي�����س��ار 
ومي����ني ال���و����س���ط، و���س��ع��ب��وي��و بيبي 
حالة  يف  الي�سار  ان  ومب��ا  غريللو. 
الكافاليريي  ف��ان  ق�سوى،  ان��ح��دار 
ه���و ال����ذي ���س��ي��ن��اف�����س غ��ري��ل��ل��و على 
يفوز  ان  ومي����ك����ن  ال���������س����ل����ط����ة... 
الأن   .2018 ع��ام  ربيع  بت�سريعية 
ال����راأي ال��ع��ام ال���ذي ا���س��ي��ب بخيبة 
اأمل من ماتيو رينزي هو يف حرية 
اأي�سا من فكرة ان يدير الكوميدي 

بيبي غريللو �سوؤون الباد.

احت�سنه  ك���ال���ذي  ال���ودي���ع  احل��م��ل 
الف�سح، وجرى  برل�سكوين يف عيد 
ب�سدد  ال���ودود،  موقف  يف  ت�سويره 
وقد  بالبيربون.  احليوانات  تغذية 
ولدت حركة حقوق احليوان ، التي 
ف��رتة طويلة، يف  منذ  يتمناها  ك��ان 

ذلك اليوم.
   وعلمنا الحقا اأن اأربعة اآالف فرع 
ل��ل��ح��رك��ة اجل���دي���دة م���وج���ودة فعا 
االإيطالية،  ب���اردو  بريجيت  بقيادة 
ومن اأتباع برل�سكوين، تمُدعى ماريا 

فيتوريا برامبيا، 
مبا يغوي �سمائر احباء احليوانات، 
الذين  واملواطنني  البيئة،  واأن�سار 
ت���ع���ب���وا م����ن ال�����ربام�����ج احل����واري����ة 
املتكررة. وهذه نقطة اإيجابية اأوىل 
ال����ذي يعتزم  ل��ربل�����س��ك��وين،  ج��ي��دة 

اال�ستفادة من هذه احلركة.
�سيا�سية  وه���ي  ال��ث��ان��ي��ة  احل�����س��ب��ة    
اأك����رث: وه���ي ع��ل��ى ارت���ب���اط بنزيف 
الو�سطي  احل������زب  ون�������واب  وزراء 

البديل ال�سعبي. 
  انه اىل االآن، يوؤيدون حكومة ي�سار 
ب��اول��و جينتيلوين  ب��ق��ي��ادة  ال��و���س��ط 

والرنزية،
اأع�سائه املر�سحني  25 من  ان   اال 
اأن يوؤ�س�سوا  غريوا جلدهم، وميكن 
فلك  يف  ي��������دور  و�����س����ط����ي����ا،  ح����زب����ا 
برل�سكوين.  ح��زب  ايطاليا،  ف���ورزا 
لل�كافاليريي،  ثانية  ج��ي��دة  نقطة 
بحماية  االآن  متمتعا  ي��ب��دو  ال���ذي 
ع��ل��ى ي�����س��اره وع��ل��ى مي��ي��ن��ه، وعلى 
ا�ستعداد ليلتقط كل حلول الو�سط 
والت�سويات، وجميع املفاو�سات، وكل 
ماكيافلية  االأك����رث  “التوليفات” 

املولع بها.
باأناقته  يهتم  اذن،   ، �سماحته  ان     
منزله  يف  ه����ذا  ي��ول��ي��و  اأواخ�������ر  يف 
كو�ستا  يف  ال������ب������اذخ  ال�������س���ردي���ن���ي 
اإنقا�س  ي���ح���اول  ف��ه��و  ���س��م��ريال��دا، 
وال���رد على  وزن���ه، بطبيعة احل���ال، 
عدد ال يح�سى من املكاملات املادحة.. 
ال���رج���ل ال����ذي ح����ّول اإي��ط��ال��ي��ا اىل 
م�سخرة بعد ق�سية “بونغا بونغا”، 
ي�ستعد للعودة.. دون مناف�س جّدي 

يقوم �سدا امامه.

كابو�ض حقيقي
ال�سفحات  ، على  اذن  ي��ع��ود  ه��و  ه��ا 
االأوىل للجرائد اليومية، اأكرث بدانة 
من اأي وقت م�سى، وم�سطنعا اأكرث 
االأ�سنان  بنف�س  ول��ك��ن  ك��ال��روب��وت، 
الطويلة ونف�س احليل عندما دخل 
�سيلفيو  نعم،   .1994 ع��ام  امليدان 
ميكن  ال��و���س��ط  ومي���ني  برل�سكوين 

و�سائل  ب���اأي���ة  ن��ف��ه��م  اأن  وي��ب��ق��ى    
يلعب  ان  من  الرجل  ه��ذا  �سيتمكن 
امل�سهد  يف  ح��ا���س��م��ا  دورا  جم������ددا 

ال�سيا�سي االإيطايل.

احلمل الوديع
على  ت���ق���وم  “�سماحته”  خ��ط��ة     
ذاك  وج����ه  ل��ه��ا  االأوىل  ح�����س��ب��ت��ني: 

فاملخرج  ال���ك���ب���رية.  ال�����س��ا���س��ة  ع��ل��ى 
حا�سة  ل��ه  ال���ذي  �سورنتينو،  ب��اول��و 
اأغ�سط�س   15 ي���ب���داأ  ق���وي���ة،  ����س���ّم 
، وهو نوع  ل��ورو هم  القادم ت�سوير 
واقعي؟  الذاتية  ال�سرية  فيلم  من 
مع  لل�كافاليريي  ومدمر؟  ه��زيل؟ 
امل��م��ث��ل ت����وين ���س��ريف��ي��ل��و يف ال����دور 

الرئي�سي.

ان يفوزا بالت�سريعية املقبلة يف ربيع 
الدميقراطي  احل��زب  �سد   2018
ي�سجل  الذي  رينزي  بزعامة ماتيو 
و�سد  م��ل��ح��وظ��ا،  وت��راج��ع��ا  �سخطا 
ال�سعبوية  جن����وم  خ��م�����س��ة  ح���رك���ة 

بقيادة غريللو.
ال�سيا�سية  ع���ودت���ه  ان  ل���و  وك���م���ا    
 ... اأي�����س��ا  ف�سيظهر  ك��اف��ي��ة،  لي�ست 

وثاث �سفحات  “الغاوي الكبري”، 
من التعليقات الرثائية:

  »ب���دا وك��اأن��ه ق��د م��ات ودف���ن.. وها 
ال�سرج جم��ددا، مفرط يف  هو على 
من  ال��رغ��م  على  ومقاتل،  الن�ساط 
اال�سرية،  وال��ع��وا���س��ف  ام���را����س���ه، 
وال����ه����ج����م����ات احل�����ق�����رية الأع��������داء 

حقيقيني واأ�سدقاء مزيفني.

  وتمُعترب للكثريين عودة برل�سكوين 
ويت�ساءل  كابو�سا.  ل��اأ���س��واء،  ه��ذه 
���س��ي��ك��ون   النبعاثه  ال��ب��ع�����س: ه���ل 
طعم االنتقام؟ يف حني يرى اخرون 
ع��ل��ى غ����رار �سحيفة  ذل����ك،  ع��ك�����س 
لعائلة  م��ل��ك��ي��ت��ه��ا  ت���ع���ود  ل���ي���ب���ريو، 
ال���ت���ي رحبت  ب��رل�����س��ك��وين ط���ب���ع���ا، 
بعودة ال�سيخ املعجزة بهذا العنوان: 

•• عوا�سم-وكاالت:

ال�سورية  احلكومية  القوات  اأر�سلت 
قواتها  ل���دع���م  ج���دي���دة  ت���ع���زي���زات 
امل��ق��ات��ل��ة ���س��د ت��ن��ظ��ي��م داع�������س على 
ال�سخنة �سمال �سرق مدينة  حمور 

تدمر )70 كم و�سط الباد(.
القام�سلي،  مطار  يف  م�سدر  وق��ال 
الدفاع  مقاتلي  من   200 نحو  اإن 
الليلة  امل����ط����ار  غ��������ادروا  ال���وط���ن���ي 
ال�سخنة  اإىل  م��ت��وج��ه��ني  امل��ا���س��ي��ة 
تنظيم  �سد  ال��ق��ت��ال  يف  للم�ساركة 

داع�س.
احلر�س  م����ن  ع��ن��ا���س��ر  وحت����رك����ت 
ودباباتهم  اآلياتهم  مع  اجلمهوري 
ال�سويداء  بريف  الزلف  جبهة  من 
ب���اجت���اه بلدة  ال�����س��رق��ي  ال�����س��م��ايل 
الرئي�سية  امل��ع��اق��ل  اأح����د  ال�����س��خ��ن��ة 
ال�سرقي،  حم�س  ريف  يف  للتنظيم 
اإعامية  م�����س��ادر  اأف�����ادت  ح�سبما 
احلكومية  ال����ق����وات  م����ن  م���ق���رب���ة 
اأن  اإىل  امل�����س��ادر،  ال�سورية.ولفتت 
التعزيزات مت اإر�سالها اإىل ال�سخنة 
التي  ال����ف����ادح����ة  اخل�������س���ائ���ر  ب���ع���د 
على  احل��ك��وم��ي��ة  ال���ق���وات  تكبدتها 
48 قتيًا  �سقط  املحور حيث  هذا 
ثمانية  بينهم  م��ن  �سفوفها،  ب��ني 
عميد  برتبة  منهم  اث��ن��ان  �سباط، 

خلدمة  التن�سيق  وكيفية  امل��دن��ي��ة 
ب���ع���د حت���ري���ر مدينة  م����ا  امل���دي���ن���ة 
�سوريا  ق�������وات  ق���ب���ل  م�����ن  ال�����رق�����ة 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة.وح���ّط ج���ون���ز مع 
الع�سكريني  خربائه  من  جمموعة 
�سوريا يف مقر  املدنية يف  وال�سوؤون 
جمل�س ال��رق��ة امل��دين ال��ذي ت�سكل 
�سوريا  ق�����وات  ح��م��ل��ة  اإط������اق  م���ع 
مدينة  ل��ت��ح��ري��ر  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
ع��ني عي�سى، حيث  ب��ل��دة  ال��رق��ة يف 
الرئا�سة  من  �سخ�سيات  ا�ستقبلته 
امل�سرتكة ملجل�س الرقة املدين ووفد 

من اأع�ساء املجل�س االإداري.
���س��م��ال �سوريا  وق���ال االإع���ام���ي يف 
اأعرب  جونز  اإن  �سيخمو�س،  اآري���ن 
ال�سيطرة  بعد  ب��اده  جهوزية  ع��ن 
اإع��م��ار املدينة،  ب��اإع��ادة  على ال��رق��ة، 
ال����دويل  ال��ت��ح��ال��ف  اأن  اإىل  الف���ت���اً 
تدعم  فيه  امل�ساركة  ال�72  وال��دول 
امل��ج��ل�����س املدين  ���س��ي��ا���س��ي��اً واإغ���اث���ي���اً 
ل�سحيفة  وف����ق����اً  ال����رق����ة،  مل���دي���ن���ة 

ال�سرق االأو�سط اللندنية.
اأن التحالف  وقال: لفت جونز اإىل 
املتحدة  االأمم  ���س��ي��دع��م  ال������دويل 
مل�ساندة  امل��دين  املجتمع  ومنظمات 
ال��ت��ي يقت�سر  ال��ن��ازح��ني  خم��ي��م��ات 
دعمها االآن على اجلهود املحلية يف 

االإدارة الذاتية يف �سمال �سوريا.

