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اأزمة مطار اأربيل تتفاقم وطوابري للمغادرة  )ا ف ب(

م�صاندة �صعبية لالنف�صال

جنود االحتالل يعتدون على فل�صطيني يحتج على م�صادرة االرا�صي يف ال�صفة

حممد بن را�شد: ن�ؤمن بقدراتنا وكفاءاتنا 
ال�طنية ونعمل على بناء ك�ادر امل�شتقبل من الي�م

    حممد بن زايد : نريد من �شبابنا اأن يكثف�ا جه�دهم 
لتحقيق روؤى القيادة وترجمتها اإىل منجزات وطنية

•• اأبوظبي-وام:

اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأط��ل��ق 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  رع����اه اهلل" و���ص��اح��ب  دب����ي  ح��اك��م 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  حممد بن 
القائد االأعلى للقوات امل�صلحة ام�س م�صرية حتقيق 
اأعمال  خ��ت��ام  وذل���ك يف   2071 االإم������ارات  م��ئ��وي��ة 
الدورة االأوىل لالجتماعات ال�صنوية حلكومة دولة 
اأب��وظ��ب��ي على  العا�صمة  ال��ت��ي ع��ق��دت يف  االإم����ارات 

مدى يومني.
بن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو   .. االجتماعات  يف  ���ص��ارك 
�صمو  و  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را���ص��د  ب��ن  حممد 
اآل مكتوم نائب  را�صد  ال�صيخ مكتوم بن حممد بن 
بن  حممد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  و  دب��ي  ح��اك��م 
ال�صارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�صمي  �صلطان 
عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�صيخ  �صمو  و 
ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد  �صمو  و  عجمان 
ال�صرقي ويل عهد الفجرية و �صمو ال�صيخ را�صد بن 
�صعود بن را�صد املعال ويل عهد اأم القيوين و �صمو 

ويل  القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  والفريق  اخليمة  راأ���س  عهد 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
اآل نهيان  الداخلية و �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد 
الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
و�صمو ال�صيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان 
ويل عهد اأبوظبي و �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل اإىل جانب 
القيادات  450 م��ن  اأك��ر م��ن  ال�صيوخ و  ع��دد م��ن 
اجلهات  يف  احلكوميني  امل�صوؤولني  وكبار  وال���وزراء 

االحتادية واملحلية.
اإع�����داد ج��ي��ل يحمل  ت��ه��دف م��ئ��وي��ة االإم������ارات اإىل 
العلمية  امل�����ص��ت��وي��ات  ب��اأع��ل��ى  يتمتع  امل�صتقبل  راي���ة 
واالح��راف��ي��ة وال��ق��ي��م االأخ��الق��ي��ة واالإي��ج��اب��ي��ة ما 
ي�صمن اال�صتمرارية وتاأمني م�صتقبل �صعيد وحياة 
اأف�صل لالأجيال القادمة ورفع مكانة الدولة لتكون 
حماور  م��ن  تتاألف  فيما  ال��ع��امل..  يف  دول���ة  اأف�صل 
واأف�صل  ال��ع��امل  يف  تعليم  اأف�����ص��ل   .. ه��ي  رئي�صية 
اقت�صاد يف العامل واأ�صعد جمتمع يف العامل واأف�صل 

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يتحدثان اىل اأبنائهما الطالب من جيل امل�صتقبل  )وام(حكومة يف العامل .

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يطلقان م�سرية حتقيق مئوية الإمارات 2071

العبادي يدع� الإلغاء نتائج اال�شتفتاء.. واأزمة املطارات تت�شاعد يف اأربيل 

الربملان العراقي يطالب مبحاكمة بارازاين واإعادة حقول نفط كركوك 
•• عوا�صم-وكاالت: 

ت����ت���������ص����اع����د ح���������دة ال���������ص����ج����االت 
واالإج��������راءات ب���ني ب���غ���داد واأرب���ي���ل، 
على خلفية ا�صتفتاء انف�صال اإقليم 
حيث  ال��ع��راق،  �صمال  يف  كرد�صتان 
ال���ع���راق���ي، ام�س  ال����رمل����ان  ط���ال���ب 
اإقليم  رئ��ي�����س  مبحاكمة  االأرب���ع���اء، 
بارزاين،  م�صعود  العراق  كرد�صتان 
�صفراء  باإبالغ  كما طالب احلكومة 
يف  ممثلياتها  غلق  ب�صرورة  ال��دول 

كرد�صتان.
العراقي  ال��رمل��ان  طالب  ذل��ك  اإىل 
النفط  ح���ق���ول  ب����اإع����ادة  احل��ك��وم��ة 
ال�صلطة  ل�������ص���ي���ط���رة  ك����رك����وك  يف 

االحتادية.
العراقي،  ال������وزراء  رئ��ي�����س  و���ص��رح 
حيدر العبادي، قائاًل �صنفر�س حكم 
القانون  ب��ق��وة  االحت��ادي��ة  ال�صلطة 

والد�صتور يف اإقليم  كرد�صتان.
البي�صمركة  ق��وات  العبادي  وطالب 

رو���س��ي��ا ت��ع��ل��ن ق��ت��ل ق���ادة 
ال�����س��ام  حت���ري���ر  ه��ي��ئ��ة  يف 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

الرو�صية  ال����دف����اع  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
هيئة  عنا�صر  ع��ن   37 قتل  ام�����س 
حت���ري���ر ال�������ص���ام، ه���م خ��م�����ص��ة قادة 
املوؤلفة  املجوعة  من  مقاتال  و32 
راأ�صها  وعلى  مت�صددة  ف�صائل  من 
ج��ب��ه��ة ال��ن�����ص��رة ���ص��اب��ق��ا، يف غ���ارة 
غرب  ب�صمال  اإدل��ب  حمافظة  على 

�صوريا.
بيان على  الدفاع يف  وزارة  واأف���ادت 
خم�صة  ت�صفية  مت��ت  ���ص��رب��ة،  اإث���ر 
ال�����ص��ام وقتل  ق��ي��ادي��ني يف حت��ري��ر 
اآخ��رون م�صرية  32 مقاتال  معهم 
كان  ف��ي��م��ا  وق���ع���ت  ال���غ���ارة  اأن  اإىل 
جنوب  يف  اجتماعا  يعقدون  القادة 

اإدلب.
وتابع البيان اأن ال�صربة اأدت كذلك 
مدرعة  اآل����ي����ات  ���ص��ت  ت���دم���ري  اإىل 
وذخ����ائ����ر وم���ت���ف���ج���رات. واأو�����ص����ح 
بعد هجوم  نفذت  الغارة  اأن  البيان 
ال�صرطة  م���ن  ع��ن��ا���ص��ر  ا���ص��ت��ه��دف 
الع�صكرية الرو�صية يف 18 �صبتمر 
يف حمافظة حماة املجاورة الإدلب، 

ب��االن�����ص��ح��اب م��ن املناطق  ال��ك��ردي��ة 
اإىل مدينة  اإِ�صارة  املتنازع عليها، يف 
ف��ي��م��ا فو�س  ال��ن��ف��ط��ي��ة،  ك���رك���وك 
ق����وات يف  بن�صر  ال��ع��ب��ادي  ال���رمل���ان 

املنطقة.
جل�صة  خ�������الل  ال�����ع�����ب�����ادي  وق��������ال 
ا����ص���ت���ث���ن���ائ���ي���ة ل����ل����رمل����ان ال���ع���راق���ي 
اال�صتفتاء،  اإل���غ���اء  م���ن  »الب����د  اإن����ه 

�صقف  حت�����ت  ب�����ح�����وار  وال������دخ������ول 
ال��د���ص��ت��ور ل��ن ن��ت��ح��اور ح���ول نتائج 

اال�صتفتاء مطلقاً«. 
اأعلنت  ن���ف�������ص���ه،  ال�����ص��ع��ي��د  وع���ل���ى 
لبنان  يف  ال��وط��ن��ي��ت��ان  ال��ن��اق��ل��ت��ان 
رحالتهما  تعليق  نيتهما  وم�����ص��ر 
اإىل اربيل، عا�صمة اإقليم كرد�صتان 
ال�صلطات  طلب  على  بناء  ال��ع��راق، 

املركزية يف بغداد.
ال�صيطرة  ت�صليم  م�صاألة  وتفاعلت 
كرد�صتان،  اإقليم  يف  امل��ط��ارات  على 
العبادي  ح���ي���در  اأم���ه���ل  اأن  ف��ب��ع��د 
ح��ك��وم��ة اإق��ل��ي��م ك��رد���ص��ت��ان 3 اأي���ام 
مطارات  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ط��رة  لت�صليم 
االإقليم ومنافذه احلدودية لتفادي 
على  رداً  وذل���ك  دويل،  ج��وي  حظر 
�صمال  يف  االإقليم  انف�صال  ا�صتفتاء 
الكردي  ال��رد  اأت��ى  االثنني،  العراق، 

االأربعاء.
وق��ال مولود م��راد، وزي��ر النقل يف 
حكومة اإقليم كرد�صتان لل�صحفيني 
مب��دي��ن��ة اأرب���ي���ل ام�����س االأرب���ع���اء اإن 
عراقية  م��ه��ل��ة  ت��رف�����س  ح��ك��وم��ت��ه 
املطارات  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ط��رة  لت�صليم 

الدولية يف االإقليم اإىل بغداد.
الطريان  ه��ي��ئ��ة  اأب��ل��غ��ت  ذل����ك،  اإىل 
الطريان  �صركات  العراقية  امل��دين 
االأج���ن���ب���ي���ة ب���وق���ف ال����رح����الت اإىل 

كرد�صتان يوم اجلمعة.

حممد بن را�سد وحممد بن زايد وال�سيوخ 
يح�سرون اأف���راح املهي��ري والق�رق�اوي 

•• اأبوظبي-وام:

ح�صر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل  رع��اه 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
امل�صلحة حفل اال�صتقبال الذي اأقامه ال�صيد حممد بن 
اإىل  نا�صر  جنله  زف��اف  ملنا�صبة  املهريي  يو�صف  عمري 

كرمية معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �صوؤون 
جمل�س الوزراء وامل�صتقبل يف اأبوظبي م�صاء ام�س.

املهريي  ي��و���ص��ف  ع��م��ري  ب��ن  حم��م��د  ال�صيد  تقبل  وق���د 
والعري�س  ال���ق���رق���اوي  ع���ب���داهلل  ب���ن  وم���ع���ايل حم��م��د 
الوزراء  واملعايل  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  من  التهاين 
واأع���ي���ان ال��ب��الد وك��ب��ار امل�����ص��وؤول��ني يف ال���دول���ة الذين 
والتريكات متمنني  االتهاين  ح�صروا احلفل لتقدمي 

للعرو�صني حياة �صعيدة .                )التفا�صيل �س3(

خياران اأمامها يف االأزمة اال�شبانية:
ما �سيحدث يف كاتالونيا �سي�سكل م�ستقبل اأوروبا!

•• الفجر - مارك �صنجوم- كالفي - ترجمة خرية ال�صيباين

اال�صتفتاء على اال�صتقالل الذي �صيجرى يف االأول من اأكتوبر يف كاتالونيا هو 
رهان اأوروبي يوؤثر على القيم االأ�صا�صية مل�صروع املجموعة االأوروبية امل�صركة. 
ولفهم هذا، يجب القطع اأوال مع فكرة اأن اأي �صيء ي�صكك يف ال�صيادة املقد�صة 

للدولة، ي�صكل خطرا اأي�صا على م�صتقبل املجموعة.    )التفا�صيل �س13(

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

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

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

وفاة قائد رحلة الحتاد للطريان 
اأم�سرتدام  اىل  اأبوظبي  من 
�سحي بعار�ض  ا�سابته  بعد 

•• اأبوظبي -وام: 

اأع��ل��ن��ت االحت����اد ل��ل��ط��ريان وفاة 
رحلتها  منت  على  طياريها  اأح��د 
رقم EY927  خلدمات ال�صحن 
بعد  اأم�صردام  اإىل  اأبوظبي  من 
ا�صابته بعار�س �صحي طارئ يف 
الرحلة  انطالق  مبكر من  وق��ت 
اإىل  ال����ط����ائ����رة  ل���ي���ت���م حت����وي����ل 
قبل  م��ن  ال���دويل  الكويت  مطار 

م�صاعده.
با�صم  ر����ص���م���ي  م���ت���ح���دث  وق������ال 
�صركة االحت��اد للطريان يف بيان 
اأ�صدر  االأول  الطيار  م�صاعد  اأن 
م�صار  وح������ول  ا����ص���ت���غ���اث���ة  ن������داء 
الكويت  م���ط���ار  اإىل  ال���ط���ائ���رة 
ال������دويل. واأ����ص���اف امل��ت��ح��دث ان 
الطائرة ا�صتقبلت لدى هبوطها 
الكويت من قبل فريق  يف مطار 
منت  على  الطيار  مل�صاعدة  طبي 
املعاينة  وب��ع��د  اأن���ه  اإال  ال��ط��ائ��رة 

الطبية اأعلنت وفاته.
واأع��رب عن احلزن واالأ�صى لهذا 
االهتمام  م��وؤك��دا  الكبري  الفقد 
الوقت  ه���ذا  ال��ف��ق��ي��د يف  ب��ع��ائ��ل��ة 
ال���ع�������ص���ي���ب م����ق����دم����ا ال����ت����ع����ازي 

واملوا�صاة الأ�صرة الفقيد.

وثيقة م�سربة تف�سح تالعب احلوثيني بالق�ساء
•• عوا�صم-وكاالت:

ف�����ص��ح ق�����رار ق�����ص��ائ��ي ����ص���ادر عن 
اإحدى املحاكم اليمنية يف العا�صمة 
ل�صيطرة  اخل����ا�����ص����ع����ة  ����ص���ن���ع���اء 
ميلي�صيات احلوثي واملخلوع �صالح 
االنقالبية، حالة التزوير وطريقة 
للق�صاء  االن���ق���الب���ي���ني  ت�����ص��خ��ري 
خل���دم���ة م�����ص��احل��ه��م والأه�������داف 

�صيا�صية وغري اأخالقية.
حكماً  ال���وث���ي���ق���ة،  ه�����ذه  وت��ك�����ص��ف 
جنوب  حمكمة  اأ���ص��درت��ه  ق�صائياً 
تاريخ  يف  العا�صمة  اأم��ان��ة  غ��رب��ي 
بتعيني   2017 ���ص��ب��ت��م��ر   20
ل��ل��ط��ف��ل��ة بثينة  ���ص��رع��ي  م��ن�����ص��وب 
حيثيات  يف  ورد  ح��ني  يف  ال��رمي��ي، 
احل��ك��م اأن امل��دع��ي��ة ب��ال��والي��ة على 

تاريخ  للمحكمة يف  تقدمت  الفتاة 
اأي   2017 اأي��ل��ول  �صبتمر   29
بعد يومني من كتابة هذا اخلر، 
فيما �صدر احلكم قبل هذا التاريخ 

بت�صعة اأيام!!.
وب���دا وا���ص��ح��ا م��ن خ��الل تناق�س 
الدعوى،  وت��ق��دمي  احلكم  ت��واري��خ 
اإىل  االن��ق��الب  ميلي�صيات  م�صاعي 
"بثينة"  ال��ط��ف��ل��ة  ق�صية  ت�صي�س 
وابتزاز احلكومة ال�صرعية بدعوى 
اأنه مت اختطافها، كما ذكرت وكالة 

االأنباء اليمنية الر�صمية.
احلوثي،  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ات  وت�����ص��ت��خ��دم 
ال��ق�����ص��اء وامل��ح��اك��م وال��ن��ي��اب��ات يف 
ل�صيطرتها،  اخل��ا���ص��ع��ة  امل��ن��اط��ق 
من  ال��ع�����ص��رات  فيه  عينت  اأن  بعد 
ح�صاباتها  لت�صفية  ل��ه��ا،  امل��وال��ني 

مع كافة ال�صيا�صيني وال�صحافيني 
مل�صروعها،  املناه�صني  والنا�صطني 
واإ����ص���دار م��ئ��ات االأح��ك��ام املخالفة 
معار�صني  الإع���������دام  ل���ل���ق���وان���ني، 
االإع����دام  ح��ك��م  وبينها  الن��ق��الب��ه��ا، 
اجلبيحي  يحيى  ال�����ص��ح��ايف  ب��ح��ق 
يف اأبريل املا�صي، الذي �صدر عقب 
حم��اك��م��ة ه��زل��ي��ة ا���ص��ت��م��رت اأق���ل 
من 10 دق��ائ��ق، ومت االإف���راج عنه 
ان��ت��ق��ادات حقوقية  ع��ق��ب  الح��ق��ا، 

حملية واأممية ودولية وا�صعة.
ودعت احلكومة اليمنية ال�صرعية، 
ام�س االأربعاء، املجتمع الدويل اإىل 
ممار�صة املزيد من ال�صغوط على 
الق�صاء  ت�صيي�س  ل��ع��دم  امليلي�صيا 
وا���ص��ت��خ��دام��ه م��ن ق��ب��ل احلوثيني 

كهراوة ل�صرب خ�صومهم.

االإنرتب�ل يقبل ع�ش�ية دولة فل�شطني
الحتالل يحا�سر 10 قرى يف ال�سفة

•• عوا�صم-وكاالت: 

قال م�صوؤويل حملي فل�صطيني ام�س اإن اجلي�س االإ�صرائيلي يوا�صل اإغالق 
الطرق املوؤدية اإىل ع�صر قرى تقع �صمال غرب القد�س بعد مقتل ثالثة من 
اأفراد االأمن االإ�صرائيليني بر�صا�س م�صلح فل�صطيني. واأ�صاف �صامل اأبو عيد 
رئي�س بلدية بدو التي ي�صملها االإغالق لليوم الثاين حولت قوات االحتالل 
اإليها. وتابع  ع�صر قرى اإىل �صجن كبري وعملت على اإغالق الطرق املوؤدية 
قائال عملت قوات االحتالل على و�صع بوابة حديدية على الطريق الرئي�س 
واأ�صاف  اهلل.  رام  مدينة  ومنها  املجاورة  باملناطق  القرى  هذه  يربط  ال��ذي 
�صلطات االحتالل تفر�س عقابا جماعيا على �صبعني األف مواطن ي�صكنون يف 

هذه القرى وعملت على اإغالق طرق فرعية ورئي�صية تربط فيما بينها.
ال�صلطة  طلب  على  موافقتها  ام�����س  االن��رب��ول  منظمة  اأعلنت  ذل���ك،  اىل 

الفل�صطينية االنت�صاب اليها رغم املعار�صة ال�صديدة ال�صرائيل.
وك��ت��ب��ت امل��ن��ظ��م��ة يف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ه��ام�����س جمعية ال�����ص��ن��وي��ة ال��ع��ام��ة التي 
ت�صت�صيفها بكني مع ان�صمام دولتي فل�صطني وجزر �صولومون يرتفع عدد 

الدول االع�صاء يف منظمة االنربول اىل 192 دولة.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يطلقان م�سرية حتقيق مئوية الإمارات 2071

والفعالية.
توؤكد   .. التعليم  �صعيد  ع��ل��ى  و 
�صتقدم  االإم���ارات  دول��ة  اأن  املئوية 
العامل  يف  تعليمي  ن��ظ��ام  اأف�����ص��ل 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل م����ن خالل  الأج�����ي�����ال 
ت���خ�������ص���ي�������س امل������������وارد وت���وج���ي���ه 
ل��ال���ص��ت��ث��م��ار يف نظام  االإم���ك���ان���ات 
تطوير  م�����ن  مي���ك���ن���ه���ا  ت��ع��ل��ي��م��ي 
وب��ن��اء قدراتها  االأج��ي��ال  م��واه��ب 
خلدمة الوطن كما ير�صخ الهوية 
الوطنية واأف�صل القيم االأخالقية 
واالإيجابية ويغر�س مهارات القرن 
وي�صلحها  فيها  والع�صرين  الثاين 
ويتبنى  املتقدمة  امل�صتقبل  بعلوم 
اأف�صل و�صائل الذكاء اال�صطناعي 
لعقول  ل��ي��وؤ���ص�����س  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وعلماء  ال����ع����امل  ع���ل���ى  م��ن��ف��ت��ح��ة 

نحو املئوية بروح الفريق الواحد 
. و قال �صموه : نعمل على تن�صئة 
واإعداد اأف�صل االأجيال امل�صتقبلية 
مبناهج  ب���ه���وي���ت���ه���ا  امل���ت���م�������ص���ك���ة 
الراية  لتحمل  مبتكرة  تعليمية 
االإم���ارات يف �صدارة  وتعزز موقع 
دول العامل .. واأ�صاف : نريد من 
يكثفوا  اأن  ال��وط��ن  و���ص��ب��اب  اأب��ن��اء 
العنان  ي��ط��ل��ق��وا  واأن  ج���ه���وده���م 
القيادة  روؤى  لتحقيق  لطاقاتهم 
وطنية  م��ن��ج��زات  اإىل  وترجمتها 

حتقق لنا التميز والريادة .
مالمح  اأب�������رز  ا����ص���ت���ع���را����س  ومت 
وحماور مئوية االإم��ارات 2071 
لالجتماعات  ال���ث���اين  ال���ي���وم  يف 
االإمارات  دول��ة  حلكومة  ال�صنوية 
اأبوظبي  العا�صمة  التي عقدت يف 

لريادة االأعمال ومركزا اقت�صاديا 
التنمية  ا�صتدامة  وي�صمن  عامليا 
لالأجيال  واالزده���������ار  ال�����ص��ام��ل��ة 
اأ�صعد  حم���ور  �صمن  و  ال��ق��ادم��ة. 
جمتمع يف العامل .. تن�س املئوية 
احلا�صنة  البيئة  �صيكون  اأنه  على 
على  و�صريتكز  امل�صتقبل  الأج��ي��ال 
الهوية  ه����ي  اأ����ص���ا����ص���ي���ة  ع��ن��ا���ص��ر 
ال���وط���ن���ي���ة ال���را����ص���خ���ة واالأ�����ص����ر 
املنفتحة  وال���واع���ي���ة  امل��ت��م��ا���ص��ك��ة 
املرابط  واملجتمع  امل�صتقبل  على 
االأجيال  هذه  و�صتكون  واملت�صامح 
����ص���ف���راء ل��ل��ق��ي��م واالأخ����الق����ي����ات 
يتمتعون  ال��ع��امل  اإىل  االإم��ارات��ي��ة 
ب���ح���ي���اة اآم�����ن�����ة ����ص���ح���ي���ة م���دي���دة 
ن�صطة واأ�صلوب حياة تفاعلي ذكي 
للعي�س  امل��دن  اأف�صل  يف  وم�صتدام 

: نوؤمن  م���وؤك���دا  ع��امل��ي��ا  االأف�����ص��ل 
الوطنية  وك���ف���اءات���ن���ا  ب���ق���درات���ن���ا 
امل�صتقبل  ك��وادر  بناء  على  ونعمل 

من اليوم .
اأف�صل  ن��ري��د   : ���ص��م��وه  واأ�����ص����اف 
واأ�صعد  ت��ع��ل��ي��م  واأف�����ص��ل  ح��ك��وم��ة 
جم��ت��م��ع واأف�������ص���ل اق��ت�����ص��اد على 
اإن  وق�������ال   .. ال����ع����امل  م�������ص���ت���وى 
يف  اأ�صا�صيا  الع��ب��ا  �صتكون  دول��ت��ن��ا 
الكرى  االقت�صادية  املجموعات 
اأف�صل اقت�صاد يف العامل  ومتتلك 

.
ال�صمو  اأك����د ���ص��اح��ب  م���ن ج��ه��ت��ه 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 
وكل  ث��ق��ت��ه��ا  ت�����ص��ع  االإم��������ارات  اأن 
اإمكانياتها لدعم جيل املهمة الذي 
طموحاتنا  حتقيق  جهود  �صيقود 

ويوؤهل باحثني اإماراتيني يرفدون 
م�صتقبل الدولة.

اأك���دت   .. االق��ت�����ص��اد  و يف حم���ور 
�صتكون  االإم���ارات  دول��ة  اأن  املئوية 
املجموعات  يف  اأ����ص���ا����ص���ي���ا  الع���ب���ا 
و�صتمتلك  ال��ك��رى  االق��ت�����ص��ادي��ة 
ال����ع����امل  يف  اق����ت���������ص����اد  اأف�����������ص�����ل 
الطاقات  ت���وظ���ي���ف  خ�����الل  م����ن 
االحرافية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ب�����ص��ري��ة 
واأف�����ص��ل امل��واه��ب ال��ع��امل��ي��ة وتبني 
املتقدمة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم 
واالبتكار واالإبداع وريادة االأعمال 
كمحركات  البيئية  واال���ص��ت��دام��ة 
رئي�صية لالقت�صاد وتعزيز اأف�صل 
بيئة تناف�صية وبنية حتتية رقمية 
يجعلها  م���ا  ال���ع���امل  يف  وم����ادي����ة 
خمترا مفتوحا لالبتكار ومن�صة 

يومي 26 و27 �صبتمر احلايل.
وت�������ه�������دف م�����ئ�����وي�����ة االإم���������������ارات 
راي����ة  ي���ح���م���ل  ج���ي���ل  اإع���������داد  اإىل 
امل�صتويات  باأعلى  يتمتع  امل�صتقبل 
والقيم  واالح���راف���ي���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
االأخالقية واالإيجابية ما ي�صمن 
م�صتقبل  وت���اأم���ني  اال���ص��ت��م��راري��ة 
لالأجيال  اأف�����ص��ل  وح���ي���اة  ���ص��ع��ي��د 
الدولة  م��ك��ان��ة  ورف�����ع  ال���ق���ادم���ة 

لتكون اأف�صل دولة يف العامل.
و تتاألف املئوية من حماور رئي�صية 
العامل  يف  ت��ع��ل��ي��م  اأف�����ص��ل   .. ه���ي 
واأ�صعد  العامل  اقت�صاد يف  واأف�صل 
جمتمع يف العامل واأف�صل حكومة 
ال��ع��امل ح��ي��ث وت�����ص��ع خطوات  يف 
عملية لتحقيق م�صتهدفات مئوية 
االإمارات باأعلى م�صتويات الكفاءة 

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  اأط����ل����ق 
نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�����ص��ل��ح��ة ام�������س م�����ص��رية حتقيق 
وذلك   2071 االإم�����ارات  مئوية 
االأوىل  ال������دورة  اأع���م���ال  خ��ت��ام  يف 
حلكومة  ال�صنوية  لالجتماعات 
دول����ة االإم��������ارات ال��ت��ي ع��ق��دت يف 
ال��ع��ا���ص��م��ة اأب���وظ���ب���ي ع��ل��ى مدى 

يومني.
�صمو   .. االج��ت��م��اع��ات  يف  ����ص���ارك 
ال�����ص��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
و  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را���ص��د 
�صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد بن 
را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و 
�صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن 
�صلطان القا�صمي ويل عهد ونائب 
ال�صيخ  ���ص��م��و  و  ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
ال�صيخ حممد بن  عجمان و �صمو 
ح��م��د ب���ن حم��م��د ال�����ص��رق��ي ويل 
عهد الفجرية و �صمو ال�صيخ را�صد 
بن �صعود بن را�صد املعال ويل عهد 
ال�صيخ حممد  و �صمو  القيوين  اأم 
بن �صعود بن �صقر القا�صمي ويل 
�صمو  والفريق  راأ���س اخليمة  عهد 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �صيف  ال�صيخ 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
من�صور  ال�صيخ  �صمو  و  الداخلية 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
جم��ل�����س ال���������وزراء وزي������ر ����ص���وؤون 
ال�����ص��ي��خ حامد  ���ص��م��و  ال��رئ��ا���ص��ة و 
ديوان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�صيخ  �صمو  و  اأبوظبي  عهد  ويل 
اآل نهيان وزير  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اإىل  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية 
ج��ان��ب ع���دد م��ن ال�����ص��ي��وخ و اأكر 
والوزراء  القيادات  450 من  من 
امل�����ص��وؤول��ني احلكوميني يف  وك��ب��ار 

اجلهات االحتادية واملحلية.
ت����ه����دف م���ئ���وي���ة االإم������������ارات اإىل 
امل�صتقبل  راي��ة  اإع��داد جيل يحمل 
ي����ت����م����ت����ع ب�����اأع�����ل�����ى امل���������ص����ت����وي����ات 
والقيم  واالح���راف���ي���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
االأخالقية واالإيجابية ما ي�صمن 
م�صتقبل  وت���اأم���ني  اال���ص��ت��م��راري��ة 
لالأجيال  اأف�����ص��ل  وح���ي���اة  ���ص��ع��ي��د 
الدولة  م��ك��ان��ة  ورف�����ع  ال���ق���ادم���ة 
العامل..  دول���ة يف  اأف�����ص��ل  ل��ت��ك��ون 
رئي�صية  حم��اور  م��ن  تتاألف  فيما 
العامل  يف  ت��ع��ل��ي��م  اأف�����ص��ل   .. ه���ي 
واأ�صعد  العامل  اقت�صاد يف  واأف�صل 
جمتمع يف العامل واأف�صل حكومة 

يف العامل .
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ق����ال  و 
اآل م���ك���ت���وم :  ب����ن را�����ص����د  حم���م���د 
اأط��ل��ق��ن��ا واأخ�����ي حم��م��د ب���ن زايد 
م�صرية مئوية االإمارات .. وهدفنا 
بالدولة  ك��اف��ة  اجل��ه��ات  تعمل  اأن 
االإم�����ارات  لنجعل  واح����د  ك��ف��ري��ق 

يف العامل.
تعزيز  ع���ل���ى  امل����ئ����وي����ة  ت�����وؤك�����د  و 
بهويته  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ج��ي��ل  مت�����ص��ك 
االإماراتية  واأخ����الق����ه  ال��وط��ن��ي��ة 
والقيم املتجذرة يف ثقافة الدولة 
وال�صلم  االإيجابية  كقيم  االأ�صيلة 
والت�صامح  واالح���رام  والتوا�صع 
وال�����ع�����ط�����اء واخل���������ري وال������ري������ادة 
واملثابرة  وال���ع���زمي���ة  واالج���ت���ه���اد 
والوالء وخدمة الوطن و�صر�صخ 
ال��ت��ق��دي��ر واالق���ت���داء ب�صرية  ف��ي��ه 
الذين  وال��ق��ادة  املوؤ�ص�صني  االآب����اء 
�صهروا على بناء الوطن يتعلمون 
واحلكمة  ال����وح����دة  ق���ي���م  م��ن��ه��م 
والطموح  االإن�صان  وبناء  ومتكني 
العملية  وال���ق���ي���ادة  ال��ن��ظ��ر  وب��ع��د 
وجود  وع���دم  امل�صتمر  وال��ت��ط��وي��ر 

كلمة م�صتحيل.
اأف�������ص���ل ح��ك��وم��ة يف  و يف حم����ور 
ال��ع��امل .. ت�����ص��دد امل��ئ��وي��ة ع��ل��ى اأن 
ج��وه��ر غ��اي��ات ح��ك��وم��ة االإم����ارات 
من  للمجتمع  ال�����ص��ع��ادة  حت��ق��ي��ق 
االإن�����ص��ان و�صمان  خ���الل مت��ك��ني 
وت�صخري  واال�����ص����ت����ق����رار  االأم�������ن 
امل�صتقبلية  والتكنولوجيا  العلوم 
حياة  ب��ج��ودة  ل��الرت��ق��اء  املتقدمة 
اخلدمات  اأف�صل  وتقدمي  النا�س 
ورواد  امل��ج��ت��م��ع  م����ع  ب���ال�������ص���راك���ة 
�صيا�صات  وت����ط����وي����ر  االأع������م������ال 
ت�صمن  ا���ص��ت��ب��اق��ي��ة  وت�����ص��ري��ع��ات 
اتخاذ قرارات نوعية تدعم موقع 

االإمارات كاأف�صل دولة يف العامل.
االجتماعات  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
االإمارات  دول��ة  حلكومة  ال�صنوية 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ب��رئ��ا���ص��ة  ع��ق��دت 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
و���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
�صمو  بح�صور  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
املجال�س  وروؤ���ص��اء  العهود  اأول��ي��اء 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال���������وزراء وروؤ�����ص����اء 
 450 م������ن  واأك�����������ر  ال��������دوائ��������ر 
���ص��خ�����ص��ي��ة م���ن وك�����الء ال������وزارات 
العموم  العامني ومدراء  واالأمناء 
وال����وك����الء امل�����ص��اع��دي��ن وامل������دراء 
احلكومية  والقيادات  التنفيذيني 
وا�صتعر�صت  واملحلية  االحت��ادي��ة 
جهود حتقيق االإجنازات املرحلية 
و�صبل   2021 االإم�����ارات  ل��روؤي��ة 
حتقيق حم���اور م��ئ��وي��ة االإم����ارات 
االجتماعات  �صهدت  و   .  2071
تغطي  م�����ب�����ادرة   120 اإط��������الق 
خمتلف القطاعات التنموية واأربع 
ا�صراتيجيات وطنية طويلة املدى 
هي .. ا�صراتيجية القوة الناعمة 
لالإمارات و ا�صراتيجية االإمارات 
ا�صراتيجية  و  ال��ع��ايل  للتعليم 
ال�صناعية  ل���ل���ث���ورة  االإم�����������ارات 
االإمارات  ا�صراتيجية  و  الرابعة 

لالأمن املائي 2036 .
 30 اأك��ر من  املجتمعون  وناق�س 
جمموعة  عقد  وج��رى  مو�صوعا 
واملحا�صرات  ال��ع��م��ل  ور������س  م���ن 
املتخ�ص�صة طرحت اأهم التحديات 
خالل  املتوقعة  وال�����ص��ي��ن��اري��وه��ات 
امل��ق��ب��ل��ة و�صبل  ال��ع��ق��ود اخل��م�����ص��ة 

و�صع اخلطط املالئمة لها.

حممد بن را�شد: 
دولتنا �شتك�ن العبا اأ�شا�شيا يف املجم�عات االقت�شادية الكربى ومتتلك اأف�شل اقت�شاد يف العامل

ن�ؤمن بقدراتنا وكفاءاتنا ال�طنية ونعمل على بناء ك�ادر امل�شتقبل من الي�م

حممد بن زايد : 
االإمارات ت�شع ثقتها وكل اإمكانياتها لدعم جيل املهمة 

نريد من اأبناء و�شباب ال�طن اأن يكثف�ا جه�دهم لتحقيق روؤى القيادة وترجمتها اإىل منجزات وطنية
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امل�شت�شفيات احلك�مية 
اأب�ظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الراحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى االمل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�شارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القي�ين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأب�ظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى االأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى االماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�شارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  اب�ظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية االأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�صيدلية عجمان                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية املدينة                       7468424
�صيدلية االمارات                    7474900
�صيدلية االأم                           7429006

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

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام الق�ين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حممد بن را�سد وحممد بن زايد وال�سيوخ يح�سرون اأفراح املهريي والقرقاوي
•• اأبوظبي-وام:

ح�صر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ص��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
و�صاحب  اهلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
حفل اال�صتقبال الذي اأقامه ال�صيد 
املهريي  يو�صف  عمري  ب��ن  حممد 
مل��ن��ا���ص��ب��ة زف�����اف جن��ل��ه ن��ا���ص��ر اإىل 
عبداهلل  ب��ن  حممد  معايل  كرمية 
ال���ق���رق���اوي وزي����ر ����ص���وؤون جمل�س 
اأبوظبي  يف  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل  ال�������وزراء 

م�صاء ام�س.
وقد تقبل ال�صيد حممد بن عمري 
ي��و���ص��ف امل���ه���ريي و م��ع��ايل حممد 
والعري�س  ال��ق��رق��اوي  ع��ب��داهلل  ب��ن 
ال�صمو  اأ�����ص����ح����اب  م����ن  ال���ت���ه���اين 
واأعيان  ال����وزراء  وامل��ع��ايل  ال�صيوخ 
الدولة  يف  امل�صوؤولني  وكبار  البالد 
ال���ذي���ن ح�����ص��روا احل��ف��ل لتقدمي 
متمنني  وال���ت���ري���ك���ات  اال���ت���ه���اين 

للعرو�صني حياة �صعيدة .
و كان �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد اآل مكتوم و�صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان قد 
التقيا يف العا�صمة اأبوظبي يف وقت 

عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
بن  حممد  ال�صيخ  و�صمو  عجمان 
حمد بن حممد ال�صرقي ويل عهد 
بن  را���ص��د  ال�صيخ  و�صمو  ال��ف��ج��رية 
اأم  املعال ويل عهد  را�صد  �صعود بن 
بن  حممد  ال�صيخ  و�صمو  القيوين 
�صعود بن �صقر القا�صمي ويل عهد 
راأ�س اخليمة والفريق �صمو ال�صيخ 

والد  و  امل��ه��ريي  يو�صف  عمري  ب��ن 
العرو�س معايل حممد بن عبداهلل 
ال���ق���رق���اوي وال��ع��ري�����س ن��ا���ص��ر بن 

حممد عمري املهريي .
و بارك �صاحب ال�صمو نائب رئي�س 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
ح��اك��م دب���ي و���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ويل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

�صابق اليوم بح�صور اأولياء العهود 
حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو   ..
دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�صد  بن 
و�صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد بن 
دبي  ن��ائ��ب ح��اك��م  اآل مكتوم  را���ص��د 
حممد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  و�صمو 
ال��ق��ا���ص��م��ي ويل عهد  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن 
ونائب حاكم ال�صارقة و�صمو ال�صيخ 

الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
بن  حممد  بن  ذي��اب  ال�صيخ  و�صمو 
النقل  دائ��رة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د 
نهيان  ال�صيخ  معايل  و  اأبوظبي  يف 
الثقافة  نهيان وزير  اآل  بن مبارك 
ال�صيخ  م��ع��ايل  و  امل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة 
ح���م���دان ب���ن م���ب���ارك اآل ن��ه��ي��ان .. 
التقيا والد العري�س ال�صيد حممد 

�صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  و�صمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �صوؤون الرئا�صة و �صمو ال�صيخ 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  زاي����د  ب��ن  ح��ام��د 
و�صمو  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  دي����وان ويل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�صيخ 

للقوات امل�صلحة للعرو�صني قرانهما 
م��ت��م��ن��ي��ني ل��ه��م��ا زف���اف���ا م��ي��م��ون��ا و 
زواجا مباركا وحياة اأ�صرية �صعيدة 

يف ظل اأ�صريتهما الكرميتني.
العرو�صني  ذوي  �صموهما  هناأ  كما 
عز  اهلل  راج���ي���ني  جنليهما  ب�����زواج 
وجل اأن يوفقهما ويرزقهما الذرية 

ال�صاحلة .

هزاع بن زايد: الجتماعات 
ال�سنوية حلكومة الإمارات 

خطوة رائدة لتنمية مدرو�سة
•• اأبوظبي-وام: 

التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�صيخ  �صمو  اأك��د 
اأنها  الإمارة اأبوظبي اأهمية االجتماعات ال�صنوية حلكومة الدولة، معتراً 

خطوة رائدة لتنمية مدرو�صة تبني على املنجز ومت�صي به قدماً.
 ويف اليوم اخلتامي الأعمال االجتماعات ال�صنوية حلكومة االإمارات ..قال 

�صموه اإن قراءة الواقع بدقة ومو�صوعية �صرورة ال�صت�صراف امل�صتقبل.
نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  �صموه:  واأ���ص��اف 
ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�صلحة يف االجتماعات ال�صنوية لالإمارات، ي�صنعان الفارق جمدداً، �صورة 

زاهية نفخر جميعاً بها، وخمرجات وبادرات تزيدنا فخراً.
واعتر �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد اأن »االجتماعات ال�صنوية لالإمارات عك�صت 
مدى حيوية العمل احلكومي يف الدولة ..الفتاً اإىل اأنها »نقا�صات معمقة مل 

ت�صتثن اأحداً وا�صراتيجيات مدرو�صة وزرع يجني اجلميع ثماره.
�صارك  اجتماعات  متتاليني  يومني  م��دار  على  االإم���ارات  حكومة  وعقدت 
450 م�صوؤواًل على م�صتوى الدولة، بهدف بحث الق�صايا  اأكر من  فيها 
التنموي  النموذج  التي تعزز  الوطنية واإطالق اال�صراتيجيات واملبادرات، 

للدولة، و�صواًل اإىل مئوية االإمارات 2071.