الع�سكرية  امل���ن���ط���ق���ة  اإن  ال����ق����ول 
حماولة  اأم�����س  اأح��ب��ط��ت  ال�سرقية 
3 اأ���س��خ��ا���س اج��ت��ي��از ال�����س��ات��ر من 
االأرا�سي ال�سورية باجتاه االأرا�سي 
تطبيق  مت  اأن���ه  م�سيفاً  االأردن���ي���ة، 
اإىل  اأدى  م���ا  اال����س���ت���ب���اك،  ق���واع���د 

اإح���ب���اط  االإث�����ن�����ني،  اأم���������س  اأردين 
حم���اول���ت���ي ت�����س��ل��ل وت���ه���ري���ب من 

االأرا�سي ال�سورية.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة االأن����ب����اء االأردن����ي����ة 
)برتا( عن م�سدر ع�سكري م�سوؤول 
امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  يف 

االأرا�سي ال�سورية باجتاه االأرا�سي 
قواعد  ت��ط��ب��ي��ق  ومت  االأردن�������ي�������ة، 
تراجعهم  اإىل  اأدى  م��ا  اال���س��ت��ب��اك 
تفتي�س  وبعد  ال�سوري،  العمق  اىل 
من  كمية  �سبط  اأي�ساً  مت  املنطقة 

املواد املخدرة.
اأمنية  اإج������راءات  االأردن  وي��ف��ر���س 
�سارمة  ا�ستباك  وق��واع��د  م�����س��ددة 
على جانبه من احل��دود مع �سوريا 
اجلانب  ع���ل���ى  ال����ت����وت����رات  ظ����ل  يف 

االآخر من احلدود.
جهوزيتها  وا�سنطن  واأع��ل��ن��ت  ه��ذا 
للم�ساركة يف اإعادة اأعمار الرقة بعد 
طرد تنظيم داع�س منها، موؤكدة اأن 
اإدارة  �سي�ستلم  فيها  امل��دين  املجل�س 
املدينة، و�سط ا�ستمرار اال�ستباكات 
ريفها  النظام يف  وتقدم  داخلها،  يف 
م�سارف  اإىل  و�سل  حيث  اجلنوبي 

حو�س الفرات.
ن��ائ��ب ق��ائ��د ق���وات التحالف  ون��ف��ذ 
روبرت  داع�س  تنظيم  �سد  ال��دويل 
مدينة  جم��ل�����س  اإىل  زي�����ارة  ج��ون��ز 
اآخر االأو�ساع  الرقة لاطاع على 

خال االأيام الثاثة املا�سية.
القوات  م��ن  م��ي��داين  وع���زا م�سدر 
الفادحة  اخل�سائر  ه��ذه  احلكومية 
يف  امل��ع��ق��دة  احل�����رب  “طبيعة  اإىل 
البادية، وقيام تنظيم داع�س بزراعة 
األغام بكثافة بني التال واله�ساب 

املنت�سرة حول بلدة ال�سخنة«.
تناقله  يتم  م��ا  اأن  امل�����س��در  واع��ت��رب 
�سقوط  ع���ن  االإع�������ام  و����س���ائ���ل  يف 
ال�سخنة ناريا مبالغ فيه، مبيناً اأنه 
ال ميكن القول اأن ال�سيطرة النارية 
على املدينة حتققت قبل ال�سيطرة 
اال�سرتاتيجي  ال�ساحك  جبل  على 
امل�����س��رف ع��ل��ى ال��ب��ل��دة، وال����ذي يقع 

على بعد نحو 9 كم منها.
احلكومية  ال��ق��وات  �سيطرة  وت��ع��د 
على بلدة ال�سخنة يف حال حتققها 
خطوة مهمة نحو دخول ريف دير 
بالتوازي  الغربي،  اجلنوبي  ال��زور 
اجلبهات،  ب��اق��ي  ع��ل��ى  تقدمها  م��ع 
امل��ي��ادي��ن اجلنوبي  ري���ف  وال���س��ي��م��ا 
ال�سرقي،  ال���رق���ة  وري�����ف  ال���غ���رب���ي 
“قوات  ب���اأن  املعلومات  تفيد  حيث 

العميد  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة 
ب�)النمر(  امل��ع��روف  احل�سن  �سهيل 
اأ�سبحت  الرقة  ع�سائر  من  وق��وات 
ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و 70 ك��م غ���رب دير 

الزور.
ع�سكري  م�����س��در  اأع��ل��ن  ذل����ك،  اىل 

تراجعهم اإىل العمق ال�سوري، وبعد 
كميات  �سبط  مت  املنطقة  تفتي�س 

من املواد املخدرة.
الع�سكرية  امل��ن��ط��ق��ة  اأح��ب��ط��ت  ك��م��ا 
ال�������س���م���ال���ي���ة حم�����اول�����ة ع�������دد من 
االأ���س��خ��ا���س اج��ت��ي��از احل�����دود من 

اإيطاليا: �سيلفيو برل�سكوين.. رجل العود الأبدي...!
- امام انحدار الي�سار �سيناف�ض الكافاليريي ال�سعبوي غريللو على ال�سلطة

نظام الأ�ضد يعزز قواته يف تدمر �ضد داع�ض

وا�سنطن تتعهد بامل�ساركة يف اإعادة اإعمار الرقة 

- ل يعود طو ل عمره ال�سيا�سي اىل خ�ساله الذاتية 
وامنا اىل عيوب الطبقة ال�سيا�سية الإيطالية

- فوز برل�سكوين وميني الو�سط بالت�سريعية 
املقبلة يف ربيع 2018 وارد

ان�سقاق حزب البديل ال�سعبي يف خدمة عودة الكافاليريي

ي�سار ماتيو رينزي يف انحدارباولو �سورنتينو يعد فيلما عن برل�سكوين بيبي غريللو مناف�س �سيلفيو

برل�سكوين و�ساح جمعية الرفق باحليوان

- تتزامن عودته ال�سيا�سية مع ت�سوير املخرج باولو �سورنتينو فيلما عن برل�سكوين بطولة توين �سريفيلو 

- تقوم خطة “�سماحته” على عن�سرين: �سورة احلمل الوديع ونزيف حزب البديل ال�سعبي 
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الفجر الريا�ضي

اآ�سيا  غ��رب  احت��اد  رئي�س  اآل خليفة  ب��ن حمد  خالد  ال�سيخ  اأ���س��اد 
االمارات  احتاد  القوى بجهود  الألعاب  البحريني  االحت��اد  رئي�س 
الألعاب القوى مثمنا تلك اجلهود التي ت�سب يف خانة م�سلحة اأم 

االألعاب العربية واالآ�سيوية.
وكان ال�سيخ خالد اآل خليفة ا�ستقبل امل�ست�سار اأحمد الكمايل ع�سو 
جمل�س ادارة االحتاد الدويل الألعاب القوى رئي�س احتاد االمارات 
الألعاب القوى على هام�س اجتماعات اجلمعية العمومية الأحتاد 
باملنامة النتخاب جمل�س  اقيمت  التي  القوى  الألعاب  اآ�سيا  غرب 

ادارة جديد لاحتاد للفرتة املقبلة من االن وحتى 2020 .
�سبا�ستيان  اللورد  وتقدير  حتيات  الكمايل  اأحمد  امل�ست�سار  ونقل 
كو رئي�س االحتاد الدويل الألعاب القوى اىل معايل رئي�س احتاد 

غرب اآ�سيا متمنيا له التوفيق يف قيادة اللعبة يف هذه املنطقة.

وبحث رئي�س احتاد االمارات مع ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة 
البحرين  االم��ارات��ي واحت��ادي  التعاون بني االحت��اد  تعزيز  �سبل 
وغرب اآ�سيا مبا يعزز من اأوجه الن�ساط وتبادل اخلربات وتطوير 
اللعبة والتن�سيق الكامل بني مواقف االحتادات مبا يعود عليهم 

بالفائدة.
واأثنى ال�سيخ خالد اآل خليفة على خطط االحتاد الدويل للعبة 
التابعة  املختلفة  املناطق  بني  دولية  ل��ق��اءات  اإق��ام��ة  فكرة  وعلى 
لاحتاد االآ�سيوي مثل احتاد غرب اآ�سيا واحتاد �سرق اآ�سيا واحتاد 

و�سط اآ�سيا وغريها باالإ�سافة اىل اللقاءات التن�سيطية .
ا�سفرت عن  ال��ق��وى  الأل��ع��اب  اآ�سيا  غ��رب  احت��اد  انتخابات  وك��ان��ت 
البحريني  االحت��اد  رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�سيخ  ف��وز 
باالإجماع بفرتة رئا�سية ثانية حتى 2020 كما مت انتخاب نا�سر 

�سلطان املعمري نائب رئي�س احتاد االمارات نائبا لرئي�س احتاد 
غرب اآ�سيا جمددا للفرتة املقبلة اىل جانب اإ�سناد من�سب االمني 
الن�سائي  الع�سو  مبقعد  وف��ازت  ج��ال  اأب��و  حممد  للعقيد  العام 
جانب  اىل  الفل�سطيني..  االحت��اد  من  حممد  فاطمة  الدكتورة 

ع�سو من االأردن ومن العراق ومن عمان ومن لبنان.
ح�سر اجتماع اجلمعية العمومية امل�ست�سار اأحمد الكمايل رئي�س 
احتاد االمارات الألعاب القوى وال�سيخ �ساجع املقد�سي رئي�س احتاد 

اليمن وروالند �سعد رئي�س االحتاد اللبناين الألعاب القوى.
وتقرر ان تعقد االجتماعات ملجل�س اإدارة احتاد غرب اآ�سيا للمرحلة 
على  االع�ساء  بني  الفيديو  طريق  عن   2020 وحتى  القادمة 
غرار ما يحدث يف االحتاد الدويل بدال من �سفر االأع�ساء �سهريا 

لدولة املقر.

انتخاب املعمري نائبا لرئي�ض احتاد غرب اآ�سيا لألعاب القوى

اأكادميية يونايتد تقيم مع�ضكرها يف اإ�ضبانيا 

الكتب���ي : املع�سك���رات ته���دف اإل���ى تطوي���ر لعبين���ا فني���ًا و�سلوكي�����ًا

ور�س��ة عم�ل حلك�ام ال�سط�رن�ج ا�ستع�دادا لبط�ولت الإم��ارات الفردي��ة

الفجر  - •• العني 
مع�سكرها  ال��ق��دم  ل��ك��رة  يونايتد  اأك��ادمي��ي��ة  تقيم 
بلد  الثاين حالياً يف مدينتي مدريد و  التدريبي 
 10،11 العمرية  الفئات  لفرق  باإ�سبانيا  الوليد 
ي�ستمر  الذي  املع�سكر  �سنة، ويت�سمن  ،14 و15 
مل���دة 10 اأي����ام ع����دداً م���ن  امل��ب��اري��ات ال���ودي���ة مع 
ف���رق اأك��ادمي��ي��ات ن����ادي  ب��ل��د ال��ول��ي��د اأح���د اأندية 
دوري الدرجة االأوىل االإ�سباين واأندية اأخرى يف 

مدريد ، كما ي�ستمل املع�سكر على زيارات ال�ستاد 
الريا�سية  امل��راف��ق  وبع�س  م��دري��د  يف  الربنابيو 

الكربى يف العا�سمة االإ�سبانية.
املع�سكرات  خ���و����س  ع��ل��ى  االأك����ادمي����ي����ة  ودرج������ت 
بع�س  مع  تعاون  ل��ربوت��وك��والت  وفقاً  التدريبية 
اأكادميياتها ومدار�س  االأوربية ممثلة يف  االأندية 
ال���ك���رة ل��ل��م��راح��ل ال��ع��م��ري��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة  م���ن اأجل  
والبدين   الفني  االحتكاك  فر�س  اأف�سل  توفري 

الكروية  املدار�س  وتبادل اخلربات لاعبيها  مع 
املتطورة. ومن جهته اأعرب مبارك الكتبي املدير 
ر�ساه  عن  القدم  لكرة  يونايتد  الأكادميية  العام 
اجلمة  وال��ف��وائ��د   ، للمع�سكر  املمتاز  امل���ردود  م��ن 
الفنية  النواحي  ك��ل  م��ن  ال�سغار  ح�سدها  التي 

وال�سلوكية والرتبوية .
لتعلم  مم��ت��ازة  فر�سة  �سغارنا  وج��د    : واأ���س��اف 
م��ع فرق  باملعاي�سة  ال��ق��دم  ك��رة  ج��دي��دة يف  اأ�سياء 

الكرة  الوليد وبع�س مدار�س  بلد  نادي  اأكادميية 
االأخرى ، كما اأنهم تباروا مع العديد من الفرق.

اأ�سا�سيات  ���س��غ��ارن��ا  ت��ع��ل��م   ك��م��ا   : الكتبي  واأردف 
واالعتماد  اأهلهم  عن  االبتعاد  يف  مهمة  �سلوكية 
اليومية  املع�سكر  �سئون  اإدارة  يف  اأنف�سهم  على 
و���س��ع��ر اجل��م��ي��ع ب��ال��ث��ق��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي غر�ستها 

التجربة يف نفو�سهم.
زي���ارات  ع���دة  املع�سكر  تخللت   : الكتبي  واأك���م���ل  

النادي  قلعة   اإ�سبانية مهمة مثل  ريا�سية  ملعامل 
الريا�سية  املعامل  من  وغ��ريه   ، الربنابيو  امللكي 

والتاريخية املهمة.
 وم���ن ج��ان��ب��ه اع��ت��رب ع���اء ج��م��ال امل��دي��ر الفني 
ياأتي  اخل��ارج��ي  املع�سكر  اأن  يونايتد  الأك��ادمي��ي��ة 
ا�ستكمااًل لربامج االأكادميية الهادفة  للم�ساهمة 
و�سلوكياً   ونف�سياً  فنياً  الن�سء  تكوين  يف  الفعالة 
ول��ي�����س االح��ت��ك��اك ال��ف��ن��ي وح�����س��ب ، وه���ي فرتة 

وقد   ، الفكرية  والتنمية  احل��ي��اة   من��ط  لتغيري 
ال�سابعة  املبكر من  النوم  الاعبون جتربة  عا�س 
م�ساء وهذا اأمر جديد على �سغارنا الذين اعتادوا 

ال�سهر خا�سة يف فرتة العطات املدر�سية.
نتائج  يف  ط���وي���ًا   ن��ت��وق��ف  مل   : ج��م��ال  واأردف 
التدريب  جتربة  �سغارنا  خا�س  كما   ، امل��ب��اري��ات 
على اأيدي مدربني اإ�سبان مع فريق اأكادميية بلد 

الوليد �سمن برامج املعاي�سة. 

نظمت جلنة احلكام باحتاد ال�سطرجن ور�سة عمل 
ا�ستعدادا  ال�سارقة لل�سطرجن  للحكام مبقر نادي 
الرجال  ل��ف��ئ��ات  ال���ف���ردي���ة  االإم��������ارات  ل��ب��ط��والت 
والنا�سئني  لل�سباب  ال�سنية  وامل��راح��ل  والفتيات 
الفرتة  خ��ال  �ستقام  التي  وال��رباع��م  واالأ���س��ب��ال 
ب��ن��ادي��ي دبي  امل��ق��ب��ل،  اأغ�����س��ط�����س   11 اإىل   4 م��ن 

وال�سارقة. 
حا�سر يف الور�سة املحا�سر الدويل ناجي حممد 

اجل��دي��دة يف  التعديات  ح��ول  وت��رك��زت  الر�سى، 
االأول  من  تطبيقها  ب��داأ  والتي  ال�سطرجن  قانون 

�سهر يوليو اجلاري.
القانون  مل���واد  تف�سلي  ب�سرح  املحا�سر  ق��ام  كما 
والبنود التي مت اإجراء التعديات عليها مع �سرح 
وت�سمنت  التحكيمية،  احل����االت  لبع�س  عملي 
ال�ساعات  اأن���واع  كافة  �سبط  اآل��ي��ات  العمل  ور���س��ة 
االإل���ك���رتون���ي���ة امل���ع���ت���م���دة م����ن االحت�������اد ال�����دويل 

لل�سطرجن كما مت اإطاع احلكام على التوجيهات 
االإم���ارات  ب��ط��والت  اخلا�سة  الفنية  والتعليمات 
يوم  ملدة  اأقيمت  التي  الور�سة  �سارك يف  الفردية. 
واحد، 12 حكم وحكمة من امل�سجلني يف االحتاد.  
م�سوؤول  اخل����وري  اأح��م��د  �سعيد  ال��ور���س��ة  ح�سر 
احل���ك���ام ب���االحت���اد وال�����ذي اأ����س���اد ب��ال��ت��زام جميع 
اأجل  من  الور�سة  ح�سور  على  واحلر�س  احلكام 
االطاع على اأخر امل�ستجدات يف القانون الدويل 

للعبة خا�سة اأن التعديات تطبق على البطوالت 
املحلية، كما مثلت الور�سة فر�سة للرد على اأ�سئلة 

جميع احلكام.
االحت����اد  اإدارة  مل��ج��ل�����س  ال�����س��ك��ر  اخل�����وري  ووج�����ه 
واإتاحة  امل�ستمر  الفني على دعم احلكام  واجلهاز 
الفر�سة لهم للم�ساركات اخلارجية، بعد املوافقة 
مراد  وع��ب��داهلل  �سفر  حممد  م��روة  تر�سيح  على 
ال�سطرجن  مباريات  حتكيم  يف  للم�ساركة  املازمي 

القتالية  واالأل��ع��اب  لل�ساالت  اآ�سيا  بطولة  �سمن 
املقبل  �سبتمرب   27 اإىل   17 م��ن  ال��ف��رتة  خ��ال 
من�سور  م��رمي  م�ساركة  وك��ذل��ك  تركمن�ستان  يف 
يف حتكيم مباريات اللعبة �سمن الدورة اخلام�سة 
لريا�سة املراأة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية، االأخرية وهو ما ميثل دعم كبري وحافز 
لكل احلكام يف امل�سي قدما نحو تطور م�ستواهم 
والتي  البطوالت اخلارجية  امل�ساركة يف  اأجل  من 

متثل واجهة للريا�سة االإماراتية كما اأنها جتذب 
حكام جدد. 

ال�سحيح  االجت���اه  يف  ت�سري  اللجنة  اأن  واأ���س��اف 
نحو جتهز قاعدة كبرية من احلكام يف امل�ستقبل 
مل�ستوى  للرتقي  احلاليني  اأم��ام  الفر�سة  واإتاحة 
اأننا لديها عدد  احلكام القاريني والدوليني رغم 
من  مل��زي��د  ن�سعى  ولكننا  ال��دول��ي��ني  احل��ك��ام  م��ن 

احلكام خال الفرتة املقبلة.

اأمني  الظاهري  ك�سي�س  ب��ن  را���س��د  الدكتور  امل�ست�سار  �سرح 
منتخب  اأن  االليكرتونية  للريا�سات  االم���ارات  جمعية  ع��ام 
االم�����ارات ل��ل��ري��ا���س��ات االل��ك��رتون��ي��ة ف��ئ��ة االأل���ع���اب الفردية 
للريا�سات  االو�سطورية  العامل  بطوالت  اقوى  يف  �سي�سارك 
اإيفو للريا�سات  ب��ط��ول��ة  ال��ع��امل��ي��ة  االلكرتونية البطولة 
املتحدة  ال�����والي�����ات  يف  امل���زم���ع اق���ام���ت���ه���ا  االل���ي���ك���رتون���ي���ة 
يوليو  ���س��ه��ر  م���ن   16 اىل   14 االأمريكية خال الفرتة 
والبطل  الذهبي  املقاتل  االم���ارات  منتخب  وي�سم  اجل��اري، 
العاملي حممد البناء بطل االمارات للريا�سات االليكرتونية 
وبطل اأوروبا يف الريا�سات االليكرتونية لعام 2016 وبطل 
باتل  وبطل بطولة   2017 لعام  الفرن�سية  كوفك�س  بطولة 

رويل العاملية لعام 2017 .

االليكرتونية فئة  للريا�سات  العاملية  اي��ف��و  تعترب بطولة 
االلعاب الفردية من اقوى البطوالت العاملية يف العامل منذ 
الفردية،حيث  االلعاب  لفئة  االلكرتونية  الريا�سات  بداية 
من  الع��ب   3000 م��ن  اك��رث  فيها  امل�ساركني  ع��دد  يتجاوز 
الف   300 جوائزها  جمموع  وتتجاوز  العامل  دول  خمتلف 

دوالر و�ستقام البطولة يف والية ال�س فيغا�س االأمريكية.
واأكد بن ك�سي�س ان هذه البطولة من اأقوى البطوالت العاملية 
يف فئة االلعاب الفردية على العموم والبطوالت القتالية على 

اخل�سو�س يف الريا�سات االلكرتونية .
نوعي  اجن�����از  كبري يف حتقيق  اأم���ل���ن���ا  ك�����س��ي�����س  اب����ن  وق�����ال 
االم���ارات  ثقتنا يف بطل  ان  واأك���د  ل��ام��ارات  ي�سجل  ج��دي��د 
الفردية  االل���ع���اب  ف��ئ��ة  االل��ك��رتون��ي��ة  وال���ع���امل  للريا�سات 

اجنازا �سي�سطر  �سيحقق  ب��ان��ه  واث��ق��ني  ون��ح��ن  لها  الح���دود 
ا�سم االمارات عاملياً  يف هذه الريا�سة حديثة الن�ساة ويف هذا 
التجمع الريا�سي العاملي ال�سخم ، واأو�سح اأن البطل العاملي 
البطولة  بلقب  ل��ل��ف��وز  امل��ر���س��ح��ني  من اأبرز  ال��ب��ن��اء  حم��م��د 
البعثة  اأع�ساء  واأن  االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  يف  العاملية 

يقدرون حجم امل�سوؤولية وهم على قدر التحدي.
ك�سي�س  ب���ن  را����س���د  ال���دك���ت���ور  امل�����س��ت�����س��ار  اخلتام تقدم  ويف 
على  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  والعرفان اإىل  بال�سكر  ال��ظ��اه��ري 
والريا�سات  ال��ع��م��وم  ع��ل��ى  ل��ل��ري��ا���س��ة  ال���احم���دود  دع��م��ه��ا 
االلكرتونية على اخل�سو�س وثمن توجيهات رئي�س جمل�س 
نهيان  اآل  �سخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  االإدارة 

ودعمه املتوا�سل ملنتخب االمارات للريا�سات االلكرتونية.

بن ك�سي�ض: البناء ي�سارك يف اقوى بطولة عاملية 
للريا�سات الإلكرتونية
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للن�سخة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ع��ق��د 
الدويل  دب��ي  ط���واف  م��ن  اخلام�سة 
للدراجات الهوائية اجتماعها الثاين 
 2017 يوليو   25 الثاثاء  اليوم 
مبقر جمل�س دبي الريا�سي يف حي 
للحدث  ا���س��ت��ع��دادا  للت�سميم  دب���ي 
وينظمه  مي��ل��ك��ه  ال������ذي  امل���رت���ق���ب 
رعاية  حتت  الريا�سي  دب��ي  جمل�س 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
�سهر  خ��ال  الريا�سي  دب��ي  جمل�س 

فرباير من العام 2018.
االجتماع  خال  اللجنة  و�ستناق�س 
االأف���ك���ار اجل���دي���دة امل��ق��رتح��ة التي 
املقبلة  الن�سخة  يف  تطبيقها  ميكن 
ا�ستعرا�س  �سيتم  كما  الطواف،  من 
ت����ق����اري����ر ال���ن�������س���خ���ة ال����راب����ع����ة من 
اللجان  ع��م��ل  وخ���ط���ط  ال����ط����واف، 

وفرق العمل.
ال����������دويّل  دب��������ي  “طواف  وي�����ع�����د 

من  واح�����ٌد  الهوائية”  ل���ل���دراج���ات 
الدولية  الريا�سية  االأح��داث  اأجن��ح 
التي تنظم يف دب��ي، وه��و ج��زءاً من 

للدراجات  ال����دويل  االحت����اد  ج��ول��ة 
جمل�س  وينظمه  اآ�سيا،  يف  الهوائية 
دب������ي ال���ري���ا����س���ي ب���ال�������س���راك���ة مع 

����س���ب���ورت يف  اإ��������س  ����س���ي  اآر  ����س���رك���ة 
فرباير  �سهر  م��ن  االأول  االأ���س��ب��وع 
وي�سارك   ،2013 ع��ام  منذ  �سنوياً 

العامليني،  ال���دراج���ني  اأف�����س��ل  ف��ي��ه 
وي��ت��األ��ف م��ن خم�س م��راح��ل  متتد 
مل�سافات ت�سل اإىل 865 كيلومرتاً، 

ح��ي��ث مت��ر ب��ع��دد م��ن امل���دن يف �ست 
من اإمارات الدولة ي�ستمتع خالها 
الدراجون باأجمل املناظر الطبيعية 

امل��ع��م��ار الرتاثي  ب���ني  امل��ت��ن��وع��ة م���ا 
وال�سهول  وال�������س���ح���اري  واجل���ب���ال 
ال�ساحرة  وال�������س���واط���ئ  وال����ودي����ان 

والنه�سة املعارية املتطورة.
ال���ف���ائ���ز يف ط������واف دبي  وي����رت����دي 
ال����دويل ل��ل��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة درع 
�سكل  على  امل�سمم  ال��ن��ج��وم،  دائ���رة 
دائ���������رة مت���ث���ل ع���ج���ل���ة ال������دراج������ة، 
للفوز  اي�����س��اً  ال���دراج���ون  ويت�سابق 
يوم  ك��ل  ي��رت��دي  حيث  بالقم�سان، 
باألوان  رواد املراحل االأربع قم�ساناً 
ت�سري اإىل االإجنازات التي حققوها، 
الفائز  االأزرق  القمي�س  ف��ريت��دي 
ال���ذي اأث��ب��ت اأن���ه االأ����س���رع واالأق����وى 
واالأكرث انتظاماً، ويرتدي القمي�س 
االأح�����م�����ر ال���������دراج االأ������س�����رع ال����ذي 
ليكون  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ق���وان���ني  حت����دى 
يف  النهاية  خط  اإىل  ي�سل  من  اأول 
االأبي�س  القمي�س  اأم��ا  ال��ي��وم،  ذل��ك 
فريتديه اأف�سل الدراجني ال�سباب، 
العلم  �سكل  على  القمي�س  ويرتدي 
االإماراتي املت�سابقون الذين واجهوا 

�سعوبات على مدار ال�سباق.

ا���س��ت��ب��ع��د االي���ط���ايل ك��ارل��و ان�����س��ي��ل��وت��ي مدرب 
ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ ب��ط��ل ال�����دوري االمل����اين لكرة 
القدم االثنني رحيل جنم خط و�سطه الدويل 
التقارير  رغ��م  على  ف��ي��دال  اأرت����ورو  الت�سيلي 
ب��اه��ت��م��ام مان�س�سرت  ت��ف��ي��د  ال��ت��ي  ال�����س��ح��اف��ي��ة 

يونايتد االنكليزي به.
اال ان املدرب االيطايل مل يخف وجود امكانية 
لرحيل العب الو�سط الدويل الربتغايل ريناتو 
�سان�سيز الذي مل يلعب كثريا يف مو�سمه االول 
مع بطل املانيا، يف ظل تقارير باقرتاب مدرب 

جوزيه  ال��ربت��غ��ايل  احل��م��ر  ال�سياطني  ف��ري��ق 
مورينيو من التو�سل اىل اتفاق معه.