بت�جيهات حممد بن زايد 

اإطالق م�سروع اأكادميية اأبوظبي احلكومية يف ختام الجتماعات ال�سنوية حلكومة المارات
•• اأبوظبي-وام: 

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بتوجيهات 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
املجل�س  رئ��ي�����س  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الم����ارة اأب��وظ��ب��ي ..مت 
ال�صنوية  االج����ت����م����اع����ات  خ������الل 
حلكومة االإمارات 2017 االإعالن 
تاأ�صي�س  م�������ص���روع  اإط��������الق  ع����ن 
اأكادميية اأبوظبي احلكومية والتي 
دولة  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  االأوىل  ت��ع��د 
وذلك  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات 
كفاءة  تعزيز  اإىل  تهدف  يف خطوة 

القطاع احلكومي .
وي���ه���دف اإن�������ص���اء االأك���ادمي���ي���ة اإىل 
القادرة  الكفاءات احلكومية  اإعداد 
والفعالة، وذلك عن طريق تطوير 
ملنت�صبي  ال���ت���دري���ب���ي���ة  ال�����رام�����ج 
القطاع احلكومي يف اإمارة ابوظبي 

واالإ�صراف عليها.
وت��ت��ك��ون ال��رام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة من 
اأ�صا�صية؛  كليات   - م�صارات  اأرب��ع��ة 

امل�صتويات  حت��دي��د  ب��ه��دف  ل����الأداء 
للموظفني  واالأك���ادمي���ي���ة  امل��ه��ن��ي��ة 
مب���ا ي��ت��واف��ق م���ع ك���ل م���ن مراحل 

وجماالت العمل احلكومي.
اإر�صاء  اىل  االأك���ادمي���ي���ة  وت�����ص��ع��ى 
امل�����ب�����ادئ االأ����ص���ا����ص���ي���ة ل���الرت���ق���اء 
ال����وظ����ي����ف����ي، وذل��������ك م�����ن خ����الل 

وامل�صار  ال��ع��ام��ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات  وه���ي 
التخ�ص�صي وامل�صار املوؤ�ص�صي وامل�صار 
القيادي اال�صراتيجي، حيث يركز 
ك��ل م�����ص��ار ع��ل��ى ع���دد م��ن املهارات 
لتطوير  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وامل��ت��ط��ل��ب��ات 
وتعزيز االأداء احلكومي. كما �صوف 
يتم تطوير معايري تقييم موحدة 

ال���دورات  ك��اف��ة  امل��وظ��ف  ا�صتكمال 
الوظيفي  مل�صتواه  وفقاً  التدريبية 
احلايل، والذي يتم حتديدها بناًء 
املهارات،  فجوة  تقييم  اأدوات  على 
اجلهة  يف  املوؤ�ص�صي  االأداء  وتقييم 

التي يتبع لها.
�صاحب  ل��روؤي��ة  ترجمة  �صيتم  كما 

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
التدريبي  اجل��ان��ب  باأهمية  نهيان 
ابوظبي  ح���ك���وم���ة  يف  ال���وظ���ي���ف���ي 
اعتماد برامج واختبارات اأكادميية 
اأ�صا�صي  كجزء  احلكومية  اأبوظبي 
الوظيفي.  الت�صل�صل  عملية  م��ن 
اإ�صراك  �صموه  وت�صمنت توجيهات 
كافة اجلهات االأكادميية املعنية يف 
اأبوظبي من ناحية املناهج املتاحة 
وال�����ك�����وادر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وامل����راف����ق 
التدريب  االأكادميية لتنفيذ خطة 
الوظيفي يف االإمارة. جدير بالذكر 
اأنه �صيتم اإطالق برامج االأكادميية 
يف الن�صف الثاين من عام 2018 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  بال�صراكة مع 
يف االإم���������ارة وال���ق���ط���اع اخل���ا����س. 
و����ص���ت���ق���وم اأك�����ادمي�����ي�����ة اأب���وظ���ب���ي 
احلكومية مبنح الفر�س التدريبية 
اجلهات  ك��اف��ة  يف  املوظفني  لكافة 
املحرك  �صيجعلها  مما  وامل��ج��االت، 
االإمارة  م�صتوى  على  التطويري 
واحت�صان  املوظفني  ك��ف��اءة  لرفع 

الكفاءات املبدعة والقيادية.
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�سعود بن �سقر ي�سهد افتتاح اأعمال الدورة الثانية مللتقى القادة ال�سباب العامليني براأ�ض اخليمة
•• راأ�س اخليمة-وام: 

االأعلى  املجل�س  القا�صمي ع�صو  �صقر  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  اأك��د �صاحب 
حاكم راأ�س اخليمة على اأهمية توفري بيئة مثالية اإبداعية لالأجيال القادمة 

توؤ�ص�س للمزيد من النجاح وا�صتدامة االإجنازات.
وقال �صموه - خالل ح�صوره ام�س اأعمال الدورة الثانية من ملتقى القادة 
ال�صباب  للقادة  املخ�ص�صة  اللقاءات  اأه��م  من  تعتر  التي  العامليني  ال�صباب 
2017 يف  العاملي  ال�صياحة  يوم  بالتزامن مع  املنطقة وينعقد  على �صعيد 
فندق ريك�صو�س باب البحر بجزيرة املرجان يف راأ�س اخليمة - اننا نعي�س يف 
زمن يحتم علينا اإثراء احلوار والنقا�س وطرح اأفكار مبتكرة ومتطورة تعزز 
الفكر واملعرفة .. وال �صك باأن اأبناءنا ال�صباب من املواطنني واملواطنات هم 
مدعاة فخر لنا ويتمتعون بجميع مقومات التميز لنقل املعرفة والعلوم اإىل 

االأجيال القادمة .
واأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي اأن متكني املراأة ودعم 
دورها ي�صكل عن�صرا اأ�صا�صيا يف رحلة بناء جناح االإمارة وتفوقها يف احلا�صر 
وجمتمعنا  بيئتنا  نحرم  اأن  جميعا  علينا  يتعني  �صموه  ..وق��ال  وامل�صتقبل 
واأنف�صنا .. وال بد من ت�صافر اجلهود يف �صبيل حتقيق الغايات واالإجنازات 

..موؤكدا ان ال�صباب هم االإرث احلقيقي لهذا الوطن وليكن هدفنا اأن منهد 
لهم �صبل النجاح.

ح�صر افتتاح امللتقى ال�صيخ خالد بن �صعود بن �صقر القا�صمي وال�صيخ حممد 
بن كايد القا�صمي رئي�س دائرة التنمية االقت�صادية وال�صيخ �صقر بن حممد 

بن �صقر القا�صمي وعدد من امل�صوؤولني واملهتمني.
اإعطاء االأولوية لتطوير اجليل ال�صاب ومتكينه  و�صدد امللتقى على �صرورة 
جماالت  يف  الناجح  اال�صتدامة  نهج  لتبني  ال�صرورية  اخلطوات  اتخاذ  من 

االأعمال والبيئة واملجتمع.
تنظمه  ال��ذي   - للملتقى  ال�صياحة  لتنمية  راأ���س اخليمة  رعاية هيئة  وتاأتي 
ال�صيا�صة  ال��رائ��دة يف جم��ال  االإقليمية  – املجلة  اإي�صت  ميدل  ليدرز  جملة 
واالأعمال - كخطوة مهمة يف االجتاه ال�صحيح نظرا لكون االإمارة واحدة من 
اأحدث الوجهات ال�صياحية يف املنطقة واأ�صرعها منوا ف�صال عن كونها اأحد 
اأهم اجلهات الداعمة ملنظمة ال�صياحة العاملية التابعة لالأمم املتحدة اجلهة 
امل�صوؤولة عن تنظيم يوم ال�صياحة العاملي والذي يركز هذا العام حول حمور 

ال�صياحة امل�صتدامة – اأداة للتنمية .
واأكد هيثم مطر الرئي�س التتفيذي لهيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�صياحة يف 
اإمارة  الذي تبديه  امل�صتمر  امللتقى على االلتزام  اأعمال  افتتاح  كلمته خالل 

راأ�س اخليمة جتاه حتقيق اال�صتدامة �صمن خمتلف القطاعات.
اال�صتدامة وت�صمنت عددا من  رئي�صي على مفهوم  ب�صكل  الفعالية  ورك��زت 
كاوا�صاكي  ج��اي  برئا�صة  وامل�صرفني  املتحدثني  م��ن  نخبة  األقاها  الكلمات 
اأحد كبار رواد الت�صويق يف وادي ال�صيلكون اإىل جانب 20 من رواد االأعمال 
العام الذين �صاهموا يف  واأب��رز الالعبني من القطاع  وامل�صتثمرين املمولني 
ال�صرق  دول  من  ع��دد  فيها  مبا  بلدان   9 �صمن  جوهرية  تغيريات  اإح���داث 

االأو�صط واأفريقيا.
وجنحت الفعالية يف ا�صتقطاب اأكر من 350 �صخ�صا ح�صروا ملناق�صة اأهم 
ومتكني  االأعمال  وري��ادة  ال�صاب  واجليل  القيادة  مبوا�صيع  املتعلقة  النقاط 
و  والعلوم  اال�صتدامة  جانب  اإىل  االجتماعي  التغيري  حتقيق  بهدف  امل���راأة 
و�صائل االإعالم احلديثة والتعليم والدور الذي تلعبه ال�صركات يف جماالت 

الثقافة وامل�صوؤولية االجتماعية.
كما ت�صمنت اأجندة الفعالية م�صاركة اأ�صهر رواد االأعمال ال�صباب من ال�صرق 
التحلي  ���ص��رورة  على  الركيز  مع  جناحاتهم  لق�ص�س  واأفريقيا  االأو���ص��ط 
باملرونة واالبتكار والت�صميم واالإرادة كاأهم العوامل لتحقيق النجاح املن�صود. 
و�صدد هيثم مطر على �صرورة تقدمي الدعم ال�صحيح لالأجيال امل�صتقبلية 
جميع  �صمن  امل�صتدامة  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  حتقيق  ب��ه��دف  ال��ق��ادة  م��ن 

لتحقيق  الالزمة  الطاقات  ال�صباب  القادة  ..وق��ال ميتلك هوؤالء  القطاعات 
النمو امل�صتدام الذي يجمع االبتكار واالبداع والروؤية ف�صال عن القدرة على 

جتاوز العقبات التي تفر�صها مناذج االأعمال التقليدية .
من جانبه راأى جاي كاوا�صاكي ان لدينا التزام اأخالقي ومهني جتاه حتقيق 
ومزدهرة  كرمية  حياة  لتوفري  العمل  على  احلر�س  م��وؤك��دا   .. اال�صتدامة 

الأطفال امل�صتقبل .
ليدرز  جملة  حترير  رئي�س  التنفيذي  الرئي�س  جوري�س  لورينزو  اأك��د  كما 
الفعالية لهذا  الذي حققته  النجاح  بناء على  بالعمل  االلتزام  اإي�صت  ميدل 
العام ..منوها بان النقا�صات املميزة التي �صهدتها الفعالية ت�صاهم اإىل جانب 
املتحدثني واحل�صور يف لفت  الهامة يف جلنة  ال�صخ�صيات  تواجد عدد من 
انتباه الهيئات العاملة يف القطاعات املتعددة اإىل جمموعة من النقاط التي 
تلقى اهتماما وا�صعا من قبل رواد اجليل ال�صاب ال�صاعني اإىل التغيري وهو 
من  املنطقة  يف  ال�صيا�صات  لوا�صعي  بالن�صبة  الفعالية  هذه  اأهمية  يرز  ما 
وتطوير  رعاية  بهدف  بجدية  للعمل  ال�صاعني  واخل��ا���س  العام  القطاعني 

القادة امل�صتقبليني.
متنامية  عاملية  ب�صمعة  يحظى  ال��ع��امل��ني  ال�صباب  ال��ق��ادة  ملتقى  اأن  ي��ذك��ر 

كمنتدى موثوق ُيعنى باالأجيال الواعدة .

جمارك راأ�ض اخليمة تنظم دورة ال�سالئف الكيميائية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأطلقت دائرة جمارك راأ�س اخليمة اأم�س دورة تدريبية 
 15 مب�صاركة  الكيميائية  ال�صالئف  ح��ول  تخ�ص�صية 
الدائرة  م��ن  اجلمركي  التفتي�س  �صباط  م��ن  �صابطا 
اأب��وظ��ب��ي ودائ���رة ميناء وج��م��ارك عجمان يف  وج��م��ارك 
ويقدمها  ي��وم��ني  م��دى  على  وت�صتمر  ال��ت��دري��ب  ق��اع��ة 

املدرب يو�صف ابورومي اأخ�صائي التدريب بالدائرة.
الكيميائية  ال�صالئف  ال��دورة مفهوم  و تت�صمن حماور 

والذي يعني املواد اخلام االأولية التي تدخل يف �صناعة 
ال�����ص��الئ��ف باملخدرات  امل���خ���درات وامل��ت��ف��ج��رات وع��الق��ة 
ت��دخ��ل يف �صناعة  ال��ت��ي  ال�����ص��الئ��ف  ل��ت��ل��ك  ب��االإ���ص��اف��ة 
به  ت��ق��وم  مل��ا  �صرحا  ال��ور���ص��ة  تت�صمن  كما   ، امل��ت��ف��ج��رات 

الرقابة الدولية واملحلية على ال�صالئف الكيميائية.
تطوير  اإىل  ال��دائ��رة  م��ن  �صعيا  ال����دورة  تنظيم  وي��اأت��ي 
اجلمركي  بالعمل  املتعلقة  الب�صرية  وقدراتها  مواردها 
املوظفني  ق���درات  ب��ن��اء  ي�صهم يف  اأن  �صاأنه  م��ن  م��ا  وك��ل 

و�صقلها ملواكبة امل�صتجدات بخ�صو�س ذلك.

مب�شاركة جمم�عة من امل�ظفني 

الثقافة وتنمية املجتمع تن�سر ثقافة العمل التطوعي
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اخليمة  ب��راأ���س  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مركز  اأن��ه��ى 
�صل�صلة  �صمن  نظمها  التي  التطوعي  العمل  ثقافة  ور���ص��ة 
يتم  والتي  ل��ل��وزارة  الثقايف  املو�صم  اأجندة  وفعاليات  برامج 
تنفيذها ملختلف فئات املجتمع وموظفي اجلهات االحتادية 
واملحلية براأ�س اخليمة. ت�صمنت الور�صة عدة حماور اأهمها 
يرتكز  التي  وامل��ب��ادئ  وخ�صائ�صه  التطوعي  العمل  مفهوم 
اخلا�صة  واالأه���داف  العامة  االأه��داف  اإىل  باالإ�صافة  عليها، 

للعمل التطوعي.
اأنواع العمل  اإىل  واأ�صار مقدم الور�صة االأ�صتاذ ها�صم الوايل 
التطوعي اأهمها: العمل التطوعي الفردي والذي يعتمد على 
املبادئ االأخالقية واالجتماعية وال يوفر اأّي مردودات مادّية 
للمتطّوعني، اأما النوع الثاين وهو العمل التطوعي املوؤ�ص�صي 
والذي يعتمد على التطورات االجتماعية واالقت�صادية التي 

ت�صهدها املنطقة. 
اأهدافاً كثرية على  التطوعي يحقق  العمل  اأن  ال��وايل  واأك��د 
تعزيز  ناحية  م��ن  واملجتمع  العمل  وج��ه��ة  ال��ف��رد  م�صتوى 

�صمعة موؤ�ص�صية طيبة  املوؤ�ص�صات  واإك�صاب  الوطني،  االنتماء 
مما يدعم جذب وا�صتقطاب الكفاءات للعمل بها، باالإ�صافة 
اإىل االإ�صهام الفعال يف املحافظة على القيم والف�صائل التي 

يتميز بها جمتمع االإمارات.
وم��ن جانبه ق��ال��ت م���وزة ���ص��امل امل�����ص��اف��ري م��دي��ر امل��رك��ز اأن 
الور�صة ا�صتهدفت اأكر من 30م�صارك و�صاهمت يف تطوير 
بالعمل  االل���ت���زام  ع��ل��ى  وت�صجيعهم  ال��ت��ط��وع��ي��ة  م��ه��ارات��ه��م 
والرابط  التعاون  روح  يعزز  اإن�صاين  عمل  كونه  التطوعي 

االجتماعي والتكافل بني اأفراد املجتمع.

حم��اك��م دب��ي ت�بح�ث ال��تعاون م��ع حم�اك�م ال��سني
•• دبي –الفجر:

ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت حم��اك��م دب���ي وف�����داً من 
جمهورية ال�صني ال�صعبية، برئا�صة 
للعدل  ال���ع���ل���ي���ا  امل���ح���ك���م���ة  رئ���ي�������س 
ال�صينية،  ت�����ص��ج��ي��ان��غ  م��دي��ن��ة  يف 
العاملي، وتاأتي هذه الزيارة يف اطار 
التوا�صل والتكامل بني الدولتني يف 
وتبادل اخلرات،  الق�صائي،  املجال 
كافة  يخدم  مبا  املمار�صات  واأف�صل 

اجلهات.
ومت خ���الل ال���زي���ارة االط����الع على 
ال��ت��ق��ا���ص��ي يف حم���اك���م دبي  ن���ظ���ام 
ن��ب��ذة عن  اإىل  اإ����ص���اف���ة  ودرج���ات���ه���ا 
املحاكم املتخ�ص�صة،كما اطلع الوفد 
االلكرونية،   املحاكم  ق��اع��ات  على 
وعلى اأف�صل اخلدمات التي تقدمها 
الدائرة خلدمة املتقا�صني، وكيفية 
حماكم  يف  ال��ت��ق��ا���ص��ي  عملية  ���ص��ري 
والتقنية  ال��ذك��ي��ة  واخل���دم���ات  دب���ي 
احل��دي��ث��ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال���دائ���رة 
للمتعاملني اإ�صافة اإىل �صرح اخلطة 
لعام  اجل�����دي�����دة  اال����ص���رات���ي���ج���ي���ة 
دبي التي  ملحاكم   2019  �  2016
تركز على ثالث غايات وهي تعزيز 

لال�صتفادة  فر�صة  يعتر  ومتقدم 
لتحقيق  امل���ت���وف���رة  اخل������رات  م���ن 

العدالة وفق معايري عاملية.
كل  ال��وف��د  ا�صتقبال  مرا�صم  ح�صر 
من القا�صي/ د. علي ابراهيم االمام 
، رئي�س حمكمة التمييز، والقا�صي/ 
رئ���ي�������س حمكمة  ����ص���ري���ف،  ع��ي�����ص��ى 
اال�صتئناف، والقا�صي جا�صم باقر ، 
رئي�س املحاكم االبتدائية، والقا�صي 
املحكمة  رئ��ي�����س  ال�صبو�صي  حم��م��د 

التجارية االبتدائية. 

ملتزمة  املحاكم  اأن  موؤكدا  العايل، 
مبا  الق�صائية  املنظومة  بتطوير 
الذكي  ال���ت���ح���ول  م�����ص��رية  ي���واك���ب 
العاملية  امل��م��ار���ص��ات  م��ع  وي��ت��م��ا���ص��ى 
لتنفيذ  م���ن���ه���ا  ����ص���ع���ي���ا  ال���ف�������ص���ل���ى 
ل�صاحب  ال�������ص���دي���دة  ال��ت��وج��ي��ه��ات 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
يف اإ�صعاد املتعاملني وحتقيق رفاهية 

املجتمع.

ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ظ��ام ال��ق�����ص��ائ��ي حمليا 
ودوليا وتعزيز فاعلية وكفاءة االأداء 
ال��داخ��ل��ي وك���ذل���ك وت��ن��م��ي��ة م���وارد 

ب�صرية كفوؤة ومبتكرة.
واطلع الوفد على خطة حماكم دبي 
اال�صراتيجية وغاياتها التي تدعم 
امل�صاند  واالإداري  الق�صائي  النظام 
الق�صائي  ب��ال��ن��ظ��ام  ال��ث��ق��ة  لتعزيز 
فعالية  وت���ع���زي���ز  ودول����ي����ا،  حم��ل��ي��ا 
وا�صتقطاب  الداخلي  االأداء  وكفاءة 
وتنمية املوارد الب�صرية ذات الكفاءة 

واأعرب رئي�س املحكمة العليا للعدل 
وتبادل  ال��ت��ع��اون  اإىل  ت��ط��ل��ع��ه  ع���ن 
املجال  االإم������ارات يف  اخل����رات م��ع 
ال��ق�����ص��ائ��ي وال��ق��ان��وين، واأ����ص���اد مبا 
اإليه حماكم دبي من حتول  و�صلت 
اإل�����ك�����روين وذك������ي يف اإج����راءات����ه����ا 
وخ��دم��ات��ه��ا امل��ق��دم��ة، وال��ت��ي ت�صهم 
تقدمي  يف  ال��ت��م��ي��ز  يف  ف��ع��ال  ب�صكل 
االأحكام  تنفيذ  و���ص��رع��ة  اخل��دم��ات 
م��ا و�صلت  اأن  م���وؤك���داً  وال����ق����رارات، 
منفتح  نظام  من  دب��ي  حماكم  اإليه 

اإغالق من�ساآت لعدم التزامها بتزويد 
مركز الإح�ساء ببيانات

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

اأعلن مركز راأ�س اخليمة لالإح�صاء والدرا�صات عن اإغالق موؤقت لعدد من املن�صاآت يف االإم��ارة بالتعاون مع ق�صم 
االإدالء  يف  التعاون  عن  املن�صاآت  هذه  امتناع  خلفية  على  االقت�صادية  التنمية  بدائرة  التجارية  واحلماية  الرقابة 
املركز  واأك��د  العام.  لهذا  م�صاريعه  املركز �صمن خطة  الذي يجريه  الربعي  االقت�صادي  بامل�صح  بالبيانات اخلا�صة 
على اأهمية هذا امل�صح باعتباره اأداة فعالة وو�صيلة لتحديث قواعد بيانات خمتلف القطاعات االقت�صادية للم�صاعدة 
واأكد  االقت�صادية وخططها.  التنمية  برامج  واإع��داد  االقت�صادية،  املوؤ�صرات  وا�صتخراج  املحلي،  الناجت  احت�صاب  يف 
املركز �صرورة تعاون جميع املن�صاآت االقت�صادية يف االإمارة لنجاح مثل هذه امل�صوح التي ت�صاعد على ر�صم ال�صيا�صات 

االقت�صادية وعملية النمو االقت�صادي.

تفعيل 207 مواقف �سطحية فرعية للمركبات يف منطقة الزاهية باأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن مركز النقل املتكامل عن تفعيل 207 مواقف فرعية 
ب��اأب��وظ��ب��ي وذلك   14 ���ص��رق  ال��ق��ط��اع  ال��زاه��ي��ة  يف منطقة 
اإىل توفري حلول مبتكرة الإدارة  الرامية  اإط��ار جهوده  يف 

مواقف املركبات، ورفع م�صتوى ال�صالمة على الطرق.
وق����ال حم��م��د ح��م��د امل���ه���ريي ن��ائ��ب م��دي��ر م��رك��ز النقل 
امل��ت��ك��ام��ل ورئ��ي�����س ف��ري��ق ح��رك��ة ال���ط���رق وامل����واق����ف: اإن 
�صمن  وذل��ك  موؤقتا،  فرعياً  موقفاً   124 �صمل  التفعيل 

و�صارع  �صماال،  امليناء  �صارع  يحده  ال��ذي   14 �صرق  قطاع 
االأول  زاي��د  بن  خليفة  و�صارع  جنوباً،  حممد  بن  حمدان 
�صرقاً، و�صارع 26 غرباً، يف حني اقت�صر الوقوف املجاين 
ال�صكان فقط، حيث مت تخ�صي�س  ت�صاريح  اأ�صحاب  على 
باالإ�صافة اإىل  املذكور،  القطاع  لهم يف  فرعياً  82 موقفاً 

موقف الأ�صحاب الهمم.
ويف هذا ال�صدد اأفاد املهريي اأن الهدف من هذا التفعيل 
امل��رور وت�صهم يف  ان�صيابية  هو توفري حلول حتافظ على 
احل��د من ح��االت ال��وق��وف اخل��اط��ئ، واأك��د يف ذات الوقت 

باللونني االأ�صفر  امل�صبوغ  الر�صيف  الوقوف مبحاذاة  اأن 
والوقوف  ال��ط��ري��ق  منت�صف  يف  وال���وق���وف  وال����رم����ادي، 
اأو  املركبات  حركة  يعيق  ب�صكل  ال��وق��وف  وك��ذل��ك  امل���زدوج 
اإطفاء  اأم��ام فوهات  اأو  املداخل  اأو  امل�صاة  امل�صاة يف مم��رات 

احلريق ممنوع منعاً باتاً، .
املذكور  ال��ق��ط��اع  م���واق���ف يف  م�����ص��ريف  وج����ود  اإىل  واأ����ص���ار 
للتاأكد من التزام اجلمهور باتباع اأنظمة العمل املتبعة يف 
»مواقف« واأن جميع املركبات التي توجد يف حالة وقوف 

خاطئ يف املنطقة �صتتعر�س للمخالفة.

نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الزراعة الكازاخ�ستاين ي�ستقبل �سفري الدولة
•• اأ�صتانا -وام:

رئي�س جمل�س  نائب  اأ�صكار مريزاخميتوف  ا�صتقبل معايل 
ال�����وزراء وزي���ر ال���زراع���ة يف ج��م��ه��وري��ة ك��ازاخ�����ص��ت��ان �صعادة 
اأ�صتانا  ل��دى  ال��دول��ة  �صفري  اجلابر  اأحمد  حممد  الدكتور 
ب��ني دولة  القائمة  ال��ع��الق��ات  ال��ل��ق��اء بحث  . ج��رى خ��الل 
االإمارات وجمهورية كازاخ�صتان و�صبل تعزيزها يف خمتلف 
املجاالت. كما تطرق اجلانبان اإىل التعاون يف املجال الزراعي 
م�صددين على اأهمية تطوير التعاون والتكامل بني الطرفني 
البلدين  ك��ال  املعنية يف  اجل��ه��ات  ب��ني  التن�صيق  خ��الل  م��ن 
وت��ب��ادل املعلومات واخل���رات وال��زي��ارات واإع���داد اخلطط. 

الكازاخ�صتاين  الزراعة  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س  نائب  وناق�س 
مع �صعادة ال�صفري اجلابر اإمكانية اإجناز م�صاريع م�صركة 
والت�صدير.  اال�صترياد  عملية  وتن�صيط  الزراعة  جمال  يف 
اإىل  اللقاء  خ��الل  اجلابر  ال�صفري  �صعادة  اأ���ص��ار  جانبه  من 
اأن دولة االإمارات حري�صة على تعزيز التعاون الزراعي مع 
كازاخ�صتان ..موؤكدا اأهمية اإقامة العالقات املبا�صرة يف كال 
البلدين مما ي�صاهم ذلك يف رفع م�صتوى عالقات التعاون 
اللقاء عر  نهاية  ال�صديقني. ويف  البلدين  وال�صراكة بني 
ال���وزراء  ن��ائ��ب رئي�س  مل��ع��ايل  ت��ق��دي��ره  ال�صفري ع��ن  ���ص��ع��ادة 
ملناق�صة  الفر�صة  اإتاحة  على  الكازاخ�صتاين  الزراعة  وزي��ر 

املوا�صيع ذات االهتمام امل�صرك.
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اأخبـار الإمـارات
الهند ت�سكر حاكم ال�سارقة لقراره العفو عن 

جاليتها اأبناء  من  �سجينا   149
•• اأبوظبي-وام: 

اأعربت معايل �صو�صما �صواراج وزيرة خارجية الهند عن �صكرها ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة على توجيهاته بالعفو عن 149 من املحكوم عليهم من اأبناء اجلالية 
ال�صمو حاكم  �صاحب  ك��ان   . الدولة  ل��دى  الهند  �صفارة جمهورية  وزعته  بيان  ذل��ك يف  ج��اء  ال�صارقة.  يف  الهندية 
األقاها اأم�س يف دار احلكومة يف والية كرياال الهندية �صمن زيارته التي  ال�صارقة قد اأ�صدر - خالل الكلمة التي 
اختتمها ام�س- قرارا بالعفو عن املواطنني من اجلن�صية الهندية امل�صجونني يف الق�صايا الب�صيطة �صواء كانت مالية 
اأو جنحا اأو خمالفات واملودعني يف املوؤ�ص�صات العقابية واالإ�صالحية يف اإمارة ال�صارقة وعددهم 149 وتبلغ قيمة 

مديونياتهم ما يقارب 20 مليون درهم.

الإمارات حلقوق الإن�سان : قانون العمالة امل�ساعدة اإ�سافة نوعية للت�سريعات احلقوقية يف الدولة
•• دبي-وام:

بالقانون  االإن�����ص��ان  حل��ق��وق  االإم�����ارات  جمعية  اأ����ص���ادت 
2017 ب�صاأن عمال اخلدمة  10 ل�صنة  االحتادي رقم 
امل�صاعدة الذي اأ�صدره �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .
و رحبت اجلمعية - يف بيان لها - بالقانون الذي اأكدت 
للت�صريعات  نوعية  اإ���ص��اف��ة  و  ك��ب��ريا  ت��ط��ورا  ميثل  اأن���ه 
اإىل تنفيذ حملة وطنية  احلقوقية االإماراتية .. داعية 
لن�صر اأحكامه وتوعية اجلميع به ل�صمان ح�صن االلتزام 

به واحرامه وتطبيق اأحكامه.
اأن القانون �صعى اإىل تعزيز التوازن ما بني  اأو�صحت  و 
وامل�صتخدمني  العمل  اأ�صحاب  وح��ق��وق  العامل  حقوق 
عر حتميله مكاتب اال�صتقدام نفقات اإعادة العامل اإىل 
اإ�صافة اإىل توفري بديل عنه دون حتميل �صاحب  بلده 
الت������ي  املب������الغ  ك��ل  رد  اأو  اإ�صافية  نف����قات  اأي��ة  العمل 
اإذا  االأخ����ري  اخت�������يار  ح�ص������ب  الع�������مل  �ص�����احب  دفعها 
ت��بني عدم اللياقة ال����صحية للعامل اأو عدم القدرة على 
فرة  خالل  العم����ل  عن  تغ�������يب  اأو  ان�����قطع  اأو  العمل 

التجربة .

واأ�صافت اجلمعية يف بيانها اإن القانون ج�صد من خالل 
مواده املختلفة روؤية اإن�صانية وحقوقية تتما�صى مع كل 
االإن�صان  حلقوق  الناظمة  الدولية  واملعايري  ال�صمانات 
العمل واال�صتخدام �صواء على �صعيد حتديد �صن  حال 
ا���ص��ت��خ��دام ال��ع��م��ال��ة امل�����ص��اع��دة مل��ن جت���اوز ال���� 18 عاما 
املر�صية  واالإج����ازات  االأ�صبوعية  ال��راح��ة  اأو  االإج���ازة  اأو 
ا�صتيفاء  و�صمان  ال�صحية  وال��رع��اي��ة  ال��ع��الج  وت��اأم��ني 
اإىل  اإ�صافة  للمت�صرر  وال�صكوى  التظلم  وح��ق  االأج���ر 
الر�صمية على مدى  للرقابة  للتفتي�س  ا�صتحداث ق�صم 

االلتزام بتنفيذ وتطبيق اأحكام القانون .

�سلطان القا�سمي يلقي حما�سرة حول ماهية واأهمية التوثيق ومنهجية البحث العلمي يف كريال

حاكم ال�سارقة يختتم زيارته لولية كريال وي�سدر ورئي�ض حكومتها بيانا م�سرتكا

•• كرياال -وام:

ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  األ��ق��ى 
ماهية  ح��ول  حما�صرة  االول  اأم�����س  م�صاء  ال�صارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س 
واأهمية التوثيق ومنهجية البحث يف الوثائق التاريخية وحتقيقها يف مدينة 

كرياال ح�صرها عدد كبري من االأكادمييني واإعالميني.
املرحلة  من  انطالقا  التعليمية  م�صريته  عن  بنبذة  حديثه  �صموه  وا�صتهل 
جامعة  يف  ال��زراع��ة  لتخ�ص�س  ب��درا���ص��ت��ه  م���رورا  والتوجيهية  التاأ�صي�صية 
القاهرة ومن ثم انتقاله لدرا�صة الدكتوراه وح�صوله على �صهادتي دكتوراه 

يف اجلغرافيا ويف التاريخ من جامعة اك�صر يف اململكة املتحدة.

وبني �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة مدى تاأثري كل مرحلة يف املراحل التي 
واملعرفة  العلوم  النهل من  الفرد يف  ا�صتمرارية  اإىل �صرورة  تليها.. م�صريا 
بناء  اأ�صا�س  هو  العلم  ك��ون  ذل��ك  يتوقف عن  اأن ال  وعليه  ي�صتطيع  ما  ق��در 

املجتمعات وتنميتها.
اأهمية البحث العلمي ب�صكل عام ويِف خمتلف  وتطرق �صموه للحديث حول 
املجاالت.. م�صتعر�صا جتربته البحثية يف تاريخ منطقة اخلليج العربي التي 
قادته اإىل اأن يزور مكتبة الوثائق الهندية يف بومبي التي وجد فيها الكثري 
من الوثائق املهمة الداعمة مل�صروعه البحثي يف تلك الفرة..موؤكدا اأن هذه 
اأن يوؤ�ص�س له مكتبة خا�صة حتوي االآالف من امل�صادر  التجربة �صاهمت يف 

واملراجع التاريخية الهامة.

واأو�صح �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة اأن مكتبته اخلا�صة اليوم ا�صتطاعت اأن 
ترفد العديد من املوؤ�ص�صات العلمية حمليا واإقليميا حيث اأنها رفدت املجمع 
العلمي يف م�صر بعد حادثة احلريق باأمهات الكتب حول تاريخ م�صر وعلى 
وجه اخل�صو�س تلك الكتب التي دونت اإبان احلمالت الفرن�صية عليها كما 
القا�صمية  واجلامعة  ال�صارقة  جامعة  مكتبات  اخلا�صة  �صموه  مكتبة  رفدت 
افتتاح  وم��وؤخ��را مت  والعلمية  االأدب��ي��ة  امل��ج��االت  وك��ت��ب يف خمتلف  ب��وث��ائ��ق 
�صموه  مقتنيات  من  خمطوطات  ح��وت  والتي  ال�صارقة  يف  املخطوطات  دار 

اخلا�صة.
ويف معر�س رد �صموه على مداخالت واأ�صئلة ال�صادة احل�صور وجه جملة من 
الن�صائح للمهتمني بدرا�صة الوثائق واملخطوطات التاريخية.. داعيا اإياهم 

اإىل مزيد من البحث والتحري لت�صحيح املعلومات املغلوطة موؤكدا �صموه اأن 
املعلومة لي�صت حكرا على اأحد بل هي حق للجميع.

اأحمد القا�صمي رئي�س جمل�س ال�صارقة  ح�صر املحا�صرة ال�صيخ �صلطان بن 
لالإعالم وال�صيخ �صامل بن عبد الرحمن القا�صمي رئي�س مكتب �صمو احلاكم 
و�صعادة الدكتور اأحمد عبد الرحمن البنا �صفري الدولة لدى جمهورية الهند 
و�صعادة عبد اهلل بن حممد العوي�س رئي�س دائرة الثقافة و�صعادة حممد عبيد 
الزعابي  و�صعادة جمال ح�صني  وال�صيافة  الت�صريفات  دائرة  رئي�س  الزعابي 
قن�صل عام االإمارات يف كرياال و�صعادة حممد ح�صن خلف مدير عام موؤ�ص�صة 
ال�صارقة لالإعالم وعدد من اأ�صحاب املعايل ال��وزراء اأع�صاء حكومة كرياال 

والدبلوما�صيني واالأكادمييني ورجال االأعمال وطلبة اجلامعات فيها.

•• كرياال -وام: 

ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اختتم 
املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة ام�س زيارته الر�صمية لوالية كرياال الهندية و 
التي اأجرى خاللها مناق�صات مكثفة مع حمافظها و رئي�س حكومتها وكبار 
امل�صرك خلدمة  االهتمام  ذات  الق�صايا  امل�صوؤولني فيها ت�صمنت عددا من 

�صعبي البلدين ال�صديقني.
و اأ�صدر �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة ومعايل �صري بيناراي فيجايان رئي�س 
حكومة والية كرياال - يف ختام الزيارة - بيانا م�صركا اأعلن فيه �صموه تكفل 
العايل  للتعليم  معهدا  ليكون  العربية  للدرا�صات  معهد  بتاأ�صي�س  ال�صارقة 
والبحوث يلبي احتياجات الطالب والعلماء الراغبني يف تعلم اللغة العربية 

وممار�صة العمل االأكادميي العايل.
لتدريب  ك��رياال  يف  التاأهيل  م��راك��ز  م��ن  �صل�صلة  اإن�صاء  فكرة  �صموه  ط��رح  و 

الباحثني عن فر�س عمل يف اخلارج ال �صيما يف قطاع التمري�س.
و اأيد �صموه من حيث املبداأ دعم اأنظمة احل�صول على رخ�صة القيادة الدولية 
يف كرياال مب�صاعدة من اجلهات امل�صوؤولة يف اإمارة ال�صارقة مبا يتوافق مع 
الدولة ومبا  املعمول بها حمليا واحتاديا يف  وال�صروط  القوانني واالأنظمة 

يتوافق والقوانني الدولية املنظمة لهذه العملية.
 - القا�صمي  بن حممد  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  وداع �صاحب  كان يف 

لدى مغادرته مطار تريواندرام الدويل �صباح اأم�س - كل من معايل �صري 
اأحمد  بن  �صلطان  وال�صيخ  ك��رياال  والي��ة  حكومة  رئي�س  فيجايان  بيناراي 
الرحمن  بن عبد  �صامل  وال�صيخ  لالإعالم  ال�صارقة  رئي�س جمل�س  القا�صمي 
الرحمن  عبد  اأحمد  الدكتور  و�صعادة  احلاكم  �صمو  مكتب  رئي�س  القا�صمي 
البنا �صفري الدولة لدى جمهورية الهند و�صعادة عبد اهلل بن حممد العوي�س 
رئي�س دائرة الثقافة و�صعادة حممد عبيد الزعابي رئي�س دائرة الت�صريفات 
كرياال  يف  ال��دول��ة  ع��ام  قن�صل  ال��زع��اب��ي  ح�صني  ج��م��ال  و���ص��ع��ادة  وال�صيافة 
واأدوكيت  لالإعالم  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  عام  و�صعادة حممد ح�صن خلف مدير 
اأ�صحاب  بلدة تريواندرام يف والية كرياال وعدد من  وي كي بر�صاند عمدة 
املعايل الوزراء اأع�صاء حكومة كرياال والدبلوما�صيني واالأكادمييني و رجال 

االأعمال فيها.
�صهر دي�صمر  تلقاها خالل  تلبية لدعوة  ك��رياال  اإىل  �صموه  زي��ارة  و ج��اءت 
حكومة  رئي�س  فيجايان  بيناراي  �صري  معايل  لقائه  خ��الل  وذل��ك  املا�صي 

والية كرياال الهندية يف ق�صر البديع العامر.
الدكتوراة   - ال��زي��ارة  خ��الل   - منح  قد  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  ك��ان 
الفخرية من جامعة كاليكوت اإحدى اأعرق اجلامعات الهندية و�صهد عرو�صا 
فلكلورية ثقافية واألقى حما�صرة علمية اأقيمت برعاية وزارة التعليم حول 
اأ�صاتذة اجلامعات وممثلي و�صائل  التوثيق ح�صرها جمع غفري من  اأهمية 

االإعالم املختلفة.

وجنح  مالية  ق�صايا  يف  عليهم  املحكوم  من   149 عن  عفوه  �صموه  واأع��ل��ن 
املوؤ�ص�صات  يف  وامل���ودع���ني  ع��ام��ة  ال��ه��ن��د  م��واط��ن��ي  م��ن  ب�صيطة  وخم��ال��ف��ات 
 20 مديونياتهم  اإجمايل  قيمة  وتبلغ  ال�صارقة  يف  والعقابية  االإ�صالحية 

مليون درهم.
اأك��د �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة - ملجل�س ال��وزراء يف حكومة ك��رياال -  و 
اإ�صدار مر�صوم  اإ�صعاد العاملني يف ق�صره .. م�صريا اإىل عزمه  حر�صه على 
اأمريي يتم مبوجبه توفري املزايا للعاملني يف حكومة ال�صارقة وم�صاواتهم 
بالعاملني يف ق�صر �صموه ويتوقع لهذا املر�صوم الهام اأن يعود بالفائدة على 

عدد كبري من العمال يف ال�صارقة.
الثنائية  العالقات  الزيارة - على عزمهما توطيد  و�صدد اجلانبان - خالل 
اإىل جانب  ال�صديقني  ال�صعبني  ل�صالح  ك��رياال  ووالي��ة  ال�صارقة  اإم��ارة  بني 
املوظفني  كبار  يتاألف من  امل�صتوى  رفيع  ر�صمي  فريق  ت�صكيل  على  االتفاق 

من اجلانبني لو�صع خطة عمل ملمو�صة لتعزيز التعاون.
�صاحب  بزيارة  احتفاال   - فيجايان  بيناراي  �صري  معايل  ك�صف  جانبه  من 
ال�صمو حاكم ال�صارقة اإىل كرياال - عن قرار حكومة كرياال بتخ�صي�س اأر�س 

لت�صييد مكتب القن�صلية العامة لدولة االإمارات يف تريوباندرام.
و ا�صتذكر معايل �صري بيناراي فيجايان - خالل لقائه �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ال�صارقة يف دي�صمر  القا�صمي - زيارته الإم��ارة  �صلطان بن حممد  الدكتور 
كرياال  مركز  اإن�صاء  اأولها  مقرحات  ثالثة  خاللها  قدم  والتي   2016

الثقايف يف ال�صارقة لت�صليط ال�صوء على ما تتمتع به الوالية من تنوع ثقايف 
وعلى ثقافة االأيورفيدا وذلك كاأحد م�صروعات حكومة الوالية.