وقال ان�سيلوتي يف معر�س رده عن �سوؤال حول 
الت�سيلي  بالدويل  يونايتد  مان�س�سرت  اهتمام 
البالغ من العمر 30 عاما، لن يرحل. فيدال 
كبرية  قناعة  ل��دي  فريقنا،  �سفوف  يف  الع��ب 

ببقائه.
ان�����س��ي��ل��وت��ي ع�����س��ي��ة م��واج��ه��ة فريقه  اأ����س���اف 
كاأ�س  �سمن  االنكليزي  ال��دوري  بطل  ت�سل�سي 
فيدال  �سنغافورة  يف  الودية  الدولية  االبطال 

اىل  ان�سيلوتي  اأمل���ح  امل��ق��اب��ل،  يف  معنا.  �سيبقى 
امكانية رحيل �سان�سيز )19 عاما(.

معنا،  يتدرب  ريناتو  احل��ايل،  الوقت  وق��ال يف 
الوقت  اأم��ام��ن��ا  ي���زال  ال  م�سيفا  م��ع��ن��ا،  يعمل 
امكانية  ثمة  تكون  قد  معا،  ق��رار  التخاذ  معا 
لبقائه  امكانية  ثمة  ت��ك��ون  ق��د  كما  لرحيله، 

معنا.
يونايتد  اأن  بريطانية  اإع���ام  و�سائل  واأف���ادت 
قريب من �سم الدويل الربتغايل الواعد على 

�سبيل االعارة، بعد مو�سم خميب يف اأملانيا.

فيلب�س  مايكل  االأمريكية  ال�سباحة  اأ�سطورة  وج��دة 
اأ���س��رع م��ن��ه يف امل��ي��اه: ح��ام��ل 23 ميدالية  م��ن ه��و 
القر�س  على  التفوق  م��ن  يتمكن  مل  اأوملبية  ذهبية 

االأبي�س، يف مبارزة �سمن برنامج تلفزيوين.
وب��ث��ت ق��ن��اة دي�����س��ك��ف��ري االم��ريك��ي��ة االح�����د، �سمن 
ال��ت��ي تبثها  ال��ق��ر���س(  ���س��ارك وي��ك )اأ���س��ب��وع  �سل�سلة 
دوريا، مبارزة انتهت ل�سالح القر�س االأبي�س بفارق 
ثانيتني عن فيلب�س الذي اعتزل مناف�سات ال�سباحة 

بعد م�ساركته يف اأوملبياد ريو دي جانريو 2016.
االلعاب  ت��اري��خ  يف  تتويجا  االأك���رث  الريا�سي  ان  اال 
متابعة  املرتقبني  امل�ساهدين  اآم��ال  خيب  االوملبية، 

اأجل  م���ن  امل���ب���ارزة  ال��ق��ر���س،  ���س��د  فيلب�س  ب��رن��ام��ج 
االأمريكي  امل��ن��ت��خ��ب  وم��ن��ه��م  امل��ح��ي��ط،  يف  ال��ت��ف��وق 
حاليا  املقام  لل�سباحة   2017 مونديال  يف  امل�سارك 

يف بوداب�ست.
ومل ي�سبح فيلب�س )32 عاما( اىل جانب القر�س، بل 
مت ت�سوير كل منهما على حدة قبالة �سواحل جنوب 

افريقيا.
و�سبح فيلب�س الذي تزود ب�سعفة لزيادة ال�سرعة، يف 
اإ�سراف خرباء وغطا�سني، قاطعا امل�سافة نف�سها التي 
تظهرهما  موؤثرات خا�سة  وبف�سل  القر�س.  قطعها 
�سوى  بينهما  يف�سل  وال  جنب  اىل  جنب  يت�سابقان 

تواجه  االوملبي،  ال�سباحة  حو�س  يف  كما  عائم  خط 
فيلب�س والقر�س نظريا.

واحد،  وق��ت  يف  امل���اء  يف  نكن  مل  ان��ه  ال�سباح  وك�سف 
ال�����ذي �سيطرحه  ال�������س���وؤال  ب����ان ه����ذا ه���و  واع���ت���ق���د 
اجلميع. لقد كنت يف اأمان تام، وهذه كانت اولويتي 
االوىل، مقرا بان ال�سباق كان اأحد اأ�سعب ال�سباقات 
يف م�سريته، ال �سيما ب�سبب احلرارة املتدنية للمياه 

واي�سا االنتظار.
غط�س  عندما  االخ���رية  االم��ت��ار  يف  القر�س  وت��ف��وق 
اأ�سفل املاء اللتقاط فقمة ثم قفز فوقها ليعرب خط 

الو�سول النظري.

فيلب�ض يخ�سر املبارزة مع القر�ض الأبي�ض اأن�سيلوتي ي�ستبعد انتقال فيدال اىل يونايتد 

للنهو�س  امل�����س��ت��م��ر  �سعيها  اإط�����ار  يف 
ب����امل����راأة االإم����ارات����ي����ة وال���ع���رب���ي���ة، يف 
وّقعت  والقطاعات،  املحافل  خمتلف 
املراأة”  لريا�سة  ال�سارقة  “موؤ�س�سة 
اأم�س  ي�����وم  ب���ال�������س���ارق���ة  م���ق���ره���ا  يف 
)االإثنني(،  مذكرة تفاهم مع حملة 
)النهو�س   »Girl Rising«
توعوية  عاملية  حملة  وه��ي  بالفتاة(، 
تهدف اإىل ن�سر الوعي باأهمية تعليم 
مت�ساوية  ف��ر���س  وت��وف��ري  ال��ف��ت��ي��ات، 
وال���ع���م���ل، بهدف  ال���درا����س���ة  ل��ه��ن يف 
البارز  ال����دور  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط 
يف  الن�سائية  الريا�سات  تلعبه  ال��ذي 

متكني املراأة.
ندى  �سعادة  امل��ذك��رة،  توقيع  وح�سر 
موؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر  النقبي،  ع�سكر 
وال�سيدة  امل�����راأة،  ل��ري��ا���س��ة  ال�����س��ارق��ة 
 Girl« حملة  هيويت، مدير  نيكوال 

ال�سرق  يف  بالفتاة  النهو�س   »Rising
احلملة،  يف  باحثة  اخل�سريي،  وكوثر  االأو���س��ط، 
لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  م�����س��وؤويل  م��ن  وع��دد 
التفاهم  م���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  ه��ام�����س  وع���ل���ى  امل�������راأة 
حمادثات  اجلانبني  من  ممثلون  عقد  الر�سمية، 
تناولوا خالها �سبل تنفيذ االتفاق وبنود املذكرة، 

واملبادرات املقرتحة فيها.
ويف هذا ال�ساأن، قالت �سعادة ندى ع�سكر النقبي، 
مدير عام موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة: ي�سكل 
 ،»Girl Rising« حملة  مع  االتفاقية  توقيع 
خطوة بارزة ومهمة نحو بناء �سراكة ا�سرتاتيجية 
قوية وهادفة اإىل رفع الوعي باأهمية تعليم الفتاة 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  جميع  يف  وامل���راأة 
احلمات  خ��ال  م��ن  ومتكينها  العربي  وال��ع��امل 
ل��ه��ن من  ف��ر���س مت�ساوية  وت��وف��ري  ال��ري��ا���س��ي��ة، 
الريا�سة وجعلها  خال ت�سجيعهم على ممار�سة 
اأ�سلوب حياة لديهن لتعود عليهن بنتائج اإيجابية 

يف خمتلف اجلوانب احلياتية والعملية .
ال��ت��ف��اه��م، تتبنى حملة  ب��ن��ود م��ذك��رة  و مب��وج��ب 
فيلم  اإنتاج  بالفتاة  النهو�س   »Girl Rising«
ق�سري ي�سلط ال�سوء على جمموعة من الفتيات 

ق�س�سهم  ويتناول  االأو���س��ط،  ال�سرق  منطقة  يف 
املوؤثرة مع الريا�سة، و�سيمُعر�س الفيلم يف جميع 
العربي،  وال��ع��امل  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  دول 
جودة  اإىل  ترتقي  عالية  بجودة  الفيلم  و�سيتميز 
املجموعة الكبرية من االأفام الطويلة، والربامج 

وحمتويات  ال��ف��ي��دي��و،  وم��ق��اط��ع  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، 
اأنتجتها  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل 
يف  االأف���راد  من  املايني  مئات  و�ساهدها  احلملة 
جميع اأنحاء العامل، وين�س االتفاق بني الطرفني 
ال�سارقة  ل�موؤ�س�سة  الفر�سة  احلملة  توفري  على 

لريا�سة املراأة لارتباط ب�سكل ر�سمي بها والعمل 
معاً  يف �سبيل االرتقاء باملراأة والنهو�س بها ب�سكل 
م�ستدام على اأن ت�سلط املوؤ�س�سة ال�سوء على دور 
احلملة، وتغطي فعالياتها وم�سابقاتها الريا�سية 

املختلفة يف جميع دول املنطقة.

 Girl« ح��م��ل��ة  “تتمتع  ال���ن���ق���ب���ي:  واأ�����س����اف����ت 
بامتاكها  ب���ال���ف���ت���اة  ال���ن���ه���و����س   »Rising
حم��ت��وي��ات م��رئ��ي��ة وم�����س��م��وع��ة ع��ال��ي��ة اجل����ودة، 
اإىل  والو�سول  امل�ستويات،  ال�ستخدامها يف جميع 
واملعلمني،  االأم���ور،  واأول��ي��اء  والفتيات،  االأط��ف��ال 

يف  املجتمع،  يف  البارزة  وال�سخ�سيات 
الذي  املن�سود  التغيري  حتقيق  �سبيل 
اإىل  املوؤ�س�سة  وترمي  املجتمع،  يقوده 
وتوفري  احلملة  مع  جهودها  توحيد 
من�سة رائدة لريا�سة املراأة يف جميع 
ال��ع��رب��ي، لعر�س هذه  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
ال��ري��ا���س��ات ع��رب��ي��اً وع��امل��ي��اً، بغر�س 
والهادف  االإي��ج��اب��ي  التغيري  �سمان 
جميع  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة  �سيعود  ال���ذي 

اأفراد املجتمع«.
 Ten Times« واأطلقت منظمة 
Ten« ع�سرة من ع�سرة التي تتخذ 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  م���ن 
 »Girl Rising« مقراً لها، حملة
توظف  ال����ت����ي  ب���ال���ف���ت���اة  ال���ن���ه���و����س 
االأفام ذات اجلودة العالية، وو�سائل 
االإعام املتعددة كاأدوات ا�سرتاتيجية 
التغيري  وحت���ق���ي���ق  ل���ن�������س���رال���وع���ي، 
اإزالة احلواجز التي  املن�سود الهادف اإىل 
تعيق و�سول الفتيات اإىل فر�س التعليم، والعمل، 
وال�سابات  ال�سباب  بني  وامل�ساواة  االأعمال،  وري��ادة 
واال���س��ت��ث��م��ار ف��ي��ه��م. وم���ن خ���ال ت��ع��اون احلملة 
و�ّسعت  املراأة”،  لريا�سة  ال�سارقة  “موؤ�س�سة  مع 
ال�سرق  منطقة  لت�سمل  عملياتها  نطاق  احلملة 
الفتيات  على  ال�����س��وء  ت�سليط  ب��ه��دف  االأو����س���ط، 
وال��ن�����س��اء ال��ري��ا���س��ي��ات، وات��خ��اذه��م م��ث��ااًل ناجحاً 

لتمكني املراأة يف املنطقة.
املراأة”  ل��ري��ا���س��ة  ال�����س��ارق��ة  “موؤ�س�سة  اأن  ��ذك��ر  يمُ
اأ�سدره �ساحب  اأمريي  تاأ�س�ست مبوجب مر�سوم 
القا�سمي،  ب���ن حم��م��د  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
ال�سارقة، يف نوفمرب  ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
املايل  باال�ستقال  املوؤ�س�سة  وتتمتع   ،2016
واالأهلية  االع��ت��ب��اري��ة  بال�سخ�سية  و  واالإداري، 
ال��ك��ام��ل��ة ل��ل��ق��ي��ام ب��االأع��م��ال ال��ق��ان��ون��ي��ة الازمة 
املوؤ�س�سة �سمو ال�سيخة  اأهدافها، وتراأ�س  لتحقيق 
ج��واه��ر ب��ن��ت حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي، ق��ري��ن��ة �ساحب 
ال�سمو حاكم ال�سارقة، وت�ساعدها جلنة ا�ست�سارية 
عالية يف  وكفاءة  ذوي خربة كبرية  اأع�ساء  ت�سم 

جمال ريا�سة املراأة.

تعزز متكني املراأة من خالل توقيع مذكرة تفاهم

»ال�سارقة لريا�سة املراأة« تعزز اأهمية متكني ريا�سة املراأة مع حملة »النهو�ض بالفتاة«

اللجنة املنظمة لطواف دبي الدويل للدراجات الهوائية جتتمع اليوم
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الفجر الريا�ضي
ك��ون�ت���ي يوؤك���د تع����ر�ض ب����درو لك�س����ور متع����ددة 

اأعلن االيطايل انطونيو كونتي مدرب ت�سل�سي بطل الدوري االنكليزي 
تعر�س  رودري��غ��ي��ز  ب��درو  اال�سباين  ال���دويل  مهاجمه  ان  ال��ق��دم  لكرة 
اأر�سنال  مرمى  بحار�س  ا�سطدامه  ب�سبب  وجهه  يف  متعددة  ك�سور  ل� 

الدويل الكولومبي دافيد اأو�سبينا خال مباراة ودية.
واأ�سيب بدرو )29 عاما( بعد حواىل ن�سف �ساعة على انطاق مباراة 
اجلارين )فاز ت�سل�سي 3-�سفر( ال�سبت �سمن كاأ�س االبطال الدولية 
الكرة  ابعاد  يحاول  ك��ان  ال��ذي  اأو�سبينا  مع  ا�سطدام  اث��ر  ال�سني،  يف 
الدماء  كانت  حيث  امللعب  اأر���س  على  العاج  وتلقى  املنطقة،  داخ��ل 

ت�سيل من اأنفه واأذنه و�سفته قبل ان يتم نقله اىل امل�ست�سفى.
واأم�سى بدرو الليل يف م�ست�سفى بكني وعاد اىل لندن يف اليوم التايل. 
املباراة  �سنغافورة ع�سية  االع��ام يف  لو�سائل  وقال كونتي فى حديثه 
الودية مع بايرن ميونيخ االملاين كان الو�سع اكرث خطورة النني كنت 

امتنى ان يكون جمرد ارجتاج فقط.
لقناع  بو�سعه  انه  واأعتقد  ك�سور متعددة  يعاين من  اأنه  تبني  اأ�ساف 

بعد 10 اأيام، ميكن اأن يعود اإىل العمل معنا.
كنت  الأنني  اأو�سبينا  �سيء جتاه  �سعور  اأي  يكن  ال  اأن��ه  كونتي  واو�سح 
اأن حتدث”،  اأن ه��ذه احل����وادث )االل��ت��ح��ام��ات( ميكن  اأع���رف  الع��ب��ا، 

م�سددا على ان اأو�سبينا كان يحاول التقاط الكرة فقط.
وع�سية مواجهة بايرن ميونيخ، اكد كونتي ان املهاجم اال�سباين الفارو 
موراتا الوافد حديثا من ريال مدريد اال�سباين قد يخو�س مباراته 
االوىل مع النادي اللندين غدا، م�سريا اىل ان خطتي تت�سمن منحه 

اإمكانية لعب جزء من املباراة �سد بايرن ميونيخ.
اع��وام مقابل   5 ت�سل�سي ملدة  املا�سي عقدا مع  ووق��ع موراتا اال�سبوع 

80 مليون يورو )92 مليون دوالر(.

اال�سباين  ال���دويل  املهاجم  بخ�سو�س  ���س��وؤال  على  كونتي  يعلق  ومل 
دييغو كو�ستا الذي يرجح ان مواطنه موراتا �سيحل مكانه، كما رف�س 
ربطته  ال��ذي  ماتيت�س  نيمانيا  ال�سربي  الو�سط  الع��ب  عن  احلديث 

تقارير �سحافية باالن�سمام اىل مان�س�سرت يونايتد.
وقال كونتي اأنا ال اأحب اأن اأحتدث عن العبني ال يزالون هنا معنا.

ومل تكن العاقة جيدة بني كونتي وكو�ستا. وبعدما اأبلغ كونتي العبه 
تقارير عدة  املقبل، رجحت  للمو�سم  ج��زءا من خططه  ي�سكل  ال  انه 
ناديه  اىل  العودة  اأو  ال�سيني،  ال��دوري  اىل  اال�سباين  ال��دويل  انتقال 
ال�سابق اال�سباين اأتلتيكو مدريد على رغم ان االأخري ال ميكنه �سم اأي 
العب جديد حتى كانون الثاين يناير 2017 ب�سبب عقوبة مفرو�سة 
عليه من االحتاد الدويل )فيفا( ملخالفته لوائح التعاقد مع الاعبني 

القا�سرين.

مدافع  م��ع  تعاقده  االنكليزي  �سيتي  مان�س�سرت  ن��ادي  اعلن 
اأعوام،   5 مل��دة  مندي  بنجامان  ال��دويل  فرن�سا  بطل  موناكو 
االأغلى  ي��ورو وتعد  58 مليون  يف �سفقة تقدر قيمتها بنحو 

ملدافع يف تاريخ اللعبة.
ال�سيف  ه��ذا  ك��ربى  ل�سفقات  ام��ت��دادا  ال�سفقة  ه��ذه  وت�سكل 
ال�سيما من قبل االندية االنكليزية. اأما بالن�سبة اىل موناكو، 
 23 العمر  من  البالغ  الفرن�سي  مدافعه  عن  التخلي  فياأتي 
عاما، ا�ستكماال لعمليات بيع عدد من النجوم، ال�سيما ال�سبان، 
املو�سم  الفرن�سي  ال����دوري  لقب  اإح����رازه  يف  �ساهموا  ال��ذي��ن 

املن�سرم للمرة االأوىل منذ عام 2000.
مليون   175 نحو  موناكو  ك�سب  ال�سفقات،  ه��ذه  ومبوجب 
املتحدة  الواليات  ي��ورو. و�سيلتحق مندي بفريقه اجلديد يف 
غوارديوال  جو�سيب  اال���س��ب��اين  امل����درب  الع��ب��و  ي�ستعد  ح��ي��ث 
ملباراتهم االعدادية الثانية للمو�سم املقبل، اأمام ريال مدريد 

اال�سباين اخلمي�س يف لو�س اجنلي�س.
ب��ان�����س��م��ام��ي اىل �سفوف  ل��ل��غ��اي��ة  ���س��ع��ي��د  ان����ا  وق�����ال م���ن���دي 
يف  الرائدة  االندية  اف�سل  احد  انه  اأ�ساف  �سيتي.  مان�س�سرت 
اوروبا ولديه يف �سخ�س بيب غوارديوال مدربا ينتهج اأ�سلوب 
اللعب الهجومي، متابعا اأنا متاأكد من اننا �سنحقق النجاحات 

يف ال�سنوات القليلة املقبلة.
ال��دف��اع عقب رحيل  وك��ان غ��واردي��وال ي�سعى اىل تعزيز خ��ط 
بابلو  واالرجنتيني  كلي�سي  وغايل  �سانيا  باكاري  الفرن�سيني 
ورف�س  ال�سيف.  هذا  ك��والروف  الك�سندر  وال�سربي  زاباليتا 
ا�سرتليني  جنيه  مليون   44،5 بقيمة  عر�سا  بداية  موناكو 
)49،7 مليون يورو( ل�سم مندي، اال ان �سيتي تقدم بعر�س 
حم�سن قدرت و�سائل االعام قيمته بنحو 52 مليون جنيه 

)58 مليون يورو، 67 مليون دوالر اأمريكي(.
وبايرن  اال�سباين  لرب�سلونة  ال�سابق  امل��درب  غوارديوال  وعزز 
االأمين  امل��داف��ع  م��ع  بالتعاقد  دف��اع��ه  خ��ط  االمل����اين،  ميونيخ 
لتوتنهام هوت�سرب اللندين كايل ووكر يف �سفقة قدرت قيمتها 
ي��ورو. ويعتقد ان موناكو طلب بعد رف�س  57 مليون  بنحو 
اأول تقدم به �سيتي ل�سم ميندي، باحل�سول على مبلغ مماثل 
مندي  وا�ستهل  لووكر.  االنكليزي  النادي  دفعه  ال��ذي  ل��ذاك 
مباراة   50 اأكرث من  الفرن�سي وخا�س  لوهافر  م�سريته مع 
قبل االنتقال اىل مر�سيليا يف 2013، ومنه اىل موناكو �سيف 
و�ساهم مندي الذي خا�س مباراته الدولية االوىل   .2016
يف  لوك�سمبورغ  اأم��ام   2018 ملونديال  املوؤهلة  الت�سفيات  يف 
اذار مار�س املا�سي، يف تتويج موناكو بلقب الدوري يف مو�سمه 
االول معه، وبلوغه ن�سف نهائي دوري ابطال اوروب��ا قبل ان 

يخرج على يد يوفنتو�س االيطايل.
من  �سيتي  مان�س�سرت  معه  يتعاقد  الع��ب  ث��اين  م��ن��دي  وب���ات 
الربتغايل  ال���دويل  الو�سط  الع��ب  بعد  ال�سيف  ه��ذا  موناكو 
اإعان  التعاقد مع مندي بعد يوم من  برناردو �سيلفا. وجاء 
�سيتي �سم مدافع ريال مدريد الدويل الربازيلي دانيلو ملدة 
5 اعوام اي�سا، يف �سفقة قدرت قيمتها من قبل و�سائل اعام 
انكليزية بنحو 29،5 مليون يورو. وبات مندي �ساد�س العب 
يورو(  مليون   50( �سيلفا  بعد  ال�سيف  ه��ذا  موناكو  ي��غ��ادر 
 45 م��ق��اب��ل  االن��ك��ل��ي��زي  ت�سل�سي  )اىل  ب��اك��اي��وك��و  وت��ي��ي��م��وي��ه 
مايني(،   8 مقابل  مر�سيليا  )اىل  جرمان  وفالري  مليونا(، 
واملغربي نبيل درار )اىل فربغ�سة الرتكي مقابل 5 مايني(، 
5 مايني(  م��ق��اب��ل  االمل�����اين  م��اي��ن��ت�����س  دي���ال���و )اىل  وع���ب���دو 

وكورونتان جان )اىل تولوز مقابل 3،5 مايني(.

القا�سمي  في�سل  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ  اأك��م��ل   
اال�ستعدادات  باتر�سون  كري�س  ماحه  م��ع 
التا�سعة  اجل��ول��ة   - فنلندا  ل���رايل  االأخ���رية 
خا�س  حيث   - للراليات  العامل  بطولة  من 
االإم��ارات��ي جت��ارب��اً طويلة على من  البطل 
مرحلة  يف  دبليو.اآر.�سي  �سي3  ال�سيرتوين 
بعدة  خالها  ق��ام  كلم   3.2 طولها  �سريعة 
طلعات اخترب فيها �سرعة ال�سيارة وتاأديتها 
املختلفة  ال�����س��ب��ط  م��ع��اي��ري  م���ن  ع����دد  م���ع 
مهماً  ي��وم��اً  اأم�سينا  لقد  التعليق.  لنظام 
م�ساركتي  ب��ع��د  خ�����س��و���س��اً  ال���ت���ج���ارب  م���ن 
دبليو.اآر.�سي  ال�سي3  م��ن  ع��ل��ى  االأخ����رية 
املا�سي.” قال  �سهر مايو  الربتغال  يف رايل 
واأ�ساف:  القا�سمي  في�سل  بن  خالد  ال�سيخ 
“رايل فنلندا �سريع جداً ومن املهم اأن نبني 
ثقتنا خلف مقود ال�سيارة يف مثل هذا النوع 
�سبط  معايري  بتجربة  قمنا  امل��راح��ل.  م��ن 
بالنتائج  �سعيد  واأنا  التعليق  لنظام  خمتلفة 

تكون  واأن  اإيجابي  ب�سكل  تنعك�س  اأن  واآم���ل 
اإ�سافة جيدة خال الرايل.

ي�سم  في�سل،  ب��ن  خالد  مل�ساركة  باالإ�سافة 

اأب��وظ��ب��ي العاملي  ت���وت���ال  ���س��ي��رتوي��ن  ف��ري��ق 
ك��ري�����س ميك  ال��ربي��ط��اين  ف��ن��ل��ن��دا  يف رايل 
الفائز بن�سخة العام املا�سي مع ماحه بول 

نيجل باالإ�سافة اإىل االيرلندي كريغ برين 
وم��اح��ه ���س��ك��وت م��ارت��ن ال��ف��ائ��زان باملركز 
الثالث يف العام املا�سي اأي�ساً. وتنطلق اأوىل 
م���راح���ل ال�����رايل ال����ذي ا���س��ت��ه��ر ب��ا���س��م رايل 
27 يوليو  ي��وم اخلمي�س -  »االأل��ف بحرية« 
- وت�سدل ال�ستارة على مناف�ساته يوم االأحد 

املقبل .
يتاألف رايل فنلندا من 25 مرحلة ح�سوية 
كيلومرتاً   314 ب��ط��ول  بال�سرعة  خ��ا���س��ة 
ي����وم اخل��م��ي�����س مبرحلة  وي��ن��ط��ل��ق  ت��ق��ري��ب��اً 
تبداأ  ك���ل���م.  طولها2.31  ا���س��ت��ع��را���س��ي��ة 
املناف�سات ب�سكل اأقوى يف اليوم الثاين الذي 
 145.71 طولها  مرحلة   12 من  يتاألف 
كلم. اأما اليوم الثالث فيتكون من 8 مراحل 
على  ال�ستارة  لت�سدل  كلم   132.3 طولها 
يوليو   30 االأح��د  ي��وم  الطائر  فنلندا  رايل 
مع اأربع مراحل خا�سة منها مرحلة النقاط 

االإ�سافية.