ومتثل املقرح الثاين يف تاأ�صي�س مدينة عائلية يف ال�صارقة لتوفري ال�صكن 
الثالث يف  بينما متثل  املقيمني هناك..  ك��رياال غري  الأبناء  باأ�صعار معقولة 
اإن�صاء جممع تعليمي يتاألف من مدر�صة حكومية ذات معايري عاملية وكلية 
هند�صية عاملية امل�صتوى وكلية طب مرموقة.. فيما اأكد �صاحب ال�صمو حاكم 
اأوليت قدرا من االهتمام لدرا�صتها متهيدا  اأن املقرحات الثالثة  ال�صارقة 

لتنفيذ املنا�صب منها.
واقرحت حكومة كرياال - خالل اجلل�صة التفاعلية مع جمل�س الوزراء التي 
عقدت يوم 25 �صبتمر اجلاري وح�صرها �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة - 
الطرفني  على  بالنفع  يعود  مبا  واال�صتثمار  للتعاون  ا�صراتيجية  جماالت 
وت�صمنت متويل البنية التحتية يف كرياال والتعاون يف قطاع تقنية املعلومات 
اال�صتفادة  اإىل جانب  النا�صئة  ال�صركات  بيئة  وم�صاركة اخل��رات يف تطوير 
يف  واال�صتثمار  وال�صياحة  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  يف  االأي��ورف��ي��دا  اإم��ك��ان��ات  م��ن 
اإن�صاء موؤ�ص�صة عاملية امل�صتوى للرعاية  قطاع الرعاية ال�صحية مبا يف ذلك 
املن�صاأ  ال��دويل  املطار  اإمكانات  من  لال�صتفادة  ك��رياال  يف  كانور  يف  ال�صحية 

حديثا هناك.
ال� نافا كرياال كارما  كما اقرحت حكومة كرياال التعاون يف تنفيذ مبادرة 

باديتي ال �صيما يف بعثات املياه واالإ�صكان.

�سرطة العا�سمة توعي طلبة الظبيانية �سمن مبادرة عيالكم عيالنا 

بيئة راأ�ض اخليمة تطلق خدمة التفتي�ض الذكي بريق 

•• اأبوظبي-الفجر:

�صرطة  يف  العا�صمة  �صرطة  مبديرية  اخلالدية  �صرطة  مركز  من  وفد  زار 
االأ�صرية،�صمن   التنمية  مبوؤ�ص�صة  اخلا�صة  الظبيانية  املدر�صة  اأب��وظ��ب��ي، 
على  ال��ه��داي��ا  ال��وف��د  ووزع   . امل��رك��ز  اأطلقها  عيالنا«التي  »عيالكم  م��ب��ادرة 
�صخ�صية  مب�صاركة  خمتلفة   وم�صابقات  ترفيهية  فقرات  وق��دم  ال��ط��الب، 

ال�صالمة  ب��اإج��راءات  الرنامج على  توعية  الطالب  وا�صتمل   ، ال��دب��دوب  
املدر�صية، �صمن تطبيق  منهجية  بال�صعود والنزول من احلافلة  اخلا�صة 
امل�صوؤولية املجتمعية وتعزيز العالقة مع ال�صركاء وذلك تزامناً  مع  بداية 
العام الدرا�صي اجلديد. و�صم  الوفد املقدم اأحمد باروت نائب مدير مركز 
�صرطة اخلالدية ل�صوؤون العمليات والنقيب �صامل �صلطان ال�صام�صي مدير 

فرع ال�صرطة املجتمعية وعدد من ال�صباط.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأعلنت هيئة البيئة براأ�س اخليمة عزمها تطبيق نظام املفت�س الذكي امل�صمى 
التفتي�س  خ��دم��ات  لتطبيق  تنفيذا   2017 يناير  �صهر  مطلع  يف  ب��ريق 
الذكي الذي ي�صمل املن�صاآت املهنية واحلرفية وال�صناعية باالإمارة وي�صاهم 

يف توفري الوقت و�صرعة اإجراءات الرخي�س .
 ، للهيئة  التنفيذي  املدير  الغي�س  �صيف  الدكتور  اأو�صح  ال�صياق  هذا  ويف 
وان�صيابية  �صهولة  اأكر  يكون  ذكي بحيث  نظام  اإىل  النظام  تغيري  اأنه مت 
ل�صمان التفتي�س باأن يتم ب�صكل �صريع وذكي ويخدم جميع فئات املتعاملني 
لتواكب  ذكية ومتطورة  توفري خدمات  تتطلع اىل  الهيئة  اأن  اإىل  م�صريا 
هذا التطور الذي ت�صهده االمارة ، وذلك من منطلق حر�س الهيئة على 
التي  واملكانة  امللحوظ  التميز  ب��ه  لتواكب  واملتطلبات  اخل��دم��ات  حتقيق 

و�صلت اإليها اإمارة را�س اخليمة.
ال�صريع  وال��ق��رار  وال�����ص��ري��ع  املنا�صب  االإج����راء  ات��خ��اذ  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  ويتيح 
واملنا�صب باالعتماد على املعطيات التي يتيحها هذا التطبيق ب�صكل ا�صمل 
، اإىل جانب حتديد االإج��راءات املطلوبة ب�صكل ح�صاري بحيث ي�صاهم يف 
االأطراف  كال  على  واجلهد  الوقت  ويخت�صر  التفتي�س  ان�صيابية  تعزيز 
االمارة  يف  واملهنية  ال�صناعية  املن�صاآت  على  التفتي�س  ك��ف��اءة  م��ن  وي��زي��د 

الطبيعية  م��وارده��ا  على  واحل��ف��اظ  البيئة  حماية  اجت���اه  كفاءتها  ورف���ع 
اإحداثيات جميع  اىل االأف�صل. ا�صافة اىل ذلك ي�صهم التطبيق يف ح�صر 
املن�صاآت  جميع  ،ت�صجيل  اخليمة  را���س  باإمارة  واملهنية  ال�صناعية  املن�صاآت 
بنظام  املن�صاآت  جلميع  البيئية  البيانات  تدقيق  ا�صتكمال   ، املرخ�صة  غري 
الراخي�س البيئية، ح�صر جميع املخالفات البيئية من املن�صاآت ال�صناعية 
واملهنية  ال�صناعية  للمن�صاآت  البيئي  الو�صع  متابعة  ب��االإم��ارة،  واملهنية 
باالإمارة ، احل�صول على بيانات الو�صع البيئي لالإمارة مل�صاعدة متخذي 
املهند�صني  على  العمل  �صري  ت�صهيل   ، اال�صراتيجي  التخطيط  القرار يف 
واملفت�صني امليدانني ، بناء قاعدة بيانات كاملة و حمدثة للملوثات البيئية 
الراخي�س  اإجن���از  �صرعة  و  اأك��ر  بفاعلية  املن�صاآت  متابعة   ، وم�صادرها 

البيئية، ربط املخالفات بالرخ�س. 
واللوائح  بالقوانني  املن�صاآت  التزام  ن�صب  حتديد  يف  التطبيق  �صاهم  وقد 
 %  87.33 امللتزمة  املن�صاآت  ن�صبة  بلغت  حيث  لعملها  املنظمة  البيئية 
واقع  م��ن  وذل���ك  ملتزمة  ال��غ��ري  للمن�صاآت   %  12.67 بن�صبة  م��ق��ارن��ة 
التطبيق  اط��الق  ومنذ  االآن  وقد مت حتى  النظام.  ال�صادرة من  التقارير 
عدد  وتوجيه  خمالفات   17 ع��دد  وحت��ري��ر  معاملة   1694 ع��دد  اإج���راء 
انها  املن�صاآت حيث وجد  من   1472 على  التدقيق  مت  كما  ان��ذار   223

ملتزمة بالقوانني واالجراءات البيئية . 
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اأخبـار الإمـارات
نا�سئة ال�سارقة ي�ستك�سفون عامل الدمى يف ور�سة فنون العرائ�ض وخيال الظل 

•• ال�صارقة-وام: 

ال��ع��رائ�����س وخيال  ف��ن��ون  ف��ع��ال��ي��ات ور���ص��ة  ام�����س  انطلقت 
و�صابا  نا�صئا   17 مب�صاركة  وا�صط  نا�صئة  مركز  يف  الظل 
من منت�صبي مراكز نا�صئة ال�صارقة والتي يقدمها املدرب 
العرائ�س  م�صرح  م��ادة  اأ�صتاذ  املحوا�صي  االأ�صعد  التون�صي 

باملعهد العايل للفن امل�صرحي يف تون�س.
الفنون  برنامج  من  الثانية  املرحلة  �صمن  الور�صة  تاأتي 
ملوؤ�ص�صة  التابعة  ال�صارقة -  نا�صئة  الذي تنظمه  امل�صرحية 
العام  ال��ق��ادة وامل��ب��ت��ك��ري��ن ع��ل��ى م���دار  ق���رن ل�صناعة  رب���ع 
للم�صرح وجمعية  العربية  الهيئة  بالتعاون مع   - اجلاري 
الإتقان  النا�صئة  ت��اأه��ي��ل  ب��ه��دف  االإم��ارات��ي��ني  امل�صرحيني 

خمتلف األوان الفنون اخلا�صة بهذا املجال وتعزيز وعيهم 
االأقطار  املخت�صني من خمتلف  واإك�صابهم خرات  الفني 

العربية.
اإىل تنمية  ت��ه��دف  ال��ور���ص��ة  اإن  امل��ح��وا���ص��ي  وق���ال االأ���ص��ع��د 
عامل  اكت�صاف  يف  وم�صاعدتهم  النا�صئة  ومهارات  معارف 
و�صنع  ت�صميم  م��ن  ومتكينهم  وال���دم���ى  ال��ع��رائ�����س  ف��ن 
وحتريك الدمى باختالف اأنواعها بال�صكل الذي يعر عن 
اإىل  م�صريا   .. يحركها  ملن  والوجدانية  النف�صية  احلالة 
ال��ذات من خالل حتريك  اأن فن العرائ�س هو تعبري عن 
الدمى. وقدم ملحة تاريخية عن فن العرائ�س وخيال الظل 
التعرف  عن  ف�صال  التعبريية  الفنون  اأه��م  من  باعتباره 
اإىل وظائفه املختلفة التي تعزز القيم النبيلة وال�صلوكيات 

احلميدة يف نفو�س النا�صئة.
اإىل مفهوم العرائ�س ومهارات التمييز  وتطرق املحوا�صي 
�صنعها  ب��ت��ق��ن��ي��ات  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ت��ع��ري��ف  ج���ان���ب  اإىل  ب��ي��ن��ه��ا 
الدمية  بني  العالقة  رب��ط  كيفية  اإىل  اإ�صافة  وحتريكها 
وامل��ح��رك وال��ت��ع��رف اإىل ال��ف��رق ب��ني التحريك م��ن خلف 

ال�صتارة امل�صرحية والتحريك املك�صوف.
من  بداية  العرائ�س  من  اأن��واع  ع��دة  اإىل  النا�صئة  وتعرف 
وعرائ�س  اخليطية  بالعرائ�س  ومرورا  القفازية  العرائ�س 
خ��ي��ال ال��ظ��ل وخ��ت��ام��ا ب��ع��رائ�����س ال��ط��اول��ة وذل���ك وف��ق��ا ملا 
العمرية  للمرحلة  النف�صية  اخل�����ص��ائ�����س  م��ع  يتنا�صب 
والطابع  اخلجل  ب��ني  م��ا  �صنة   19  13- م��ن  امل�صتهدفة 

االجتماعي.

ميديكلينيك ال�سرق الأو�سط تقدم فحو�سات طبية جمانية مبنا�سبة اليوم العاملي للقلب  
•• ابوظبي - رم�صان عطا:

م ميديكلينيك ال�صرق االأو�صط مرة اأخرى فحو�صات طبية جمانية مبنا�صبة اليوم العاملي للقلب يف 28 �صبتمر   ُتقدِّ
حيث �صيتم اإجراء فحو�صات طبية متعددة ت�صمل قيا�س ن�صبة الكولي�صرول يف الدم، و�صغط الدم، وال�صكر يف الدم، 
وموؤ�صر كتلة اجل�صم للمقيمني )بدون احلاجة اإىل حجز موعد م�صبق( بدببي و ابوظبي  واملنطقة الغربية والعني. 
�صعار اليوم العاملي للقلب هذا العام هو »�صارك القوة«، يهدف اإىل ت�صجيع االأفراد على م�صاركة اأفكار تتعلق بكيفية 
ح دكتور بيتي لوبت�صر، رئي�س اخلدمات الطبية مليديكلينيك  احلفاظ على �صحة القلب واإ�صفاء القوة على احلياة. �صرَّ
ال�صرق االأو�صط - قائاًل: »ال�صحة  الوقائية هي من املجاالت الرئي�صية التي نقوم بالركيز عليها يف ميديكلينيك«. 
واأ�صاف قائاًل: »اإن اأمرا�س القلب من اأ�صباب الوفاة الرئي�صية يف االإمارات العربية املتحدة، ويهدف برنامج الفحو�صات 
املجانية اخلا�س بنا مبنا�صبة اليوم العاملي للقلب اإىل زيادة التوعية باأ�صباب هذه االأمرا�س واأعرا�صها بني اأكر عدد 

ممكن من االأفراد، وت�صجيع االأفراد على اتخاذ اإجراء وقائي من خالل اتباع منط حياة �صحي.

حمدان بن زايد يتفقد م�ساريع البنية التحتية يف املرفاأ ويزور مواطنني
•• املرفاأ-وام: 

الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  ق��ام 
بتفقد عدد من م�صاريع البنية التحتية التطويرية احلالية وامل�صتقبلية التي يتم 
تنفيذها يف مدينة املرفاأ وت�صتهدف تعزيز التنمية وتدعم اال�صتعداد للم�صتقبل 
اإطار النه�صة ال�صاملة التي ت�صهدها منطقة الظفرة . واإ�صتهل �صمو ال�صيخ  يف 

على  خاللها  تعرف  امل��رف��اأ  م�صت�صفى  بتفقد  زي��ارت��ه  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان 
اخلدمات ال�صحية والعالجية التي تقدم للمر�صى موجها �صموه اإدارة امل�صت�صفى 
من  االحتياجات  وحت��دي��د  املنطقة  الأب��ن��اء  ال�صحية  اخل��دم��ات  اأف�صل  بتقدمي 
الكوادر الب�صرية واالأجهزة الطبية وو�صع املوا�صفات املطلوبة لها وا�صتخداماتها 
للعمل على تلبيتها وتوفريها. كما زار �صموه ميناء و�صوق ال�صمك يف املرفاأ وتفقد 
عددا من االأرا�صي املقرحة لل�صكن واال�صراحات البحرية اطلع خاللها على 

الت�صهيالت واخلدمات املقدمة للجمهور واخلطط والرامج امل�صتقبلية لتنفيذ 
تلك امل�صاريع. واأكد �صموه اأن م�صاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها حالياً يف 
عدد من مدن منطقة الظفرة تن�صجم مع االحتياجات االجتماعية واالقت�صادية 
مت�صاعدة.  بوترية  ي�صري  ال��ذي  التطور  متطلبات  وتلبي  للمجتمع  والتنموية 
ديوان  املزروعي وكيل  ع��زان  بن  �صعادة حممد حمد  الزيارة  �صموه خالل  راف��ق 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�صعادة �صلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب 

�صمو ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة وعدد من امل�صوؤولني. من جهة اأخرى زار 
احلمادي  حممد  خمي�س   .. املواطنني  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو 
مدير جمل�س املرفاأ ورا�صد عتيق الرميثي املدير التنفيذي لقطاع خدمات املدن 
االأحاديث   .. املواطنني  مع  �صموه  وت��ب��ادل  امل��رف��اأ.  مبدينة  باالإنابة  و�صواحيها 
الودية التي تعك�س حر�س القيادة احلكيمة على التوا�صل مع املواطنني وتلم�س 

اإحتياجاتهم وتوؤكد عمق الروابط التي جتمع القيادة بال�صعب .

من�سور بن زايد يرتاأ�ض اجتماع اأمناء املجال�ض التنفيذية �سمن الجتماعات ال�سنوية حلكومة الإمارات

 الهالل الأحمر الإماراتي يوقع اتفاقية �سيانة واإعادة تاأهيل مرافق ثانوية ترمي بح�سرموت

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
بني  امل�صرك  العمل  تعزيز  اأن  الرئا�صة  ���ص��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
االأجهزة احلكومية اأولوية وطنية حتقق كفاءة للعمل احلكومي 
وت�صرع من االإجنازات وقال : نتطلع اإىل تعزيز التكامل بينها 

انطالقاً من وحدة الروؤية الوطنية التي جتمعنا .
جاء ذلك خالل تروؤ�س �صموه اجتماع اأمناء املجال�س التنفيذية 
الذي عقد خالل اليوم االأول من اأعمال االجتماعات ال�صنوية 

م��ن نوعه  االأك���ر  ال��وط��ن��ي  التجمع  االإم�����ارات  دول���ة  حلكومة 
ملختلف اجلهات واالأجهزة احلكومية يف الدولة على امل�صتويني 
االحت�����ادي وامل��ح��ل��ي ال���ص��ت��ع��را���س اجل���ه���ود واالإجن�������ازات التي 
واال�صراتيجيات  وو�صع اخلطط   2021 روؤي��ة  وفق  حتققت 

لبدء العمل على حتقيق مئوية االإمارات 2071.
عالقة  التنفيذية  املجال�س  ب��ني  ال��ع��الق��ة  اإن  �صموه  واأ���ص��اف 
منظومة  يف  التميز  تكري�س  ع��ل��ى  تعمل  وجميعها  تكاملية 
الدولة واأكد اأهمية تبادل اخلرات واملعارف فيما بني املجال�س 
لبلوغ االأهداف امل�صركة. كان اجتماع اأمناء املجال�س التنفيذية 

قد تبنى يف هذا االإطار جمموعة مبادرات رئي�صية �صمن قطاع 
امل��و���ص��وع��ة على  ال��ق��ط��اع��ات  اأه���م  ك��اأح��د  التنفيذية  امل��ج��ال�����س 
طاولة البحث والنقا�س بهدف تعزيز اآليات التعاون والتكامل 
والتن�صيق بني خمتلف املجال�س التنفيذية يف الدولة مبا ي�صهم 
يف حتقيق االأهداف التنموية يف اإطار روؤية 2021 ومبا ميهد 
باالأداء  امل�صتقبلة لالرتقاء  والرامج  االأ�صا�س لو�صع اخلطط 
وتطوير  ككل  الدولة  م�صتوى  على  اأط��ره  وتوحيد  احلكومي 
ان�صجاماً مع مئوية  منظومة عمل حكومي تكاملية وتبادلية 

االإمارات 2071.

•• املكال -وام:

ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي ام�����س مبدينة املكال  وق��ع��ت هيئة 
تاأهيل  واإع���ادة  �صيانة  اتفاقية  ح�صرموت  حمافظة  عا�صمة 

�صالة االجتماعات واملرافق ال�صحية بثانوية ترمي.
وق���ع االت��ف��اق��ي��ة ع��ب��دال��ع��زي��ز اجل���اب���ري رئ��ي�����س ف��ري��ق الهالل 
اأحمد  م��ع  الهيئة  ع��ن  نيابة  بح�صرموت  االإم���ارات���ي  االأح��م��ر 

حمفوظ بارفيد مدير الثانوية.
ال�صيانة  م�صروع  اأن  بح�صرموت  الهالل  فريق  رئي�س  اأك��د  و 
واإعادة التاأهيل ياأتي يف اإطار دعم الهيئة للتعليم يف ح�صرموت 
ترعاها  ال��ت��ي  امل�صاريع  اأح���د  وي��ع��د  امل��ح��ررة  اليمنية  وامل��ن��اط��ق 

وتتبناها الهيئة يف تلك املناطق.
ونوه اجلابري اإىل اأن الهيئة تبحث حاليا العديد من الدرا�صات 
تاأهيلها عر  التحتية والتي تعتزم  بالبنية  وامل�صاريع اخلا�صة 
الدعم  موا�صلة  مع  الت�صييد  وحتى  التاأهيل  واإع��ادة  ال�صيانة 

االإغاثي واالإن�صاين لل�صكان.
هيئة  تبذلها  التي  اجلهود   .. الثانوية  مدير  �صكر  جانبه  من 

ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي يف اإط���ار ال��دع��م وااله��ت��م��ام الذي 
اليمنية  للمحافظات  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  توليه 

املحررة خ�صو�صا حمافظة ح�صرموت.. ونوه بالفوائد املرجوة 
من امل�صروع وما �صيعود به على التعليم مبديرية ترمي.

فقدان جواز �سفرت
املدعو/ احمد عارف  فقد  
اأردين   ، ال��ن��ع��ي��م��ات  ح�����ص��ن 
�صفره  ج���واز    - اجلن�صية  
)N039442( رق�������م 
�صادر من االردن   من يجده 
عليه االت�صال بتليفون رقم 

   054/7340084

فقدان جواز �سفرت
حممد  امل��������دع��������و/  ف������ق������د  
م���ن���و مياه  ال����دي����ن  ج��ي�����س 
اجلن�صية   ب���ن���ج���الدي�������س   ،
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج�������������واز    -
)AB6072073( �صادر 
من بنجالدي�س   من يجده 
عليه االت�صال بتليفون رقم 

 050/6236781

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����و/ ج����ور بريت  ف��ق��د 
الهند   ، �صينغ  دل��ي��ب  �صينغ 
رقم  �صفره  ج���واز  اجلن�صية 
)H1190657( - يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
اقرب  او  الهندية   بال�صفارة 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفرت
او������ص�����ا   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 

الهند    ، ث��ي��الب��ويل  ج��ي��ث��و 

اجلن�صية - جواز �صفره رقم 

)8605573( من يجده 

عليه االت�صال بتليفون رقم 

 052/7693445

فقدان جواز �سفرت
جميله   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
���ص��ق��ر ���ص��امل ال��ع��ط��اون��ه ، 
فل�صطني اجلن�صية - جواز 
�صفره رقم )144130( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 055/8220229

فقدان جواز �سفرت
جا�صفري   / امل���دع���و  ف��ق��د 
امريك �صينغ �صينغ ، الهند 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )2341138( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 052/2222892

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/8354  عمايل جزئي             

ال��ن��ع��ي��م��ي - ���س ذ م م ف���رع دب����ي  جمهول  اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1- جم��م��وع��ة 
اأقام  امل��دع��ي / حممد ف���اروق راف���ت علي �صم�صي   ق��د  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
 85986( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف ورقم 
االثنني    ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB176446020AE(ال�صكوى
املوافق 2017/10/2   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3122  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اكال �صاراي لنقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة 
- ���س ذ م م   جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ال��غ��زال لتجارة 
الديزل - �س ذم م    قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  دعوى مطالبة 
مببلغ بقيمة )119128( دره��م   وح��ددت لها جل�صة يوم االح��د  املوافق  
2017/10/8   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3103  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ايكويتي ادفرتايزجن منطقة حرة - ذ م م   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ ريد ايفنت للخدمات - �س ذ م م    قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها ب�صداد  مبلغ وقدره )118010 درهم( )مائة وثماين ع�صر 
املدعية  ل�صالح  عليها  املدعي  بذمته  املر�صد  املبلغ  قيمة  وه��ي  دراه���م(  وع�صر  ال��ف 
باال�صافة اىل 9% فائدة قانونية من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد مع 
الزامها بالر�صوم وامل�صروفات. وحددت لها جل�صة يوم االثنني   املوافق  2017/10/16  
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/8534  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- النهر والبحر خلدمات ال�صيافة   جمهول حمل االقامة 
مبا اأن املدعي/ماري ريا �صواريز فيالنويفا   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )6795 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره  
  )AE176446355MB( وبالر�صوم وامل�صاريف  يف ال�صكوى )1000 درهم(
�صباحا    8.30 ال�صاعة    2017/10/1 امل��واف��ق  االح���د   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5912  عمايل جزئي             

دب��ي  جمهول حمل  العامة -ف��رع  ب��روك��ون للمقاوالت  املدعي عليه / 1-  اىل 
اأق���ام عليك  ق��د    - ا�صطفان  �صهيد  ج���ورج  بي�صوى   / امل��دع��ي  ان  االق��ام��ة مب��ا 
درهم(   84549( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  ع���ودة مببلغ )2500 دره���م(  وت��ذك��رة 
االحد    يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   )MB171424608AE(ال�صكوى ورق��م 
لذا فاأنت مكلف    Ch1.A.5 املوافق 2017/10/8  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2014/67  عقاري كلي                 

امل��ح��دودة  جمهول حمل   - التكنولوجيا  الكوين  املدعي عليه / 1-ملك  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ �صتيفانو �صيتي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة  بندب خبري متخ�ص�س مع الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف 
مقابل االتعاب.   وحددت لها جل�صة يوم االثنني  املوافق  2017/10/2   ال�صاعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   11.00
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
يف  الدعوى 2017/1339  جتاري كلي    

اخلبري املنتدب : يو�صف طاهر اخلاجة 
املدعي : البنك العربي املتحد - �س م ع 

املدعي عليه : جمعه عتيق جمعه احلاج ابراهيم مدين 
مت ندبنا خبري م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اأعالن و املرفوعة من / البنك العربي املتحد 
- �س م ع - �صد جمعه عتيق جمعه احلاج ابراهيم مدين  وعليه ندعوكم حل�صور اجتماع 
ادناه  املو�صح  العنوان  �صيعقد يف مقر مكتبنا على  والذي  قانونا  او من ميثلكم  اخلرة  
وذلك يوم  االربعاء  املوافق 2017/10/4 م  يف متام ال�صاعة 00 : 10 �صباحا ،  ويرجى منكم 
اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لالجتماع   دبي - مركز 

 17B1 : حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق االول مكتب رقم
هاتف : 2681400-04 � فاك�س : 04-2681300

اخلاجة حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/416 عقاري كلي                

تنميات جلوبال   -2  / املدخل  ، اخل�صم  ليمتد  ج��روب  تنميات   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ مهر علي م�صيب  ان  ذ م م  جمهويل حمل االقامة مبا  العقاري -  للتطوير 
ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - الريامي  مطر  علي  ح�صن   / وميثله  خ��ريي 
امل��دع��ي عليهم  وال���زام  ال��ت��داع��ي  ب��ني ط��ريف  امل��رم��ة  ا�صتمارة احلجز  بف�صخ  املطالبة  
من   %12 بواقع  والفائدة  دره��م(   3.794.802( وق��دره  مبلغ  برد  والتكافل  بالت�صامن 
تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وحددت 
 Ch1.B.8 لها جل�صة يوم الثالثاء   املوافق  2017/10/3  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

ينطلق ال�شبت براأ�س اخليمة ويغطي كافة مناطق الدولة

 يوم الإر�ساد الطالبي نافذة لطلبتنا للتعرف على طبيعة احلياة اجلامعية والتخ�س�سات الأكادميية

�س���رط���ة املعم���ورة تغ����ر�ض نخل����ة خليف����ة 
•• راأ�س اخليمة –الفجر

بفرع  ممثلة  اخليمة  راأ����س  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ���ص��ارك��ت 
باملبادرة  ال�صامل  املعمورة  �صرطة  مبركز  املجتمعية  ال�صرطة 
ال�صيخ  بح�صور  خليفة  نخلة  �صعار  حتت  الوطنية  املجتمعية 
االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  رئي�س  القا�صمي  كايد  بن  حممد 
ب���راأ����س اخل��ي��م��ة ، و���ص��م��ن اإط����ار حت��ق��ي��ق ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة وزارة 
الداخلية الهادفة اإىل تعزيز ال�صراكات وتعزيز قيمة امل�صوؤولية 

براأ�س  اخل��ريي��ة  االإح�����ص��ان  جمعية  نظمتها  التي   ، املجتمعية 
اخل��ي��م��ة مب�����ص��ارك��ة ع���دد م���ن اجل���ه���ات وال����دوائ����ر احلكومية 
اأماكن  اإىل غر�س النخلة يف عدة  ، والهادفة  واملحلية باالإمارة 

خمتلفة باالإمارة على مدار ال� 10 اأيام .
  واأكد املقدم وليد حممد كنف�س رئي�س مركز �صرطة املعمورة 
ال�صامل اأن م�صاركة ال�صرطة اليوم يف هذه املبادرة ياأتي �صمن 
امل�صاركات املجتمعية والوطنية واالإن�صانية التي يقوم بها فرع 
براأ�س  ال�صامل  امل��ع��م��ورة  �صرطة  مب��رك��ز  املجتمعية  ال�صرطة 

اخليمة والتي تاأتي انطالقاً من تعزيز الدور املجتمعي للفرع 
وتاأكيداً على القيم والتالحم والتوا�صل بني اجلميع ، وتنفيذا 
اإطالق  م��ع  وان�صجاماً  بالدولة  الر�صيدة  القيادة  لتوجيهات 
املبادرات وامل�صاريع املعنية يف غر�س املحبة واخلري ، موؤكداً باأن 
غر�س النخلة له اأبعاد كثرية خمتلفة والتي تعد �صعوراً وتعبرياً 
�صادقاً الأبناء ال�صعب حلكومته وقادته الر�صيدة ، مثمناً دعوة 
ال�صرطة وهو تر�صيخ لعالقات  الدائم مع  اجلمعية وتعاونهم 

متينة بني جميع اجلهات باملجتمع �صواء االأمنية اأو املدنية .

لتعزيز الثقافة الريا�شية ال�شحية و�شمان حياة اأف�شل للجميع

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية ترفيهية ريا�سية يف ال�ساخمة لإ�سعاد ال�سكان
•• اأبوظبي – الفجر: 

اأبوظبي فعالية ريا�صية  نظمت بلدية مدينة 
مب�صاركة  ال�������ص���اخم���ة،  م��ن��ط��ق��ة  يف  ���ص��ح��ي��ة 
فعاليات  تنظيم  عر  املنطقة  �صكان  االأه���ايل 
انطالقاً  وذل��ك  وترفيهية،  متنوعة  ريا�صية 
امل�صاركة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ة  م���ن ح��ر���س 
الثقافة  تعزيز  باأهمية  والتوعية  املجتمعية 
�صحي  جمتمع  ل�صمان  ال�صحية  الريا�صية 

وحياة اأف�صل للجميع.
وتاأتي هذه الفعالية �صمن اإطار ا�صراتيجية 
بلدية مدينة اأبوظبي ومبادراتها الهادفة اإىل 
بفعاليات  كافة  املجتمع  فئات  اإ�صراك  �صرورة 
اأهمية  ال���وع���ي ح����ول  ك��ه��ذه ل��رف��ع م�����ص��ت��وى 
الريا�صية  الن�صاطات  ممار�صة  على  احلفاظ 

التي تن�صط الدورة الدموية وتقوي ع�صالت 
اجل�صم، وبالتايل تقلل الكثري من االأمرا�س.

ال����دائ����م لتحقيق  ع��م��ل��ه��ا  ال��ب��ل��دي��ة  واأك�������دت   
لالأفراد  املجتمعية  امل�����ص��ارك��ة  م��ن  اأك���ر  ق��در 
على  اإي��ج��اب��ي  ب�صكل  ينعك�س  م��ا  امل��ج��ت��م��ع  يف 

اجلميع.
الفعالية  يف  امل�������ص���ارك���ون  اأ�����ص����ار  ب�����دوره�����م، 
م��ث��ل هذه  ت��ن��ظ��ي��م  اأه���م���ي���ة  اإىل  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
لت�صجيع وحتفيز  اأهمية  من  له  ملا  الفعاليات 
وتذكريهم  الريا�صة،  ممار�صة  على  اجلميع 
باأهميتها و�صرورة اتباعها كنمط حياة، ولفت 
امل�صاركون اإىل اإىل اأهمية توعية االأطفال منذ 
�صليمة  �صحية  تن�صئة  وتن�صئتهم  �صغرهم 
ممار�صة  على  واحل��ف��اظ  الركيز  خ��الل  م��ن 
الريا�صة ب�صكل م�صتمر، وهنا يكمن دور االأهل 

االأن�صطة  ع��ل��ى خم��ت��ل��ف  اأب��ن��ائ��ه��م  ت��دري��ب  يف 
وال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���ص��ي��ة، وال����ذي ب����دوره يزيد 
على  بالنفع  يعود  من حتقيق جمتمع �صحي 

اجلميع وي�صمن حياة اأف�صل و�صحة اأكر. 
التي  الريا�صية  الفعالية  ب��رن��ام��ج  وت�صمن 
ال�صاخمة،  يف  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمتها 
متنوعة  ريا�صية  وف��ق��رات  م�صابقات  تنظيم 
ف��ردي��ة وج��م��اع��ي��ة ، وق��دم��ت ال��ب��ل��دي��ة جوائز 
امل�صابقات،  يف  الفائزين  للم�صاركني  تقديرية 
مبمار�صة  اال�صتمرار  على  لت�صجيعهم  وذل��ك 
الفعاليات  ه��ذه  مبثل  واال���ص��راك  الريا�صة 
التخطيط  دائ�������رة  اأن  ُي����ذك����ر  ال���ري���ا����ص���ي���ة. 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  والبلديات-  العمراين 
ت��ع��م��ل ب��ج��ه��ود ح��ث��ي��ث��ة ل��ال���ص��ت��م��رار بتوفري 
خم��ت��ل��ف م��ت��ط��ل��ب��ات االأن�����ص��ط��ة ال��ري��ا���ص��ي��ة يف 

و�صواحيها  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ح��دائ��ق  جميع 
ال��ع��ام��ة م���ن مالعب  ويف خم��ت��ل��ف االأم���اك���ن 
بونغ،  البينغ  وط���اوالت  والتن�س،  ال��ق��دم،  ك��رة 
ال���دراج���ات، واالأجهزة  ال�����ص��ل��ة، ورك����وب  وك���رة 
احلدائق  جتهيز  وكذلك  املختلفة،  الريا�صية 
مبم�صى طويل ملمار�صة ريا�صة اجلري وامل�صي 
الن�صاط  تركز على  التي  االأن�صطة  توفري  مع 
املرافق  ال�صطرجن، وغريها من  الذهني مثل 
كله  وذل��ك  االأط��ف��ال،  األ��ع��اب  مثل  الرفيهية 
االأمرا�س،  م��ن  خ���اٍل  �صحي  جمتمع  الإي��ج��اد 
ولت�صجيع ال�صكان على ممار�صة خمتلف اأنواع 
الريا�صات دون اأي عناء يف البحث عن االأماكن 
مايندرج  وه��و  الريا�صة،  ملمار�صة  املخ�ص�صة 
بتوفري  اأبوظبي  مدينة  بلدية  خطط  �صمن 

جميع املرافق الرفيهية الإ�صعاد اجلميع.

وزير الأوقاف ال�سوداين ي�سل اإىل البالد

مرور راأ�ض اخليمة يثقف طالبات زينب 
للتعليم الثانوي مروريا 

•• ابوظبي-الفجر:

اإب��راه��ي��م وزير  اأب��وب��ك��ر عثمان  و���ص��ل اإىل ال��دول��ة م��ع��ايل 
ا�صتقباله  ال�صودان وكان يف  االإر�صاد واالأوقاف بجمهورية 
مب��ط��ار اأب��وظ��ب��ي ال����دويل ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د مطر 
االإ�صالمية  ل��ل�����ص��وؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال��ك��ع��ب��ي، 
و�صعادة  فيها،  امل�صوؤولني  وك��ب��ار   ، اأب��وظ��ب��ي  يف  واالأوق����اف 

�صفري ال�صودان يف الدولة .
بعمق  م�صيدا  بالوزير  الكعبي  الدكتور  �صعادة  رحب  وقد 
وال�صعبني  الر�صيدتني  القيادتني  بني  االأخوية  العالقات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  دول���ة  م��ن  ك��ل  يف  ال�صقيقني 
وجمهورية ال�صودان ال�صقيق، وتاأتي هذه الزيارة ملوا�صلة 
العامة  الهيئة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  وات��ف��اق��ي��ات  ال��رام��ج  تنفيذ 
واالأوقاف  االإر�صاد  ووزارة  واالأوق��اف  االإ�صالمية  لل�صوؤون 

وال��ت��ط��وي��ر لالأئمة  ال���ت���دري���ب  ال�����ص��ودان��ي��ة يف جم����االت 
واخلطباء وتر�صيخ منهجية الو�صطية واالعتدال ، وتنقية 
تنمية  يف  امل�صركة  اخل���رات  وت��ب��ادل   ، الديني  اخل��ط��اب 
ال�صتثمارها  احلديثة  والو�صائل  والطرق  الوقفية  امل��وارد 
وك��ذل��ك يف جم���االت االإف���ت���اء وال��ب��ح��وث وال��ن�����ص��ر وتبادل 
الدرا�صات واخلرات . وقد عر معايل الوزير ال�صوداين 
العالقات  لتطور  الرفيع  بامل�صتوى  واعتزازه  تقديره  عن 
ال�صقيقني  وال�����ص��ع��ب��ني  ال��ق��ي��ادت��ني  ب���ني  ف��ي��م��ا  امل��ت��ب��ادل��ة 
التي  والتنفيذية  اال�صراتيجية  بامل�صتويات  واع��ج��اب��ه 
ت�صطلع بها الهيئة العامة لل�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف 
حمليا واإقليميا وعامليا يف مواكبة رائدة للتطور الع�صري 
الالفت يف دولة االإم��ارات، معربا بدوره عن اأهمية تبادل 
واالعتدال  الو�صطية  ثقافة  وتر�صيخ  والزيارات  اخلرات 

والتعاون واحلوار .

•• راأ�س اخليمة – الفجر

 - الثانوي  للتعليم  زينب  مدر�صة  طالبات  اأم�س  �صهدت 
حول  توعوية،  مرورية  حما�صرة  اخليمة،  براأ�س  بنات، 
2017م  وامل���رور  ال�صري  لقانون  التنفيذية  الالئحة   (
اإدارة  مدير  نائب  النقبي  ال�صم  اأحمد  العقيد  قدمها   )
تعزيز  بهدف  اخليمة،  راأ����س  ب�صرطة  وال��دوري��ات  امل���رور 

ال�صالمة املرورية.
مبعهد  املحا�صرة  يف  النقبي،  ال�صم  اأحمد  العقيد  واأك��د 
الالئحة  بنود  ثقافة  ن�صر  اأهمية  على  للقيادة  باحل�صا 

ودوره���ا  2017م،  وامل�����رور  ال�����ص��ري  ل��ق��ان��ون  التنفيذية 
امل�����روري يف حت��ق��ي��ق ال�����ص��الم��ة امل����روري����ة، و���ص��ب��ط اأمن 
املخالفات  من  اجلمهور  �صالمة  على  للحفاظ  ال��ط��رق، 
على  املحا�صرة  اأك���دت  كما  املهلكة.  واحل����وادث  امل��روري��ة 
�صرورة اإعطاء اأولوية العبور يف الطريق ملركبات الطوارئ 
�صمن مبادرة حملة اف�صح الطريق ملركبات الطوارئ التي 
اخليمة،  راأ���س  ل�صرطة  العامة  القيادة  م��وؤخ��راً  اطلقتها 
ل��دى اجلميع باأهمية  ال��وع��ي  اإىل رف��ع درج��ة  وال��ه��ادف��ة 
اإىل  الو�صول  من  متكينها  و���ص��رورة  ال��ط��وارئ  مركبات 

مواقع احلوادث بال�صرعة الق�صوى يف زمن قيا�صي. 