االنكليزي  ي��ون��اي��ت��د  م��ان�����س�����س��رت  وا����س���ل 
انت�ساراته املتتالية يف ا�ستعداداته للمو�سم 
اجلديد بفوزه على ريال مدريد اال�سباين 
2-1 بركات الرتجيح بعد التعادل 1-1 
يف الواليات املتحدة االمريكية، يف بروفة 
مل���ب���اراة ال��ك��اأ���س ال�����س��وب��ر االأوروب����ي����ة التي 

�ستجمعهما يف اآب غ�سط�س املقبل.
ال���دوري  ل��ق��ب  ح��ام��ل  مان�س�سرت  وال��ت��ق��ى 
املن�سرم،  املو�سم  يف  ليغ  يورويا  االوروب���ي 
ال��ذي حافظ على لقبه يف  وري��ال مدريد 
دوري اأبطال اأوروبا، االأحد يف �سانتا كارا 
الف متفرج   65 اأم��ام  كاليفورنيا،  بوالية 
االبطال  ك���اأ����س  ���س��م��ن  ودي�����ة  م����ب����اراة  يف 
الدولية. ويلتقي الفريقان يف الثامن من 
املقدونية  العا�سمة  املقبل يف  اآب غ�سط�س 
ال�سوبر  ال���ك���اأ����س  م����ب����اراة  يف  ���س��ك��وب��ي��ي، 
ب��ني بطل  ال��ت��ي جت��م��ع �سنويا  االأوروب���ي���ة 

دوري االأبطال وبطل يوروبا ليغ.
وك����ان ي��ون��اي��ت��د ال����ب����ادىء ب��ال��ت�����س��ج��ي��ل يف 
ال�سائع  بدل  الوقت  من  االوىل  الدقيقة 
يف ال�سوط االأول عرب جي�سي لينغارد، قبل 
ان يدرك النادي امللكي التعادل يف الدقيقة 
الربازيلي  ت��رج��م��ه��ا  ج�����زاء  ب��رك��ل��ة   69
ركلة  اأه��در  االخ��ري  ب��اأن  علما  كا�سيمريو، 
ال��رتج��ي��ح االأخ������رية ال��ت��ي م��ن��ح��ت الفوز 

للفريق االنكليزي.
ركات  الفريقني يف  وتاألق حار�سا مرمى 
كا�سيا  وكيكو  خيا  دي  داف��ي��د  ال��رتج��ي��ح: 
بت�سدي كل منهما لركلتني ترجيحيتني، 
واح���د  ه���دف���ا  االول  ���س��ب��اك  ف��ا���س��ت��ق��ب��ل��ت 
الثاين  و�سباك  كيت�سادا،  لوي�سمي  �سجله 
هدفني عرب االرميني هريك خميتاريان 

والهولندي دايل بليند.
الربتغايل  بقيادة مدربه  يونايتد  ووا�سل 
ان��ت�����س��ارات��ه يف  �سل�سلة  ج��وزي��ه م��وري��ن��ي��و، 
الفوز على  له  �سبق  اذ  االمريكية،  جولته 
2-�سفر  �سيتي  مان�س�سرت  وغرميه  ج��اره 
�سمن كاأ�س االبطال، وقبله على الفريقني 
االمريكيني لو�س اجنلي�س غاالك�سي 2-5 
بينما   ،1-2 �سيتي  الي���ك  ���س��ول��ت  وري����ال 
خا�س ري��ال مباراته االع��دادي��ة االوىل يف 

جولته االمريكية.
واحدة  م��ب��اراة  االنكليزي  للنادي  وتبقى 
اخلمي�س  �سيخو�سها  املتحدة  الواليات  يف 
اأم����ام ب��ر���س��ل��ون��ة، ق��ب��ل ال��ع��ودة اىل اوروب���ا 
ملواجهة فالريينغا الروجي يف 30 متوز 

االيطايل  �سمبدوريا  ثم  او�سلو،  يف  يوليو 
ماقاة  قبل  دبلن،  يف  اأغ�سط�س  اآب   2 يف 
ري����ال ع��ل��ى ال��ك��اأ���س ال�����س��وب��ر. اأم����ا ري���ال، 
ثم  اخل��م��ي�����س،  �سيتي  مان�س�سرت  فيلتقي 
ب��ر���س��ل��ون��ة االح�����د ���س��م��ن كاأ�س  غ���رمي���ه 
 3 االبطال، فنجوم ال��دوري االمريكي يف 

اآب اأغ�سط�س.
وه�����ي امل������رة ال���ث���ان���ي���ة ال���ت���ي ي��ل��ت��ق��ى فيها 
م��ان�����س�����س��رت ي��ون��اي��ت��د وري�����ال م���دري���د يف 

ب��ع��د مباراة  امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات 
ودية يف العام 2017 يف 

مي�سيغن اأمام 109 
و318  اآالف 

 ، جا متفر
رق�������م  يف 
ق����ي����ا�����س����ي 
ل�����������ع�����������دد 

مل�سجعني  ا
ك���رة  م�����ب�����اراة  يف 

قدم تقام يف الواليات 
املتحدة.

واع��������رب م���وري���ن���ي���و، امل�����درب 
وال�سابق  مل��ان�����س�����س��رت  احل������ايل 
حققه  مب��ا  �سعادته  ع��ن  ل��ري��ال، 
جولته  يف  االن  ح���ت���ى  ف���ري���ق���ه 
�سعيد  “اأنا  ق��ائ��ا  االم��ريك��ي��ة، 
لو  ال��ت��دري��ب��ي،  مبع�سكرنا  ج���دا 

ي�����س��ب )اال���س��ب��ان��ي��ني( خوان  مل 
املا�سي(  الكاحل االثنني  ماتا )يف 

واأندير هرييرا )خرج بعد 7 دقائق 
لكانت  لا�سابة،  االح��د(  مباراة  يف 

اال�ستعدادات مثالية«.
اأما املدرب الفرن�سي لريال مدريد زين 
الدين زيدان فن�سج على املنوال نف�سه، 

املباراة.   بهذه  �سعيد جدا  انا  قائا 
ك���ان���ت م����ب����اراة جيدة  اأ�����س����اف 

جلهة  خ�����س��و���س��ا 

الع��ب��ي��ن��ا ال�����س��ب��اب ال��ذي��ن واج���ه���وا فريقا 
اعدادية.  مباريات  خم�س  اأو  اأرب���ع  خا�س 
االكرث اأهمية هو اأنه مل تكن هناك ا�سابات، 

�سنتح�سن 
ة  بقو
م������ع 

مرور الوقت. وخا�س ريال مدريد املباراة 
وجنمه  رامو�س  �سريخيو  قائده  غياب  يف 
ال��ربت��غ��ايل ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو الذي 
عطلته  مي�����س��ي  ي������زال  ال 
ب�سبب  ال�������س���ي���ف���ي���ة 
تاأخر نهاية مو�سمه 
مل�������������س������ارك������ت������ه م���ع 
م��ن��ت��خ��ب ب�����اده يف 
التي  ال��ق��ارات  كاأ�س 
اأق��ي��م��ت يف رو���س��ي��ا بني 
ومتوز  يونيو  ح��زي��ران 

يوليو.
زيدان  واأو�سح 
انه مل يطلب 
ادارة  م���������ن 
تعزيز  النادي 
الهجوم  خ��ط 
انتقال  ب���ع���د 
ال�����������������������دويل 
اال�������س������ب������اين 
موراتا  األ���ف���ارو 
������س�����ف�����وف  اىل 
االنكليزي،  ت�سل�سي 
تقارير  ت��ف��ي��د  ب��ي��ن��م��ا 
اهتمام  ع����ن  ���س��ح��اف��ي��ة 
مبهاجم  امل��ل��ك��ي  ال���ن���ادي 
الواعد  ال��دويل  موناكو 

كيليان مبابي.
واأو�سح زيدان مل اأطلب 
����س���يء، حت��دث��ت اىل  اي 
)فلورنتينو  ال��رئ��ي�����س 
برييز(، لدينا جمموعة 
من 28 العبا، هذا اأمر 
�سعيد،  ان����ا  ج�����دا،  ج��ي��د 
م�سيفا  م����ع����ا،  ن���ع���م���ل 
�سيحدث  ما  �سرى 
من هنا حتى 31 
اغ�سط�س  اآب 
املقبل موعد 
اق������ف������ال 

باب االنتقاالت ال�سيفية.
وم���رت���اح  ���س��ع��ي��د  ان�����ا  االآن  ح���ت���ى  وت����اب����ع 
املو�سم  يف  افكر  املكها،  التي  باملجموعة 
اإ�سرايف،  يف  املتواجدين  بالاعبني  املقبل 
ولكن كل �سيء ممكن، ال يزال اأمامنا وقت 

حتى 31 املقبل.
ول���ع���ب ري������ال ب��ت�����س��ك��ي��ل��ت��ه اال����س���ا����س���ي���ة يف 
ال�سوط االول با�ستثناء كا�سيمريو، بيد ان 
مهاجميه الويلزي غاريث بايل والفرن�سي 

كرمي بنزمية ف�سا يف هز ال�سباك.
وبدوره دفع مورينيو بت�سكيلته اال�سا�سية 
يف ال�سوط االول وقرر االبقاء على العب 
ب��وغ��ب��ا والوافد  ب���ول  ال��ف��رن�����س��ي  ال��و���س��ط 
البلجيكي  ال��دويل  ايفرتون  من  اجلديد 
البدالء، قبل  روميلو لوكاكو على مقاعد 

ان يدفع بهما يف ال�سوط الثاين.
االوىل من  ال��دق��ي��ق��ة  ي��ون��اي��ت��د  وان��ت��ظ��ر 
الوقت بدل ال�سائع لل�سوط االول الفتتاح 
للفرن�سي  ف���ردي  جم��ه��ود  اث���ر  الت�سجيل 
اأنطوين مار�سيال الذي تاعب باكرث من 
م��داف��ع قبل ان مي��رر ك��رة على طبق من 
ذهب للينغارد غري املراقب فتابعها داخل 
الكو�ستاريكي  ل��ل��ح��ار���س  اخل���ايل  امل��رم��ى 

كيلور نافا�س.
ودف������ع زي�������دان ب����� 11 الع���ب���ا ج����دي����دا يف 
الذي  كا�سيمريو  بقيادة  ال��ث��اين  ال�سوط 
اقتن�سها  ج���زاء  رك��ل��ة  م��ن  ال��ت��ع��ادل  اأدرك 
الوافد  هرنانديز،  ثيو  الفرن�سي  امل��داف��ع 
ات��ل��ت��ي��ك��و مدريد،  ال���غ���رمي  م���ن  اجل���دي���د 
اث���ر ع��رق��ل��ت��ه داخ����ل امل��ن��ط��ق��ة م��ن املدافع 
ال�سويدي فيكتور ليندلوف املن�سم حديثا 

ل� ال�سياطني احلمر.
وخطف حار�سا املرمى اال�سواء يف �سل�سلة 
ركات الرتجيح، اذ اأهدر كل من الفريقني 
الركلتني االوليني، ف�سدد مار�سيال خارج 
الثاث وت�سدى كا�سيا ملحاولة  اخل�سبات 
الواعد اال�سكتلندي �سكوت ماك توميناي 
)20 عاما(، بينما ت�سدى دي خيا لركلتي 
واأو�سكار  كوفا�سيت�س  م��ات��ي��و  ال��ك��روات��ي 

رودريغيز.
ورد  ليونايتد  ال��ت��ق��دم  خم��ي��رتي��ان  وم��ن��ح 
وت�سدى  التعادل،  مدركا  كيت�سادا  عليه 
كا�سيا لركلة ليندلوف، و�سدد هرنانديز 
�سجل  وبينما  االي�����س��ر.  ال��ق��ائ��م  ب��ج��وار 
اأ�ساب  بليند الركلة االأخرية ليونايتد، 

كا�سيمريو العار�سة.

مان�س�سرت �سيتي ي�سم مندي يف �سفقة قيا�سية 

جتارب ناجحة خلالد القا�ضمي ا�ضتعدادًا لرايل فنلندا

اأنهى يومًا طوياًل من التجارب على �سيرتوين �سي3 دبليو.اآر.�سي يف مرحلة �سريعة طولها 3.2 كلم
القا�ضمي: �ضعيد بالتجارب التي اأجريناها واآمل اأن تكون اإ�ضافة جيدة خالل الرايل

مان�س�سرت يهزم ريال يف بروفة ال�سوبر الأوروبية 



    
ببغاء ي�سهد يف ق�سية قتل

عامني  قبل  وقعت  قتل  اأمريكية غمو�س جرمية  ك�سفت حمكمة 
واأن��ه هذا  ببغاء، خا�سة  �سهادة طائر  الق�ساه على  اعتمد  اأن  بعد 

الطائر يعد هو ال�ساهد الوحيد على الواقعة.
اأمريكًيا يدعى مارتن  اإن مواطًنا   WOODtv قناة  وقال موقع 
يكن  ، ومل  ر�سا�سات   5 عليه  اإط��اق  بعد   2015 ع��ام  قتل  دورام 
هناك �ساهًدا عليه �سوى ببغاء يدعى "بود"، حيث �سمع اآخر كلمات 

نطق بها ال�سحية، وا�ستمر يف ترديدها منذ وقوع اجلرمية.
ومتكنت ال�سرطة من الك�سف عن قاتل ال�سحية من خال �سهادة 
على هذه  اأق��دم��ت  ق��د  دورام،  غلينا  زوج��ت��ه،  اأن  وت��ب��ني  ال��ب��ب��غ��اء، 
الذي  ذاته  امل�سد�س  اأن حتاول االنتحار م�ستخدمة  اجلرمية قبل 

قتلت به زوجها، لكن حماولة انتحارها ف�سلت.
اأن الزوجة كانت �سحية هجوم  واعتقد املحققون يف بداية االأمر 
على  بليغة  الإ�سابة  بدورها  تعر�ست  اإذ  القتيل،  زوجها  مثل  غادر 
اأنها مل  اإال  القتل،  الراأ�س، ثم ادعت براءتها من جرمية  م�ستوى 

تفكر يف اأن ك�سف اأمرها �سياأتي على يد الببغاء.
وتكفلت زوجة القتيل ال�سابقة، كري�ستينا كيللري، بالتكفل برعاية 
الببغاء بعد مقتل مارتني دورام، وخال رعايتها للطائر تفاجاأت 
باأن الببغاء ال يكف عن ترديد م�سادة كامية حادة مقلداً اأ�سوات 

مالكه ال�سابق وزوجته.
والحظت كيللري اإىل اأن الطائر يختتم كامه بعبارة "ال تطلق.."، 
ويبدو اأن احلادثة ر�سخت يف دماغ الطائر، ما دفعها اإىل ا�سطحاب 
زوجة القتيل ال�سابقة الببغاء اإىل ال�سرطة، وكرر الببغاء العبارة 

اأمام املحققني وهو ما اعترب �سهادة اإثبات للجرمية على القاتلة.