•• دبي- الفجر 

فعاليات  امل���ق���ب���ل  ال�������ص���ب���ت  ت��ن��ط��ل��ق   
الذي  الطالبي  االإر���ص��اد  ي��وم  برنامج 
وال��ت��ع��ل��ي��م يف  ال��رب��ي��ة  وزارة  ت��ن��ظ��م��ه 
خمتلف مناطق الدولة والذي ي�صتمر 
الرنامج  وي�صتهدف  اأ�صابيع  خلم�صة 
املدار�س  يف  ع�صر  الثاين  ال�صف  طلبة 
االأمور  واأول��ي��اء  واخلا�صة  احلكومية 
راأ�س  يف  االأول  يومه  الرنامج  وي��ب��داأ 
اخليمة ليوا�صل بعد ذلك فعالياته يف 

بقية اإمارات الدولة.
وزارة  �صعي  اإط����ار  ال��رن��ام��ج يف  ي��اأت��ي 
اأعلى  حتقيق  اإىل  والتعليم  ال��رب��ي��ة 
لطلبة  واالإر���ص��اد  التوجيه  م�صتويات 
ال���ث���اين ع�����ص��ر واأول����ي����اء اأم����وره����م مبا 
ملاهية  ك����اف  ي�����ص��ه��م يف حت��ق��ي��ق وع����ي 
املرحلة  يف  الدرا�صية  احلياة  وطبيعة 
�صورة  ت��ق��دمي  ع��ن  اجل��ام��ع��ي��ة ف�صال 
التخ�ص�صات  ط��ب��ي��ع��ة  ع���ن  وا����ص���ح���ة 
اجلامعات  تقدمها  ال��ت��ي  االك��ادمي��ي��ة 
ال����دول����ة  احل���ك���وم���ي���ة واخل����ا�����ص����ة يف 

التخ�ص�صات  اخ��ت��ي��ار  م��ن  ومتكينهم 
وم�صتوى  م���ي���ول���ه���م  ت���ن���ا����ص���ب  ال����ت����ي 
اكت�صبوها  التي  ومهاراتهم  معارفهم 

خالل م�صريتهم الدرا�صية.
جانب  اإىل  ال���رن���ام���ج  يف  وي�������ص���ارك 

عددا  والتعليم  الربية  وزارة  طواقم 
وجمموعة  احلكومية  اجلامعات  م��ن 
م����ن ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ات ك���ذل���ك بغية 
و�����ص����ع ال���ط���ل���ب���ة يف ������ص�����ورة احل���ي���اة 
اجلامعية وتزويدهم بتجارب حية من 

الوعي  درج��ة  لرفع  اجلامعي  امل��ي��دان 
اجلامعية  احل��ي��اة  وط��ب��ي��ع��ة  ب��ظ��روف 
بعد  غمارها  الطلبة  �صيخو�س  ال��ت��ي 

اجتيازهم مرحلة الدرا�صة الثانوية.
ال��رن��ام��ج تنظيم  اأج���ن���دة  وت��ت�����ص��م��ن 

اآفاق جامعية  بعنوان  اإر�صاديا  معر�صا 
والكليات  اجل���ام���ع���ات  ب����ه  وت�������ص���ارك 
ملن�صة  وتفعيل  واخل��ا���ص��ة  احلكومية 
����ص���ورك االل���ك���رون���ي���ة ال���ه���ادف���ة اإىل 
املبكر  االأك��ادمي��ي  واالإر����ص���اد  التوجيه 
من�صات  خ���الل  م��ن  امل���دار����س  لطلبة 
وم�����واق�����ع ال����ت����وا�����ص����ل االج���ت���م���اع���ي، 
والتعريف بامتحان االإمارات القيا�صي 
EMSAT واآلية متابعة الت�صجيل يف 
نظام النابو وتعريف الطلبة مب�صروع 
اخلارجية  للبعثات  الطلبة  ا�صتقطاب 
التي  واملعايري  ال�صروط  تو�صيح  عر 
ت�صرطها الوزارة لقبول الطلبة �صمن 
برنامج االبتعاث، بدورها اأكدت �صعادة 
ال�صام�صي  ال�صحاك  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة 
الرعاية  ل���ق���ط���اع  امل�������ص���اع���د  ال���وك���ي���ل 
والتعليم  الربية  وزارة  اأن  واالأن�صطة 
اأولت �صمن خططها وا�صراتيجياتها 
اأولوية ق�صوى ملجال االإر�صاد الطالبي 
نظرا ملا ين�صوي عليه من اأهمية بالغة 
خ�صو�صا  ال��ط��ل��ب��ة  م������دارك  ف��ت��ح  يف 
على  الثانوية  الدرا�صة  مرحلة  طلبة 

واختيار  اجلامعية  درا�صتهم  جم��االت 
توجهات  ت��دع��م  ال��ت��ي  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات 
االقت�صاد  دع��ائ��م  اإر���ص��اء  ال��دول��ة نحو 

امل�صتدام املبني على املعرفة.
الربية  وزارة  اأن  ���ص��ع��ادت��ه��ا  وب��ي��ن��ت 
عمدت �صمن براجمها للعام الدرا�صي 
احل����ايل اإىل ت��و���ص��ي��ع ن��ط��اق االإر����ص���اد 
اب���ت���داء م���ن ال�صف  ال��ط��ل��ب��ة  ل��ي��ط��ال 
ال��ت��ا���ص��ع ك��م��ا ب���ل���ورت ال��������وزارة روؤي����ة 
ت�صمل  االأك���ادمي���ي  ل��الإر���ص��اد  تكاملية 
م�����ص��ارك��ة ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ات ب��غ��ي��ة نقل 

التعليم  لطلبة  وم��ع��ارف��ه��م  جت��ارب��ه��م 
ال�������وزارة يف تقدمي  ال���ع���ام رغ���ب���ة م���ن 
ع����ن طبيعة  ك���ام���ل���ة وواف����ي����ة  �����ص����ورة 
مرحلة  يف  االك��ادمي��ي��ة  التخ�ص�صات 
�صعادتها  ولفتت  اجلامعية.  الدرا�صة 
اإىل اأن االإر���ص��اد االأك��ادمي��ي يعتر اول 
خ��ط��وة م��ن خ��ط��وات جن��اح طلبتنا يف 
م��رح��ل��ة درا���ص��ت��ه��م اجل��ام��ع��ي��ة، لذلك 
�صرعت وزارة الربية والتعليم بتنفيذ 
يوم  باكورتها  �صيكون  اإر�صادية  برامج 
الوعي  ن�صر  بهدف  الطالبي  االإر���ص��اد 

اأمورهم  واأول��ي��اء  الطلبة  ل��دى  الكايف 
باأهمية اختيار التخ�ص�صات االكادميية 
ورغباتهم  الطلبة  ميول  تنا�صب  التي 
مب���ا ي�����ص��ه��م يف حت��ق��ي��ق روؤي�����ة ال�����وزارة 
تخريج  جل��ه��ة  امل�صتقبلية  وخططها 
يف  املناف�صة  على  ق���ادر  تعليمي  منتج 
اأ�صواق العمل امل�صتقبلية للم�صي تاليا 
الر�صيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ت��ط��ل��ع��ات  بتحقيق 
قادرة  وطنية  ك��وادر  بتاأهيل  القا�صية 
التنمية يف خمتلف  على موا�صلة دفة 

القطاعات واملجاالت.

•• اأبوظبي-وام: 

 .. املراأة االإماراتية  اأبوظبي بفعاليات موؤمتر ومعر�س  �صاركت �صرطة 
للعام  والفنون  للثقافة  الليوان  موؤ�ص�صة  نظمته  ال��ذي  االآن  امل�صتقبل 

الثاين على التوايل بالتعاون مع جمموعة دار االأ�صالة لالإعالم .
وا�صتعر�س املقدم الدكتور ح�صن جمعة الزعابي مدير مركز املعلومات 
الذي مت  املوؤمتر  اأبوظبي - خالل  ب�صرطة  االأمنية  املعلومات  اإدارة  يف 
روؤية  �صعار  حتت  باأبوظبي  االحت��اد  اأب���راج   - جمريا  فندق  يف  تنظيمه 
وطموح - جهود ال�صرطة يف التعريف ب� خدمة اأمان مو�صحا دورها يف 
تعزيز ثقة املجتمع ون�صر الطماأنينة . و اأ�صار اإىل اأن م�صاركة خدمة اأمان 
يف املوؤمتر تاأتي تاأكيدا على اهتمامها بالعن�صر الن�صائي وت�صجيع املراأة 

على امل�صي قدما يف م�صرية التميز والريادة وموا�صلة حتقيق النجاح. 
املعر�س  اأم��ان �صمن  اأه��داف خدمة  املوؤمتر على  امل�صاركون يف  و اطلع 
امل�صاحب للموؤمتر حيث مت توزيع ن�صرات ومطبوعات توعية مرجمة 
لعدة لغات منها العربية واالإجنليزية واالأوردو. و تهدف من�صة خدمة 
اإىل التعريف بدورها يف ا�صتقبال وتلقي املعلومات من اجلمهور  اأمان 
التوا�صل  الوقاية من اجلرمية وحتفيزهم على  التي ت�صهم يف تعزيز 
 ،/AMAN2626/8002626املجاين الرقم  على  اخلدمة  مع 
االلكروين  ال��ري��د  ع��ر  اأو   2828/ الن�صية  الر�صائل  بوا�صطة  اأو 
HYPERLINK mailto:aman@adpolice.gov.

ae aman@adpolice.gov.ae اأومن خالل التطبيق الذكي 
للقيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي.

�سرطة اأبوظبي ت�سارك بفعاليات موؤمتر املراأة الإماراتية .. امل�ستقبل الآن 
•• دبي - وام:

االأطباء  ب��رن��ام��ج  تفا�صيل  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اال�صت�صارية  خ��دم��ات��ه��م  ل��ت��ق��دمي  امل��ق��ب��ل  اأك��ت��وب��ر  �صهر  خ���الل  ال��زائ��ري��ن 
والكويت  القا�صمي  م�صت�صفيات  يف  للمر�صى  والعالجية  والت�صخي�صية 

وخورفكان بال�صارقة وعبيد اهلل يف راأ�س اخليمة والفجرية .
العالجية للمر�صى يف عدة جماالت  الزائرون خدماتهم  االأطباء  ويقدم 
منها اأمرا�س القلب التداخلية واأمرا�س الكلى والغدد ال�صماء واأمرا�س 
طب  اله�صمي  اجلهاز  واأمرا�س  االأع�صاب  وجراحة  االأطفال  عند  الرئة 

االأع�صاب عند االأطفال.

الفجرية-وام: 

اأركان  رئي�س  نائب  املزروعي  بن عبالن  �صيف  الركن مهند�س عي�صى  الفريق  �صعادة  اأدى 
القوات امل�صلحة و عدد من كبار �صباط القوات امل�صلحة وجموع غفرية من امل�صلني ظهر 
ام�س مب�صجد ال�صهداء فى منطقة قدفع باإمارة الفجرية �صالة الغائب على روح ال�صهيد 
�صقوط طائرة  اإثر  ربه  اإىل جوار  انتقل  الذي  ال�صحي  النقيب طيار خالد حممد جديد 
ع�صكرية نتيجة خلل فني خالل اأداء مهمتها �صمن عمليات قوات التحالف العربي الذي 
تقوده اململكة العربية ال�صعودية للوقوف مع ال�صرعية يف اليمن. و دعا اجلميع اهلل العلي 
ال�صهداء  مع  جناته  ف�صيح  ي�صكنه  واأن  رحمته  بوا�صع  الوطن  �صهيد  يتغمد  اأن  القدير 

وال�صديقني واالأبرار واأن يلهم اأهله وذويه ال�صر وال�صلوان.

وزارة ال�سحة تعلن برنامج الأطباء 
الزائرين خالل اأكتوبر

جموع امل�سلني توؤدي �سالة الغائب على روح 
�سهيد الوطن خالد ال�سحي يف الفجرية
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العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اوبار لالعالنات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1001349 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/م�صلم �صامل وا�صط من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ م�صلم �صامل وا�صط من 99% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف الوطنية للخدمات البحرية

NATIONAL MARINE SERVICES
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�صاحة 40*60 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�صم جتاري من/اوبار لالعالنات ذ.م.م

UBAR ADVERTISING LLC
اىل/ الظبي لالعالنات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 

ALDHABI ADVERTISING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيدلية جرين كري ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2174999 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/امل �صعيد را�صد مطر البادي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ امل �صعيد را�صد مطر البادي من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد فائق تاج حممد

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�صاحة 1*8 اىل 1*8
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

 تعديل ا�صم جتاري من/�صيدلية جرين كري ذ.م.م
GREEN CARE PHARMACY LLC

اىل/ جرين كري �صيدلية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 
GREEN CARE PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/املورف لتموين املواد الغذائية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1153251 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جتاري من/املورف لتموين املواد الغذائية
AL MOREF FOODSTUFF CATERING

اىل/ بارك وى للنقليات وال�صيانة العامه 
PARK WAY GENERAL TRANSPORT AND MAINTENANCE

تعديل ن�صاط/ا�صافة نقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة )4923009(
تعديل ن�صاط/ا�صافة نقل املواد العامة بال�صاحنات اخلفيفة )4923010(

تعديل ن�صاط/ا�صافة �صيانة املباين )4329901(
تعديل ن�صاط/حذف خدمات متوين باملواد الغذائية )5629001(

تعديل ن�صاط/جتارة الدقيق - باجلملة )4630125(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/املريف لغ�صيل وت�صحيم ال�صيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1082902 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة احمد عاي�س �صالح ح�صني املن�صوري

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بينيديكت بينتو جريمي بينتو %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف وليد عبداهلل علي احلمادي

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جتاري من/املريف لغ�صيل وت�صحيم ال�صيارات

اىل/ حمطة جلف خلدمات ال�صيارات 

GULF CAR SERVICE STATION

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/جرين  تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان 

CN 2244195:لت�صليح م�صخات املياه رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/لندن  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1335163:صو للعطور والبخور  رخ�صة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صن اند 

�صاند �صبورت�س ذ.م.م - فرع اأبوظبي
رخ�صة رقم:CN 1727259 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافترييا كرك �صوت
رخ�صة رقم:CN 2183896 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صاك�صو 

بنك ايه ا�س )مكتب متثيل(
رخ�صة رقم:CN 1747174 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

اإعــــــــــالن
�صينكو  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت وال�صيانه العامه وادارة العقارات
رخ�صة رقم:CN 1093632 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة علي ح�صن حممد حممد الب�صتكي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل عي�صى نا�صر جا�صم الزعابي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كراج البارون

رخ�صة رقم:CN 1125037 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ابراهيم نا�صر عبداهلل ح�صني الها�صمي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف احمد نا�صر عبداهلل ح�صني الها�صمي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صركة داماك الراث  التنمية االقت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 
للعقارات ذ.م.م  رخ�صة رقم:CN 1086025 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صركة داماك كري�صينت للعقارات ذ.م.م

DAMAC CRESCENT PROPERTIES COMPANY LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف رويال كراون للعقارات �س.ذ.م.م

ROYAL CROWN PROPERTIES LLC

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة داماك للعقارات 

الفخمة ذ.م.م  رخ�صة رقم:CN 1086024 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صركة داماك كري�صينت للعقارات ذ.م.م
DAMAC CRESCENT PROPERTIES COMPANY LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف رويال كراون للعقارات �س.ذ.م.م

ROYAL CROWN PROPERTIES LLC

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
للهواتف  بيور  التجاري  باال�صم   CN رقم:1720075 
املتحركة بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع 

كما كان عليه �صابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم:CN 1012962 باال�صم التجاري كمبيتون لغ�صيل 
ال�صيارات بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع 

كما كان عليه �صابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن: ال�صادة/

االمارات لل�صناعات الكهربائية والبال�صتيكية 
IN1000800:رقم الرخ�صة ال�صناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل االآتي:
خروج املالك:

الهاجري الفهيد  مرقاب  حمد  نا�صر  • م�صعل 
دخول املالك:

الهاجري حمد  نا�صر  • �صارة 
لت�صبح الرخ�صة ال�صناعية با�صم:

�صارة نا�صر حمد الهاجري
وعلى كل من لديه اعرا�س على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب 
، واإال فلن يقبل  اأ�صبوع من تاريخ ن�صر االإعالن  تنمية ال�صناعه خالل 

املكتب اأية اعرا�س بعد انق�صاء مدة االإعالن .
مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/فنون الت�صميم ل�صتائر 

رخ�صة رقم:CN 1546120 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عي�صى عبداهلل عي�صى احلمادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صيف حممد احمد �صامل املزروعي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة جنمة العرب

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1128556 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�صاحة 1*4.50 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جتاري من/بقالة جنمة العرب
NAJMAT AL ARAB GROCERY

اىل/ حمل رومان لتجارة اخل�صروات والفواكه 
RUMAN VEGETABLES AND FRUITS SHOP

تعديل ن�صاط/حذف بقالة )4711003(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا بالد ال�صام

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2005965 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�صاحة 1*2.55 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جتاري من/كافترييا بالد ال�صام
BILAD AL SHAM CAFETERIA

اىل/ م�صاوي م�صكاك من يدة 
MASHAWY MASHKAA MIN YADA

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�صاريع توام املتحدة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1106336 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة احمد عالم وجيه ابو غزالة %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عائ�صة فار�س نخريه بطي ال�صام�صي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حمدان عبداهلل حمدان خمي�س الدرمكي

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

 تعديل ا�صم جتاري من/م�صاريع توام املتحدة
TAWAM UNITED ENTERPRISES

اىل/ م�صاريع توام املتحدة ذ.م.م 
TAWAM UNITED ENTERPRISES LLC

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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•• اأبوظبي-وام: 

امل��وؤمت��ر العام  ل���  ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي  اأدان 
لالأدباء  ال���ع���ام  ل���الحت���اد  اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي 
والكتاب العرب الذي ا�صت�صافته مدينة 
 20 16 اإىل  العني خ��الل ال��ف��رة م��ن 
ال��ن��ظ��ام احل��اك��م يف   .. �صبتمر احل���ايل 
دولة قطر لتمويله االإره��اب ودعمه له 
اأك���ر م��ن م��ك��ان يف ال��وط��ن العربي  يف 
واملثقفني  واالأدب�������اء  ال��ك��ت��اب  داع���ي���ا   ..
الثقافية  العربية  والهيئات  واملوؤ�ص�صات 
النظام  ه���ذا  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ت��ع��ل��ي��ق  اإىل 
وموؤ�ص�صاته حتى حتقيق كامل املطالب 

التي قدمتها دول املقاطعة.
املوؤمتر  عن  ال�صادر   - البيان  وا�صتنكر 
و ال����ذي مت ال��ك�����ص��ف ع��ن��ه ام�����س خالل 
حبيب  ���ص��ع��ادة  ع��ق��ده  �صحفي  م��وؤمت��ر 
رئي�س  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  االأم���ني  ال�صايغ 

واأدب��������اء  ك���ت���اب  احت������اد  اإدارة  جم��ل�����س 
ال��ه��دام والتخريبي  ال���دور   - االإم����ارات 
ال��ت��ي متثل  ق��ن��اة اجل��زي��رة القطرية  ل��� 
واإثارة  التكفريي  للفكر  اإعالمية  ذراعا 
ال��ب��غ�����ص��اء وال���ك���راه���ي���ة وال���ت���دخ���ل يف 
عر  العربية  للدول  الداخلية  ال�صوؤون 
القتل.  على  والتحري�س  الفتنة  اإث���ارة 
ووج����ه ال��ب��ي��ان ال��ت��ح��ي��ة ل��ل��ج��ه��ود التي 
تواجه االإرهاب التكفريي والظالمي يف 
واليمن  وال��ع��راق  وليبيا  و�صوريا  م�صر 
وباركت االنت�صارات التي اأجنزت يف هذا 
املجال .. و اأكدت اأن احلل ال�صيا�صي هو 

اخليار الوحيد يف �صوريا.
اإىل جانب دولة  ال��وق��وف  البيان  اأك��د  و 
ال�صتعادة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات 
اإي���ران طنب  التي حتتلها  الثالث  ج��زر 
مو�صى  واأب���و  ال�صغرى  وطنب  ال��ك��رى 
اأو عر  وت��اأي��ي��ده��ا ال���ص��ت��ع��ادت��ه��ا ط��وع��ا 

حمكمة العدل الدولية .. واأدان كل ما 
املمار�صات  ج���راء  اأر���ص��ه��ا  ع��ل��ى  ي��رت��ب 

االإيرانية.
اأ�صكال  و���ص��دد ال��ب��ي��ان ع��ل��ى رف�����س ك��ل 
الذي  ال�صهيوين  ال��ع��دو  م��ع  التطبيع 
العربية  ف��ل�����ص��ط��ني  اأر��������س  ي��غ��ت�����ص��ب 
واالإن�صاين  ال��ث��ق��ايف  ت��راث��ه��ا  وي�����ص��رق 
ويدمر مقد�صاتها التاريخية .. م�صريا 
ب���اأن ق�صية  ال��وع��ي  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة  اإىل 
فل�صطني هي الق�صية االأوىل واملحورية 

للوطن العربي.
اجلهود  ت��وح��ي��د  ����ص���رورة  اإىل  اأ����ص���ار  و 
عربي  جمتمع  لبناء  العربية  الثقافية 
والظالمية  التكفري  ث��ق��اف��ة  م��ن  خ���ال 
املختلفة  باأ�صكاله  واالإره��اب  والطائفية 
بو�صفهما  ال��ت��ن��وي��ر  ب��ث��ق��اف��ة  واالإمي�����ان 
احل�صن الذي يحمي املجتمعات العربية 
كافة �صد ما تتعر�س له من حماوالت 

تكابد  جم��ت��م��ع��ات  وج��ع��ل��ه��ا  لت�صويهها 
التي حتول  املفتعلة  واالأ�صباب  املعوقات 
احلا�صر  يف  وت���ط���وره���ا  ت��ق��دم��ه��ا  دون 

وامل�صتقبل.
و اأدان البيان اخلتامي القوى الراف�صة 
التي  وال��ت��ن��وع  وال��ت��ع��دد  الت�صامح  لقيم 
متثل عالمة مميزة الأكر من جمتمع 
عربي .. داعيا اإىل التم�صك بهذه القيم 
متقدمة  جم��ت��م��ع��ات  ب���ن���اء  اأج������ل  م����ن 
ح�صاريا على اأكر من م�صتوى ويف اأكر 
من جمال .. اإ�صافة اإىل متجيد ثقافة 
اأ�صكال  خم��ت��ل��ف  م��واج��ه��ة  يف  امل��ق��اوم��ة 
واالحتاللني  واال���ص��ت��ت��ب��اع  ال��و���ص��اي��ة 
اأو  اجل���زء  ل��ه��ذه  املبا�صر  وغ��ري  املبا�صر 

ذاك من اأقطار الوطن العربي.
العربي  ال�����ص��ع��ب  ح���ق  ال���ب���ي���ان  اأك�����د  و 
اأر�����ص����ه  ا�����ص����ت����ع����ادة  ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي يف 
املقاومة  اأ���ص��ك��ال  خمتلف  وا���ص��ت��خ��دام��ه 

ال���ت���ي جت���ي���زه���ا امل���واث���ي���ق وامل���ع���اه���دات 
الدولية �صد حماوالت االحتالل تبديد 
اإىل  اأ����ص���ار  و   .. الفل�صطينية  ال��ه��وي��ة 
وقفة  واإكبار  االق�صى  انتفا�صة  متجيد 
اآل���ة القمع  اأب���ن���اء ال��ق��د���س يف م��واج��ه��ة 
حماولة  ب���اأي  وال��رح��ي��ب  ال�صهيونية 
بني  االن��ق�����ص��ام  اإن��ه��اء  ت�صتهدف  عربية 
يف  م�صددا  الفل�صطيني..  ال�صعب  اأب��ن��اء 
الوقت نف�صه على وحدة اأرا�صي العراق 
و���ص��وري��ا ول��ي��ب��ي��ا وال��ي��م��ن ورف�������س اأية 

حماولة ت�صتهدف تق�صيم اأي منها.
ورفعت الوفود امل�صاركة يف املوؤمتر العام 
لالأدباء  ال���ع���ام  ل���الحت���اد  اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي 
والكتاب العرب برقية �صكر وتقدير اإىل 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مثمنة 
واملثقفني  للثقافة  ال��دائ��م  �صموه  دع��م 

العرب.

كان املكتب الدائم لالحتاد العام لالأدباء 
والكتاب العرب قد عقد موؤمتره برئا�صة 
وفود  وح�����ص��ور  ال�صايغ  حبيب  ���ص��ع��ادة 
اأدب����اء االإم������ارات واأ�صرة  ك��ت��اب و  احت���اد 
ال��ب��ح��ري��ن واحتاد  االأدب�����اء وال��ك��ت��اب يف 
الكتاب  واحت������اد  ال��ت��ون�����ص��ي��ني  ال���ك���ت���اب 
االأندية  روؤ���ص��اء  وجمل�س  اجل��زائ��ري��ني 
القومي  واالحت��اد  ال�صعودية  يف  االأدبية 
ل��الأدب��اء وال��ك��ت��اب ال�����ص��ودان��ي��ني واحتاد 
الكتاب العرب يف �صوريا واالحت��اد العام 

واجلمعية  العراقيني  والكتاب  لالأدباء 
العمانية للكتاب واالأدباء واالحتاد العام 
ورابطة  الفل�صطينيني  واالأدب��اء  للكتاب 
العام  واالحت��������اد  ال���ك���وي���ت  يف  االأدب���������اء 
م�صر  كتاب  واحت��اد  اللبنانيني  للكتاب 
و احت���اد ك��ت��اب امل��غ��رب و االحت����اد العام 
واحتاد  املوريتانيني  وال��ك��ت��اب  ل��الأدب��اء 
تغيبت  فيما  اليمنيني  والكتاب  االأدب���اء 
اإجراء  ب�صبب  االأردن��ي��ني  الكتاب  رابطة 
جمل�س  وانتخاب  الداخلية  انتخاباتها 

االجتماع  م���وع���د  ق���ب���ل  ج���دي���د  اإدارة 
باأ�صبوع.

و بناء على طلب االأمني العام لالحتاد 
لالحتاد  االأ�صا�س  النظام  قواعد  ووف��ق 
املكتب  بتحويل  ق��رارا  املجتمعون  اتخذ 

الدائم اإىل موؤمتر عام ا�صتثنائي.
خالل  كلمته  يف  ال�صايغ  حبيب  اأك���د  و 
الثقايف  ال�صف  توحيد  �صرورة  املوؤمتر 
تع�صف  التي  االأخطار  ملواجهة  العربي 

باالأمة وعلى راأ�صها االإرهاب.

•• اأبوظبي -وام: 

املائي  االأم���ن  ا�صراتيجية  ع��ن  الطاقة  وزارة  اأعلنت 
ا�صتدامة  اإىل �صمان  الهادفة   2036 االإم��ارات  لدولة 
الظروف  خ����الل  امل���ي���اه  اإىل  ال���و����ص���ول  وا���ص��ت��م��راري��ة 
ين�صجم  مب��ا  الق�صوى  ال��ط��وارئ  وظ���روف  الطبيعية 
مع قوانني الدولة وموا�صفات منظمة ال�صحة العاملية 
وي�صاهم يف حتقيق رخاء وازدهار املجتمع وا�صتدامة منو 
االجتماعات  اأعمال  �صمن  وذلك   .. الوطني  االقت�صاد 
ال�صنوية حلكومة دولة االإمارات التي اختتمت ام�س يف 

اأبوظبي.
خف�س  يف  لال�صراتيجية  العليا  امل�صتهدفات  وتتمثل 
اإجمايل الطلب على املوارد املائية بن�صبة %21 وزيادة 
110 دوالرات للمر املكعب  اإىل  املياه  اإنتاجية  موؤ�صر 
وزيادة  درج���ات  ث��الث  اإىل  امل��ي��اه  ن��درة  موؤ�صر  وخف�س 
ن�صبة اإعادة ا�صتخدام املياه املعاجلة اإىل %95 وتوفري 
يف  ال��ع��ادي��ة  للحاالت  تخزين  يومي  مل��دة  تخزين  �صعة 

النظام املائي.
واأكد معايل �صهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير 
املائي  لالأمن  االم���ارات  دول��ة  ا�صراتيجية  اأن  الطاقة 
اجلهات املعنية باملياه يف  تعاون  نتيجة  جاءت   2036
ال�صت�صراف  واملحلي  االحت��ادي  امل�صتويني  على  الدولة 

امل�صتقبل يف ر�صم ت�صور عن و�صع قطاع املياه يف الدولة 
على  الطلب  متغريات  مع  التاأقلم  على  قدرته  وم��دى 

املياه يف االمارات.
اإمدادات  ال�صتدامة  تهدف  اال�صراتيجية  اأن  واأو���ص��ح 
املجتمع  احتياجات  لتلبية  ال��ظ��روف  خمتلف  يف  املياه 

واالزدهار االقت�صادي يف االمارات.
ونوه باأن اال�صراتيجية االأمن املائي 2036 للدولة مت 
تطويرها بالتن�صيق ومب�صاركة جميع الهيئات واجلهات 
اال�صراتيجية  اإع��داد  وقد مت  الدولة  باملياه يف  املعنية 
�صل�صلة  عنا�صر  كل  لتغطي  �صامل  وطني  منظور  من 
االإم��داد املائي ويف اإطار زمني مدته /20 عاما. وذكر 
خالل  م��ن  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  تنفيذ  �صيتم  اأن���ه  معاليه 
الركيز على ثالثة برامج ا�صراتيجية رئي�صية ت�صمل 
اإدارة االمداد  اإدارة الطلب على املياه وبرنامج  برنامج 
اإىل  اإ�صافة  للطوارئ  والتوزيع  االإنتاج  وبرنامج  املائي 
حماور م�صركة ت�صمل تطوير ال�صيا�صات والت�صريعات 
التقنيات  وا���ص��ت��خ��دام  وال��ر���ص��ي��د  ال��ت��وع��ي��ة  وح��م��الت 

املتقدمة واالبتكار وبناء القدرات يف جمال املياه.
الدولة  القطاعات يف  اأه��م  اأح��د  تعد  املياه  اأن  واأ���ص��اف 
وتعمل جميع اجلهات املعنية على ا�صتدامة قطاع املياه 
ورفع اإنتاجيته وزيادة كفاءته الت�صغيلية .. الفتا اإىل اأن 
اعتماد القيادة الر�صيدة ال�صراتيجية االمارات لالأمن 

تن�صيق  يف  اأك���ر  ي�صاهم  اأن  ���ص��اأن��ه  م��ن   2036 امل��ائ��ي 
التي  التحديات  امل�صتقبل وحتديد  اجلهود وا�صت�صراف 
تواجه هذا القطاع والفر�س املتوفرة فيه. واأ�صاف اأن 
اال�صراتيجية �صت�صاهم يف خف�س اإجمايل الطلب على 
% وحت�صني قيمة موؤ�صر   21 بن�صبة  الدولة  املياه يف 
الندرة املائية اإىل ثالث درجات وزيادة موؤ�صر انتاجية 
يف  مكعب  مر  لكل  اأمريكي  دوالرات   110 اإىل  املياه 
العام 2036 بجانب خف�س متو�صط ا�صتهالك الفرد 
اإىل الن�صف وزيادة ن�صبة اإعادة ا�صتخدام املياه املعاجلة 

اإىل %95 بحلول العام 2036.
للمخاطر  واجل��اه��زي��ة  باال�صتجابة  يتعلق  فيما  اأم���ا 
اأن اال�صراتيجية  اأو�صح املزروعي   .. املائية  والطوارئ 
ت�صعى اإىل تطوير نظام اإمداد مائي يحافظ على �صعة 
تخزين ملدة يومني حتت الظروف العادية يعادل توفر 
اإمداد مائي يف نظام التخزين ملدة 16 يوما يف حاالت 
ال���ط���وارئ م��ع امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اق��ت�����ص��اد م�����ص��ت��دام ومبا 
يعادل االإم��داد ملدة قد تزيد عن /45 يوما يف حاالت 

الطوارئ الق�صوى.
اال�صراتيجية  اأن  امل���زروع���ي  ذك���ر  ال�����ص��دد  ه���ذا  ويف 
بني  امل��ائ��ي  ال�صبكي  للربط  نقاط  �صت  و�صع  اعتمدت 
واملياه وتوزيعها على خمتلف مناطق  الكهرباء  هيئات 
ال���دول���ة. واأو����ص���ح م��ع��ايل وزي���ر ال��ط��اق��ة اأن خمرجات 

ا�صراتيجية االمن املائي متثل ا�صتدامة مالية لقطاع 
�صيتم  حيث  االعتيادي  الو�صع  با�صتمرار  مقارنة  املياه 
اإ�صافة اإىل االأثر  74 مليار درهم  توفري ما يزيد عن 
االإيجابي على البيئة فيما يتعلق بخف�س انبعاثات غاز 
100 مليون طن يف  يعادل  الكربون مبا  اأك�صيد  ثاين 

حمطات التحلية.
حتديات  ال��ط��وي��ل  امل���دى  على  اال�صراتيجية  وت��ع��ال��ج 
وتغطي  وط��ن��ي  منظور  م��ن  امل�صتقبلية  امل��ائ��ي  االأم���ن 
�صل�صلة اإمدادات املياه باأكملها يف �صوء حتديات املياه يف 
دولة االإمارات التي ت�صمل حمدودية ندرة موارد املياه 
خ�صو�صا  اجلوفية  املياه  وا�صتنزاف  العذبة  الطبيعية 
من القطاع الزراعي وارتفاع الطلب على املياه وارتفاع 
معدالت ا�صتهالك الفرد للمياه وارتفاع الفاقد املياه يف 
النظام املائي الفاقد من �صبكات املياه كفاءة الري عدم 
ت�صمل  كما   . املعاجلة  املياه  كمية  كامل  من  اال�صتفادة 
الكهرباء  ب��اإن��ت��اج  امل��ي��اه  اإن��ت��اج  ارت��ب��اط  التحديات  ه��ذه 
با�صتخدام الوقود االأحفوري وتوجه الدولة نحو تنويع 
م�صادر الطاقة لت�صمل م�صادر طاقة نظيفة اإ�صافة اإىل 

الب�صمة الكربونية املرتفعة ملحطات التحلية.
االإم����ارات  ل��دول��ة  امل��ائ��ي  االأم����ن  ا�صراتيجية  وتتبنى 
جمموعة من املبادئ التوجيهية تت�صمن الركيز على 
لال�صتثمار يف  االأولوية  اإعطاء  من حيث  الطلب  اإدارة 

ال�صلوك  الفاقد وتغيري  املياه وخف�س  ا�صتخدام  كفاءة 
الدعم  واإل��غ��اء  امل��ي��اه  تعرفة  دع��م  مراجعة  اإىل  اإ�صافة 
والبيئة  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية  ع��ل��ى  �صلبا  ي��وؤث��ر  ال����ذي 
املياه  وحماية  ا�صتهالك  خف�س  اإىل  اإ�صافة  تدريجيا 
اجلوفية غري املتجددة وتطوير م�صادر اإمدادات املياه 
تقنيات  ال�صتخدام  بالتوجه  التقليدية  غري  امل�صتدامة 
العك�صي  التنا�صح  مثل  االأغ�����ص��ي��ة  على  قائمة  حتلية 
وت��و���ص��ي��ع ا���ص��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة يف ق��ط��اع املياه 
و�صمان  تدويرها  املعاد  املياه  ا�صتخدام  اإع���ادة  وتعزيز 

االلتزام مبعايري جودة املياه.
لال�صراتيجية  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة  امل���ب���ادئ  ت��ت�����ص��م��ن  ك��م��ا 
م����ن خ�����الل تو�صيع  ال�����ط�����وارئ  ال��ت��خ��ط��ي��ط حل������االت 
الربط  والكهرباء من خالل  املياه  التعاون بني هيئات 
حاالت  مواجهة  على  القدرة  لتعزيز  املياه  �صبكات  بني 
اأث���ره���ا ع��ل��ى االق��ت�����ص��اد واملجتمع  ال���ط���وارئ وت��ق��ل��ي��ل 
الطوارئ  ح���االت  يف  م�صتدام  اقت�صاد  على  واحل��ف��اظ 
عر توفري 91 لرا من املياه للفرد يوميا و 30 لرا 
على  واحلفاظ  ال�صديدة  الطوارئ  حل��االت  يوما  ف��ردا 
ما  العادية  ال��ظ��روف  يومني يف ظل  مل��دة  تخزين  �صعة 
الطوارئ  ح��االت  يوما يف   16 ل�  التخزين  �صعة  يعادل 
ويعادل اأي�صا التخزين ملدة 35 – 49 يوما يف حاالت 

الطوارئ الق�صوى.

التوجيهية  م��ب��ادئ��ه��ا  �صمن  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  وت��ت��ب��ن��ى 
الربط بني ال�صبكات الوطنية اإ�صافة اإىل جمموعة من 
املتكاملة  االإدارة  دعم  قبيل  من  االأهمية  ذات  املمكنات 
ل��ل��م��وارد امل��ائ��ي��ة ع��ر ال��ق��ط��اع��ات م��ن خ���الل حت�صني 
وتطبيق  املوؤ�ص�صية  ال���ق���درات  يف  واال���ص��ت��ث��م��ار  االإدارة 
واالعتمادية  امل��رون��ة  حت�صن  ال��ت��ي  املتكاملة  اخل��ط��ط 
واالإدارة  االبتكار  وت�صجيع  التكاليف  وخف�س  الوطنية 

الفعالة للمعلومات وتبادل املعارف واخلرات.
الرامج  من  ع��ددا  املائي  االأم��ن  ا�صراتيجية  وت�صمل 
اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة وجم����االت ال��رك��ي��ز امل�����ص��م��م��ة لدعم 
حتقيق االأهداف املرجوة ومن �صمنها اإدارة الطلب على 
الفاقد  ن�صب  وخف�س  الطلب  خف�س  خ��الل  من  املياه 
ا�صتخدام  يف  التو�صع  خ��الل  من  املائي  االإم���داد  واإدارة 
املعاجلة  املياه  ا�صتخدام  يف  والتو�صع  التحلية  تقنيات 

وخف�س ا�صتخدام املياه اجلوفية.
والتوزيع  االإنتاج  االعتبار  اال�صراتيجية يف  تاأخذ  كما 
والتخزين  ال�����ص��ب��ك��ي  ال���رب���ط  خ����الل  م���ن  ل���ل���ط���وارئ 
التلوث  م��ن  وال��وق��اي��ة  النقل  وحت�صني  اال�صراتيجي 
امل�صركة  املمكنات  النفطي وترتكز على جمموعة من 
ال�صيا�صات  وو�صع  القدرات  وبناء  املوؤ�ص�صات  يف  تتمثل 
واخلطط والت�صريعات والتطوير والدرا�صات واالبتكار 

والتوعية.

موؤمتر احتاد الأدباء والكتاب العرب يدين متويل قطر 
لالإرهاب وي�ستنكر دور قناة اجلزيرة التخريبي

الطاقة تعلن ا�سرتاتيجية الأمن املائي للدولة 2036 خالل الجتماعات ال�سنوية حلكومة الإمارات

•• اأبوظبي-وام: 

اأك����د ���ص��ع��ادة امل��ه��ن��د���س اأح��م��د حم��م��د �صريف 
اأبوظبي  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اخل��وري 
م�صاندة  تعزيز  ان  م�صاندة  العامة  للخدمات 
ل�صراكتها اال�صراتيجية داخل وخارج الدولة 
اإمنا ياأتي انطالقا من حر�صها على جت�صيد 
زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤى 
و�صاحب  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل 
اآل نهيان ويل  زاي��د  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو 

ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى للقوات  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
م�صتدامة  حتتية  بنية  تطوير  نحو  امل�صلحة 
اإطار  يف  ورائ���دة  حيوية  اقت�صادية  وم�صاريع 
اأبوظبي  خ��ط��ة  اأه�����داف  بتحقيق  امل�����ص��اه��م��ة 
امل�صتقبلية وخدمة جمتمع االإمارة واقت�صادها 

وفقا الأف�صل املعايري العاملية.
�صعادة  ا���ص��ت��ق��ب��ال��ه  خ����الل   - اخل�����وري  وق�����ال 
والوفد  امل��ت��ح��دة  اململكة  �صفري  ب���ارام  فيليب 
باأبوظبي  الرئي�صي  م�صاندة  مبنى  يف  املرافق 
 30 اأك�����ر م���ن  - ان ال�����ص��رك��ة ت��ت��ع��ام��ل م���ع 

لديها  م�صجلة  بريطانية  ا�صت�صارية  �صركة 
ال�صركات  مع  التعاون  من  مزيد  اىل  ..داع��ي��ا 
وتو�صيع  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
نطاق ال�صراكة والتعاون مع املوؤ�ص�صات املهنية 
املخت�صة باملجاالت الهند�صية يف قطاع البناء 
اململكة  يف  واال���ص��ول  املرافق  واإدارة  واالن�صاء 
املتحدة ال �صيما واأن ال�صركة حتر�س على بناء 
املهنية  امل��ج��االت  الوطنية يف جميع  ال��ق��درات 

ذات العالقة باأعمالها.
وبحث اجلانبان خالل اللقاء - الذي ح�صره 

���ص��وي��دان را���ص��د الظاهري  امل��ه��ن��د���س  ���ص��ع��ادة 
الرئي�س التنفيذي باالإنابة يف م�صاندة - �صبل 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف جم���االت ع���دة مب��ا يدعم 
البنى  اأع��م��ال  تنفيذ  يف  ال��رائ��د  م�صاندة  دور 
وي�صهم  اأبوظبي  الإم���ارة  الطموحة  التحتية 
والفر�س  امل�صركة  اال���ص��ت��ث��م��ارات  تعزيز  يف 
يف  الريطانية  اال�صتثمارات  لتو�صعة  املتاحة 

ال�صوق االإماراتي.
وا�صتعر�س اللقاء اأهم م�صاريع �صركة اأبوظبي 
القطاعات  يف  م�����ص��ان��دة  ال��ع��ام��ة  ل��ل��خ��دم��ات 

املختلفة كال�صحة والتعليم واال�صكان والبنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ودوره������ا ال���رائ���د يف احل���ف���اظ على 
املعايري  اأعلى  واتباع  كفاءتها  ورف��ع  االأ���ص��ول 
العامة  واخل��دم��ات  امل��راف��ق  لتطوير  العاملية 
واحل�صاري  اجل���م���ايل  ب��امل�����ص��ه��د  واالرت����ق����اء 
اإذ ت��دي��ر ال�����ص��رك��ة حمفظة  اأب��وظ��ب��ي  الإم����ارة 
تتجاوز  وبتكلفة  م�صروع  تت�صمن نحو 300 
اأكر  اإدارة  وتتوىل  دره��م  مليار   81 قيمتها 

من 2700 مرفق على امتداد االإمارة.
واأكد رئي�س جمل�س االإدارة على اأهمية تعزيز 

العام  القطاعني  كال  مع  وال�صراكة  التعاون 
يف  اال�صا�صية  الركيزة  باعتبارهما  واخل��ا���س 
م�صاريعها  واجن����از  اإدارة  يف  م�����ص��ان��دة  جن���اح 
جهداً  تدخر  ال  م�صاندة  اأن  ..م��وؤك��داً  بكفاءة 
يف ا�صتمرار تطوير االآليات واالإج��راءات التي 
ت�صب يف هذا االجتاه وحتقق االهداف العليا 

املرجوة من ال�صراكة.
اأحمد  املهند�س  �صعادة  ق��دم  اللقاء  ختام  ويف 
حممد �صريف اخلوري درعا تذكارية لل�صفري 

الريطاين .

م�سان���دة تبح���ث تع���زي���ز التع����اون م���ع اململك����ة املتح����دة

•• دبي - الفجر

اأو�صت حلقة عمل االإعالم وق�صايا املراأة التي 
موؤخًرا  ب�صاللة  ال�صحفيات  جلنة  نظمتها 
التوعية  يف  االإع�����الم  دور  ت��ف��ع��ي��ل  ب�����ص��رورة 
الدولية  واالت��ف��اق��ي��ات  املحلية  بالت�صريعات 

املتعلقة باملراأة.
وا�صحة  ا�صراتيجية  بتحديد  اأو���ص��ت  كما 
امل����راأة يف  ال���روؤي���ة واالأه������داف ل��ط��رح ق�صايا 
االإعالم اجلديد، ورفع الوعي املجتمعي مبا 
يدفع االإعالم يف تناول وطرح خمتلف ق�صايا 
ح�صاباتها  تفعيل  يف  امل����راأة  وت��وج��ي��ه  امل�����راأة، 
ال�صخ�صية عر ال�صبكات االجتماعية خلدمة 
ق�����ص��اي��اه��ا، وجت���وي���د امل���ح���ت���وى االإع���الم���ي 

املطروح حول ق�صايا املراأة واالأ�صرة.
املجتمع  م��وؤ���ص�����ص��ات  دور  ت��ع��زي��ز  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
للقطاع  االج��ت��م��اع��ي��ة  وامل�����ص��وؤول��ي��ة  امل�����دين، 
اخلا�س باأهمية دعم مبادرات املراأة العمانية، 

ومتابعة ق�صايا املراأة.
مبحافظة  فعالياتها  عمل  حلقة  واختتمت 
مثلت  حيث  فاعلة  اإماراتية  مب�صاركة  ظفار، 
ال�صيدة  الندوة كمتحدث رئي�س  االإم��ارات يف 
حيث  دبي  ببلدية  االإعالمية  املهريي  حمدة 

جل�صاتها،  ع��ر  امل��ح��اور  م��ن  العديد  طرحت 
التقليدي  االإع����الم  دور  يف  اأغلبها  وت��رك��زت 
واجل���دي���د يف ط����رح ق�����ص��اي��ا امل�������راأة، واأك�����دت 
اأن االإع�����الم االإم����ارات����ي اهتم  امل��ه��ريي ع��ل��ى 
ودعم  املختلفة،  وق�صاياها  العاملة،  ب��امل��راأة 

اإجنازاتها يف كافة القطاعات.
تواكب  اأن  ب�صرورة  امل���راأة  املهريي  وطالبت   
التكنولوجية  بالتطورات  التقليدي  االإع��الم 
حتى تك�صب جمهورها وال تفقدهم، بل ال بد 
اأن ت�صتفيد باالإعالم اجلديد حتى تتمكن من 
ان  اإىل  لفتت  كما  اجلمهوٍر،  بهذا  االحتفاظ 
املراأة عليها اأن متزج بني االعالمني التقليدي 
اإعالنات  وذل��ك عن طريق عر�س  واجل��دي��د 
�صبيل  -على  والتلفزيونية  االإذاعية  الرامج 
االجتماعي،  ال��ت��وا���ص��ل  ���ص��ب��ك��ات  يف  امل���ث���ال- 
ال�صبكات،  تلك  ا�صتبانات يف  ف�صال عن طرح 
اأو  ت��ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي  ال���رام���ج  ب��ع�����س  لتقييم 
االأفكار واالآراء وال��روؤى وغريه حتى ت�صمن 
تطوير  وت�صمن  االأو���ص��ع  للقاعدة  الو�صول 

الثقافة املعرفية لقطاعها وللمجتمع.
قناة  يف  مذيعة  اجلا�صم  منال  اأ���ص��ارت  بينما 
الكويتي  االإع��الم  اأن  الكويت  بدولة  املجل�س 
اه���ت���م يف ال���ف���رة االأخ�������رية مب��ظ��ه��ر امل�����راأة 

وجمالها اأكر من اهتمامه بطرح م�صكالتها 
احلقيقية.

اأم��ا فيما يتعلق ب��دور االإع��الم اجلديد، فقد 
اللجنة  يف  ع�����ص��وة  احل��ج��ري��ة  �صلمى  اأك����دت 
يف  ال��ن��ا���ص��ط��ني  اأغ��ل��ب  اأن  لل�صباب  ال��وط��ن��ي��ة 
���ص��ب��ك��ات ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ل��ه��م هدف 
حمدد لتواجدهم يف هذه ال�صبكات، وي�صعون 
اإىل اإي�صال ر�صالة معينة، م�صرية اإىل �صريفة 
ال��رع��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ب��ذل ج��ه��ودا يف دع���م رواد 
ح�صاباتها  يف  تواجدها  عر  وتقدم  االأعمال، 
الأ�صحاب  وتوعوية  تثقيفية  م��واد  املختلفة 

املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة.
واأ�صارت �صايعة الفا�صل مذيعة يف اإذاعة �صوت 
اخلليج اإىل اأن املجتمع البد اأن يعزز دور املراأة 
بد  ال  التقليدي  االإع����الم  اأن  م��وؤك��دة  اأي�����ص��ا، 
ي�صتطيع  حتى  جمهوره  احتياجات  يحدد  اأن 

تقدمي ما يلبي اهتماماتهم. 
وتناولت اجلل�صة االأخرية مو�صوع امل�صوؤولية 
االجتماعية للقطاع اخلا�س ودورها يف دعم 
م���ب���ادرات امل������راأة، ح��ي��ث حت���دث ف��ي��ه��ا اأحمد 
اخلارجية  ال�صوؤون  رئي�س  ك�صوب  م�صلم  بن 
ال�صركة  دعم  عن  للميثانول  �صاللة  ل�صركة 
يف  وت�صاهم  املجتمع  ت��خ��دم  ال��ت��ي  للم�صاريع 

ريال  م��ل��ي��وين  تخ�صي�س  خ���الل  م��ن  ب��ن��ائ��ه 
ع��م��اين �صنويا ل��دع��م ب��رام��ج وت��اأه��ي��ل امل���راأة 
مو�صحا  ظ���ف���ار،  حم��اف��ظ��ة  يف  واحل���رف���ي���ات 
اأن امل�����ص��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ع��ب��ارة ع��ن قيم 
ومبادئ جت�صدها ال�صركة من خالل الرامج 

والفعاليات. 
الرئي�س  ف����رج  اأ����ص���ل���م  ب��ن��ت  ع�����ص��ل  واأ�����ص����ارت 
دور  اإىل  لالأجبان  �صمهرم  ل�صركة  التنفيذي 
الريفية من  امل���راأة  دع��م  اخل��ا���س يف  القطاع 
ملبادراتها  ودعمها  والتاأهيل  التدريب  خالل 
ب��ن��ت خادم  اآم��ن��ة  اأو���ص��ح��ت  بينما  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
ال��ع��وادي��ة رئ��ي�����ص��ة جل��ن��ة ���ص��اح��ب��ات االأعمال 
ع���م���ان مبحافظة  ب��غ��رف��ة جت�����ارة و���ص��ن��اع��ة 
ظفار اإىل دور ودعم ملتقى العربي لرائدات 
اجلانب،  ه���ذا  يف  ب�صاللة  ل��ل��م��راأة  االأع���م���ال 
ت�صليط  اإىل  ب��ح��اج��ة  امل�����راأة  اأن  اإىل  م�����ص��رية 
ال����دور الذي  اإع��الم��ي��ا وع��ل��ى  ال�����ص��وء عليها 

تقوم به خلدمة املجتمع.
ودع����ت م��ن��ى ب��ن��ت حم��م��د ج��ع��ب��وب �صاحبة 
اجلل�صة  خ��ت��ام  يف  الرقمية  امل��واط��ن��ة  م��ب��ادرة 
النقا�صية اإىل تكاتف جميع اجلهات احلكومية 
واخلا�صة يف حتويل هذه املبادرة اإىل م�صروع 

م�صرك يعم بالفائدة على اجلميع.

دعت اإىل جت�يد املحت�ى املطروح ح�ل ق�شايا املراأة واالأ�شرة

حلقة »ال�سحفيات« تو�سي بتفعيل الإعالم يف التوعية بالت�سريعات ورفع الوعي املجتمعي

حمدة املهريي مع امل�صاركني والرعاة عقب جل�صة االعالم واملراأةخالل تكرمي حمدة املهريي

 الرتبية تطلق ال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل 2030 
خالل الجتماعات ال�سنوية حلكومة الإمارات

•• اأبوظبي -وام:

الوطنية  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
االجتماعات  اأع��م��ال  �صمن  وذل���ك   2030 ال��ع��ايل  للتعليم 
ال�صنوية حلكومة دولة االإمارات التي اختتمت اأعمالها ام�س 
تزويد  �صرورة  اال�صراتيجية  وتوؤكد  اأبوظبي.  العا�صمة  يف 
الطلبة باملهارات الفنية والعملية ليكونوا منتجني وقادرين 
واخلا�س  القطاعني احلكومي  االقت�صاد يف  دفع عجلة  على 
املتخ�ص�صني  م���ن  اأج���ي���ال  ت��خ��ري��ج  ع��ل��ى  ب��ج��ان��ب ح��ر���ص��ه��ا 
يف  رئي�صية  لبنة  ليكونوا  احليوية  القطاعات  واملحرفني يف 
بناء اقت�صاد معريف ولي�صاركوا بفاعلية يف م�صارات االأبحاث 
33 مبادرة  ال��ع��م��ل.. فيما ح���ددت  االأع���م���ال و���ص��وق  وري����ادة 

اأ�صا�صية لتحفيز العمل وتطبيق اال�صراتيجية .
اإب��راه��ي��م احل��م��ادي وزي���ر الربية  واأك����د م��ع��ايل ح�صني ب��ن 
وقد  القيادة  توجهات  يف  اأول��وي��ة  ميثل  التعليم  اأن  والتعليم 
توؤ�ص�س  واليوم  املا�صية  االأع���وام  خ��الل  متعددة  مبراحل  مر 
اإىل   2030 العايل  التعليم  ا�صراتيجية  خالل  من  الدولة 
باأدوات  املت�صلح  الطالب  اأ�صا�صه  عامليا  االأول  النموذج  جعله 
امل�صتقبل. وذكر معاليه اأن اال�صراتيجية تعتمد على تطوير 
باعتباره  الطالب  وتعزيز مهارات  تعليمية مبتكرة  منظومة 
اخلا�س  القطاع  واإ���ص��راك  التعليمية  العملية  اأ���ص��ا���س  حجر 
على  والركيز  لها  امل�صتمر  والتحديث  التطوير  عملية  يف 
تعزز  مبتكرة  اأكادميية  برامج  وتطوير  والدرا�صات  االأبحاث 

من تناف�صية الدولة عامليا.
من جهته اأكد معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول 
الفال�صي وزير دولة ل�صوؤون التعليم العايل اأن قطاع التعليم 
يحظى باهتمام كبري من قيادة دولة االإم��ارات التي حتر�س 
واالأكادميية  العلمية  وامل��ع��ارف  باملهارات  اأبنائنا  تزويد  على 
التعليم  ب��اأن  املطلق  الإميانها  اأولوياتها  مقدمة  يف  وت�صعهم 
اأجيال قادرة على حتقيق روؤية االإمارات  هو االأ�صا�س يف بناء 
يف الو�صول اإىل اأف�صل املراتب عامليا كما اأنه االأ�صا�س ل�صمان 

موا�صلة م�صرية التميز والريادة يف املجاالت كافة.
لتوجيهات  عمليا  جت�صيدا  تعد  اال�صراتيجية  اأن  واأ���ص��اف 
اأدوات التميز  قيادة دول��ة االإم��ارات يف بناء جيل متمكن من 
واالبتكار ومعارف امل�صتقبل متم�صك بقيمه وهويته الوطنية 
وقادر على اإيجاد احللول للم�صكالت التي تواجهه ال �صيما يف 

القطاعات االأكر ارتباطا بحياة االإن�صان.
وبني معاليه اأن دولة االإمارات حتر�س من خالل اال�صتفادة 
ال�صراكات  وب��ن��اء  ال��ع��امل��ي��ة  واخل�����رات  ال��ت��ج��ارب  جميع  م��ن 
منوذج  تقدمي  على  الرائدة  التجارب  اأ�صحاب  مع  والتعاون 
واأدواته  اأ�صاليبه  وتطوير  بالتعليم  االرتقاء  يف  متفرد  عاملي 

ال��ق��ادرة على اخلروج  االأج��ي��ال  بناء  ليكون مثاال يحتذى يف 
عن االأطر التقليدية وابتكار احللول واالأفكار التي ت�صب يف 

خدمة املجتمع.
 2030 ال��ع��ايل  للتعليم  ال��وط��ن��ي��ة  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  وت��وؤك��د 
ليكونوا  والعملية  الفنية  ب��امل��ه��ارات  الطلبة  ت��زوي��د  ���ص��رورة 
القطاعني  يف  االقت�صاد  عجلة  دف��ع  على  وق��ادري��ن  منتجني 
احلكومي واخلا�س كما اأنها حتر�س على تخريج اأجيال من 
املتخ�ص�صني واملحرفني يف القطاعات احليوية ليكونوا لبنة 
رئي�صية يف بناء اقت�صاد معريف ولي�صاركوا بفاعلية يف م�صارات 

االأبحاث وريادة االأعمال و�صوق العمل.
تعليمي عايل  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر  اإىل  االإم������ارات  دول����ة  وت��ت��ط��ل��ع 
ويحقق خمرجات  واالأك��ادمي��ي��ة  املهنية  امل�����ص��ارات  اجل���ودة يف 
ويقوم  املعرفة  اقت�صاد  عجلة  رف��د  يف  ت�صاهم  موؤثرة  بحثية 
على اأربع ركائز رئي�صية هي اجلودة لدعم موؤ�ص�صات التعليم 
العايل للتناف�س عامليا من خالل تطبيق معايري اعتماد عالية 
تدري�س  هيئة  وت��اأه��ي��ل  للموؤ�ص�صات  ح��واف��ز  وت��وف��ري  اجل���ودة 
ذات  ع��ال  تعليم  موؤ�ص�صات  اإىل  ..ال��و���ص��ول  الكفاءة  و  مميزة 
اإنتاجية عالية ومعدل ا�صتكمال عال للطلبة وبرامج اأكادميية 
متكاملة مدعومة باآليات متويل فعالة و االبتكار تطوير بيئة 
الباحثني  اأف�صل  وت�صتقطب  توؤهل  العلمي  للبحث  حمفزة 
كما توفر متويال تناف�صيا يركز على حتقيق خمرجات بحثية 
موؤثرة ت�صاهم يف رفد عجلة اقت�صاد مبني على املعرفة اإ�صافة 
للتناف�س يف  موؤهل  اإع��داد جيل من اخلريجني  املواءمة  اإىل 
بناء  وذل��ك من خالل  العام واخلا�س  العمل بقطاعيه  �صوق 
�صراكات مع القطاع اخلا�س يف جميع مراحل التعليم العايل 

من ت�صميم وطرح الرامج والتدريب.
وقد حددت اال�صراتيجية 33 مبادرة اأ�صا�صية لتحفيز العمل 
اجلودة  اإط��ار  مبادرة  �صمنها..  من  اال�صراتيجية  وتطبيق 
الوطني الهادف اإىل تطوير معايري وطنية مرنة وقادرة على 
نظام  و�صع  مع  البديلة  والنماذج  املحلية  االحتياجات  فهم 
فعال ل�صبط اجلودة و�صفافية ت�صنيف املخرجات من خالل 
اأ�صا�صية  املوؤ�ص�صات ح�صب مقايي�س  اآلية لت�صنيف كل  تطوير 
للجودة ون�صر تقارير اجلودة ب�صكل �صفاف واإط��الق جمل�س 
وحتديد  ال��ع��م��ل  ���ص��وق  م�صاهمة  لتنظيم  اخل��ا���س  للقطاع 
وت�صميم  ال��رام��ج  وتقدمي  ومراجعة  التوظيف  احتياجات 

اخلرات املهنية املتميزة وتوفري الدعم لالأبحاث.
جمل�س  من  اال�صتفادة  على  اال�صراتيجية  امل��ب��ادرات  وتركز 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س م��ن خ��الل ط��رح م��ب��ادرة ال��ت��ج��ارب املهنية 
يف  للطلبة  املتاحة  املهنية  التجارب  خيارات  لتو�صيع  املو�صعة 
كل جماالت التدريب كالعمل يف احلرم اجلامعي والتعلم مع 

املوظفني املتمر�صني وامل�صاريع امل�صركة والتدريب املهني.
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•• اأبوظبي – الفجر:

�صهدت مراكز وزارة الثقافة وتنمية 
الدولة  ان��ح��اء  يف  املنت�صرة  املعرفة 
خ���الل اال���ص��ب��وع االخ���ري م��ن �صهر 
�صبتمر اجلاري حالة من الن�صاط 
امل��ل��ح��وظ و���ص��ط اق���ب���ال ك��ب��ري من 
اجلمهور على الفعاليات واالن�صطة 
عام اخلري  مبادرات  ركز على  التي 
الفعاليات  م���ن  ال���ع���دي���د  ب��ج��ان��ب 
ال��ث��ق��اف��ي��ة م��ت�����ص��م��ن��ه ال��ع��دي��د من 
الور�س والدورات التدريبية الهادفة 
والتي حر�س على ح�صورها مئات 
ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات م���ن خمتلف 

االعمار واولياء االمور.
ال�صريعي مدير  اأحمد  اأك��د  ب��دوره 
باالإنابة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل���راك���ز  اإدارة 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  ان 
وو�صعت   2017 ع��ام  مطلع  منذ 
باالأن�صطة  مملوءة  فعاليات  اأجندة 
الثقافية  وامل����ب����ادرات  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ه��ام��ة ك��م��ا ح��ر���ص��ت ع��ل��ى اأن يتم 
اي����ام وا�صهر  ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى م����دار 
العام حتى تلبي رغبات كافة �صرائح 
املراكز  وت��ك��ون  االم��ارات��ي  املجتمع 
لالإ�صعاع  حقيقية  مراكز  الثقافية 
الثقايف يف انحاء الدولة وذلك بناء 
على توجيهات معايل ال�صيخ نهيان 
الثقافة  وزي��ر  نهيان  ال  بن مبارك 
املراكز  دور  بتفعيل  املعرفة  وتنمية 
امل��ج��ت��م��ع م���ن خالل  ال��ث��ق��اف��ي��ة يف 
التي  والفعاليات  االن�صطة  تقدمي 
وان  املجتمع  ���ص��رائ��ح  لكافة  ت��وج��ه 
اخر  تكون متنوعة وم�صتمرة حتى 

يوم بالعام .
و�صمن  م���ت�������ص���ل  ����ص���ع���ي���د  وع����ل����ى 

م����ب����ادرات ع����ام اخل����ري ن��ظ��م مركز 
باأم  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
من  االأيتام  اإ�صعاد  فعالية  القيوين 
خالل تنفيذ حفل ترفيهي بالتعاون 
مع هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 
ال�صيخ  وموؤ�ص�صة  القيوين  اأم  ف��رع 
امل��ع��ال لالأعمال  را����ص���د  ب���ن  ���ص��ع��ود 
اخل���ريي���ة و االن�����ص��ان��ي��ة ح��ي��ث مت 
خ�������الل احل�����ف�����ل ت�����ق�����دمي ب����رام����ج 
ثقافية واألعاب ترفيهية وم�صابقات 
ال�صعادة  و  البهجة  اأدخلت  متنوعة 
ع��ل��ى ق��ل��وب االط���ف���ال ك��م��ا اختتم 
على  الهدايا  بتوزيع  احلفل  املركز 

االطفال االيتام احل�صور للحفل.
فعاليات  ���ص��م��ن  امل���رك���ز  ن��ظ��م  ك��م��ا 
املو�صم الثقايف ل�صهر �صبتمر ور�صة 
بعنوان الكتاب خري جلي�س لطالب 
اأح��م��د ب��ن را���ص��د للتعليم  م��در���ص��ة 
االأ�صا�صي احللقة االأوىل بنني حيث 
الطالب  تعريف  الور�صة  خالل  مت 
على اأهمية القراءة واأهمية الكتاب 
مل�صادر  االأول  امل���رج���ع  ي��ع��د  ال����ذي 
ذل��ك تنفيذ  ت��اله��ا بعد  امل��ع��ل��وم��ات 
ع���دد م��ن ور����س امل��ط��ال��ع��ة للطالب 

ب��ه��دف غ��ر���س اأه��م��ي��ة ال����ق����راءة يف 
نفو�س االجيال اجلديدة ملا لها من 
تعلم مهارات متنوعة  دور كبري يف 
األ���ف���اظ ج���دي���دة كما  وم����ف����ردات و 
ن�صر  يف  ال��ور���س  ه��ذه  مثل  ت�صاهم 
املجتمع  اأف��راد  الثقايف لدى  الوعي 
و  الوطنية  الهوية  على  واملحافظة 

تعزيز مقوماتها .
الثقافة  وزارة  م��رك��ز  ن��ظ��م  ف��ي��م��ا 
وتنمية املعرفة براأ�س اخليمة على 
من  العديد  املا�صي  االأ�صبوع  م��دار 
ال��ور���س واالأن�����ص��ط��ة امل��ت��ن��وع��ة التي 
ال�صحي  ال��وع��ي  تعزيز  يف  ت�صاهم 
وال�صالمة املهنية للموظفني مبقر 
ق�صم  م��ع  بالتن�صيق  وذل���ك  امل��رك��ز، 
ملنطقة  التابع  املجتمعية  امل��ب��ادرات 
فيها  ���ص��ارك  الطبية  اخليمة  راأ����س 
واملتعاملني  امل���وظ���ف���ني  م���ن  ع����دد 
حيث �صملت االأن�صطة فح�س طبي، 

االإ�صعافات  ع��ن  تثقيفية  وور����ص���ة 
امل���رك���ز ور�صة  االول����ي����ة، ك��م��ا ن��ظ��م 
اال�صتخدام  ح��ول  اخ���رى  تعريفية 
االأمثل لطفايات احلريق، باالإ�صافة 
اإىل حما�صرة عن اأ�صا�صيات التعامل 
مع احلريق، واأخرياً تطبيق اإخالء 

وهمي داخل املركز.
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت م�����وزة �صامل 
ال�صحة  اأن  املركز  مدير  امل�صافري 
العمل  بيئة  يف  املهنية  وال�����ص��الم��ة 
امل�صتدامة  التنمية  اأ�صا�صيات  م��ن 
فاإننا نحر�س  لذلك  املوؤ�ص�صات؛  يف 
دائ���م���اً ع��ل��ى ال��ت��ع��اون م���ع اجلهات 
م�صتمر  ب�صكل  واملحلية  االحت��ادي��ة 
والفعاليات  وت���ط���وي���ر  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
االلتزام  باأهمية  للتعريف  الهادفة 
ال�صحة  واإج������������راءات  ب�����ص��ي��ا���ص��ات 

وال�صالمة املهنية.
واملعريف  الثقايف  املركز  نظم  فيما   

)يف  ع����ن����وان  حت����ت  دورة  مب�������ص���ايف 
موؤ�ص�صتنا م�صعف( على مدار يومني 
وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية 
���ص��ان��د ق���دم ال�����دورة ج��ا���ص��م اأحمد 
احلرمي حيث تناول يف اليوم االول 
اال�صتعداد  ي��ق��ّل��َل  كيف  ح��ول  ���ص��رح 
والقلق  اخل��وف  حجم  من  للكارثة 
الكوارث  ت�صببها  ال��ت��ي  واخل�����ص��ائ��ر 
ملواجهة  عمل  خطة  جتهز  واأهميُة 
اليوم  يف  ت���ن���اول  ف��ي��م��ا  ال�����ك�����وارث، 
التعامل  حول  مف�صل  �صرح  الثاين 
مع احلريق واأهمية املعرفة اجليدة 
عن احلرائق مل�صاعدتها على منعها 
كما قدم �صرح حول ا�صاليب اإطفاء 
منها  الرئي�صية  ال��ث��الث��ة  احل��ري��ق 
اإزالة املحروقات وقطع االأوك�صجني 
و اإزال���ة احل���رارة واأو���ص��ح احلرمي 
اأ�صد  م���ن  احل���ري���ق  ان  ل��ل��ح�����ص��ور 
احل�����������وادث خ�����ط�����ورة وال�����ت�����ي من 

�صخ�س  اأي  م��ع  حت���دث  اأن  امل��م��ك��ن 
متعددة  والأ���ص��ب��اب  االأ�صخا�س  م��ن 
قد  اأو  االأحيان  بع�س  يف  كاالإهمال 
غري  حل��وادث  نتيجة  اأي�صاً  يحدث 

متعمدة ك� التما�س كهربائي.
ك���م���ا ن���ظ���م امل����رك����ز ب���ال���ت���ع���اون مع 
م����ب����ارك حمبوب  امل����ب����دع  امل�������ص���ور 
التي  ال�صيارات  ت�صوير  ف��ن  ور���ص��ة 
ت�صمنت �صرحاً مب�صطاً عن مبادئ 
االإ�صاءة  واأن��واع  ال�صوئي  الت�صوير 
الكامريات  اأن����واع  اخ��ت��ي��ار  وكيفية 
اأهم  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  وال���ع���د����ص���ات، 
التكوين  مثل  ال�صورة  يف  العنا�صر 
وال�������زاوي�������ة واالإ���������ص��������اءة واحل������دة 
ال�صائعة  واالأخ����ط����اء  وال��ب�����ص��اط��ة 
ال�صيد  وبادر  امل�صور،  يرتكبها  التي 
�صيارته  بتقدمي  اليماحي  م��ب��ارك 
عمل  الإق���ام���ة  وذل����ك  الكال�صيكية 
تعريف  ب���ه���دف  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ط��ب��ي��ق��ي 
الت�صوير  ب��اأ���ص��ا���ص��ي��ات  امل�����ص��ارك��ني 
وكيفية  ق���واع���ده  واأه�����م  ال�����ص��وئ��ي 
ت���ط���وي���ر م����ه����ارات����ه����م واك���ت�������ص���اف 
الت�صوير  جم�����ال  يف  م���واه���ب���ه���م 
ال�������ص���وئ���ي واإك�������ص���اب���ه���م امل����ه����ارات 
التقاط  يف  ال�����الزم�����ة  امل���ت���ق���دم���ة 
ال��ت��ع��ام��ل معها،  ال�����ص��ورة وك��ي��ف��ي��ة 
االإمكانات  تطوير  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
الطابع  ذات  ���ص��ورة  ال��ت��ق��اط  ع��ل��ى 
ال��ور���ص��ة القت  اجل��م��ايل ح��ي��ث ان 

ا�صتح�صان امل�صاركني.
وحت���ت ع���ن���وان )���ص��ن��اع��ة االب�����داع( 
فئة  ا�صتهدفت  ور���ص��ة  امل��رك��ز  نظم 
امل��وه��وب��ني و تناولت  ال�����ص��ب��اب م��ن 
�صناعة  فن  وحتليل  �صرح  الور�صة 
االإبداع ، يف حماولة خللق جيل من 

املبدعني يف جميع املجاالت .

الوطني الحتادي يجري مباحثات مع رئي�سة جلنة �سبه اجلزيرة العربية يف الربملان الأوروبي
•• بروك�صل-وام:

ال��وط��ن��ي االحت���ادي  ع��ق��د وف���د املجل�س 
ب��رئ��ا���ص��ة ���ص��ع��ادة ع��ب��د ال��ع��زي��ز ع��ب��د اهلل 
الزعابي النائب الثاين لرئي�س املجل�س 
بروك�صل  االأوروب������ي يف  ال���رمل���ان  مب��ق��ر 
ام�س جل�صة مباحثات ر�صمية مع معايل 
�صبه  جلنة  رئي�صة  م���اري  األ��ي��و  مي�صال 

اجلزيرة العربية يف الرملان االأوروبي.
تعزيز  �صبل  بحث  على  اجلل�صة  رك���زت 
ع�����الق�����ات ال����ت����ع����اون وال���������ص����راك����ة بني 
واأكدت  امل��ج��االت  خمتلف  يف  اجل��ان��ب��ني 
اأه��م��ي��ة دع����م احل������وار امل�����ص��رك حيال 
خمتلف الق�صايا ذات االهتمام امل�صرك 
يف ظل التطورات واالأزمات التي تعاين 

منها منطقة ال�صرق االأو�صط والعامل.
�صم وفد املجل�س يف ع�صويته �صعادة كل 
والدكتور  الغفلي،  اهلل  عبد  حمد  م��ن 
الرميثي،  �صالح  و�صعيد  املطوع،  �صعيد 
وعزة �صليمان بن �صليمان، ومطر �صهيل 

الظاهري.
�صبل  بحث  اأي�صا  اجلل�صة  خ��الل  ج��رى 
وال�صراكة  ال���ت���ع���اون  ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز 
ال��ق��ائ��م��ة ب���ني دول�����ة االإم���������ارات ودول 
االحتاد االأوروبي يف املجاالت ال�صيا�صية 
والثقافية  واالق��ت�����ص��ادي��ة  وال��ت��ج��اري��ة 
التنمية  جم������االت  ويف  وال�������ص���ي���اح���ي���ة 
وا�صت�صراف  واالب����ت����ك����ار  امل�������ص���ت���دام���ة 
اأهمية  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  م���ع  امل�����ص��ت��ق��ب��ل، 
والنهو�س  الرملانية  العالقات  تطوير 
ي��ح��ق��ق تطلعات  وت��ط��وي��ره��ا مب���ا  ب��ه��ا 

واآمال قيادات و�صعوب اجلانبني.
موا�صلة  اأهمية  على  اجل��ان��ب��ان  وات��ف��ق 
والزيارات  والت�صاور  والتن�صيق  احل��وار 
املتبادلة مبا يحقق اأف�صل النتائج التي 
ت�صهده  ال��ذي  امللحوظ  التطور  تواكب 
دولة  ب��ني  القائمة  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
االإم������ارات ودول االحت����اد االأوروب������ي ال 
�صيما على �صعيد ا�صتثمار الدبلوما�صية 
ال��رمل��ان��ي��ة مل���ا ل��ه��ا م���ن اأه��م��ي��ة يف دعم 
ت�صهيل  ويف  احل��ك��وم��ات  ع��م��ل  وت��ع��زي��ز 

التوا�صل يف العديد من القطاعات.
ع�������ددا من  ا����ص���ت���ع���ر����س اجل����ان����ب����ان  و 
امل���و����ص���وع���ات م���ن اأه���م���ه���ا ال��ت��ن��وي��ع يف 
املناخي  والتغري  واال�صتدامة  االقت�صاد 
وا�صراتيجية جمل�س االإمارات للتوازن 
ب��ني اجلن�صني، وري����ادة دول���ة االإم����ارات 
وامل�صاعدات  وال�صباب،  امل���راأة  متكني  يف 

االإمارات  دولة  تقدمها  التي  االإن�صانية 
ال �صيما لالجئني.

رحبت  امل���ب���اح���ث���ات  ج��ل�����ص��ة  ب���داي���ة  ويف 
معايل مي�صال األيو ماري بوفد املجل�س 
الوطني االحتادي يف الرملان االأوروبي، 
موؤكدة اأهمية التوا�صل والت�صاور وبحث 
الوطني  املجل�س  بني  الق�صايا  خمتلف 
االحتادي وجلنة �صبه اجلزيرة العربية 
يف ال���رمل���ان االأوروب��������ي، م��ث��م��ن��ة ال���دور 
الوطني  املجل�س  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي  امل��ه��م 
خمتلف  تفعيل  �صعيد  على  االحت����ادي 
م����ع دول االحت�����اد  ال���ت���ع���اون  ع����الق����ات 
االأوروب�������ي واأك�����دت اأن دول����ة االإم�����ارات 
تعتر �صريكا ا�صراتيجيا ومهما لدول 
االحت���اد االأوروب����ي يف جم��االت التنمية 
امل�صتدامة واالقت�صاد والبيئة واالبتكار 

ومكافحة االإرهاب والتطرف.
و اأ�صارت اإىل متانة عالقات التعاون مع 
دولة االم��ارات وو�صفتها باأنها عالقات 
اأن دول  م��وؤك��دة   ... وت��اري��خ��ي��ة  مم��ت��دة 
االحت����اد االأوروب������ي ت��دع��م ج��ه��ود دولة 
الكويت يف اإيجاد حل دبلوما�صي لالأزمة 

مع قطر وبدون اأي تدخل خارجي.
ون��وه��ت ب���دور دول���ة االإم�����ارات امل��ه��م يف 
جم����ال م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ط��رف واالإره������اب 
م���ن اجلهد  امل���زي���د  ه���ن���اك  اأن  م���وؤك���دة 
يف  امل�صاركة  ال��دول  جميع  من  املطلوب 
للق�صاء  وال��ت��ط��رف  االإره����اب  مكافحة 
اأهمية  اإىل  واأ���ص��ارت  نهائي  ب�صكل  عليه 
ت��وث��ي��ق ع��الق��ات ال�����ص��داق��ة وال��ث��ق��ة مع 

خمتلف دول العامل.
الزعابي  العزيز  بدوره نقل �صعادة عبد 
القبي�صي  اأم��ل  الدكتورة  معايل  حتيات 
رئ��ي�����ص��ة امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت�����ادي 
رئي�س  مع  االجتماع  هذا  اأهمية  موؤكدا 
واأع�صاء جلنة �صبه اجلزيرة العربية يف 
الرملان االأوروب���ي وال��ذي يوفر فر�صة 
احلوار  ودع���م  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  ثمينة 

امل�صرك.
نلتقي  اأن  الطالع  ح�صن  مل��ن  اإن���ه  وق���ال 
بعد احتفال العامل منذ اأيام قالئل بيوم 
ال�صالم العاملي الذي ميثل اأحد اأهداف 
عملنا امل�صرك، ويج�صد املبادئ والقيم 
االإن�صانية التي تت�صاركها دولة االمارات 

العربية املتحدة مع دولكم ال�صديقة.
العديد  ملناق�صة  اليوم  نلتقي   : واأ�صاف 
تهمنا  التي  واملو�صوعات  الق�صايا  من 
ال���ع���الق���ات  م���ق���دم���ت���ه���ا  ويف  ج���م���ي���ع���ا، 

امل�صركة و�صبل تطويرها وتعزيزها مبا 
�صعوبنا جميعا، ف�صال  ينا�صب تطلعات 
ع���ن ب��ح��ث ال���ت���ط���ورات ال���ت���ي مت���ر بها 
الق�صايا واالأزمات التي تعانيها منطقة 
ال�صرق االأو�صط والعامل مو�صحا اأن ما 
حت��ق��ق ع��ل��ى �صعيد م��ك��اف��ح��ة االإره����اب 
واقراب هزمية تنظيم داع�س ع�صكريا 
و���ص��وري��ا، ميثل  ال��ع��راق  كامل يف  ب�صكل 
انت�صارا الإرادة اخلري والقيم االإن�صانية 
ت�صافر  اأه��م��ي��ة  ويعك�س  واحل�����ص��اري��ة، 
مكافحة  يف  وتعاونها  الدولية  اجلهود 
اأعداء االإن�صانية واالأدي��ان كافة .. ونود 
اأن هزمية  اإىل  ال�صدد  ه��ذا  االإ���ص��ارة يف 
التنظيمات االإرهابية ال تعني بال�صرورة 
هزمية الفكر االإرهابي واندحاره، االأمر 
والعمل  اليقظة  ا�صتمرار  يتطلب  الذي 
ا�صتئ�صال  اأجل  من  اجلماعي  التعاوين 
���ص��اأف��ة ه����ذه ال���ظ���اه���رة ال��ب��غ��ي�����ص��ة من 

العامل.
واأكد اأن دولة االمارات العربية املتحدة 
ت����ويل اه��ت��م��ام��ا ك���ب���ريا ب���امل���ب���ادئ التي 
واأكدت  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  منها  ينطلق 
بحقوق  ال��ع��م��ي��ق  ال���ت���زام���ه���ا  ال����دول����ة 
وال�صباب،  امل��������راأة  ومت���ك���ني  االن�������ص���ان 
وحققت تقدما نوعيا يحظى باالإعجاب 
وال���ت���ق���دي���ر ع��ل��ى ه����ذا ال�����ص��ع��ي��د، كما 
انعك�س اهتمام االمارات بتوظيف املوارد 
امل���وؤ����ص���رات التي  مل�����ص��ل��ح��ة االإن�������ص���ان يف 
تر�صدها التقارير الدولية املتخ�ص�صة، 
حيث حققت االإم��ارات مراتب متقدمة 
تقي�س  التي  املوؤ�صرات  عامليا يف خمتلف 
واملالية  احل��ك��وم��ي��ة  االأن���ظ���م���ة  ك���ف���اءة 
الب�صرية  وال��ت��ن��م��ي��ة  واالق���ت�������ص���ادي���ة 
االأعمال  و�صهولة  االب��ت��ك��ار  وم��وؤ���ص��رات 
االأ�صواق  وكفاءة  االقت�صادية  واحلرية 
ال�صعب باحلكومة، ومدى توفري  وثقة 
والبنية  وال�����ص��ح��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  خ���دم���ات 
احلقوق  ك��ل  و���ص��ون  وك��ف��ال��ة  التحتية 
الدولية  امل��واث��ي��ق  يف  ع��ل��ي��ه��ا  امل��ت��ع��ارف 
اأي�صا  ب��ل  ل��ل��م��واط��ن��ني ف��ح�����ص��ب،  ل��ي�����س 
على  تقيم  جن�صية  م��ائ��ت��ي  م��ن  الأك���ر 
يوؤهلها الأن ت�صبح  االإم���ارات، ما  اأر���س 
تناف�صية  االأك�����ر  ال��ع�����ص��ر  ال�����دول  م���ن 
عامليا والتمتع بقدرات تناف�صية توؤهلها 
االقت�صادات  �صمن  تكون  الأن  للتطلع 
واالن�صمام  ت��ق��دم��ا،  االأك�����ر  ال��ع��امل��ي��ة 
لقائمة اأف�صل 10 اقت�صادات يف العامل 

بحلول عام 2021.