تقتل زوجها اخلم�سيني بعدما اكت�سفت حقيقته
الثالث من  العقد  اأق��دم��ت م�سرية يف  ال���زواج،  م��ن  اأي���ام   10 بعد 
العمر على قتل زوجها اخلم�سيني، بعدما تزوجته طمًعا يف اأمواله، 
حيث اأّكد لها امتاكه للكثري من االأموال والعقارات حتى اأقنعها 

بالزواج منه رغم اأن فارق ال�سن بينهما يتجاوز 25 عاًما.
وبداأت اجلرمية بباغ ر�سمي اإىل ق�سم �سرطة القناطر اخلريية 
يفيد بالعثور على جثة رجل يبلغ من العمر 52 عاًما داخل �سقة 

الزوجية، حيث ا�ستاأجرها موؤخًرا ليتزوج من فتاة ع�سرينية.
وبالفح�س والتحريات وجمع املعلومات، تبني اأن زوجته اجلديدة 
ل�سماع  عليها  القب�س  مت  حيث  اجل��رمي��ة،  بتنفيذ  قامت  من  هي 

اأقوالها بعد اأن جاءت التحريات االأولية موؤكدة لذلك.
واعرتفت الزوجة البالغة من العمر 27 عاًما بارتكاب اجلرمية، 
م�سرية اإىل اأن زوجها القتيل خدعها بامتاكه الكثري من االأموال، 
اإال اأنه ا�ستاأجر لها �سقة للزواج منها بعيًدا عن اأعني النا�س، موؤكدة 

اأن زواجهما كان عرفًيا وموثًقا ب�سهود.
وذكرت الفتاة اأنها تزوجت من املجني عليه، وحينما عا�سرته ملدة 
بخداعها  ق��ام  واأن���ه  �سيًئا،  اأن��ه ال ميلك  لها  تبني  فقط،  اأي���ام   10

الإغرائها بالزواج منه كونه يكربها باأكرث من 25 عاًما.
واأو�سحت الزوجة اأنها قامت باال�ستعانة بخم�سة عاطلني لتنفيذ 
جرميتها بعد االتفاق على و�سع “منوم” يف ال�ساي لزوجها، ومن 
ثم دخولهم لل�سقة للتمكن من قتله دون �سجيج اأو مقاومة منه 
لترتك املنزل وتفر هاربة. وقررت النيابة العامة حب�س املتهمني 
على ذمة الق�سية فيما اأحالت اجلثة للطب ال�سرعي الإعداد تقرير 

ب�ساأنها قبل الت�سريح بالدفن.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طفلة معجزة بحجم كرة تن�ض 
على مدى �سهرين كاملني، اأخرب االأطباء �سيدة بريطانية اأن ابنتها التي ولدت قبل اأوانها بوقت طويل لن تمُكتب لها 
النجاة، لكن الطفلة املعجزة، خالفت كافة التوقعات، ومتكنت من اأن تعي�س، على الرغم من اأن حجمها عند الوالدة 

مل يكن يتجاوز حجم كرة تن�س �سغرية.
وكانت الطفلة بوبي قد ولدت يوم 9 مار�س املا�سي، وذلك يف االأ�سبوع اخلام�س والع�سرين من احلمل، وكان وزنها ال 
يتعدى 350 غراماً، وعلى الرغم من اأملها باأن تكتب النجاة لطفلتها، اإال اأنها كانت على يقني اأن عليها اال�ستعداد 

لاأ�سواأ، فا�سرتت لها لعبة اأرنب �سغري، لتدفنها معها يف حال وفاتها، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
يف  ج��داً  تبدو �سغرية  وكانت  �سم عند والدتها،   14 ح��وايل  كان طولها  الطفلة  وال��دة  ويك�س  هانا  ال�سيدة  وتقول 

احلا�سنة، وكانت ذراعاها و�ساقاها �سغريتان للغاية، لدرجة اأنها كانت بحجم كرة تن�س �سغرية.
 4 النجاة، وبعمر نحو  الذين كتبت لهم  االأطفال  اأ�سغر  لتكون واح��دة من  اأن تك�سب معركتها،  بوبي  وا�ستطاعت 

اأ�سهر، و�سل وزنها اإىل نحو 2 كيلو غرام، مقارنة مع حوايل 3.5 كيلو للطفل حديث الوالدة.
وت�سيف ال�سيدة ويك�س بوبي معجزتنا ال�سغرية، وهي طفلة �سجاعة، حاربت وحاربت حتى تبقى على قيد احلياة، 

لقد متكنت من النجاة، مل نكن لن�ستلم اأبداً، ولكننا يف نف�س الوقت كنا م�ستعدين لاأ�سواأ.
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بطاقة بنكية تعب�ض بوجهك 
�سمم طالب بريطاين بطاقة بنكية فريدة من نوعها، تتغري معامل الوجه 

املر�سوم عليها، كلما اأنفق حاملها املزيد من النقود.
وح�����س��ل ل��ي��ام ت���وك���وود ع��ل��ى ج��ائ��زة خ��ا���س��ة، ع��ن ت�سميمه ال����ذي يهدف 
وجه  يف  البطاقة  تعب�س  حيث  ال��ن��ق��ود،  ت��وف��ري  على  النا�س  م�ساعدة  اإىل 
�ساحبها، عندما يبداأ بك�سر ميزانيته املعتادة، بح�سب �سحيفة ديلي مريور 

الربيطانية.
منها،  اليمنى  العليا  الناحية  على  لوجه  "اإي موت" �سورة  بطاقة  وت�سم 
العبو�س  ث��م  وم��ن  احل���زن،  اإىل  االبت�سام،  م��ن  ال��وج��ه  ه��ذا  تعابري  وتتغري 
البطاقة  ت��زال  وال  �ساحبها.  ينفقه  ال��ذي  املبلغ  على  اع��ت��م��اداً  والغ�سب، 
ي�ساعد  هاتفي،  تطبيق  م��ع  مرتبطة  وه��ي  التطوير،  بع�س  اإىل  بحاجة 

امل�ستخدمني على اإدارة �سوؤونهم املالية.
وح�سل ليام الذي يدر�س الت�سميم يف جامعة ديربي على اجلائزة االأوىل، 
ابتكاره  نال  اأن  بعد  والت�سميم، وذلك  للقنون  امللكية  يف م�سابقة اجلمعية 
هذه  كانت  اإن  بعد  يعرف  وال  البنوك.  وم��دراء  التحكيم  جلنة  ا�ستح�سان 

البطاقة �ست�ستخدم يف البنوك بامل�ستقبل القريب.

زوجان ميار�سان الغولف يف 800 ملعب 
عقد زوجان بريطانيان مغرمان بلعبة الغولف، العزم على ممار�سة الغولف 

يف كل ماعب الغولف امل�سغرة يف جميع اأنحاء اململكة املتحدة. 
وزار الزوجان ريت�سارد واإمييلي غوتفريد 743 ملعب غولف م�سغر حتى 
االآن، ابتداء من منطقة لوت�س لوموند وانتهاء مبلعب كورنوال، غري اأنهما 
يواجهان �سعوبة يف زيارة جميع املاعب ب�سبب املزيد من املاعب ب�سكل 
م�ستمر.  ويهدف الزوجان اإىل زيارة 800 ملعب غولف خال العام املقبل. 
ملغامرات  ال��ع��امل  بطولة  يف   2012 ع��ام  يف  بريطانيا  ال��زوج��ان  مثل  وق��د 

الغولف وحّا يف املرتبة الرابعة. 
عام  يف  ب��داأ  الغولف  بلعب  الهو�س  اإن  جتربته:  على  معلقاً  ريت�سارد  وق��ال 
وزوجتي  اأن��ا  كنت  هامب�ساير.  �ساوث�سا يف  اإىل منطقة  رحلة  2006 خال 
يف �ساوث�سا، ولعبنا يف اأحد ماعب الغولف هناك، وحققنا الفوز يف اللعبة. 
اأخ��رى. واأ���س��اف:  عندما عدنا اإىل  ويف اليوم التايل عدناً خلو�س مباراة 
قائمة  ووج��دن��ا  االإن��رتن��ت،  على  الغولف  ماعب  مواقع  ت�سفحنا  امل��ن��زل، 
نكت�سف وجود  بداأنا  اللعب فيها جميعاً. وبعدها  600 ملعب، وقررنا  من 
ماعب غولف م�سغرة اإ�سافية يف كل مكان نق�سده. بدورها عربت اإميلي 
عن �سعادتها البالغة مبمار�سة الغولف مع زوجها، وقالت باأن اأف�سل ما يف 
املدن  بالتجوال بني  الباد، واال�ستمتاع  اأنحاء  التنقل يف جميع  االأم��ر هو 

واالأرياف، بح�سب ما ورد يف �سحيفة مريور الربيطانية.

�سناعة الزجاج مهددة 
ب�سبب تاج حمل

اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  امل�������س���ك���ل���ة  ل��ي�����س��ت 
ه��ان��وم��ان ب��را���س��اد غ���ارغ يف ارتفاع 
اأو يف  ال���ط���اق���ة  م�������س���ادر  اأ�����س����ع����ار 
الثمن،  املقّلدة الرخي�سة  املنتجات 
لتدهور  ال��ف��ع��ل��ي  ال�����س��ب��ب  اإن  ب���ل 
�سناعة الزجاج ال�ساربة يف القدم 
عقود  م���ن���ذ  ت�����اج حم������ل.    ... ه����و 
فريوز  يف  احلرفيون  ي�سنع  ع��دة، 
اأ���س��اور زجاجية وغ��ريه��ا من  اآب���اد 
لهندام  ال���ازم���ة  االأك�����س�����س��وارات 

الن�ساء الهنديات.
موقع  م��ن  املنطقة  ق���رب  اأن  غ��ري 
الباد  املعامل يف  اأ�سهر  ت��اج حم��ل، 
نهر  �سفاف  على  وم��ن��ارات��ه  بقبته 
ال���ذي تبعد عنه  اأغ����رة  ي��ام��ون��ا يف 
اإىل  ال�سلطات  دفع  كيلومرتاً،   35
التلوث  مل��ك��اف��ح��ة  ت���داب���ري  ات���خ���اذ 
االقت�سادي  ال��ن��م��وذج  ع��ل��ى  اأث����رت 
برا�ساد  هانومان  ويقول  املعتمد. 
�سانعي  ج��م��ع��ي��ة  رئ���ي�������س  غ�������ارغ 
اآب���اد اإن القطاع  ال��زج��اج يف ف��ريوز 

برمته يعاين ب�سبب تاج حمل.
يف ن��ه��اي��ة ال���ق���رن امل���ا����س���ي، اأم����رت 
�سانعي  الهند  يف  العليا  املحكمة 
ا�ستخدام  ع��ن  ب��ال��ت��وق��ف  ال���زج���اج 
ال���ف���ح���م واع���ت���م���اد ال����غ����از االأك�����رث 
من  ال�����س��ادر  ال��دخ��ان  اإن  اإذ  كلفة، 
ا�سفرار  اإىل  ي������وؤدي  م���واق���ده���م 
املعلم امل�سنوع من الرخام االأبي�س 
واملزينة  امل���غ���ول  �سلطنة  ع��ه��د  يف 

واجهاته بنقو�س خطية رفيعة.
لكن بعد 20 عاما على اعتماد هذه 
ال��ت��داب��ري، ال ي���زال ال��ت��ل��وث ي�سوه 
�سورة تاج حمل وهو �سريح �سيده 
���س��اه ج��ه��ان تخليدا  االإم���رباط���ور 
قائمة  على  اأدرج  زوج��ت��ه  ل��ذك��رى 

اليون�سكو للرتاث.