االإم�����ارات  دول���ة  اإن���ا نعي�س يف   : ق���ال  و 
ه���ذا ال���ع���ام حت���ت ���ص��ع��ار ع���ام اخل���ري يف 
ت���وج���ه ي�����ص��ت��ه��دف ت��ع��زي��ز ق��ي��م اخلري 
وال���ع���ط���اء ال��ت��ي ت��اأ���ص�����ص��ت ع��ل��ي��ه��ا دولة 
االمارات راعية لل�صالم ورمزا للت�صامح 
للثقافات  وملتقى  االإن�صاين  والتعاي�س 
واجبا  علينا  ب��اأن  ون�صعر  واحل�����ص��ارات، 
ور�����ص����ال����ة ت��ت��م��ث��ل يف ����ص���ن���اع���ة االأم�����ل 
امللهم  ال���ن���م���وذج  وب���ن���اء  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا،  يف 
الرخاء  وحتقيق  التنمية  يف  لالآخرين 
واالزدهار لل�صعوب، ومبا يجذب ال�صباب 
ومينحهم طاقة اإيجابية ونظرة تفاوؤلية 
االم���ارات  احتلت  ول���ذا  امل�صتقبل،  نحو 
ال�صابقة  ال�صنوات  االأوىل خالل  املرتبة 
باعتبارها الدولة االأكر تف�صيال لدى 
ال�صباب العربي لالإقامة والعي�س فيها، 
2017 يف  ع��ام  االم����ارات يف  كما حلت 
العامل  دول  اأف�����ص��ل  ب��ني  متقدم  م��رك��ز 
موؤ�صر  بح�صب  فيها  للحياة  املف�صلة 
وتقدمت   2017 ان�����ص��اي��در  اك�����ص��ب��ات 
 14 اجل��اري  للعام  املوؤ�صر  على  الدولة 
م���رك���زا، ح��ي��ث ح�����ص��ل��ت ع��ل��ى الرتيب 
العام للموؤ�صر،  الرتيب  يف  عامليا   26
ويف ال���وق���ت ن��ف�����ص��ه ح�����ص��ل��ت االإم������ارات 
ع��ل��ى امل���رك���ز ال��ث��ام��ن ع�����ص��ر ع��امل��ي��ا من 
ح��ي��ث ج����ودة احل���ي���اة، وامل���رك���ز احل���ادي 
والع�صرين من حيث �صهولة اال�صتقرار، 
وامل���رك���ز ال��ث��ام��ن وال��ث��الث��ني م��ن حيث 

تف�صيل العمل فيها.
اال�صتعرا�س  خ���الل  م��ن  اإن����ه  واأ����ص���اف 
دولتنا  م��ا حتققه  ع��ل��ى  ن��وؤك��د  ال�����ص��اب��ق 
ال�صعيد  ع���ل���ى  وت�����ط�����ور  ت����ق����دم  م�����ن 
ال��ت��ن��م��وي و���ص��ن��وا���ص��ل ال��ع��م��ل م��ن اأجل 
التي  اأح���الم���ن���ا وط��م��وح��ات��ن��ا  حت��ق��ي��ق 
االآن  م��ن  ن�صتعد  فنحن  ل��ه��ا  �صقف  ال 
نفط  برميل  اآخ��ر  بت�صدير  لالحتفال 
باالعتماد على برامج و�صيا�صات التنويع 
االقت�صادي، ون�صعى جادين ال�صت�صراف 
م�صتدام  اق���ت�������ص���اد  وب����ن����اء  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 

لالأجيال القادمة.
الثاين  ال��ع��ادي  االن��ع��ق��اد  دور  اأن  واأك����د 
ع�صر  ال�صاد�س  الت�صريعي  الف�صل  م��ن 
ال���وط���ن���ي االحت��������ادي كان  امل��ج��ل�����س  يف 
للمرة  مت  حيث  ت��اري��خ��ه،  يف  ا�صتثنائيا 
برملانية  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة  اع��ت��م��اد  االأوىل 
�صمت   ،2021  �  2016 ل����الأع����وام 
دور  لتطوير  توؤ�ص�س  طموحة  اأه��داف��ا 
للدورين  مم��ار���ص��ت��ه  وت��ف��ع��ي��ل  امل��ج��ل�����س 

ال��رق��اب��ي وال��ت�����ص��ري��ع��ي ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
الدور اخلا�س بالدبلوما�صية الرملانية 
وجرى الركيز على تطوير اأطر واآليات 
ال��ت��ع��اون واحل����وار م��ع ب��رمل��ان��ات العامل 
املا�صي  ال�����دور  امل��ج��ل�����س خ����الل  وجن����ح 
ب��ال��ف��ع��ل يف حت��ق��ي��ق ن��ق��ل��ه ن��وع��ي��ة على 
�صعيد العالقات بني املجل�س وبرملانات 

الدول ال�صديقة وال�صقيقة.
وق��ال : �صمن ه��ذا االإط���ار، نتطلع الأن 
اأكر عمقا يف  لنا كرملانيني دور  يكون 
� االأوروبية،  تعزيز العالقات االإماراتية 
امل�صالح  ح��ج��م  ت��ن��ام��ي  ظ��ل  يف  ال�صيما 
االأمر  ودول���ن���ا،  �صعوبنا  ب��ني  امل�����ص��رك��ة 
ال������ذي ي���ف���ر����س ع��ل��ي��ن��ا ال�����ص��ع��ي اجل����اد 
للبحث عن اآليات و�صبل مبتكرة لتعزيز 
يتوافق  مب��ا  وتدعيمه  القائم  ال��ت��ع��اون 
وطموحاتها،  ال�����ص��ع��وب  ت��ط��ل��ع��ات  م���ع 
وننظر باهتمام �صديد اإىل لقائنا هنا يف 
ميكن  مهمة  حمطة  باعتباره  بروك�صل 
لتحقيق  ث��م��ي��ن��ة  ف��ر���ص��ا  ل��ن��ا  ت��وف��ر  اأن 
تقدم على �صعيد العالقات امل�صركة يف 
خمتلف املجاالت، كما نتطلع اإىل تكرار 
من  امل�صتقبل  يف  امل�صركة  اجتماعاتنا 
والتن�صيق  والتعاون  احلوار  تعزيز  اأجل 

الرملاين امل�صرك .
بدورهم اأكد اأع�صاء جلنة �صبه اجلزيرة 
اأن دولة  االأوروب���ي  ال��رمل��ان  العربية يف 
ا�صراتيجيا  ���ص��ري��ك��ا  تعتر  االإم������ارات 
مهما يف املنطقة، م�صريين اإىل اأن دولة 
االإم���ارات تعتر رائ��دة يف جمال حقوق 
التجارية  ال��ع��الق��ات  منوهني  االن�����ص��ان 
االأوروب����������ي ودول�����ة  ب����ني دول االحت�������اد 
االإم������ارات تعتر  دول���ة  اأن  و  االإم������ارات 
لال�صتثمارات  ج��ذب��ا  ال����دول  اأك���ر  م��ن 
االأجنبية، وبلغت ن�صبة اال�صتثمارات يف 
%8.2 يف �صنة  دول��ة االإم���ارات و�صلت 

.  2016
وجرى حوار مو�صع بني اأع�صاء املجل�س 
اللجنة  واأع�������ص���اء  االحت������ادي  ال��وط��ن��ي 
االإرهاب  مكافحة  مو�صوع  اإىل  تطرق 
واأهمية  االإم��ارات  والتطرف ودور دولة 
ال���ت���ع���اون م���ع دول االحت�����اد االأوروب������ي 
دولة  ودور  امل��ت��ط��رف  ال��ف��ك��ر  مل��واج��ه��ة 
بقيادة  ال��ع��رب��ي  التحالف  يف  االإم�����ارات 
اليمن،  يف  ال�صرعية  الإع���ادة  ال�صعودية 
وق�صية اجلزر االإماراتية الثالث طنب 
واأبومو�صى  ال�صغرى  وط��ن��ب  ال��ك��رى 
املحتلة من قبل ايران، وتدخالت اإيران 

االأو���ص��اع يف  املنطقة، وتطورات  دول  يف 
�صوريا والعراق واليمن، واالأزمات التي 
ق��ط��ر، وما  �صيما  امل��ن��ط��ق��ة ال  ب��ه��ا  مت��ر 

يتعر�س له الروهينجا يف ميامنار.
واأكد اأع�صاء املجل�س الوطني االحتادي 
اأن دول����ة االإم������ارات يف م��ق��دم��ة ال���دول 
ال��ت��ي ط��ال��ب��ت ب�����ص��رورة ات��خ��اذ موقف 
اأمم��ي ودويل عاجل وح��ازم الإيجاد حل 
اإن�صاين و�صيا�صي يحمي االأقلية امل�صلمة 
اأعمال  م���ن  م���ي���امن���ار  يف  ال��روه��ي��ن��ج��ا 
اجلماعي  وال��ع��ق��اب  والت�صريد  العنف 

التي تتعر�س لها.
اأن املراأة االإماراتية ت�صغل  اأ�صاروا اإىل  و 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  ق���ي���ادي���ة  اأدوارا 
التوجه  وت��ن��ف��ي��ذ  حت��دي��د  يف  وت�����ص��اع��د 
خمتلف  يف  ل���ل���ب���الد  اال����ص���رات���ي���ج���ي 
واملجتمعية،  احل��ك��وم��ي��ة  ال���ق���ط���اع���ات 
وت��وؤم��ن ال��دول��ة ب���اأن امل����راأة ق���وة هائلة 
ت�صتطيع تغيري املجتمع واحداث حتول 
عن  التحديات  على  والتغلب  احلياة  يف 
وا�صت�صراف  واالأم����ل  ال��ت�����ص��ام��ح  ط��ري��ق 
الكراهية  ث��ق��اف��ة  واج��ت��ث��اث  امل�صتقبل، 
واالره������اب وال��ت��ط��رف م��ن خ���الل بناء 
ج���ي���ل واع�������د، ي�����ص��ع��ب اخ���ت���ط���اف���ه من 
ال���ط���ري���ق ال�����ص��ل��ي��م ال������ذي ي��ب��ن��ي على 
ا�صا�س من التعاون وامل�صاركة والتعاي�س 

والت�صامح.
و اأكد اأع�صاء املجل�س اأن دولة االمارات 
يف  العربية  ال���دول  ع��ام  ك��ل  يف  تت�صدر 
جم����ال امل�������ص���اواة ب���ني اجل��ن�����ص��ني وفقا 
برنامج  عن  ال�صادر  ال�صنوي  للموؤ�صر 
امل��ت��ح��دة االإمن���ائ���ي، واح��ت��ل��ت يف  االأمم 
العاملي  االق���ت�������ص���ادي  امل��ن��ت��دى  ت��ق��ري��ر 
بني  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ف��ج��وة  ب�����ص��اأن   2016
ال��ع��امل من  امل��رات��ب يف  اأع��ل��ى  اجلن�صني 

حيث امل�صاواة بني اجلن�صني فيما يتعلق 
والكتابة  ب���ال���ق���راءة  االإمل������ام  مب���ع���دالت 
الثانوي  التعليم  مرحلتي  يف  وامل�صاركة 
والعايل وتلتحق ما يقارب ن�صبة 97% 
من طالبات الثانوية بالتعليم اجلامعي، 
وت�صكل املراأة ن�صبة %70 من خريجي 

اجلامعات.
اأن دولة  امل��ج��ل�����س ع��ل��ى  اأع�����ص��اء  و���ص��دد 
اأن�صاأت  التي  ال��دول  اأوىل  االإم���ارات من 
م���راك���ز مل��ح��ارب��ة االإره�������اب ف��ك��ري��ا من 
خالل مركزي �صواب وهداية والهدف 
االإرهابي  ال��ف��ك��ر  ا���ص��ت��ئ�����ص��ال  ذل���ك  م��ن 
القادمة  لالأجيال  االأفكار  انتقال  ومنع 
العالقات  قطع  �صبب  اأن  مو�صحني   ..
م��ع ق��ط��ر دع��م��ه��ا ل��دع��م ه���ذا االإره����اب 
الفكري على الرغم من توقيع العديد 

من االتفاقيات.
يف  االم���ارات  دور  اإىل  االأع�صاء  وتطرق 
ناجح  تنموي  ب��ن��اء من���وذج  اإىل  ال��دع��وة 
والبدائل  احللول  ويقدم  االأم��ل  ي�صنع 
امل�صتقبل  ع��ن  الباحث  لل�صباب  امللهمة 
اال�صراتيجية  و  ب��رم��ت��ه��ا  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
التي  امل�صتقبل  ال���ص��ت�����ص��راف  ال��وط��ن��ي��ة 
ت�صمل بناء مناذج م�صتقبلية للقطاعات 
واالجتماعية  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال�����ص��ح��ي��ة 
اقت�صاد  وب���ن���اء  وال��ب��ي��ئ��ي��ة،  وال��ت��ن��م��وي��ة 
باالإ�صافة لبناء قدرات وطنية  م�صتدام 

يف جمال ا�صت�صراف امل�صتقبل.
امل��ج��ل�����س م���ن اخلطر  اأع�������ص���اء  و ح����ذر 
االإي�����������راين ال����ن����اج����م ع����ن امل���م���ار����ص���ات 
االأيديولوجي  ال��ط��اب��ع  ذات  التو�صعية 
وت����ه����دي����د ب����رن����ام����ج اإي�����������ران ال����ن����ووي 
وال�صواريخ البالي�صتية الأمن وا�صتقرار 
اخلليج، ومن التدخل االإيراين يف اليمن 

والعراق و�صوريا، وعالقتها باالإرهاب.

اإي��ران للجزر  اإىل احتالل  واأ�صار الوفد 
اإدراج  اأهمية  موؤكدا  الثالث  االإماراتية 
على  املحتلة  االإم��ارات��ي��ة  اجل���زر  ق�صية 
اأج��ن��دة اأي ح���وار م�����ص��رك ب��ني اأوروب����ا 
الق�صية  ت�����ص��وي��ة  اأج������ل  م����ن  واإي���������ران 
منطقة  يف  واال�صتقرار  االأم��ن  وحتقيق 
مو�صوع  اأن  على  و�صدد  العربي  اخلليج 
اح����ت����الل اجل������زر ق�����ص��ي��ة وط���ن���ي���ة ذات 

اأولوية ق�صوى لدى دولة االمارات.
التي  االإج���������راءات  اأن  ال���وف���د  واع���ت���ر 
املقاطعة لقطر  االأرب��ع  ال��دول  اتخذتها 
وفقا  ح�صارا  ولي�صت  مقاطعة  مبثابة 
للقانون الدويل وتندرج �صمن احلقوق 
اأمنها  ع��ن  ال��دف��اع  يف  ل��ل��دول  ال�صيادية 
التهديد  م�صادر  مواجهة  يف  الوطني 
اخل��ارج��ي��ة، م��وؤك��دا اأن دول���ة االإم����ارات 
ت��ق��در ج��ه��ود ال��و���ص��اط��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة واأن 
امل�صار الدبلوما�صي هو الطريق الوحيد 
االأزم�����ة مع  ه���ذه  ق��دم��ا حل���ل  للم�صي 
االإم��ارات ودعمها ملنظومة  التزام دول��ة 
جمل�س التعاون اخلليجي وعدم اللجوء 
وتغليب  االأزم����ات  ت�صوية  يف  ال��ق��وة  اإىل 
دولة  اأن  اإىل  الوفد  واأ�صار  احل��وار.  لغة 
التحالف  ق����وات  يف  ت�����ص��ارك  االإم������ارات 
العربي الإعادة ال�صرعية يف اليمن بهدف 
اليمن،  يف  ال��د���ص��ت��وري��ة  ال�صرعية  دع��م 
اليمن، مما  االي��راين يف  التدخل  ومنع 
يهدد امن وا�صتقرار املنطقة، والت�صدي 
جتربة  ا�صتن�صاخ  ب�صاأن  اإي���ران  خلطط 
حزب اهلل اللبناين يف اليمن عن طريق 
ت��ع��د منوذجا  ال���ت���ي  ج��م��اع��ة احل���وث���ي 
م����ك����ررا م����ن احل������زب وح���م���اي���ة االأم�����ن 
ال��ت��ع��اون لدول  ل���دول جمل�س  ال��ق��وم��ي 
وتغول  انت�صار  وم��ن��ع  ال��ع��رب��ي،  اخلليج 

التنظيمات االإرهابية يف اليمن.

•• ال�صارقة-الفجر:

مدير  النعيمي  جم��ول  حميد  الدكتور  االأ�صتاذ  �صعادة  ا�صتقبل 
�صيان  �صراج ممثل جامعة  يو�صف  الروفي�صور  ال�صارقة  جامعة 
ال�����ص��رق��ي��ة يف ج��ام��ع��ة �صيان  ال��درا���ص��ات  ال��دول��ي��ة وع��م��ي��د كلية 
التوجيه  جلنة  وع�صو  ال�صعبية  ال�صني  جمهورية  يف  الدولية 
ال�صينية،  التعليم  ب����وزارة  االأجنبية  ال��ل��غ��ات  لتعليم  واالإر����ص���اد 
بح�صور الدكتور �صالح طاهر احلاج نائب مدير جامعة ال�صارقة 

ل�صوؤون املجتمع.
خالل اللقاء رحب مدير اجلامعة بال�صيف واأعرب عن �صعادته 
الدولية،  �صيان  جامعة  م��ع  ال��ت��ع��اون  اأن���واع  مبختلف  وترحيبه 
ك���رى جامعات  ال�����ص��ارق��ة ب�صفتها  ع��ن ج��ام��ع��ة  ن��ب��ذة  وع��ر���س 

الدولة من حيث عدد الطلبة والرامج التي تطرحها، واأ�صاف 
اأن جامعة ال�صارقة تنمو ب�صكل تقني ومدرو�س ومت�صارع، ولديها 
الناطقني بها، واأكد  املهني للغة العربية لغري  خراء للتدري�س 
�صعادته باأنه �صيتم ُت�صخر كل اجلهود لدعم م�صروع اإن�صاء ق�صم 

للغة العربية يف جامعة �صيان الدولية.
للغة  ق�صم  الإن�صاء  النهائية  اللم�صات  لو�صع  الزيارة  هذه  تاأتي 
العربية يف جامعة �صيان ال�صينية، والذي �صيكون االأول من نوعه 
الق�صم  �صتدعم  ال�صارقة، حيث  اإ�صراف جامعة  ال�صني، حتت  يف 
باأع�صاء الهيئة التدري�صية واملناهج، وقد بداأ التخطيط الإن�صاء 
اجلامعتان  وقعت  اأن  منذ  �صيان  جامعة  يف  العربية  للغة  ق�صم 
جامعة  واأتبعت  االأكادميية،  املجاالت  خمتلف  يف  تعاون  اتفاقية 
ال�صارقة ذلك بزيارة جلامعة �صيان الدولية بوفد تراأ�صه الدكتور 

البلوي  حممد  �صالمة  الدكتور  واالأ���ص��ت��اذ  احل��اج  طاهر  �صالح 
العلوم  لتاريخ  الدولية  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  مدير  باأعمال  القائم 

عند العرب وامل�صلمني.
اأي�صا مناق�صة رفع كفاءة جمموعة من طلبة  ومت خالل اللقاء 
لتعلم  ال�صارقة  جامعة  اإىل  ابتعاثهم  خ��الل  من  �صيان  جامعة 
اللغة العربية يف مركز التعليم امل�صتمر والتطوير املهني بجامعة 

ال�صارقة ملدة عام.
من جانبه، اأعرب الروفي�صور يو�صف �صراج عن �صعادته بوجوده 
يف جامعة ال�صارقة، و�صكر ح�صن اال�صتقبال وال�صيافة، واأ�صاف 
العربية  الثقافة  ال�صعبية تطمح يف تعزيز  ال�صني  اأن جمهورية 
يف  العربية  اللغة  تدري�س  الإدخ���ال  توجهت  ول��ذل��ك  ال�صني،  يف 

املدار�س من املرحلة االبتدائية حتى املرحلة الثانوية.

جامعة ال�سارقة تن�سيء وت�سرف على ق�سم لتدري�ض اللغة العربية بجامعة �سينية دولية

وفد من الداخلية ينظم ور�سة عمل 
ملوظفي مطار حيدر علييف يف اأذربيجان 

•• باكو -وام:

نظم وفد من وزارة الداخلية خالل زيارة الأذربيجان ور�صة عمل ملوظفي 
اجلوية  اخلطوط  موظفي  مب�صاركة  وذل��ك  ال��دويل  علييف  حيدر  مطار 
الطريان وهيئة اجلمارك احلكومية وخدمة احلدود  اأمن  واإدارة  االأذري��ة 

احلكومية يف اأذربيجان.
مو�صوعات  باكو  العا�صمة  يف  فعالياتها  ج��رت  التي  العمل  ور�صة  تناولت 

تتعلق باأمن املطارات والثقافة االإماراتية وتاريخ دولة االإمارات .
و �صم وفد الدولة خالل الزيارة خم�صة متخ�ص�صني يف هذا املجال.

االإبداع وال�شعادة والتثقيف وعام اخلري: 

اأبرز فعاليات وزارة الثقافة باأم القيوين وم�سايف وراأ�ض اخليمة 

فقدان جواز �سفرت
لينا   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�صوريا    ، رح������ال  ف��ي�����ص��ل 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )010111124( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 050/8798642

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / حممد ر�صاد 
حامد ح�صن احلويف ، م�صر 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )16937069( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 055/6622533

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/58  ا�سكالت مدنية
مو�صوع الق�صية اإ�صكال يف التنفيذ رقم:2017/364 تنفيذ مدين

 لوقف االجراءات التنفيذية
طالب االإعالن:م�صت�صكل:حممد هاين ق�صاب

املطلوب اعالنه:امل�صت�صكل �صده:1 عمر عبده قائد ، جمهول حمل االقامة
مو�صوع االعالن:

ال�صاعة:11:00 �س  امل��واف��ق:2017/10/3  الثالثاء  بانه قد حتددت جل�صة يوم  نعلنكم 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف اال�صكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�صورها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�صور �صي�صدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

قالت م�صادر اأمنية اإن مت�صددي تنظيم داع�س االإرهابي املتح�صنني 
غ��رب��ي ب��غ��داد ���ص��ن��وا اأك���ر ه��ج��وم ل��ه��م ع��ل��ى ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة منذ 
اأن يجروا على  �صهور االأربعاء فقتلوا �صبعة جنود على االأق��ل قبل 
الراجع. واأ�صافت اأن القتال قرب مدينة الرمادي عا�صمة حمافظة 
االأنبار ا�صتمر لعدة �صاعات بعدما هاجم املت�صددون القوات العراقية 

بال�صيارات امللغومة واملورتر واالأ�صلحة االآلية.
اإن  ع�صكريني  ق���ادة  ع��ن  نقال  ال��ع��راق��ي  الر�صمي  التلفزيون  وق���ال 
القوات العراقية ح�صلت على تعزيزات فقتلت 16 مت�صددا. واأ�صاف 

اأن الطائرات احلربية الحقت من فروا.
عن  اأ�صفر  الهجوم  اإن  فقالت  للقتلى  عددا  االأمنية  امل�صادر  واأوردت 
مقتل �صبعة جنود على االأقل واإ�صابة 16 ليكون بذلك اأكر هجوم 
منذ اأن انتزعت القوات احلكومية ال�صيطرة على الرمادي من داع�س 
وال تزال حرب ع�صابات حمدودة  يف دي�صمر كانون االأول 2015. 

تدور يف املنطقة.
وال يزال التنظيم املت�صدد ي�صيطر على جيوب من االأرا�صي �صمايل 
بغداد واحلويجة وقطاع من االأر�س عر احلدود ال�صورية العراقية 
و�صنت القوات العراقية هجمات هذا ال�صهر بدعم من حتالف دويل 

تقوده الواليات املتحدة.

ف�صاء  �صمن  ال�صارية  القواعد  تعديل  االوروبية  املفو�صية  عر�صت 
�صنغن وال�صماح باعادة فر�س رقابة على احلدود يف بع�س احلاالت 
ي�صكلها  التي  التهديدات  ملواجهة  �صنوات،  ث��الث  حتى  اال�صتثنائية 
يعاد  الف�صاء،  ه��ذا  يف  حاليا  ال�صارية  ال��ق��واع��د  وبح�صب  االره����اب. 
للنظام  خطري  تهديد  وج��ود  ح��ال  يف  احل���دود  على  الرقابة  فر�س 
العام او االمن يف بلد، على اال تتجاوز �صتة ا�صهر، اال انها قد متتد 
احلدود  على  الفو�صى  انت�صار  مثل  ا�صتثنائية  ح���االت  يف  ل�صنتني 
اخل��ارج��ي��ة ل��الحت��اد االوروب�����ي، ك��م��ا ح�صل خ���الل ال��ت��دف��ق الهائل 
للمهاجرين قبل �صنتني. وياأتي هذا االعالن للمفو�صية االوروبية 
قبل ب�صعة ا�صابيع من انتهاء اال�صتثناءات املوقتة التي منحت لعدد 
رقابة حلدودها يف  بعمليات  للقيام  واملانيا  فرن�صا  بينها  ال��دول  من 
منطقة حرية التنقل. وقال نائب رئي�س املفو�صية االوروبية فران�س 
االع�صاء  للدول  “�صي�صمح  ان��ه  بيان  يف  ج��اء  ما  ح�صب  تيمرمان�س 
بالت�صرف يف حال وجود و�صع ا�صتثنائي اي عندما تواجه تهديدات 
خطرية اال ان عليها مع ذلك ان تتحرك يف اطار اح��رام ال�صروط 
الدقيقة” املرعية. من جهته قال مفو�س �صوؤون الهجرة دميري�س 
على  املفرو�صة  االج����راءات  تعديل  ال��ي��وم  “نقرح  اف��رام��وب��ول��و���س 
الرقابة” القائمة يف عدد  �صنغن، وال نقرح متديد عمليات  حدود 

من الدول.

االأخرية  النظرة  اللقاء  اأم�س  طهران  و�صط  يف  غفري  جمع  احت�صد 
�صوريا،  داع�س يف  تنظيم  م�صلحو  قتله  اإي��راين  على جثمان متطوع 

والرحم عليه وفق ما اأظهرت �صور للتلفزيون االيراين.
االمام  �صاحة  يف  غفري  جمع  احت�صد  ال�صلطات  ل��دع��وة  وا�صتجابة 
بر�س  ف��ران�����س  وك��ال��ة  م�صور  اف���اد  م��ا  بح�صب  ال�صباح،  يف  احل�صني 
الذي متكن من الو�صول اىل ال�صاحة قبل ان مينع احلر�س الثوري 
الذي كان  لل�صاب  املوكب اجلنائزي  ال�صحافة االجنبية من تغطية 
التنظيم  م�صلحو  قطع  عندما  عمره  م��ن  والع�صرين  اخلام�صة  يف 

املتطرف راأ�صه.
وعند منت�صف النهار اظهرت م�صاهد التلفزيون االيراين ان احل�صد 
حيث  هكتار  عن  م�صاحتها  تزيد  التي  الدائرية  ال�صاحة  طاقة  فاق 
عر�س جثمان حم�صن حججي على من�صة بي�صاء وقد غطي النع�س 
اأكر  االإي��راين. وفا�س احل�صد ال�صخم وانت�صر على امتداد  بالعلم 

من ثالثة كيلومرات على جادتني توؤديان اىل ال�صاحة.
وكان الأ�صر حججي وقتله يف اآب اغ�صط�س 2017 وقع �صديد جدا يف 
ايران وحرك م�صاعر دعم �صعبي نادرة للتدخل الع�صكري االيراين يف 

�صوريا والعراق خ�صو�صا على مواقع التو�صل االجتماعي.

عوا�صم

بغداد

طهران

بروك�سل

ممثل مفو�سية الالجئني يف موريتانيا ينا�سد
 الدول العربية وال�سالمية م�ساعدة 54 األف لجئ

•• نواك�صوط-وام:

ل�صوؤون الالجئني يف موريتانيا نبيل عثمان  ال�صامي  املفو�س  نا�صد ممثل 
وامل�صاعدة  العون  واال�صالمية تقدمي  العربية  الدول  الدول خا�صة  جميع 
باالإعالميني  لقائه  خ��الل  عثمان  واأك��د  موريتانيا.  يف  الج��ئ  األ��ف   54 ل� 
�صمال  يف  املفو�صية  تنفذها  ميدانية  بجولة  يقومون  ال��ذي��ن  اخلليجني 
افريقيا..انه خالل ال�صنوات االربع املا�صية التي ق�صاها ممثال للمفو�س 
على  اطلع  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  الالجئني  ل�صوؤون  ال�صامي 
لق�صايا  اخلليجية  احل��ك��وم��ات  ق��ب��ل  م��ن  امل��ق��دم  االن�����ص��اين  ال��دع��م  قيمة 
الالجئني خا�صة ال�صوريني والعديد من االعمال االن�صانية االخرى. وقال 
اأن املفو�صية وجميع �صركائها تعاين من النق�س املادي الذي و�صل اىل اقل 
من %20 مما ي�صكل عبئا كبريا على املفو�صية يف تقدمي الدعم االن�صاين 
الف  ل�52  امل�صاعدة  توفر  املفو�صية  ان  واأ���ص��اف  موريتانيا.  يف  الالجئني 
2000 الج��ئ ح�صري  ول���  �صرق موريتانيا  الج��ئ يف خميم مبريا جنوب 
500 الجئ �صوري من خالل حت�صني احل�صول على  يف نواك�صوط منهم 
ال�صحة  مثل  اال�صا�صية  واخلدمات  ال��والدات  ت�صجيل  بينها  ومن  الوثائق 
والتعليم والفر�س االقت�صادية.. م�صريا اىل ان املفو�صية و�صركاوؤها تعمل 
على حماربة االمية يف خميم مبريا حيث تقوم بتقدمي دورات لتعليم القراءة 
والكتابة باأربع لغات كما يح�صل عدد من الالجئني وخ�صو�صا الفتيات على 
التعليم العايل ب�صبب حمدودية فر�س التعليم وتعمل املفو�صية من اأجل 
زيادة هذه الفر�س من خالل مبادرة اأملانية وهي عبارة عن برنامج م�صمم 

لتمكني الالجئني ال�صباب من االلتحاق بالتعليم العايل.

خف�س حكم �شجن جندي ا�شرائيلي مدان باإعدام فل�شطيني

الفل�سطينيون يرحبون بان�سمام فل�سطني لالنرتبول 

األف عملية للق�ات االأفغانية خالل 6 �شه�ر  20

البنتاغون والناتو يجددان اللتزام حول افغان�ستان 

ر ل�700 األف لجيء من الروهينغا الأمم املتحدة تتح�سّ

رحلة مثقلة بالأمل يعي�سها اأهايل الرقة ال�سورية 

•• دكا-اأ ف ب:

اأع��ل��ن م�����ص��وؤول اأمم���ي اأم�����س اأن 
خطة  و���ص��ع��ت  امل��ت��ح��دة  االأمم 
م�صاعدات اإن�صانية يف حال جلاأ 
اىل  بورما  الروهينغا يف  جميع 
اأعمال  م���ن  ه���رب���ا  ب��ن��غ��الد���س، 
ب���داي���ة موجة  ال���ع���ن���ف. وم���ن���ذ 
ال��ع��ن��ف يف غ���رب بورما  اأع��م��ال 
انتقل  اأغ�صط�س،  اآب  اأواخ���ر  يف 
�صخ�س  األ������ف   480 ح������واىل 
اىل  ال��روه��ي��ن��غ��ا  امل�صلمني  م��ن 

بنغالد�س املجاورة.
و����ص���اق���ت ���ص��ب��ل امل�������ص���اع���دة يف 
الدولية  واملنظمات  بنغالد�س 

غري  الهائلة  النزوح  موجة  ب�صبب 
املتوقعة.

املتحدة  االأمم  منظمات  وو�صعت 
ال�صيناريوهات،  لكل  خطة، حت�صبا 
ل��دي��ه��ا كميات  ت��ك��ون  اأن  اأج���ل  م��ن 
الغذائية يف حال  امل��واد  كبرية من 
بورما  يف  ال��روه��ي��ن��غ��ا  جميع  ع��ر 

احلدود.
و�صّرح ديبايان بهاتا�صاريا، امل�صوؤول 

�صخ�س  األف   300 كان  اجلديدة، 
من الروهينغا على االأقل، يعي�صون 
ف���ق���رية ج�����دا وغري  يف خم���ي���م���ات 
���ص��ح��ي��ة ب���ج���وار ك��وك�����س ب������ازار يف 
جنوب �صرق البالد، بعد اأن هربوا 

جراء حمالت عنيفة �صابقة.
الو�صع  اأن  اإىل  بهاتا�صاريا  واأ���ص��ار 
الغذائي يتح�صن يف املخيمات فيما 
ت�صل امل�صاعدات اىل عدد اأكر من 

الالجئني.

نحن  العاملي،  االأغ��ذي��ة  برنامج  يف 
)امل�صاعدات(  ت��اأم��ني  على  ق���ادرون 
 700 يف ح��ال بلغ ع��دد الالجئني 
األف ، من بينهم الالجئون الذين 
اأواخر  منذ  بنغالد�س  اىل  و�صلوا 

اآب اأغ�صط�س.
وبهذا تكون بنغالد�س قد ا�صتقبلت 
حواىل مليون الجئ من الروهينغا 

على اأرا�صيها على مراحل.
االن�صانية  االأزم�����ة  ان�����دالع  ف��ق��ب��ل 

ال�صامي  امل����ف����و�����س  واع�����ت�����ر 
االأمم  يف  ال��الج��ئ��ني  ل�������ص���وؤون 
املخيمات  زار  ال����ذي  امل��ت��ح��دة 
اأن بنغالد�س حتتاج اىل  االأحد 
م�صاعدة دولية �صخمة لتوفري 

املوؤن واملاأوى للروهينغا.
منذ  ال��ب��اب  اأغلقت  التي  ودك���ا، 
امل�صاعدات  اأم����ام  ط��وي��ل��ة  م���دة 
خم���ي���م���ات  يف  االن�����������ص�����ان�����ي�����ة 
ال����روه����ي����ن����غ����ا، ����ص���م���ح���ت ه����ذا 
االأ�صبوع اىل 30 منظمة تابعة 
ملدة  بالتدخل  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 

اأق�صاها �صهرين.
م�صاعدة  ب��ن��غ��الد���س  وط��ل��ب��ت 
من  دوالر  مليون   250 بلغت 
احلاجات  لتلبية  ال����دويل  ال��ب��ن��ك 

ال�صحية ال�صخمة.
ممار�صات  امل��ت��ح��دة  االأمم  وتعتر 
وامليلي�صيات  ال���ب���ورم���ي  اجل��ي�����س 
البوذية بحق هذه االأقلية امل�صلمة 

تطهريا اتنيا .
وذهب الرئي�س الفرن�صي اميانويل 
م��اك��رون اأب��ع��د م��ن ذل���ك متحدثا 

عن جمزرة بحق الروهينغا.

حزب اأملاين يطلب تغيري 
ال�سيا�سة للدخول يف ائتالف

•• برلني-رويرتز:

قال زعيم احلزب الدميقراطي احلر يف اأملانيا اإن حزبه لن ين�صم الئتالف 
مع امل�صت�صارة االأملانية اأجنيال مريكل اإال اإذا تغري توجه �صيا�صة احلكومة.

وبعد االنتخابات الوطنية التي جرت يوم االأحد ال يزال املحافظون الذين 
خ�صائر  تكبدوا  لكنهم  االأك��ر  الرملانية  الكتلة  هم  مريكل  اإليهم  تنتمي 
ائتالف  ت�صكيل  حم��ادث��ات  يف  ال��ب��دء  ق��رب  وم��ع  املتطرف.  اليمني  ل�صالح 
ال ي���زال اخل��ي��ار ال��واق��ع��ي ال��وح��ي��د اأم���ام م��ريك��ل ه��و التحالف م��ع احلزب 

الدميقراطي احلر وحزب اخل�صر املدافع عن البيئة.
لكن ثمة اخ��ت��الف��ات ب��ني احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي احل��ر وح���زب اخل�صر يف 
يعرقل  مما  والهجرة  واأوروب���ا  ال�صرائب  اإىل  الطاقة  من  خمتلفة  ق�صايا 
اجلهود اأمام اأي اتفاق على ت�صكيل ما يعرف با�صم ائتالف جاميكا يف اإ�صارة 
األ��وان علم جاميكا ويف نف�س الوقت  االأ�صود واالأ�صفر واالأخ�صر وهي  اإىل 

األوان االأحزاب االأملانية الثالثة.
وتتاألف الكتلة املحافظة التي تنتمي اإليها مريكل من حزبها الدميقراطي 
اإذ  االأم��ور  تعقيد  يزيد  امل�صيحي مما  امل�صيحي وح��زب االحت��اد االجتماعي 

ميثل احلزبان عقبة يف طريق االتفاق على ائتالف.
دي  ل�صحيفة  احل��ر  الدميقراطي  احل��زب  زعيم  ليندنر  كري�صتيان  وق��ال 

فيلت ميجد البع�س جاميكا بو�صفه م�صروعا �صيا�صيا حاملا.
تفوي�صه  ل��ه  االأرب��ع��ة  االأح���زاب  م��ن  ح��زب  ك��ل  لكن  اأغلبية ح�صابية  هناك 
االنتخابي. و�صيت�صح اإن كانت هناك اإمكانية للجمع بني هذه التفوي�صات 
دون تعار�س. لكنه اأ�صاف ال�صيا�صة لي�صت كالريا�صيات م�صريا اإىل اأن حزبه 

�صيظل يف املعار�صة اإذا �صاورته ال�صكوك.

اأفراد  نقلوا  ال��ذي��ن  الدميوقراطية  �صوريا  ق��وات  مقاتلي  مب�صاعدة 
العائلة مع ع�صرات املدنيني االآخرين اإىل م�صجد يف حي هاوي الهوى 

يف غرب املدينة.
ح�صل ذلك غداة مقتل والد غرام يف الق�صف، دون اأن يتمكن من اأن 

يتذوق طعم احلرية التي مَنّى ابنته بها.
غ��داءه��ا يف منزلها يف حي  العائلة  اأنهت  اأن  وبعد  االث��ن��ني،  ي��وم  ففي 
اأعدت غرام ماء اال�صتحمام لوالدها الذي كان يجل�س على  النه�صة، 

�صرفة املنزل.
ووردية،  زرق��اء  ورود  تزينه  مبنديل  را�ص������ها  لفت  التي  غ��رام  وتقول 
�صارت  حتى  تركته،  اإن  وم��ا  املالب�س،  بع�س  له  اأح�صر  اأن  مني  طلب 

ال�صربة .

•• هاوي الهوى-اأ ف ب:

على مدى �صنوات، حلمت غرام حبال ووالدها املُ�صن بالهرب من الرقة 
اأن فر�س تنظيم داع�س االإرهابي �صيطرته اجلائرة على املدينة،  بعد 

ولكن عندما متكنت اأخرياً من ذلك، كان اأبوها قد فارق احلياة.
عندما خرجت غرام البالغة من العمر 41 عاما الثالثاء من املدينة 
مع اأمها واأخيها وعائلته، كان والدها يرقد جثة هامدة على فرا�صه يف 

منزلهم املت�صرر بالق�صف.
ابنتي،  يا  يل،  يقول  ك��ان  بالدمع  مغرورقتان  وعيناها  غ��رام  وتتذكر 

دعينا ننتظر فرج اهلل، ماذا بو�صعنا اأن نفعل؟ قا�صينا الكثري منهم .
وب��ع��د حم����اوالت ع����دة، مت��ك��ن��ت ع��ائ��ل��ة ح��ب��ال يف ال��ن��ه��اي��ة م��ن الفرار 

�صربها  مّنا.  بالقرب  طوابق  �صبع  من  بناية  يف  ك��ان  القنا�س  وتتابع 
واأبي  بيتنا.  اأ�صيب  ال�صربة  �صغط  ومن  �صيء،  كل  وانهار  �صاروخان 

على ال�صرفة اأخرجناه من حتت االأنقا�س، من حتت احلجارة .
اإخراجه من  يف  و�صاعدهم جريان  اأبيها،  على  املبنى  انقا�س  وانهارت 

حتت الردم، لكنه مل ي�صمد.
ويف �صاعة مبكرة مي الثالثاء، غامرت غرام باخلروج من البيت بحثا 
عن جريان ي�صاعدونها يف دفن والدها، ف�صمعت �صوت اإطالق نار، ثم 
�صوت امراأة. كانت مقاتلة من قوات �صوريا الدميوقراطية متركزت يف 

الطابق الرابع يف مبنى جماور تناديها.
رة فقالت  وتقول غرام �صعدت اإىل الطابق الرابع فوق احلجارة املك�َصّ

يل: اأنِت بخري ال تخايف. اأخرجي اأهلك من املبنى .

وت�صيف لكننا تركنا والدي يف البيت على الفرا�س. ودعناه وهو راقد 
الهالل  ال��ه��وى، فح�س طبيب من جمعية  ه��اوي  . يف م�صجد  هناك 

االأحمر الكردي والدة غرام امل�صابة ب�صدمة.
كانت  قويا،  �صوتا  حمدثاً  امل�صجد  باب  يغلق  الهواء  كان  مرة  كل  ويف 
�صي�صيبني  الباب  ه��ذا  وقالت  خوفها.  ل�صدة  مكانها  من  تقفز  امل���راأة 
الذي  اجل��ار  عقاد،  اأحمد  �صغط  بقيا�س  ممر�س  وق��ام   . قلبية  بنوبة 

�صاعد العائلة وهرب معها.
اإن ابتعد املمر�س حتى اأخرج عقاد )56 عاما( �صيجارة واأ�صعلها  وما 

بحما�صة بعد اأن ُحرم من التدخني يف ظل حكم تنظيم داع�س.
ويقول الرجل من فرط فرحته، لقد قّبلُت علبة ال�صجائر. اأق�صم اأنني 

ال اأ�صدق اأنني خرجت .

من االره��اب ولن يكون من احلكمة ابدا دعم االرهاب 
لدى الغري على امل النجاة منه . ك�صف دونالد ترامب 
الردد  م��ن  طويلة  ف��رة  وبعد  اأغ�صط�س  اآب  نهاية  يف 
بوجه  كابول  نظام  لدعم  اجل��دي��دة  ا�صراتيجيته  عن 
هذا  م��ن  ان�صحابا  اأن  معترا  االإ�صالميني،  املتمردين 

البلد �صيولد فراغا ي�صتفيد منه االإرهابيون .
واأو�����ص����ح ال��ب��ن��ت��اغ��ون الح���ق���ا اأن�����ه ���ص��ي��ت��م ن�����ص��ر ثالثة 
اإىل  طريقه  يف  منهم  ق�صم  ب��ات  اإ���ص��ايف  ع�صكري  اآالف 
زيادة  اإىل  االأطل�صيني  احللفاء  كذلك  ودعا  افغان�صتان، 
يف  تراجعا  االأفغانية  ال��ق��وات  وت�صجل  قواتهم.  عديد 
وج���ه امل��ت��م��ردي��ن ال��ذي��ن ���ص��ي��ط��روا ع��ل��ى اأك���ر م��ن ثلث 
اأرا�صي البالد، فيما عمدت احلكومة غلى تركيز قواتها 

يف حميط املدن ملنع �صقوطها باأيدي طالبان.

وتعزيز  اجل��رمي��ة  مكافحة  يف  وامل�صاهمة  بالتزاماتها 
�صيادة القانون على امل�صتوى الدويل. و�صتعمل فل�صطني 
االنربول  ودور  مبكانة  للنهو�س  االع�صاء  جميع  مع 
العاملي  امل�صعى  ه��ذا  يف  ومتعاونا  ب��ن��اًء  �صريكا  و�صتكون 

الذي يوؤثر على حياة جميع مواطنينا وم�صتقبلهم .
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�صو  اأ���ص��ارت  جانبها،  م��ن 
اإىل  ب��ي��ان  يف  ع�����ص��راوي  ح��ن��ان  الفل�صطينية  ال��ت��ح��ري��ر 
الأننا  ومهما  حقيقيا  انت�صارا  تعد  الع�صوية  ه��ذه  اأن 
ال��دويل الذي ت�صوده  نريد ان نكون جزءا من املجتمع 

القوانني على ا�صا�س امل�صاءلة واملالحقة .
والأ�صرائيل  ل��ل��ع��امل  وا���ص��ح��ة  ر���ص��ال��ة  ذل���ك  واع���ت���رت 

•• كابول-اأ ف ب:

جدد وزير الدفاع االمريكي جيم ماتي�س واالأمني العام 
للحلف االأطل�صي ين�س �صتولتنرغ اللذان يزوران كابول 
اأم�س التزامهما البقاء يف افغان�صتان من اجل الت�صدي 
نحن  �صحايف  م��وؤمت��ر  يف  ماتي�س  و���ص��دد  للمتمردين. 
القوات  تعزيز  اع��الن  له منذ  زي��ارة  اأول  ، يف  الطيبون 

االمريكية يف افغان�صتان يف اب اغ�صط�س املا�صي.
اال ان حركة طالبان اطلقت �صتة �صواريخ ا�صابت الق�صم 
الع�صكري من مطار كابول وحيا �صكنيا جماورا، بح�صب 
ما اأعلنت وزارة الداخلية م�صيفة ان مدنيا قتل واأ�صيب 

اأربعة اخرون بجروح عندما ا�صاب �صاروخ منزلهم .
وتبنت حركة طالبان االربعاء على توير الهجوم الذي 
قالت اإنه ا�صتهدف طائرة وزير الدفاع االمريكي . وقال 
املتحدث با�صم وزارة الداخلية جنيب داني�س مت توقيف 
ثالثة مهاجمني يف املنزل الذي ا�صتخدم الإطالق النار 
. مبوجب اال�صراتيجية اجلديدة التي اعلنها ترامب 
�صيتم ار�صال ثالثة االف جندي امريكي لدعم 11 الفا 
منت�صرين يف افغان�صتان حيث تخو�س الواليات املتحدة 

اطول حرب لها منذ العام 2001.
هذه  ان  امل�����ص��رك  ال�صحايف  امل��وؤمت��ر  يف  ماتي�س  وق���ال 
افغان�صتان  اىل  ط��ري��ق��ه  يف  م��ن��ه��ا  وق�����ص��م  ال��ت��ع��زي��زات 
�صتعطينا دفعا فعليا ملواجهة كل حماوالت طالبان �صد 
افغان�صتان  عن  نتخلى  لن  م�صيفا  االفغانية،  ال��ق��وات 
ال�صلطة  على  اال�صتيالء  ي��ح��اول  رحمة  ب��ال  ع��دو  ام��ام 
عر القتل . واعتر ماتي�س ان اطالق ال�صواريخ على 
اأبرياء  اخر جرمية �صد  اي مطار دويل  او على  املطار 

وهو مبثابة ك�صف عن نوايا طالبان وما هم عليه وعن 
نهجهم . و�صدد ماتي�س على انه من غري الوارد ال�صماح 
حقاين  و�صبكة  اال�صالمية  ال��دول��ة  وتنظيم  لطالبان 

بتعزيز وجودها يف البالد .
من جهته، اعتر �صتولتنرغ انه كلما حافظت افغان�صتان 
على ا�صتقرارها، زاد االمان لدينا ، مذكرا بان اكر من 
15 دولة اأع�صاء يف احللف االطل�صي وافقت على اإر�صال 

قوات اإ�صافية .
اأن االطل�صي ال يدير ظهره عندما  وا�صاف يف تغريدة 

ت�صوء االمور. نحن نلتزم بوعودنا .
زيادة  اىل  االطل�صي  احل��ل��ف  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ودع���ت 
عديد قوة الدعم احلازم والبالغ 5 االف عن�صر حاليا 
وجدد غني الطلب االربعاء قائال االن وقد قرر اجلرنال 
ماتي�س ار�صال عدد اإ�صايف من اجلنود اآمل ان حتذو دول 

احللف االطل�صي حذوه .
يف اوا�صط ايلول �صبتمر اقر روؤ�صاء اركان الدول ال29 
االع�صاء يف احللف االطل�صي �صرورة تلبية هذا الطلب 
اكتوبر  االول  ت�����ص��ري��ن  ح��ت��ى  انف�صهم  ام��ه��ل��وا  لكنهم 

الإعالن قرارهم.
وو�صل ماتي�س الذي يقوم بزيارته الثانية اىل افغان�صتان 
بعد توقف ق�صري يف 24 ني�صان ابريل، �صباح االربعاء 
الهند يف �صياق ت�صعيد �صيا�صي ع�صكري مع  قادما من 

كوريا ال�صمالية.
وايران  رو�صيا  بان  االدع���اءات  على  اي�صا  ماتي�س  وعلق 
ت������زودان ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ب��االأ���ص��ل��ح��ة مل��واج��ه��ة تنظيم 
احلكومة  عن  اي�صا  �صدرت  والتي  اال�صالمية  ال��دول��ة 
الدولتان  ه��ات��ان  ع��ان��ت  لقد  ماتي�س  وق���ال  االف��غ��ان��ي��ة. 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اأم�س  ايزنكوت  ج��ادي  اال�صرائيلي  االأرك���ان  رئي�س  ق��رر 
مدان  ا�صرائيلي  ج��ن��دي  على  ال�صجن  حكم  تخفي�س 
14 �صهرا بح�صب  اإىل  باالجهاز على جريح فل�صطيني 

ما اعلن اجلي�س.
وقال متحدث با�صم اجلي�س اال�صرائيلي لوكالة فران�س 
بر�س انه مبوجب هذه اخلطوة، مت تخفي�س احلكم على 
اجلندي اإيلور عزريا من 18 �صهرا اىل 14 �صهرا بعد 
اإدانته باالجهاز  للت�صامح بعد  ان تقدم اجلندي بطلب 
ي�����ص��ك��ل خ��ط��را ظاهرا،  اأر����ص���ا وال  ع��ل��ى ج��ري��ح مم���دد 

وم�صاب بالر�صا�س اإثر مهاجمته جنودا اإ�صرائيليني.
من  ال��رغ��م  على  كونريكو�س  جوناثان  املتحدث  وق��ال 
عزريا  ت�صرفات  ان  االرك���ان  رئي�س  ت�صريحات  و�صوح 
تعار�صت مع قواعد ال�صلوك وقيم اجلي�س اال�صرائيلي...
قرر القيام بذلك اخذا باالعتبار انه جندي مقاتل )...( 

حتمل الكثري .
ع�صكرية  دان��ت حمكمة  املا�صي،  يناير  الثاين  كانون  يف 
ا���ص��درت عليه  ث��م  القتل،  ع��ام��ا( بتهمة  اجل��ن��دي )21 

حكما بال�صجن 18 �صهرا يف �صباط فراير.
الفرن�صية  اجلن�صية  اي�صا  يحمل  وال��ذي  عزريا  واأجهز 
 24 يف  الراأ�س  يف  بر�صا�صة  ال�صريف  الفتاح  عبد  على 
هذا  ك��ان  بينما  اخلليل  مدينة  يف   2016 م��ار���س  اآذار 
االخ��ري مم��ددا ار���ص��ا وم�صابا ب��ج��روح خ��ط��رة، بعد ان 

هجم ب�صكني على جنود ا�صرائيليني.

اىل ذلك، رحب الفل�صطينيون بان�صمامهم اىل منظمة 
قبلت  التي  )االن��رب��ول(  ال��دول��ي��ة  اجلنائية  ال�صرطة 

ام�س فل�صطني ع�صوا فيها بغالبية اأ�صوات 74 دولة.
يف  املالكي  ريا�س  الفل�صطيني  اخلارجية  وزي��ر  ورح��ب 
يف  فل�صطني  ع�صوية  وق��ب��ول  الت�صويت،  بنتائج  ب��ي��ان 
منظمة ال�صرطة اجلنائية الدولية ‘االإنربول’ خالل 

اجتماع اجلمعية العامة للمنظمة يف بكني .
واكد ان الت�صويت ال�صاحق لدعم ع�صوية فل�صطني هو 
القانون  اإنفاذ  على  فل�صطني  ق��درات  يف  للثقة  انعكا�س 

وااللتزام بالقيم االأ�صا�صية للمنظمة .
وا�صار املالكي اىل ان هذا االنت�صار حتقق ب�صبب املوقف 
املبدئي الأغلبية اع�صاء االنربول الذين دافعوا اليوم 
عن ال�صبب الوجودي لهذه املنظمة ومبادئها اال�صا�صية، 
حيث رف�صوا ب�صكل وا�صح حماوالت التالعب والت�صلط 
جميع  على  واملبادئ  احلقائق،  تغلبت  اليوم،  ال�صيا�صي. 

االعتبارات االخرى .
وتقدم املالكي بالنيابة عن ال�صعب الفل�صطيني، بال�صكر 
الذين  االع�����ص��اء  جلميع  العميق  واالم��ت��ن��ان  اجل��زي��ل 

�صاندوا فل�صطني يف م�صعاها هذا .
ال���دوؤوب  �صعيها  يف  �صت�صتمر  فل�صطني  دول���ة  ان  واك���د 
الدويل  امل�صتوى  ودور فل�صطني على  للرفع من مكانة 
االأم����ن واحل���ري���ة بكل  �صعبنا يف  ع��ن ح��ق��وق  وال���دف���اع 
ي�صمل  ومبا  املتاحة  والقانونية  الدبلوما�صية  الو�صائل 

االن�صمام للموؤ�ص�صات الدولية ذات العالقة .
و����ص���دد امل��ال��ك��ي ع��ل��ى ال���ت���زام دول����ة ف��ل�����ص��ط��ني بالوفاء 

وعملية الدعم احلازم التي يقودها اجلرنال االمريكي 
جون نيكول�صون مكلفة ب�صورة اأ�صا�صية تدريب وتقدمي 
فادحة،  خ�صائر  تتكبد  التي  االأفغانية  للقوات  امل�صورة 
كما تنفذ الواليات املتحدة مبوازاة هذه املهمة عمليات 
�صد التنظيمات االإ�صالمية يف �صياق مكافحة االإرهاب .

ويف هذا ال�صياق، يجيز البيت االبي�س للجي�س االأمريكي 
اأفغان�صتان يبلغ  ب��اأن عديد قواته يف  اأق��ر موؤخرا  ال��ذي 
11 األف ع�صكري، بتنفيذ غارات جوية على املتمردين 

مبواكبة القوات اجلوية االأفغانية .
االفغانية  ال��دف��اع  وزارة  با�صم  امل��ت��ح��دث  اأع��ل��ن  االح���د، 
دولت وزيري ان القوات احلكومية �صنت اكر من 20 
ال�صتة  اال�صهر  يف  املتمردين  �صد  ع�صكرية  عملية  الف 

االوىل من العام.

يعرف  ال��ذي  ال��دويل  املجتمع  من  اأ�صا�صي  مكون  اننا 
امل�صوؤوليات  ال�����ص��راك��ة يف  ا���ص��ا���س  ع��ل��ى  وب��ح��ق��وق��ن��ا  ب��ن��ا 
ال�صلطة  ع�����ص��وي��ة  ط���ل���ب  وان��������درج   . وال�������ص���الح���ي���ات 
الفل�صطينية يف االنربول �صمن �صعيها لالنت�صاب اىل 

موؤ�ص�صات دولية من اأجل االعراف بها دولة م�صتقلة.
للحوؤول  �صغوطا  ومار�صت  اإ�صرائيل  عار�صت  ولطاملا 
االمم  يف  مراقب  بو�صعية  فل�صطني  تتمتع  ذل��ك.  دون 
2012 وان�صمت منذ ذلك التاريخ  املتحدة منذ العام 
اىل اأكر من 50 منظمة واتفاقية دولية بح�صب وزارة 
اخلارجية الفل�صطينية. من بني هذه املنظمات املحكمة 

اجلنائية الدولية واليوني�صكو.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مدار لل�صفريات

رخ�صة رقم:CN 2244030 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ميثاء نا�صر �صهيل �صويدان العامري %100
تعديل مدير/ا�صافة ا�صماء عز الدين علي احمد
تعديل مدير/حذف ا�صماء عز الدين علي احمد

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صعيد حممد احمد �صامل املزروعي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
اأيه اأي بي تي الإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم : 105657                                 بتاريخ:  22 / 01 / 2008م
امل�صجلة حتت رقم : 98508                                بتاريخ:   15 /  12  / 2009م                 

با�ص��م: جياجن�صو هوم �صويت هوم �صين�س اأند تكنولوجي اإنرنت كو.، ليمتد.
وعنوانه: زهيهاو اإند�صري زون، توجنزهو، نانتوجن، جياجن�صو، ال�صني.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
االأقم�صة، منا�صف ال�صرا�صف واأغطية االأ�صرة، اأغطية الو�صادات، اللحافات، البطاطني، النامو�صيات، ال�صتائر 
امل�صنوعة من الن�صيج اأو البال�صتيك، مطرزات من الن�صيج تعلق على اجلدران، بيا�صات ) اأغطية لالأ�صرة (، 

اأغطية لالأثاثات، ال�صتائر الق�صرية، املخمل، واأغطية من املخمل.
الواق�عة بالفئة : 24

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: 
تن���ازل رقم : 

ا�صم مالك العالمة: جياجن�صو هوم �صويت هوم �صين�س اأند تكنولوجي اإنرنت كو.، ليمتد.
 ا�صم املتنازل له: جياجن�صو جولد�صن تك�صتايل �صين�س اأند تكنولوجي كورب.

عنوانه: جولد�صن بيلدينج، زهيهاو اإند�صري زون، توجنزهو، نانتوجن، جياجن�صو، ال�صني.
تاري�خ انت�قال امللكية:   07/19/ 2017  

 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:   17/ 09 /2017
اإدارة العالمات التجارية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
اأيه اأي بي تي الإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية: 
املودعة حتت رقم : 229892                                 بتاريخ:  29 / 03 / 2015م

امل�صجلة حتت رقم : 229892                                بتاريخ:  02 /   08  / 2015م                 
با�ص��م: يولوجن كمبيوتر تيليكوميونيكي�صن �صاينتيفيك )�صنزهن( كو.، ليمتد.

وعنوانه: 2/اإف، بيلدينج 2، كولباد �صاير هاربور، هاي- تيك اإند�صريال بارك )نورث(، نان�صان دي�صركت، 
�صنزهن، ال�صني.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
حممولة،  هواتف  ذكية،  هواتف  للتنزيل،  قابلة  وتطبيقات،  حا�صوب،  برجميات  البيانات،  معاجلة  اأجهزة 
متكاملة(،  )دارات  رقائق  الفوتوغرايف(،  الت�صوير   ( كمرات  را���س،  �صماعات  امل��ودم،  اأجهزة  فيديو،  هواتف 
البطاريات  �صواحن  نظارات،  مالحية،  اأدوات  باحلا�صوب،  ملحقة  اأجهزة  اآيل،  حا�صب  كهربائية،  بطاريات 
واأدوات  وماآخذ  قواب�س  االإت�صاالت،  �صبكة  اأجهزة  لوحية،  حوا�صيب  م�صجلة،  حا�صوب  برامج  الكهربائية، 

تو�صيل اأخرى )و�صالت كهربائية(.
الواق�عة بالفئة : 9

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: 
تن���ازل رقم : 

ا�صم مالك العالمة: يولوجن كمبيوتر تيليكوميونيكي�صن �صاينتيفيك )�صنزهن( كو.، ليمتد.
 ا�صم املتنازل له: كيكو اإنرنت نتويرك �صاينتيفيك )�صنزهن( كو.، ليمتد.

دي�صركت،  نان�صان  اأفينيو،  اإك�صوييوان  اأوف  ن��و.1001  زهييوان،  نان�صان  اأي��ه2،  بيلدينج  1-10/اإف،  عنوانه: 
�صنزهن، جواجندوجن، ال�صني.

تاري�خ انت�قال امللكية:   06/30/ 2017  
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:  14/ 09 /2017

اإدارة العالمات التجارية
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من�ذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك:اي�صايكليك�س انرنا�صيونال العادة التدوير
ECYCLEX: طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :276249     بتاريخ : 2017/7/11
با�ص������م :اي�صايكليك�س انرنا�صيونال العادة التدوير 

وعنوانه:ابوظبي ال�صناعية ، هاتف:0505411114 ، فاك�س:0505411114 ، �صندوق الريد:29992
ابوظبي  g.chokchok_uae1971@hotmail.com:امييل

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:40 معاجلة املواد.
والعالمه  االخ�صر  باللون  �صكل مميز  االزرق حوله  باللون  �صهم  �صكل  عبارة عن  العالمة:العالمه  و�صف 
باللون   E وح��رف  االزرق  باللون   ECYCLEX ال�صكل  يدنو  مميز  هند�صي  �صكل  عن  عبارة  عام  ب�صكل 

االخ�صر.
اال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن .
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من�ذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك:عبداهلل العمودي لتجارة املواد الغذائية
SHAFI طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية :�صايف

املودعة بالرقم :277935     بتاريخ : 2017/8/10
با�ص������م :عبداهلل العمودي لتجارة املواد الغذائية 
وعنوانه:�صارع ال�صالم ، �صندوق الريد:109477

امييل:aafst@emirates.ae ابوظبي
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30 القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية ، االأرز ، 
التابيوكا وال�صاغو ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات 
وال�صل�صات  اخل��ل  اخل���ردل   ، امللح   ، اخلبيز  وم�صحوق  اخل��م��رية   ، اال���ص��ود  والع�صل  النحل  ع�صل   ، املثلجة 

)التوابل( ، البهارات ، الثلج.
و�صف العالمة:العالمه عبارة عن كلمة �صايف يدنوها SHAFI �صايف.

اال�صراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن .
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من�ذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك:نون للمتاجرة االلكرونية
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية :نون للمتاجرة االلكرونية

Noon Electronics Tr of Art The Nut House

املودعة بالرقم :269033     بتاريخ : 2017/3/1
با�ص������م :نون للمتاجرة االلكرونية 

وعنوانه:ابوظبي  -�صارع حمدان ، هاتف:025089106 ، فاك�س:025089106 ، �صندوق الريد:33955
امييل:alnoon@thenuthouseofart.com ابوظبي

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�صكيلة من الب�صائع ل�صالح الغري وذلك 
لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند احلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( وقد تقدم 
مثل هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة ا�صواق البيع باجلملة كتالوجات الطلب عر الريد 

املبا�صر او بوا�صطة االو�صاط االلكرونية مثل املواقع االلكرونية او برامج الت�صوق التلفزيونية .
وداخل  االحمر  باللون  را�س  �صكل  داخلها  االحمرالغامق  باللون  مربع  �صكل  عبارة  العالمة:العالمة  و�صف 
الراأ�س ا�صكال خمتلفه باألوان خمتلفة مثل )االحمر ، االخ�صر، االزرق الفاحت والبني الغامق( واأعلى ال�صكل 
)The Nut House( باللغة االجنليزية باللون االبي�س ويدنوها )of Art( باللغة االجنليزية باللون 
ال�صكل  ي�صار  وعلى  اال�صود  باللون  العربية  باللغة  االلكرونية(  للمتاجرة  )نون  املربع  وعلي ميني  االبي�س 

)Noon Electronics Tr( باللغة االجنليزية باللون اال�صود وال�صكل على خلفية باللون االبي�س.
اال�صراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28  �سبتمرب 2017 العدد 12133
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اإعالن رقم:2017-23

ADAFZ00140:تعديل الرخ�صة رقم
�صاحب الرخ�صة:جلف يورو تريد كومباين ذ.م.م

Gulf Euro Trade Company LLC

العنوان:اأبوظبي - املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي
يف  ال�صركاء  تغيري  عن  اأبوظبي  ملطارات  احلرة  املنطقة  تعلن 

الرخ�صة املذكورة وعلى النحو التايل:
خروج/احمد حممد علي مقطري العامري

لت�صبح الرخ�صة باال�صماء التالية:
عمرو اأحمد حممد علي العامري 

املحكمة  مراجعة  اعرا�س  او  حق  اي  جهة  او  �صخ�س  كل  فعلى 
املنطقة  حتمل  دون  االعالن  تاريخ  من  اأ�صبوعني  خالل  املخت�صة 

ادنى م�سءولية جتاه حقوق الغري 

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مكتب �صامل اجللبوبي للمحاماة 

CN قد تقدموا الينا بطلب واال�صت�صارات القانونية رخ�صة رقم:1808763 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جتاري من/مكتب �صامل اجللبوبي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية
SALEM AL JALBOUBI ADVOCATES & LEAGAL CONSULTANCY

اىل/ مكتب �صامل اجللبوبي للمحاماة 
SALEM ALJALBOUBI ADVOCATES

تعديل ن�صاط/حذف مكتب اال�صت�صارات القانونية )6910002(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
اعالن حكم مبثابة احل�سوري 

يف الدعوي رقم 02/01864/2017 �سكني - اإيجارات
اإيل املحكوم علية : اك�صبيديت للخدمات الفنية – �س ذ م م ، وميثلها ال�صيد/ علي راو 

Expedite Technical Services - LLC
وعنوانهما : االمارات – اإمارة دبي – اخلليج التجاري – �صارع ال�صعادة – برج وان باي 

اأمنيات – مكتب رقم 2003 – هاتف رقم 0097144342777
يف    2017/04/16 بجل�صتها  حكمت  باملركز  االإبتدائية  الق�صائية  اللجنة  بان  نعلمكم 

الدعوي املذكورة اأعاله ل�صالح / الدار العربية للمقاوالت – �س ذ م م
 Arabian House Contracting )L.L.C(  باإلزامكم: 

من  خالية  وت�صليمها  ب���االوراق  املبني  املوؤجر  العقار  من  عليها  املدعي  باإخالء   : اأوال 
ال�صواغل.

ثانياً : الزامكم باأن  توؤدي للمدعية بدل االيجار اعتبارا من 10-09-2016 وحتى تاريخ 
االخالء الفعلي .

ثالثاً : باإلزام املدعي عليها بتقدمي براءة ذمة من قيمة ا�صتهالك املياء والكهرباء .
رابعاً : باإلزام املدعي عليها بامل�صروفات .

وملا كان هذا احلكم قد �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد ال مكتوم حاكم 
دبي – وتلي علنا مبثابة احل�صوري ، فهو قابل لالإ�صتئناف خالل 15 يوماً اإعتباراً من 

تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال �صار نهائياً قاباًل للتنفيذ . 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اعالن حكم غيابي  

فى الدعوى رقم  2017 – 06586 – 020 �سكنى ل�سنة 2017 اإيجارات 
اىل املحكوم عليه : جوزف نعمه اهلل عون – لبنانى اجلن�صية . 

جمهول حمل االإقامة
نعلمكم باأن اللجنة الق�صائية االإبتدائية باملركز حكمت بجل�صتها 9/12 /2017 فى 

الدعوى املذكورة اأعاله
 ل�صالح  : طيب حممد رفيع القا�صم .   باإلزامكم :  

 1-اإل��زام املدعى عليه باأن ي��وؤدى مبلغ ) 72،500 درهم ( قيمة ال�صيكات املرجتعة 
التى متثل القيمة االإيجارية حتى نهاية العقد .

االأج����رة من  قيمة   ) دره���م    64،166  ( مبلغ  ي����وؤدى  ب���اأن  عليه  امل��دع��ى  اإل����زام   -2
2016/12/4 اإىل 2017/7/4 .

3- اإلزام املدعى عليه مب�صروفات الدعوى .
وملا كان هذا احلكم قد �صدر باإ�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد ال مكتوم 
يوماً   15 خ��الل  لالإ�صتئناف  قابل  فهو  احل�صورى  مبثابة  علناً  وتلى  دب��ى  حاكم 

اإعتباراً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال �صار نهائياً قابل للتنفيذ .
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/07138/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : هوم اوف تالنت لال�صت�صارات الت�صويقية 

 مبا اأن املدعي : النابودة لال�صتثمار العقاري - �س ذ م م   
قد اأقام �صدكم الدعوى 02/07138/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 

بالتايل
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له عدد )2( �صيك مببلغ اجمايل )26038( درهم 
- ال�صيك االأول مببلغ وقدره )15000( درهم وال�صيك الثاين مببلغ وقدره )11038( 

درهم ، كقيمة ايجارية وتبني عدم وجود ر�صيد لهم وميتنع عن �صداد مقابلهم 
�صيك مبلغ )500(  كل  ارت��داد  الن�س على غرامة  ت�صمن  العقد  ان   - مالية  مطالبة 

درهم وقد ارتد عدد )2( �صيك دون �صرف 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�صائية اإعادة اعالنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم االثنني املوافق 
بالدائرة  اخلام�صة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�صاعة   2017/10/2
اأمر  االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر. فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/07531/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : ديالبالجي �صيزا 

مبا اأن املدعي : حممد علي عبداهلل العي�صى ، وموؤ�ص�صة العي�صى العقارية   
قد اأقام �صدكم الدعوى 02/07531/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية  - وما تالها من قيمة ايجارية م�صتحقة واي�صا ما ما ي�صتجد حتى االخالء التام 
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �صداد االأجرة للماأجور للفرة من 2016/1/9 وحتى 2016/10/8 
 فر�صد بذمته مبلغ 49.250 درهم وميتنع عن �صداده رغم اخطاره بال�صداد او االإخالء يف 2017/8/6    
من  للفرة  ايجارية  كقيمة  دره��م    49.250 مبلغ  عليه  املدعى  بذمة  تر�صد  ان��ه   - مالية  مطالبة 

2016/1/9 وحتى 2016/10/8 وميتنع عن �صداده رغم اخطاره بال�صداد او االخالء يف 2017/8/6 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره  910 درهم ت�صعمائة وع�صرة درهم 
عبارة عن ر�صم ت�صجيل االنذار العديل ب�صداد االجرة ور�صم االعالن باالنذار ور�صم التجاري ور�صم 

الت�صريح بالن�صر ور�صم الن�صر يف اجلريدة 
الكهرباء واملياه والبد من تطهري  ا�صتهالك  امللزم بقيمة  امل�صتاجر هو  ان  بت�صليم م�صتندات -  ال��زام 

املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

اإعادة اعالنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/10/3  وقررت اللجنة الق�صائية 
واملنعقدة مبقر مركز  االإبتدائية  بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  امام  2.30م  ال�صاعة 
اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ  ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

الن�صر. فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر
اإعالن حكم غيابي  يف الدعوى  رقم 2017/6679  ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / ام بي ام العقارية 
املحكوم عليها املطلوب اعالنه / مطعم ونادي اللوز   

منطوق احلكم ال�صادر بجل�صة : 2017/9/17    
حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري : 

الزام املدعي عليه : 
- اخالء العني املوؤجرة وت�صليمها للمدعي خالية من �صواغلها 

- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي االجرة للفرة من 2016/2/10 وحتى 
تاريخ االخالء الفعلي بواقع ايجار �صنوي 90000 درهم 

- ت�صليم املدعية براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي امل�صتحقة على املاأجور 
حتى تاريخ االخالء الفعلي والزمته مب�صروفات الدعوى 

وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من 
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�صبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف 

املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى رقم 2017/06562/02 �سكني ل�سنة2017ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن /  �صركة مدينة االعمال الكويتية العقارية فرع دبي 
العنوان / مكتب رقم 606 ملك ملك بيزن�س تاور - بردبي - برج خليفة   

 املحكوم عليها املطلوب اعالنه / ايكام للنقليات - �س ذ م م 
 دبي - جممع دبي لال�صتثمار االوىل - بناية الع�صماوي - مكتب رقم G04 : قطعة ار�س رقم : 1191-598 دبي  
منطوق احلكم ال�صادر بجل�صة : 2017/9/17  - حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري :  الزام املدعي عليه : 
باخالء املاأجور وت�صليمه خالية من ال�صواغل مع الزام املدعي عليها ب�صداد مبلغ وقدره 14.208 درهم 
القيمة االيجارية - للفرة من 2016/5/1 ولغاية 2017/7/31 وما ا�صتجد من اجر من تاريخ 2017/8/1 
وحتى االخالء الفعلي ، باح�صار �صهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي ، وبالر�صوم وامل�صروفات 

اخالء العني - بالزام املدعي عليه باخالء املاأجور وت�صليمه خالية من ال�صواغل 
درهم   )14208( والبالغة   2017/7/31 وحتى   2016/5/1 من  للفرة  امل�صتحقة   : ايجارية  بقيمة  ال��زام 

ومبا ي�صتجد حتى االخالء 
الزامها باإح�صار �صهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

الر�صوم وامل�صاريف : الزامه املدعي عليها بالر�صوم وامل�صروفات. 
نعلنكم  لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعالن  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 

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

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر
اإعالن حكم غيابي  يف الدعوى  رقم 2017/6665  ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / ام بي ام العقارية 
املحكوم عليها املطلوب اعالنه / طريق املجاز للتجارة  

منطوق احلكم ال�صادر بجل�صة 2017/9/17    
حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري : 

الزام املدعي عليه : 
- اخالء العني املوؤجرة وت�صليمها للمدعي خالية من �صواغلها 

- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي االجرة للفرة من 2016/11/1 وحتى 
تاريخ االخالء الفعلي بواقع ايجار �صنوي 90000 درهم 

- ت�صليم املدعية براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي امل�صتحقة على املاأجور 
حتى تاريخ االخالء الفعلي والزمته مب�صروفات الدعوى 

وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من 
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�صبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف 

املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/07582/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : كويا�صكو للتجارة العامة - �س ذ م م 
مبا اأن املدعي : خالد عبدالرحيم احمد العطار   

 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/07582/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�صداد ما ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ االخالء 

الفعلي بواقع )185000( درهما �صنويا 
، فر�صد بذمته مبلغ  للماأجور  االج��رة  �صداد  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - اخ��الء عقار 
االخ��الء عن طريق  او  بال�صداد  اخطاره  �صداده رغم  دره��م وميتنع عن  وق��دره )37000( 
عليه  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع   ،  2017/7/26 ب��ت��اري��خ   )2017/1/4775( رق��م  بالن�صر  االإع����الن 

بالتعوي�س عن العطل وال�صرر الذي حلق باملالك 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �صيك مببلغ وقدره )37000( درهم كقيمة ايجارية 

، ال�صيك رقم )159( وتبني عدم وجود ر�صيد له وميتنع عن �صداد مقابلة. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اع��الن��ك��م  الق�صائية  اللجنة  وق����ررت 
2017/10/3 ال�صاعة 2.30 م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�صري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  الن�صر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�صافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/07195/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : ا�صرف بايغ ا�صكر بايغ  

مبا اأن املدعي : ق�صر امللوك للعقارات - �س م خ    
املركز  امام  ايجارات  الدعوى 02/07195/2017 /�صكني   اأقام �صدكم  قد 

بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره 19383 درهم والتي 
لتنفيذ  االيجارية  والقيمة   ، باملاأجور  اال�صرار واال�صالحات  متثل قيمة 

اعمال ال�صيانة طبقا للتقرير الفني ال�صادر من البلدية  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

يوم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
الق�صائية  اللجنة  ام���ام  2.30م  ال�صاعة   2017/10/3 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  
)ال��ل��ج��ن��ة ال�����ص��اب��ع��ة( ب��ال��دائ��رة االإب��ت��دائ��ي��ة وامل��ن��ع��ق��دة مب��ق��ر م��رك��ز ف�س 
امل�صافة اىل  بتق�صري مدة  اأمر  ، وقد  الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات 
ثالثة ايام من تاريخ الن�صر.  فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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عربي ودويل
تيلر�سون يزور ال�سني لبحث الأزمة الكورية 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

نهاية  ال�صني  اىل  تيلر�صون  ريك�س  االم��ريك��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  يتوجه 
ما  بح�صب  ال�صمالية،  لكوريا  النووي  الرنامج  ازم��ة  يف  للبحث  اال�صبوع 
لبكني  تيلر�صون  زيارة  وتبداأ  الثالثاء.  االمريكية  اخلارجية  وزارة  اعلنت 
اخلمي�س وتنتهي االحد، وهي الثانية له منذ تويل ادارة الرئي�س االمريكي 
تيلر�صون مع عدد  و�صيجتمع   .2017 اوائ��ل عام  ال�صلطة  ترامب  دونالد 
من كبار امل�صوؤولني ال�صينيني بح�صب ما او�صحت املتحدثة با�صم اخلارجية 
ن��وي��رت لل�صحافيني يف وا���ص��ن��ط��ن ان  ن��وي��رت. وق��ال��ت  االم��ريك��ي��ة ه��ي��ذر 
الكورية  اجلزيرة  �صبه  جعل  ال�صينيني  امل�صوؤولني  مع  �صيبحث  تيلر�صون 
خالية من اال�صلحة النووية ف�صال عن تطرقه اىل التجارة واال�صتثمار. كما 

تهدف جولة تيلر�صون اىل التح�صري للزيارة االوىل للرئي�س االمريكي اىل 
ال�صني يف ت�صرين الثاين نوفمر املقبل يف اطار جولة �صتقوده اي�صا اىل 

اليابان وكوريا اجلنوبية.
ممار�صة  بعدم  االخ��رية  اال�صهر  خ��الل  علنا  ال�صني  ترامب  ادارة  واتهمت 
�صغوط كافية على كوريا ال�صمالية للتخلي عن طموحاتها النووية، لكن 
يبدو ان هذه النرة خفت يف االون��ة االخ��رية. فقد ا�صادت املتحدثة با�صم 
االجتاه  يف  هائلة  خطوات  اتخذت  انها  قائلة  ببكني  االمريكية  اخلارجية 
ال�صحيح وخ�صو�صا جلهة ت�صويتها على العقوبات املقررة بحق بيونغ يانغ 
يف جمل�س االمن الدويل. وكان ترامب ا�صاد الثالثاء ببكني للمرة الثانية 
يف اقل من ا�صبوع، قائال انها قطعت كل الروابط امل�صرفية مع بيونغ يانغ 

وهو امر كان ال ميكن ت�صوره قبل �صهرين .
 

ا�ستباكات بني قوات هندية ومتمردين قرب احلدود 
•• نيودلهي-رويرتز:

يف  انف�صاليني  مع  االأرب��ع��اء  ام�س  النار  اإط��الق  تبادلوا  جنودا  اإن  الهندي  باجلي�س  م�صوؤولون  ق��ال 
والية نائية ب�صمال �صرق البالد على احلدود مع ميامنار مما اأ�صفر عن مقتل واإ�صابة عدد كبري من 

االنف�صاليني.
وكان اجلي�س ي�صن عملية �صد جماعة انف�صالية، يعتقد باأن لديها 2000 مقاتل، ت�صعى ال�صتقالل 
اإن دورية للجي�س ردت  والية ناجاالند عن الهند. وقالت القيادة ال�صرقية للجي�س الهندي يف بيان 
“�صقط عدد  واأ�صافت  اأ�صلحة ثقيلة من جانب متمردين.  نار من  ب�صرعة عندما تعر�صت الإطالق 
وقالت  ناجاالند”.  يف  اال�صراكي  الوطني  املجل�س  جماعة  �صفوف  يف  وامل�صابني  القتلى  من  كبري 
“مل ي�صقط اأي م�صابني يف �صفوف قوات االأمن الهندية”. واأ�صافت اأن عملية االأربعاء اقت�صرت على 
اجلانب الهندي من احلدود. ويف عام 2015 عرت القوات اخلا�صة الهندية احلدود اإىل ميامنار 

لتعقب م�صلحني من اجلماعة اتخذوا من الدولة املجاورة مالذا لهم.

على  ــاء  ــت ــف ــت ــش اال�
ــتــقــالل الــذي  اال�ــش
االأول  يف  �شيجرى 
ــــر يف  ــــ�ب ــــت مـــــن اأك
رهان  ه�  كاتال�نيا 
على  ي�ؤثر  اأوروبـــي 
االأ�شا�شية  الــقــيــم 
املجم�عة  ملــ�ــشــروع 
االأوروبـــــــــــيـــــــــــة 

امل�شرتكة.

مع  اأوال  القطع  يجب  ه��ذا،  ولفهم   
اأي �صيء ي�صكك يف ال�صيادة  اأن  فكرة 
اأي�صا  املقد�صة للدولة، ي�صكل خطرا 
امل���ج���م���وع���ة. وعلى  ع��ل��ى م�����ص��ت��ق��ب��ل 
م��اك�����ص��ي��م فور�صت،  ي����راه  م���ا  ع��ك�����س 
ف�����ان م��ط��ل��ب اال����ص���ت���ق���الل ال���ذات���ي 
و�صلمي  �صرعي  الكاتالونية  لالأقلية 
على  ي�صكل خطرا  وال  ودميقراطي، 

م�صتقبل اأوروبا.
وي��ج��ب ف��ه��م اي�����ص��ا م��ا ق���اد الرملان 
ا�صراتيجية  و�صع  اىل  الكاتالوين 
اال�����ص����ت����ف����ت����اء م�����ن ج�����ان�����ب واح�������د، 
وامل�صادقة على “قانون اال�صتفتاء”، 
والذي لي�س فيه ما يثري اال�صتغراب 
تقم  امل  امل����ق����ارن����ة.  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  يف 
كيبيك   ،)2014( ا����ص���ك���ت���ل���ن���دا 
بورتوريكو  اأو   )1995  ،1980(
ال  امل���ث���ال  ���ص��ب��ي��ل  ع��ل��ى   ،)2017(
م�صتقبلها  على  بالت�صويت  احل�صر، 

الد�صتوري؟
الد�صتورية  امل��ح��ك��م��ة  رف�������س  م��ن��ذ 
م�صروع   2010 ع����ام  اال���ص��ب��ان��ي��ة 
ال�صيا�صي  ال���ذات���ي  احل��ك��م  حت�����ص��ني 
القانوين  االإ�صالح  قبل  الكاتالوين 
الكتالوين  ال�����ص��ع��ب  اأق������ره  )ال������ذي 
احلكومة  طلبت  اال���ص��ت��ف��ت��اء(،  ع��ر 
ع�صر  خم�صة  الكتالونيني  والرملان 
م�صاورات  تنظيم  م��دري��د  م��ن  م���رة 
ح����ول ا���ص��ت��ق��الل ك���ات���ال���ون���ي���ا. وقد 
قانونني  املركزية  املوؤ�ص�صات  رف�صت 
ت�صريعية  وم����ب����ادرة  ل��ال���ص��ت��ف��ت��اء، 
تعبئة  وب����ع����د  واح����������دة.  اإق���ل���ي���م���ي���ة 

امل��رك��زي��ة مل متنع فر�س  احل��ك��وم��ة 
جانب  من  املركزية  الدولة  م�صروع 
مدريد. واىل اليوم، ال يزال جمل�س 
ال�������ص���ي���وخ االإ�����ص����ب����اين، وه�����و دائ�����رة 
ال  غ��رف��ة  ل��ل��د���ص��ت��ور،  وف��ق��ا  اإقليمية 
تتمتع ب�صلطة ت�صريعية متثل اأ�صا�صا 
املجموعات  م���ن  ب����دال  امل���ق���اط���ع���ات 

املتمتعة باحلكم الذاتي.
اإ�صبانيا،  اإن الوحدة الفوقية ململكة   
مت�س  للتغيري  ف��ك��رة  اأي  م��ن  تفلت 
من ُعلوّية مبداأ القومية االإ�صبانية، 
ك��م��ا راأي��ن��ا يف م�����ص��روع ق��ان��ون نظام 
الدولة  ان   .2006 ع��ام  كاتالونيا 
حتى  احل���دود،  كل  لتجاوز  م�صتعدة 
�صد  ملواطنيها،  االأ�صا�صية  احل��ق��وق 
ح��رك��ة ���ص��ل��م��ي��ة ودمي��ق��راط��ي��ة بدال 
نتيجة  اإىل  التو�صل  اإىل  ال�صعي  من 
لقد  الد�صتورية.  لالأزمة  تفاو�صية 
اأ���ص��ب��ح ال��د���ص��ت��ور االإ����ص���ب���اين عقبة 

لل�صعب الكتالوين. 
ال�صيا�صية  االأغ���ل���ب���ي���ة  ت���ق���دم  ومل 
اقراح  اأي  �صنوات،  منذ  االإ�صبانية، 
االأق���ل���ي���ات  اإدراج  مل���راج���ع���ة  ج�����دي 
وباخت�صار،  اإ���ص��ب��ان��ي��ا.  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
االإ�صبانية  ال�صيا�صية  القوى  ك�صرت 
االت��ف��اق ال��د���ص��ت��وري ل��ع��ام 1978، 
انفتاحا،  اأك����ر  ب���ق���راءة  ���ص��م��ح  مم���ا 
ملطالب  معاد  تاأويل  دعم  خالل  من 
العك�س  وع��ل��ى  “فئوية”.  اع��ُت��رت 
املحافظ  ا�صتغلت حكومة  ذل��ك،  من 
االقت�صادية  االأزم��ة  راخوي  ماريانو 
وجلات  االإق��ل��ي��م��ي��ة،  ال��ق��وى  لتقييد 
القوانني  الد�صتورية �صد  للمحكمة 
التي  االإق����ل����ي����م����ي����ة  االج����ت����م����اع����ي����ة 
غري  اأن���ه���ا  اع�����الن  اأو  ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا  مت 

د�صتورية.
ويبقى قلب العديد من الكاتالونيني 
متعلقا بفكرة الفدرالية مع ال�صعوب 
االيبريية االأخ��رى. اال انه لتحقيق 
اأوال ك�����ص��ب االع����راف  ذل����ك، ي��ج��ب 
�صيا�صي  ك����م����و�����ص����وع  ب�����وج�����وده�����م 
�صيادي. وال ي�صعى امل�صروع ال�صيادي 
بل  ح������دود،  ب���ن���اء  اإىل  ال���ك���ات���ال���وين 
اأمام  فتحها  ذل��ك،  من  العك�س  على 
ال�صعوب االأخرى. ان على اأوروبا اأن 
تختار بني دعم نظام ملكي متجذر 
يف امل��ا���ص��ي اال���ص��ت��ب��دادي، غ��ري قادر 
ا�صتغالل  او  اأقلياته،  احت�صان  على 
ال���ف���ر����ص���ة ل��ت�����ص��ل��ي��ط ال�������ص���وء على 

م�صروعها الليرايل الدميقراطي.
•• باحث وم�شت�شار يف معهد 
درا�شات احلكم الذاتي واأ�شتاذ 
زائر يف جامعة ب�مبي� فربا

التا�صع  يف  ن��ّظ��م،  ت��اري��خ��ي��ة،  �صعبية 
املجتمع   ،2014 ع��ام  نوفمر  م��ن 
املدين وحكومة الرئي�س اأرتور ما�س 
م�صاألة  ب�صاأن  ملزمة  غري  ا�صت�صارة 
ال�����ص��ي��ادة مب�����ص��ارك��ة اأك���ر م��ن 2.3 
باملائة   40 ن��اخ��ب )ح����وايل  م��ل��ي��ون 

من الناخبني(.
ان رف�����س م��دري��د اال���ص��ت��م��اع لطلب 
بالتوافق،  ا�صتفتاء  على  احل�����ص��ول 
الكاتالونية  ال�صيا�صية  ال��ق��وى  دف��ع 
لت�صكيل حكومة �صيادية من ائتالف 

وبعدها.  فرانكو  ديكتاتورية  خ��الل 
وق�����ب�����ل م�����ع�����اه�����دة م���ا����ص���ري���خ���ت، 
����ص���ارك ال��رئ��ي�����س ال��ك��ات��ال��وين فعال 
االإقليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  اإح������داث  يف 
املحلية  ال�صلطات  لتمثيل  االأوروبية 
اللجنة  اإن�����ص��اء  وك����ان  واالإق��ل��ي��م��ي��ة. 
اأي�����ص��ا نتاجا  االأوروب����ي����ة ل��الأق��ال��ي��م 
�صعوب  مع  بالتن�صيق  اجلهود  لنلك 

ومناطق اأخرى.
ول�صوء احلظ، فاإن جهود الكتالونية 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ل��ت��ك��ون م�����ص��م��وع��ة من 

االأمر مبواءمة رغبة ال�صعوب يف اأن 
حتكم نف�صها بنف�صها مع العي�س معا 
جلميع االأوروبيني الذين يتقا�صمون 
 2 امل��ادة  وتكر�س  مواطنة م�صركة. 
)معاهدات  االوروبية  املعاهدات  من 
الدميقراطية،  االأوروب�����ي(  االحت���اد 
االأ�صخا�س  اح������رام  اأي�������ص���ا  ول���ك���ن 
موؤ�ص�صة  كقيم  اأقليات،  اإىل  املنتمني 
ال����ك����رام����ة  ج�����ان�����ب  اىل  ل������الحت������اد 
االإن�صانية واحلرية وامل�صاواة و�صيادة 

القانون.