بحرية �سريالنكا تنقذ 
فيلني جرفتهما الأمواج 

فيلني  ال�سريانكية  ال��ب��ح��ري��ة  اأن��ق��ذت 
العميقة  امل��ي��اه  م��ن  االأح���د  االأول  اأم�����س 
قبالة  القوية  االأم���واج  جرفتهما  بعدما 

ال�سواحل ال�سرقية ل�سريانكا.
امل�سرتكة  االإن���ق���اذ  ع��م��ل��ي��ة  وا���س��ت��غ��رق��ت 
البحرية  احل��ي��اة  وم�����س��وؤويل  للبحرية 
ن��ح��و خ��م�����س ����س���اع���ات وان���ت���ه���ت بجذب 
اأحبال  با�ستخدام  ال�ساحل  اإىل  الفيلني 

طويلة ربطت حول ج�سميهما.
اإطار  يف  ال��غ��وا���س��ني  م��ن  ف��ري��ق  وانت�سر 
طائرات  ث��اث  وك��ذل��ك  االإن��ق��اذ  عملية 
طائرة  ملحتهما  بعدما  ال�سريع  للتدخل 
اأث��ن��اء م�سح دوري  ب��ني االأم�����واج  دوري����ة 

للبحر.
وقبل اأ�سبوعني اأنقذت بحرية �سريانكا 
ف��ي��ا اآخ����ر يف م��وق��ف مم��اث��ل ع��ل��ى بعد 
اأم���ي���ال ب��ح��ري��ة ت��ق��ري��ب��ا قبالة  ث��م��ان��ي��ة 

�سواحل �سمال �سرق الباد.

جتاهل ر�سائلها فطلقته!  
حكمها  ال��ت��اي��وان��ي��ة  �سينغجو  م��دي��ن��ة  يف  حمكمة  اأ����س���درت 
ل�����س��ال��ح ام�����راأة ط��ل��ب��ت ال���ط���اق م���ن زوج���ه���ا الأن����ه جتاهل 
 BBC ق��ن��اة  اخل��رب  اأوردت   .Line م�سنجر  على  ر�سائلها 
News، وجاء فيه اأن الرجل جتاهل ر�سائل زوجته ومل يرد 
عليها مدة 6 اأ�سهر، مبا يف ذلك ر�سالة اأبلغته فيها دخولها 
الزوج  واأر�سل  هذا  طريق.  حل��ادث  تعر�سها  بعد  امل�ست�سفى 
وق��وع احلادث،  م��ن  ع��دة  اأ�سابيع  م��رور  بعد  ر�سالة وح��ي��دة 
كما  اإليه.  املر�سل  والربيد  كلبه  اأخبار  باخت�سار،  ت�سمنت، 
ا�ستكت الزوجة عدم وجود دخل ثابت لزوجها، ومن موقف 
اأقاربه العدائي جتاهها. اإال اأن جتاهله الر�سائل كان الق�سة 
التي ق�سمت ظهر البعري، حيث قررت طلب الطاق. ويف 
مل  اأن���ه  العلم  م��ع  ال����زوج،  يح�سر  مل  املحكمة،  جل�سة  ي��وم 
اإىل  القا�سية  دفع  ما  اإليه،  اأر�سلت  التي  املذكرات  على  يرد 

املوافقة على طلب الزوجة بالطاق.

طفل اأملاين يهرب اإىل �سوي�سرا ب�سبب عالماته
ب�سبب عدم ر�ساه عن درجاته يف �سهادته املدر�سية، قرر طفل 
اإىل  ال��ه��رب  االأمل��ان��ي��ة  �سليزفيج  م��ن مدينة  اأع���وام   10 عمره 
اإطاع  على  يجروؤ  مل  الطفل  اإن  ال�سرطة  وقالت  �سوي�سرا. 
مدينة  اإىل  ق��ط��اراً  الطفل   وا�ستقل  ال�����س��ه��ادة.  على  وال��دي��ه 
ال�سوي�سرية. والحظ  بازل  اإىل مدينة  هامبورج، ومن هناك 
القطار مبفرده،  على من  الطفل  اأن  التذاكر  اأح��د مراقبي 
املتاخمة  االأملانية  ل��وراخ  مدينة  يف  االحتادية  ال�سرطة  فاأبلغ 
والده  قدوم  حالياً  الطفل  وينتظر  ال�سوي�سرية.  بازل  ملدينة 
اأن  ال�سرطة االحت��ادي��ة  للمنزل. وذك��رت  ل��وراخ الإع��ادت��ه  اإىل 
درجات الطفل يف ال�سهادة مل تكن �سيئة للغاية، حيث ح�سل 

على درجة متدنية يف مادة واحدة فقط. 

يلغي حفل زفاف جنله لأجل الأق�سى
ال�سلط،  مدينة  يف  جنله  زف���اف  حفل  اأردين،  م��واط��ن  األ��غ��ى 
�سمال غرب االأردن، ت�سامًنا مع املرابطني يف امل�سجد االأق�سى. 
التوا�سل  ت���داول���ه ع���رب م���واق���ع  ف��ي��دي��و مت  واأظ���ه���ر م��ق��ط��ع 
االجتماعي، قيام والد العري�س مبقاطعة الفرقة املو�سيقية، 
اإن االأمة اليوم  التي حتيي احلفل، وحتية احلا�سرين، وقال 
تعي�س كربى امل�سائب، مبا يجري يف امل�سجد االأق�سى، معلًنا 
للم�سجد  اإك��راًم��ا  جنلة  بزفاف  الفرح  ومباهج  احلفل  اإل��غ��اء 
واختتم   . بتحريره  ت��ع��اىل  هلل  مت�سرًعا  امل��ب��ارك،  االأق�����س��ى 
للم�سجد  بالدعاء  اإنهاء احلفل  االأردين حديثه قبل  املواطن 
االأق�سى بالتحرير والن�سر من اهلل تعاىل للمرابطني هناك.

كاد ُيقطع راأ�سها يف حلظة �سادمة
���دع���ى ك��اي��ت��ي اأدي�������س���ون ���س��ن��ارت م���ن املوت  جن���ت ���س��ي��دة تمُ
باأعجوبة بعدما اخرتق ج�سم حديدي زجاج �سيارتها وكاد 
التفا�سيل،  االأمريكية. ويف  لينكولن�ساير  راأ�سها يف  يقطع 
فقد كانت ال�سيدة البالغة من العمر 36 عاماً يف طريقها 
وق��د فقدت  ابنها من احل�سانة.  اأخ��ذت  بعدما  املنزل  اإىل 
كايتي ال�سيطرة الكاملة على ال�سيارة حني جرت احلادثة، 
اأن  ا�ستطاع  اأع��وام   4 العمر  من  البالغ  ابنها  اأّن  والافت 
�سار اإىل اأّن اأم هوغو مل  يحمي نف�سه فنجا من احلادثة. يمُ

ت�سرتجع وعيها اإاّل حني �سرخ هذا االأخري منادياً اإياها.

�سما امل�سري تزور �سريح 
النا�سر" "عبد 

اأعربت الفنانة اال�ستعرا�سية �سما امل�سري عن �سعادتها بزيارة �سريح الرئي�س 
امل�سري الراحل جمال عبد النا�سر، يف ذكرى االحتفال بثورة 23 يوليو.

وقالت �سما، اإن هذه الزيارة مل يكن خمططا لها، بل جاءت بال�سدفة البحتة، 
بح�سب قولها، م�سيفة اأنها �سعرت براحة كبرية هناك، ومل�ست حمبة املرتددين 

على �سريح الرئي�س الراحل، الأنه اأن�سف الفقراء يف عهده.
النا�سر،  عبد  �سريح  لزيارة  امل�سريني  جموع  اال�ستعرا�سية  الفنانة  ودع��ت 

وقراءة الفاحتة له من حني الآخر.

)رويرتز( كاليفورنيا.  اأجنلو�ض،  لو�ض  كري�ضتينا اأغيلريا خالل ح�ضورها العر�ض الأول لفيلم "The Emoji Movie" يف 

حوت عمالق و�سط 
باري�ض؟!

على  وال�سياح  الباري�سيون  فوجئ 
حد �سواء بحوت عماق ي�ستلقي 
بجثته ال�سخمة على �سفاف نهر 
ال�سني و�سط العا�سمة الفرن�سية 

يوم اجلمعة املا�سي. 
ك��ي��ن��ي�����س، م���ن جمعية  ت����وم  ق����ال 
ب���اأن���ه تلقى  ال���دول���ي���ة،  احل���ي���ت���ان 
و�سط  عائم  حوت  بوجود  ات�سااًل 
اأن  قبل  الليل،  خال  ال�سني  نهر 
اإىل  فريقه  م��ع  ال�سباح  يف  يهرع 
مكان احل��ادث، ويرى هذا امل�سهد 

الغريب. 
واأ�ساف كيني�س، باأن ال�سو�ساء يف 
املدينة كان لها دور يف التاأثري على 
دون متكنه من  وح��ال��ت  احل���وت، 
التنقل داخل املياه ب�سكل �سحيح، 
االأمر الذي اأدى اإىل خروجه من 

املياه اإىل �سفة النهر. 
واأ�سفه  ح��زن��ه  ع��ن  كيني�س  وع��رب 
ال�����س��دي��د ل���روؤي���ت���ه ل��ل��ح��وت وهو 
يف  الطبيعية  بيئته  خ���ارج  مي��وت 
م��دي��ن��ة مكتظة  و���س��ط  امل��ح��ي��ط، 

بال�سكان واحلركة املرورية. 
على  ن�سر  فيديو  مقطع  واأظ��ه��ر 
التوا�سل  م���واق���ع  م���ن  ال���ع���دي���د 
االج�����ت�����م�����اع�����ي، جم����م����وع����ة من 
االأخ�������س���ائ���ي���ني وه������م ي����اأخ����ذون 
بهدف  احل���وت  ج�سم  م��ن  عينات 
اإج������راء ف��ح��و���س��ات ع��ل��ي��ه��ا، وفق 
مريور  دي��ل��ي  �سحيفة  يف  ورد  م��ا 

الربيطانية. 

تنجب طفلني رغم اإجرائها 150 عملية للبقاء حية
مواطنة  اأن  الربيطانية  ميل  ديلي  �سحيفة  ك�سفت 
بريطانية ع�سرينية ا�ستطاعت االإجناب، رغم توقعات 
150 عملية جراحية من  واإجرائها  بوفاتها  االأطباء 
اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت  احل��ي��اة.  قيد  على  البقاء  اأج��ل 
ق�ست  عاًما،   24 العمر  من  البالغة  ليتل،  �ستيفانيا 
العقد االأول من حياتها داخل امل�ست�سفى، حيث اأجرت 
150 عملية جراحية من اأجل البقاء على قيد احلياة، 
كانت  اأن  بعد  بوفاتها  تنبئ  االأط��ب��اء  توقعات  وكانت 
حياتها مهددة، لذا لمُقبت با�سم “طفلة بريث املعجزة. 
وهي  هري�سربوجن�س،  مب��ر���س  م�سابة  ليتل  ول���دت 
حالة م�ستع�سية توؤثر على القولون، متثل ا�سطرابا 
يف تطور ومنو اجلهاز الع�سبي املعوي ومييزه غياب 
ما  القولون،  من  االأق�سى  باجلزء  العقدية  اخلايا 

يوؤدي اإىل ان�سداد معوي وظيفي.
تع�س  مل  اإن��ه��ا  ق��ول��ه��ا  ل��ي��ت��ل  ع��ن  ال�سحيفة  ون��ق��ل��ت 
واإنها  و�سعبة،  رهيبة  حياتها  فكانت  كطفلة،  حياتها 
عا�ست اأ�سا�سا يف امل�ست�سفى يف طفولتها، ومع ذكريات 
اأنها تتذكر االأوقات  اإىل  قليلة من طفولتها، م�سرية 
ال�سعيدة لها عندما كانت تلون مع اأمها اأو ت�سري حول 

امل�ست�سفى مب�ساعدة املمر�سات. وحتّدت �ستيفانيا عن 
اإنها  تقول  دائما  كانت  اأنها  واأو�سحت  ال�سعاب،  هذه 
اأطفال ب�سبب تلف االأن�سجة  اأن يكون لديها  ال يجب 
واحتمالية  اجلراحية  العمليات  جميع  عن  الناجمة 
فاجاأت اجلميع عندما  بالتاأكيد  لكنها  املر�س،  وراثة 

اكت�سفت اأنها كانت حامًا يف ال�سهر ال�ساد�س.
ولفتت اإىل اأنها ا�ستمرت قدًما يف حملها، وكاأنها كانت 
تريد اأن تثبت خطاأ االأطباء، ولكن مت ت�سخي�س ابنتها 
�سامانثا )6 اأعوام(، مبر�س هري�سربوجن�س بعد مرور 
اأيام على والدتها. واكت�سفت والدة �ستيفانيا اإ�سابة   6
حفيدتها باملر�س، وهرعت بها اإىل امل�ست�سفى من اأجل 
اإنقاذها، ويف العام 2013، اأجنبت للمرة الثانية ابنها 
“هري�سربوجن�س”،  مر�س  مع  اأي�سا  وول��د  دام��ي��ان، 
لكنه تويف يف اليوم التا�سع من عمره من طفرة جينية 

قلبه. يف  نادرة ت�سمى “كرومو�سوم 9” وثقوب 
نف�سها  تلوم  وكانت  ال��واق��ع  اإن��ك��ار  �ستيفانيا  وح��اول��ت 
�سامانثا بتدخل جراحي،  ب�سدة، ومع ذلك، مت عاج 
حيث قطعوا  30�سم من اأمعائها عندما كانت عمرها 

9 اأيام.