يقوم  اأيديولوجيا  متنوع  انتخابي 
نائبا(   72( ب��رمل��ان��ي��ة  اأغ��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى 
و48 باملائة من الت�صويت ال�صعبي. 
وح�صب ا�صتطالعات الراأي فان اأكر 
الكتاالنيني  م��ن  امل��ائ��ة  يف   75 م��ن 
ا����ص���ت���ف���ت���اء حول  ي�����ري�����دون اج��������راء 

اال�صتقالل.
امل�صروع االأوروبي، القائم على ال�صالم 
م�صروع  اأي�صا  ه��و  وال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
احتادي يهدف، على املدى الطويل، 
ويتعلق  ال�����دول.  ح����دود  جت����اوز  اإىل 

فيه  ومت��ار���س  تعدديا،  بلدا  اإ�صبانيا 
حقها يف تقرير امل�صري. فمن خالل 
قومية،  كاأقلية  و�صعها  على  اللعب 
الكاتالونية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ا���ص��ت��ع��ادت 
ا���ص��ت��ق��الل��ه��ا ال�����ص��ي��ا���ص��ي، ح��ت��ى قبل 
الد�صتور  يف  واالن����دم����اج  امل�����ص��ارك��ة 
عندما   1978 ل���ع���ام  االإ�����ص����ب����اين 
ال��ك��ات��ال��وين جوزيب  ال��رئ��ي�����س  ع���اد 
يف  الفرن�صي  منفاه  من  تاراديال�س 
اأوروبا  وكانت  ب��و.   لو  مارتن  �صانت 
الكاتاالنيني  اآم���ال  م��ن  ج��زءا  اأي�صا 

ال�صعوب  الكاتالونيون، مثل  ويعرف 
اإ���ص��ب��ان��ي��ا، ج���ي���دا هذه  االأخ�������رى يف 
بها  نطق  ال��ت��ي  الكلمات  ان  ال��ق��ي��م. 
االأمم  ك��ا���ص��ال�����س يف  ب���و  امل��و���ص��ي��ق��ار 
ذّكر  ع��ن��دم��ا   ،1971 ع���ام  امل��ت��ح��دة 
ال�صالم  اأج���ل  م��ن  الن�صال  بتقاليد 
ا�صبانيا  ك��ان��ت  �صاعة  للكاتالونيني 
حتت نري ديكتاتورية فرانكو، لي�صت 

“حقائق بديلة”.
الكاتالونية  االأق���ل���ي���ة  ع��م��ل��ت  ل��ق��د 
بكثافة واعطت الكثري من اجل جعل 

الت�صويت على تنظيم اال�صتفتاء يف الرملان الكاتالوين ا�صبانيا  ا�صتفتاء كل املخاطر

 اأكث��ر من 75 % من الكتالوني��ني 
يريدون اإجراء ا�ستفتاء حول ال�ستقالل 

كانت اأوروب���ا اأي�س��ا ج���زءا من اآم��ال 
الكاتالونيني خالل ديكتاتورية فرانكو وبعدها

ماريانو راخوي  احلكومة ترف�س التوافق وا�صتفتاء االنف�صال

م�صتقبل اوروبا يف ميزان االزمة اال�صبانية م�صاندة �صعبية لالنف�صال

اأرتور ما�س  اال�صتفتاء او ال احد

رف�ض مدريد دفع القوى ال�سيا�سية الكاتالونية لت�سكيل حكومة �سيادية من ائتالف انتخابي متنوع اأيديولوجيا
ا�شتفتاء االأول من اأكت�بر رهان ي�ؤثر على القيم االأ�شا�شية مل�شروع املجم�عة االأوروبية امل�شرتكة

خياران اأمامها يف االأزمة االأ�شبانية:

ما �سيحدث يف كاتالونيا �سي�سكل م�ستقبل اأوروبا...!
ال ي�شعى امل�شروع ال�شيادي الكاتال�ين اإىل بناء حدود، بل فتحها اأمام ال�شع�ب االأخرى

م��ارك   - الفجر   ••
كالفي  ���ص��ن��ج��وم- 

ترجمة خرية ال�صيباين
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1602
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ احمد رحمن عثمان جول - باك�صتاين  اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ مري 
احمد علي مراد - باك�صتاين اجلن�صية يف )مطعم نور املدام( مبوجب رخ�صة رقم 

)729152( - تعديالت : 
ل�صنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم 

الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1612
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ رياز �صاتيارامب هاو�س - هندي  اجلن�صية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ خالد كادفاكن�صريي 
لركيب  الريحان  عود   / امل�صماة  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  هندي   - كادافاكن�صريي  علوي 
دائرة  من  ال�صادرة   )744587( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت   - املطابخ 

التنمية االقت�صادية بال�صارقة - تعديالت اخرى : ال يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1606
ال�صيد/ حممد اح�صان ف�صل كرمي - بنغالدي�صي  اجلن�صية  ليكن معلوما للجميع بان 
حبيب  كل  ال�صيد/  اىل  وذلك   %10 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
وتطريز  خلياطة  )البندر  امل�صماة  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  افغان�صتاين   - كل  اقا  حاجي 
دائرة  من  ال�صادرة   )519251( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  العبايات( 

التنمية االقت�صادية بال�صارقة.  تعديالت اخرى : ال يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1610
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صليم كيزاكيادات ابو حاجي - هندي  اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  ح�صة اىل ال�صيد/ كولوت م�صطفى 
 ، املدينة  حديقة  �صوبرماركت   : التجارية  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  هندي   - كوروت  مامو 

ترخي�س رقم )624369( 
تعديالت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة الخر. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1607
وامنه   ، اجلن�صية   باك�صتاين    ، حيدر  غالم  رم�صان  حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ماى حممد �صريف - باك�صتاين اجلن�صية ، يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتهم 
البالغة 100% وذلك اىل  براديب �صودري ناند الل �صودري - هندي اجلن�صية يف الرخ�صة 
ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  ال�صيارات(  ومكيفات  لكهرباء  حلوان  جنمة  )ور�صة  امل�صماة 

مبوجب رخ�صة رقم )726900( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1611
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صليم كيزاكيادات ابو حاجي - هندي  اجلن�صية يرغب 
مامو  م�صطفى  كولوت  ال�صيد/  اىل  ح�صة   %100 البالغة  ح�صته  كامل  وبيع  بالتنازل 
رقم  ترخي�س   ، النهدة  : مطعم ج�صر  التجارية  الرخ�صة  - هندي اجلن�صية يف  كوروت 
خدمات  وكيل  وان�صحاب  الخر  الرخ�صة  �صاحب  تنازل   : اخرى  تعديالت   -  )624085(

ودخول خدمات جديد عليها  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1603
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ ح�صام يو�صف جبايل - فل�صطيني اجلن�صية يرغب يف البيع 
الرئي�صي  علي  عبداهلل  علي  جا�صم  اىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�صتهم  كامل  عن  والتنازل 
تاأ�ص�صت  امل�صلحة(  النجارة  ملقاوالت  املبا�صر  )ال�صهم  امل�صماة  الرخ�صة  اإماراتي اجلن�صية يف   -
باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )612226(  تعديالت اخرى : مت تغيري ال�صكل القانوين 

من موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ص�صة فردية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1604
باك�صتاين    - طفيل  حممد  طفيل  بيني�س  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  يف )جامايكا 
للخياطة والتطريز( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )518917( 

اىل ال�صيدة/ فرزانه بيبي زوجة جم�صيد احمد - باك�صتانية اجلن�صية. 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة   وعمالبن�س 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم 

الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

املعلن / املدعي عليه ال�صيد عناد بن �صامل اخلالدي
مالك موؤ�ص�صة ار�س الريف للمقاوالت 

الدعوى رقم 2955-2016 والدعوى 2016-2956 
يرجى التكرم بالعلم باالجتماع مع اخلبري ابراهيم حممد ابراهيم 
�صديق 0505660309 املكلف للق�صيتني املذكورتني يوم االحد اول 
بادارة  االجتماعات  بقاعة  �صباحا  العا�صرة  ال�صاعة   2017 اكتوبر 

اخلراء باملحكمة الرئي�صية بابوظبي  
اخلبري _ م/ ابراهيم �سديق 
26 �سبتمرب 2017

اإعــــــالن بالن�ســــر 

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
الدعوى 2017/1252 جتاري كلي 

ال�صادة املدعي عليه : دو�صيجا للتجارة العامة - �س ذ م م 
EBISA مبا ان هناك دعوى مرفوعة �صدكم من قبل املدعي / اي بي اي ا�س ايه

اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا خبريا م�صرفيا بالدعوى اأعاله مبوجب  احلكم ال�صادر 
به فاإننا ندعوكم حل�صور اجتماع خرة وذلك يوم االثنني املوافق 2017/10/2  يف متام 
ال�صاعة العا�صرة والن�صف �صباحا مبقر مكتبنا انرا لال�صت�صارات املالية ، ذلك بالعنوان 
التايل : دبي - حمي�صنة - �صارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 
مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�صيارات -  وبذات البناية يوجد بنك دبي  التجاري 
تليفون : 042206899 ، فاك�س : 042206877  يرجى االطالع و اإح�صار كافة ما لديكم من 

م�صتندات واحلر�س على احل�صور  يف املوعد اق�صاه. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
  د.  علي را�سد الكيتوب 

 اإعــــالن بالن�ســــر
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     
ا�صم ال�صركة : االبنية امللكية للتجارة - �س ذ م م   

رقم الرخ�صة : 584208  العنوان : مكتب رقم 105 ملك حممد غامن عبداهلل 
�صعيد الفال�صي - ديرة - هور العنز - ال�صكل القانوين : ذات م�صئولية حمدودة 
رقم القيد بال�صجل التجاري : 997860  تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�صركة  الغاء الرخي�س اخلا�س  بانهاب�صدد 
االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية االقت�صادية بدبي من خالل الريد االلكروين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�صتندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا 

االعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/ 
�صامل را�صد �صامل عبداهلل النقبي - اجلن�صية : االإمارات ، وطلبا الت�صديق على حمرر 
يت�صمن )تنازل(  يف اال�صم التجاري �صاطئ اللوؤلوؤية للم�صروبات ال�صاخنة وال�صادرة  
من دائرة التنمية االقت�صادية يف  ال�صارقة رخ�صة جتارية رقم 565629 ال�صادر بتاريخ 
حممد  علي  خالد  ال�صيد/  اىل  بخورفكان.  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة   2008/7/21
العدل  الكاتب  الكندي - اجلن�صية :االإم��ارات -  ليكن معلوما للجميع بان  خملوف 
يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/ 
على  الت�صديق  وطلبا   ، االإم����ارات   : اجلن�صية   - النقبي  ع��ب��داهلل  �صامل  را���ص��د  �صامل 
وال�صادرة  من  ال�صعبي  الوحدة  التجاري مطبخ  اال�صم  )تنازل(  يف  يت�صمن  حمرر 
بتاريخ  ال�صادر  رقم 510757  ال�صارقة رخ�صة جتارية  االقت�صادية يف   التنمية  دائرة 
حممد  علي  خالد  ال�صيد/  اىل  بخورفكان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة   2001/9/3
العدل  الكاتب  االإم��ارات - ليكن معلوما للجميع بان   : الكندي - اجلن�صية  خملوف 
يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6557    
املنذر : ال�صيد / با�صم �صيف حممد ال�صعبي - اإماراتي اجلن�صية 

العنوان / دبي - الورقاء - االإمارات العربية املتحدة 
املنذر اليها / ال�صيدة  / هاال ندرة حمية 

فندق  قبل   - �صما  ب��رج   - زاي��د  ال�صيخ  ���ص��ارع   - وال�صفر  لل�صياحة  واي  راي��ت   - دب��ي   : وعنوانها 
فريمونت - الطابق الثاين - مكتب رقم 202 - االإمارات العربية املتحدة 

يف  املتبعة  والقوانني  االأ�صول  ح�صب  الفيال  بت�صليم  االلتزام  ب�صرورة  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
اإم��ارة دبي خالل مدة اق�صاها 3 ايام من تاريخ الن�صر وااللتزام ب�صداد االيجار املتفق عليه يف 
العقد املوقع بني الطرفني حتى تاريخ توقيع حم�صر اال�صتالم بني الطرفني ، واال �صوف ي�صطر 
املنذر  التخاذ كافة االجراءات القانونية �صده مبا فيها اقامة الدعوى الق�صائية وا�صت�صدار امر 

االأداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
  اعالن

املرجع : 1600
 - جوفيندان  �صوما�صارما  �صارما  �صانديب  ال�صيد/   بان  للجميع  معلوما  ليكن 
هندي اجلن�صية ، يرغب يف بيع وتنازل كامل ح�ص�صه البالغة 100% يف " بقالة ند 
القا�صمية " رخ�صة رقم 611801 وذلك اىل ال�صيد/ �صاجناي �صارما برمي �صانكر 

�صارما - هندي اجلن�صية  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف 
تاريخ هذا االعالن  ا�صبوعني من  اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على االجراء  يتم 

فمن لديه اي  اعرا�س على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
 يف  الدعوى  رقم 2017/3344 جتاري جزئي - ال�سارقة 

يعلن اخلبري يون�س علي املال واملعني من قبل حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 
يف الدعوى رقم 2017/3344 جتاري جزئي ال�صارقة 

املدعي / م�صرف ابوظبي اال�صالمي 
1- احمد و�صليم ل�صناعة املنتجات البال�صتيكية - ذ م م  املدعي عليه / 

2- �صليم الدين عليم الدين )باك�صتاين اجلن�صية(   
3- امرين �صليم �صليم الدين )باك�صتانية اجلن�صية(   

ال�صادة /1- احمد و�صليم ل�صناعة املنتجات البال�صتيكية - ذ م م   2- �صليم الدين عليم الدين )باك�صتاين اجلن�صية(   
3- امرين �صليم �صليم الدين )باك�صتانية اجلن�صية( حل�صور اجتماع اخلرة واملقرر عقده يوم االثنني املوافق 
2017/10/2 ، ال�صاعة 3.00 م�صاء يف مقر اخلبري الكائن يف : ال�صارقة منطقة مويلح - �صارع املدينة اجلامعية ، 

مبنى عيادة اأك�ص�س ، مكتب رقم 202 ، ب�صفته ال�صخ�صية او من ينوب عنه بتوكيل ر�صمي
اخلبري امل�سريف   
يون�س علي حممد املال                  

اإعالن ح�سور 
اجتماع خربة م�سرفية 

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
 الدعوى  رقم   2017/899 مدين جزئي 

ال�صادة / مكتب هاين اجل�صمي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية  
مبوعد  ا�صمائهم  االتية  باعالن  تكرمكم  نرجو  اعاله  الدعوى  اىل  باال�صارة 
اجتماع اخلرة التاأمينية املعلن بالدعوى املذكورة اعاله بتاريخ اخلمي�س املوافق 
5 اكتوبر 2017 ال�صاعة العا�صرة �صباحا مبكتب اخلبري بالقرهود - بناية بوهيبة 

- جوار حمطة امليرو جي جي كو - مكتب رقم 206 - وهم : 
1- املدعي عليه االول / جاكوب �صامراج �صيلفني �صري�صتوفري - هندي اجلن�صية 

2- املدعي عليه الثاين / �صيام تاما راك�صان او�صا - هندي اجلن�صية 
وموافاتنا ب�صورة من االعالن.  

حممد  مو�سى ال�سواهني 
اخلبري التاأميني املكلف - قيد رقم 142   

اإعالن مدعي عليهم بالن�سر 
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       

يف الدعوى رقم 2017/2458  جتاري كلي  ال�سارقة  
اىل املدعى عليه االأول : م�صنع دبي لتدوير املخلفات املعدنية - �س ذ م م 

حيث ان املدعي :�صريف ميتالز اإنرنا�صيونال 
قد اقامت عليك الدعوى املذكورة رقمها اأعاله لدى هذه املحكمة تطالب فيها احلكم بالزامكم واآخر 
ب�صحة  احلكم  اىل  باال�صافة   ،  )%12( بواقع  للفائدة  باال�صافة  درهم(   14.460.871.77( مبلغ  باأداء 
بالر�صوم  اللزامكم  باال�صافة   ، ال�صارقة  عري�صة  على  اأمر   )2017/2312( رقم  التحفظي  احلجز 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
لذلك يقت�صي ح�صورك امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية الثانية( - الدور االأول - القاعة رقم )139( 
- يف متام ال�صاعة التا�صعة من �صباح يوم 2017/10/10 م وذلك للجواب على الدعوى وتقدمي ما لديك 
اإر�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة  من بيانات ، ويف حالة تخلفك عن احل�صور او عدم 

�صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

اأمني ال�سر 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

 اإعادة اإعالن بالن�سر
يف ال�ستئناف رقم 1110 ل�سنة 2017  م جتاري 

اإىل امل�صتاأنف �صده / اأميد حبيب اهلل كربي كرد 
نعلمكم باإن امل�صتاأنف / بنك اأم القيوين الوطني - �س م ع 

قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر يف الق�صية املدنية رقم 1202 ل�صنة 2016 جتاري )جزئي( 
ال�صارقة وقد حتدد لنظره جل�صة 2017/10/4 م - يف متام ال�صاعة التا�صعة والن�صف 

�صباحا مبقر هذه املحكمة اأمام الدائرة املدنية االأوىل 
حالة  ويف  لديكم  ما  لتقدمي  قانونا  ميثلكم  من  اأو  باحل�صور  التف�صل  يرجى  ل��ذا 

غيابكم فاإن املحكمة �صتب�صار نظر اال�صتئناف وفقا الحكام القانون. 
ملحوظة : ين�صر هذا االإعالن على نفقة امل�صتاأنف دون اأية م�صوؤولية على املحكمة 

جتاه حقوق الغري.  
رئي�س قلم الكتاب 

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
)ق�سم التنفيذ(

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 1542 ل�سنة 2017    
اىل املحكوم عليه / حممد عبد الرزاق عبداهلل عبدالرزاق 

حكما  بحقكم  ا���ص��درت  ق��د  االب��ت��داري��ة  االحت��ادي��ة  ال�صارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره 437755 درهم ، باال�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 

2016/8/21 حتى ال�صداد التام. 
ل�صالح املحكوم له / البنك التجاري الدويل - �س م ع    

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل برقم امل�صار اليه اعاله ، لذا يتوجب 
عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�صر ، ويف حال تخلفك عن احل�صور 

يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �صتبا�صر النظر الق�صية يف غيابك.
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2016/5153  ت ج 

املرفوعة من املدعي / البنك التجاري الدويل - �س م ع 
اىل املدعي عليه / عبدالعزيز ابراهيم عبداهلل ح�صن 

مبلغ  ب�صفته  املدعي  للبنك  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام    -  : املحكمة  حكمت 
وخم�صة  درهم  واربعون  وثمانية  وت�صعمائة  الف  وت�صعون  )مائة  درهم   190.948.25
ال�صداد  متام  حتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 قدرها  تاأخريية  وفائدة  فل�صا(  وع�صرون 
والزمته بامل�صروفات والر�صوم وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا 
ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لالعالن ، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�صار اليه و�صتتخذ بحقكم 

االيجراءات القانونية لتنفيذه �صدكم. 
 مكتب اإدارة الدعوى 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2017/393 

املرفوعة من املدعي / �صركة كانو لالليات - ذ م م 
اىل املدعي عليه / �صركة واحة الفي�صل للتجارة العامة - ذ م م  

حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري :  بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )536.100 
قيد  تاريخ  من   %5 قدرها  قانونية  وبفائدة   ، درهم  ومائة  الفا  وثالثني  و�صتة  خم�صمائة  درهم( 
�صحيفة الدعوى وحتى متام ال�صداد ، على اال تزيد الفائدة على اأ�صل املبلغ املق�صي به ، مع الزامها 
بالر�صوم وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�صت طلب الق�صاء بثبوت احلجز و�صحة 

احلق ب�صاأن واالأمر على عري�صة رقم 280 ل�صنة 2017
حكما قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن ، وبفوات هذا امليعاد 

دون طعن منكم على احلكم امل�صار اليه و�صتتخذ بحقكم االيجراءات القانونية لتنفيذه �صدكم
 مكتب اإدارة الدعوى 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       اىل املدعي عليه/ �صي اي اإ�س بي لالأمن - �س ذ م م 
لها  املحكمة  وح��ددت  اأدن��اه  املذكورة  العمالية  الدعاوي  عليكم  اقاموا  قد  املدعيني  ب��اأن  نعلنكم 

جل�صة 2017/10/8 ال�صاعة 8.30   

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�صور  مكلفون  فانتم  لذا 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل ، ويف حالة تخلفكم فان احلكم �صيكون 

مبثابة ح�صوري ، باال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل بال كفالة
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
عمايل جزئي /8424/2017 
عمايل جزئي /8454/2017 
عمايل جزئي /8455/2017 

م
1
2
3

ا�صم املدعي
طاهر و�صيم منري احمد 
جواد احمد اعجاز احمد 
علي ح�صن طارق مهمود  

مبلغ املطالبة
10374 درهم  +  تذكرة العودة
10377 درهم  +  تذكرة العودة
10374 درهم  +  تذكرة العودة

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

اىل املدعي عليه/ ال اند ار بريفورمن�س - �س ذ ذ م 
الدعاوي  2017/7/27 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  باأن  نعلنكم 

املذكورة ل�صالح املدعيني بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعني املبالغ التاليه : 

2
 - احلكم  تنفيذ  عند  يكن-  ما مل  نقدا  يقابلها  او مبا  اىل موطنهم  بتذكرة عودتهم  والزمتها 

ملتحقا بخدمة رب عمل اآخر والزمت املدعي عيها بامل�صاريف. 
ن�صر  التايل  اليوم  من  اعبتارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما 

هذا االعالن.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
3947/2017/13
3946/2017/13

م
1

ا�صم املدعي
 مايكل جوردان ارويو اي�صتريون 

ليليان او�صون مادريد 

املبلغ املحكوم له
14040 درهم  + تذكرة العودة
14914 درهم  + تذكرة العودة
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عربي ودويل
الحتاد الأوروبي يعتزم ا�ستقبال 50 األف لجئ العبادي يطالب باإلغاء نتائج ا�ستفتاء كرد�ستان 

•• بغداد,-اأ ف ب:

اإقليم  ام�س،  العبادي  حيدر  العراقي  ال��وزراء  رئي�س  دعا 
كرد�صتان اإىل اإلغاء نتائج اال�صتفتاء على اال�صتقالل الذي 
اأجري يوم االثنني، للدخول يف حوار حلل امل�صاكل العالقة 

بني اأربيل وبغداد.
العراقي  للرملان  ا�صتثنائية  جل�صة  خالل  العبادي  وقال 
اإنه البد من اإلغاء اال�صتفتاء، والدخول بحوار حتت �صقف 

الد�صتور لن نتحاور حول نتائج اال�صتفتاء مطلقا .
على  اال�صتفتاء  اإج����راء  م��ن  �صاعة  واأرب��ع��ني  ث��م��ان  وب��ع��د 
اال�صتقالل، يتعر�س اإقليم كرد�صتان ل�صغوط مت�صاعدة 

اآخرها طلب بغداد ت�صليم املطارات اىل احلكومة املركزية 
خالل مهلة ثالثة اأيام.

واأ�صاف رئي�س الوزراء العراقي �صنفر�س حكم العراق يف 
كل مناطق االإقليم بقوة الد�صتور .

اأج�����ري اال���ص��ت��ف��ت��اء االث���ن���ني يف ك��رد���ص��ت��ان ال����ذي ي�صم 
مناطق  ويف  وال��ده��وك،  وال�صليمانية  اأرب��ي��ل  حم��اف��ظ��ات 
املتمتع بحكم  متنازع عليها ال ت�صكل جزءا من كرد�صتان 

ذاتي.
3،3 ماليني �صخ�س يف االق���راع، اي  اأك��ر من  و�صارك 
72،16 يف املئة من الناخبني امل�صجلني وعددهم حواىل 

خم�صة ماليني.

الربملان العراقي يطالب با�ستعادة كركوك من الأكراد 

ا�صا�س  على  الجئني  ا�صتقبال  على  توافق  التي  االع�صاء  ال��دول 
م�صاعدات من ع�صرة االف يورو لل�صخ�س الواحد.

و�صددت املفو�صية على �صرورة اعطاء اهتمام متزايد حول اعادة 
وت�صاد  وال�����ص��ودان  والنيجر  وم�صر  ليبيا  م��ن  ال��ق��ادم��ني  اإي����واء 
ا�صتقبال  موا�صلة  على  االع�����ص��اء  ال���دول  و�صجعت   ، واث��ي��وب��ي��ا 

الجئني قادمني من تركيا وال�صرق االو�صط.
فيه مهلة  تنتهي  ال��ذي  نف�صه  اليوم  املفو�صية يف  اع��الن  وي��اأت��ي 

برنامج اعادة اإيواء طالبي اللجوء من ايطاليا واليونان.
ال��ف �صخ�س على مدى   29 توزيع نحو  اع��ادة  الرنامج  وات��اح 
عامني من هذين البلدين االوروبيني علما اأن الهدف اال�صا�صي 

�صمل 160 الف �صخ�س.

•• بروك�صل-اأ ف ب:

الف   50 ا�صتقبال  ع��زم��ه��ا  ام�����س  االوروب���ي���ة  املفو�صية  اأع��ل��ن��ت 
م��ه��اج��ر ع��ل��ى االق���ل ع��ل��ى م���دى عامي����ن يف االحت����اد االوروب����ي 
اأو ال�صرق االو�صط او تركيا وذلك  قادمني مبا�صرة من افريقيا 
لتاأمني بديل اآمن و�صرعي لرحلة العبور عر املتو�صط املحفوفة 

باملخاطر.
وتابعت املفو�صية يف بيان انها تو�صي برنامج اإعادة اإيواء جديد 
من اجل نقل 50 الف �صخ�س اىل اأوروبا هم بحاجة اىل حماية 

دولية وذلك خالل العامني املقبلني .
وا�صافت انه مت تخ�صي�س ميزانية من 500 مليون يورو لدعم 

•• بغداد-رويرتز:

العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�س  العراقي  الرملان  طالب 
باإر�صال قوات اإىل منطقة كركوك النفطية التي يهيمن 

عليها االأكراد وال�صيطرة على حقول النفط هناك.
�صيطروا على كركوك  االأك��راد  الب�صمركة  وكان مقاتلو 
2014 ع��ن��دم��ا ف��ر اجلي�س  م��ت��ع��ددة االأع�����راق يف ع���ام 
االإرهابي  داع�����س  تنظيم  مقاتلي  مواجهة  يف  العراقي 

الذين ا�صتولوا على نحو ثلث م�صاحة العراق.

•• جوهان�صربج-رويرتز:

ام�س  اأف��ري��ق��ي��ا  م��واط��ن��ي ج��ن��وب  م���ن  االآالف  ت��ظ��اه��ر 
االأربعاء احتجاجا على الف�صاد يف عهد الرئي�س جاكوب 
حتى  له  مناف�صا  توؤيد  نقابات  املظاهرات  وق��ادت  زوم��ا 

يتوىل زعامة احلزب احلاكم.
مع  املتحالف  اأفريقيا  جنوب  يف  النقابات  موؤمتر  ودع��ا 
حزب املوؤمتر الوطني االأفريقي احلاكم اأن�صاره الذين 
اإىل االإ�صراب واالن�صمام  يفوق عددهم مليون �صخ�س 

اإىل م�صريات يف كرى مدن البالد.
وال���ه���دف امل��ع��ل��ن م���ن امل���ظ���اه���رات ه���و االح��ت��ج��اج على 
الك�صب غري امل�صروع لكن الكثري من الغ�صب واالإحباط 

ا�صتهدف زوما.

قب�صة  يف  النفط  حقوق  �صقوط  االأك���راد  حت��رك  ومنع 
يقول  التي  املنطقة  وتركمان يف  ويعي�س عرب   . داع�س 
تاريخية فيها. و�صمت حكومة  اإن لهم حقوقا  االأك��راد 
ا�صتفتاء  اإىل  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  ال���ع���راق  ك��رد���ص��ت��ان  اإق��ل��ي��م 

اال�صتقالل الذي اأجرته يوم االثنني.
اطلعت  العراقي،  النواب  ق��رار �صدر من جمل�س  وذك��ر 
عليه رويرز، على احلكومة اإعادة احلقول ال�صمالية يف 
كركوك واملناطق املتنازع عليها الإ�صراف و�صيطرة وزارة 

النفط االحتادية.

و�صار املحتجون اإىل الرملان يف كيب تاون وهم ين�صدون 
مثل  ع��ب��ارات  عليها  كتبت  بالفتات  ويلوحون  االأغ���اين 

“ارحل يا زوما” و”الف�صاد جرمية �صد االإن�صانية”.
تيتو�س  ن�صيج تدعى فلوران�س  وقالت عاملة يف م�صنع 
لرويرز “االأمور تتدهور يف عهد الرئي�س زوما. يجب 
اأن يوؤدي دور الرئي�س ال اأن يكتفي مبلء جيوبه وجيوب 
اأ�صرته”. ويف االأ�صهر املا�صية دعا اأع�صاء بارزون  اأفراد 
التنحي  اإىل  زوم��ا  االأفريقي  الوطني  امل��وؤمت��ر  ح��زب  يف 
اأ�صدقاءه  اأن  اإىل  اأ���ص��ارت  ات��ه��ام��ات  بعد ط��وف��ان  وذل��ك 
من عائلة جوبتا ا�صتغلوا نفوذهم للح�صول على عقود 
زوما  وينفي  ال����دوالرات.  من  املاليني  مبئات  حكومية 
وعائلة جوبتا اأي جتاوز ويقوالن اإنهما �صحية ملالحقة 

لها دوافع �صيا�صية.

•• وا�صنطن-وكاالت:

�صحيفة  مرا�صلة  ���ص��الي،  ليز  راأت 
وا���ص��ن��ط��ن ب��و���ص��ت االأم��ري��ك��ي��ة، اأن 
احلرب ال�صورية التي اندلعت منذ 
�صت �صنوات بهدف االإطاحة بنظام 
االأ�صد  ب�����ص��ار  ال�������ص���وري  ال��رئ��ي�����س 
النهاية، ولكنها ترك  ت�صرف على 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ت�����ص��اوؤالت م��ن دون 
اإجابة، ف�صاًل عن معارك كثرية ال 

يزال يتعني خو�صها. 
انت�صار  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ول���ف���ت 
كان  املعركة  �صاحة  يف  االأ���ص��د  ب�صار 
وا�صحاً منذ �صنوات، وحتديداً منذ 
رو�صيا  تدخلت  حينما   2015 عام 
الذي كان على و�صك  لدعم جي�صه 
االن��ه��ي��ار، ورمب����ا ق��ب��ل ذل���ك بوقت 
املعار�صة  اأخ��ف��ق��ت  اأن  ب��ع��د  ط��وي��ل 
كانت  ال�����ذي  ال���زخ���م  ا���ص��ت��ث��م��ار  يف 
تتمتع به مع بداية االنتفا�صة �صد 
االأ�صد.  وعالوة على ذلك، مل يكن 
على منع  ال��دويل حري�صاً  املجتمع 
االأ�صد، ويت�صح ذلك مع  انت�صارات 
يف  االأوىل  ال�صالم  حم��ادث��ات  ف�صل 
عام 2014، وجناح نظام االأ�صد يف 
ا�صتعادة �صيطرته على مدينة حلب 
يف دي�صمر )كانون االأول( املا�صي، 
وه���و م��ا ك���ان م��وؤ���ص��راً ع��ل��ى انهيار 

دبلوما�صية اإدارة اأوباما. 
هذه  م���ث���ل  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  وي���ع���ت���ر 
تعك�س  االآن  ال��وا���ص��ح��ة  احل��ق��ائ��ق 
لنهاية  ال���ع���ري�������ص���ة  اخل�����ط�����وط 
ماكارون،  ج��و  ع��ن  وينقل  اللعبة. 
املحلل ال�صيا�صي يف مركز ال�صيا�صة 
احلرب  اإن  وا���ص��ن��ط��ن،  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
تبقى  وما  انتهت،  قد  نعرفها  التي 

االآن هو تق�صيم الكعكة . 
ول��ك��ن بح�صب  ال��ت��ق��ري��ر:  وي���ق���ول 
ال�����ص��ي��ن��اري��و ال���ذي ي��ل��وح يف االآف���ق، 
اأجل  اإىل  ال�صلطة  يف  االأ���ص��د  يظل 
ت�صوية  ت���وج���د  وال  م�����ص��م��ى،  غ���ري 
ال�صلطة  عن  لعزله  ج��ادة  �صيا�صية 
�صراوة  وت�صتد  ا�صتبداله،  حتى  اأو 
احلرب، اإنها نظرة قامتة تنذر باأن 
�صوريا �صتكون غري م�صتقرة وغارقة 
يف ���ص��راع��ات ل�����ص��ن��وات ق��ادم��ة، ويف 
الوقت نف�صه تعاين مدنها وبلداتها 
مرارة  �صعبها  ويعي�س  اخل��راب  من 
من  اقت�صادها  ي��ع��اين  كما  ال��ف��ق��ر، 
غياب التمويل الالزم الإعادة اإعمار 

البالد . 

م�شري نظام االأ�شد
نظام  م�صري  اأن  التقرير  وي�صيف 
كبري؛  حد  اإىل  وا�صحاً  ب��ات  االأ�صد 

الأمم املتحدة تندد 
باإعدامات جماعية يف العراق 

•• جنيف-رويرتز:

رعد  بن  زيد  االأم��ري  االإن�صان  ال�صامي حلقوق  املتحدة  االأمم  قال مفو�س 
42 �صجينا يف العراق يوم االأح��د روعه  اإع��دام  اإن  احل�صني ام�س االأرب��ع��اء 
واإن االأحكام نفذت يف غياب لالإجراءات الق�صائية النزيهة على االأرجح كما 
عر عن قلقه من تنفيذ املزيد منها. واأدين ال�صجناء الذين جرى اإعدامهم 
بارتكاب اأعمال اإرهابية منها قتل اأفراد من االأمن وتفجري �صيارات ملغومة. 

واأ�صاف االأمري زيد يف بيان روعني نباأ اإعدام 42 �صجينا يف يوم واحد.
يخطط  رمب��ا  ال��ع��راق  ب��اأن  تفيد  تقارير  ب�صبب  �صديد  بقلق  ن�صعر  نحن   
ي��وؤدي هذا  باالإعدام وقد  املحكوم عليهم  ال�صجناء  اإع��دام  للتعجيل بعملية 

اإىل املزيد من االإعدامات وا�صعة النطاق يف االأ�صابيع املقبلة .
باالإجراءات  االلتزام  قد جرى  يكون  اأن  ب�صدة  فيه  امل�صكوك  اأن من  وتابع 
التي ت�صمن حماكمة عادلة ومنها حق ال�صجناء يف احل�صول على م�صاعدة 
قانونية فعالة وحق ا�صتئناف االأحكام وال�صعي للح�صول على العفو اأو على 

تخفيف احلكم.
انتحارية نفذها  اأ�صفرت تفجريات  اأن  بعد  �صنقا  االأ�صخا�س  واأع��دم هوؤالء 
�صنة عن مقتل 60 �صخ�صا قرب مدينة النا�صرية اجلنوبية وهي منطقة 
باإجراءات  للمطالبة  ال�صيعة  دف��ع  مم��ا  اأي��ل��ول  �صبتمر   14 ي��وم  �صيعية 

قانونية اأكر �صرامة.
ما  1200 من بني  نحو  اإن  قولهم  م�صوؤولني عراقيني  البيان عن  ونقل 
يقدر بنحو �صتة اآالف �صجني احتجزوا يف النا�صرية �صدرت �صدهم اأحكام 
االإع����دام يثري  ال��ع��راق لعقوبة  ا�صتخدام  اإن  زي��د  االأم���ري  ب��االإع��دام. وق��ال 
العقوبة  ا�صتخدام  بوقف  اإع��الن فوري  اإىل  خماوف كبرية ودعا احلكومة 
ارتكبوا  اأنهم  يثبت  الذين  االإرهابية  اجلماعات  اأع�صاء  اإن  وق��ال  لفرة. 

جرائم خطري يجب اأن يتحملوا امل�صوؤولية بالكامل.
عقوبة  لتطبيق  االإره���اب  مكافحة  لقانون  العراق  ا�صتخدام  لكن  واأ���ص��اف 
التعريف  يبدو مع  يتوافق فيما  االأفعال ال  وا�صع من  االإع��دام على نطاق 
تعط  مل  ال�صلطات  اإن  البيان  وت��اب��ع   . خ��ط��ورة  االأك���ر  للجرائم  ال�����ص��ارم 
اأ�صمائهم  اأحكام االإع��دام يوم االأحد مثل  معلومات عن الذين نفذت فيهم 
واأماكن اإقامتهم واجلرائم التي حوكموا ب�صاأنها اأو مواعيد تنفيذ االأحكام. 
فر�س  كل  ا�صتنفدوا  اإنهم  قالوا  العراقيني  امل�صوؤولني  اأن  البيان  واأ�صاف 

ا�صتئناف االأحكام.

هزمية مر�سح ترامب 
لالنتخابات التمهيدية يف اآلباما 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

دونالد  االم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����س  م��ن��ي 
ت��رام��ب ب��ه��زمي��ة غ��ري م��ب��ا���ص��رة بعد 
االنتخابات  اىل  م��ر���ص��ح��ه  خ�����ص��ارة 
التمهيدية للحزب اجلمهوري ملقعد 
االباما يف اقراع  �صناتور عن والية 
له انعكا�صات على ال�صعيد الوطني. 
م��ع ان ت��رام��ب و���ص��ع ك��ل ثقله وراء 
املر�صح املنتهية واليته لوثر �صرينج 
عليه  ف�����ص��ل��وا  اجل��م��ه��وري��ني  ان  اال 
واملثري  املحافظ  امل�صيحي  القا�صي 

للجدل روي مور.
واأظ��ه��رت اأرق��ام نهاية ان م��ور ف��از ب� 
مقابل  يف  اال����ص���وات  م��ن   54،9%
مور  وك��ت��ب  ل�����ص��ري��ن��ج.   45،1%
القيادة  ف���ازت  بف�صلكم  ت��غ��ري��دة  يف 
التقليدية للحزب يف االباما . و�صارع 
ت���رام���ب اىل ال��ت��غ��ري��د ت��ه��ان��ي��ن��ا اىل 
االنتخابات  ف��وزه يف  روي مور حول 
اجلمهوري.  ل��ل��ح��زب  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
ف��رة طويلة وخا�س  منذ  ب��داأ  روي 
يف  ال��ف��وز  عليك  روي  ج��ي��دا.  �صباقا 
يجري  اذ  دي�����ص��م��ر!  االول  ك���ان���ون 
مناف�س  ام���ام  املقعد  على  االق����راع 
احلزب الدميوقراطي يف 12 كانون 
ان  ه���ي  وامل���ف���ارق���ة  دي�����ص��م��ر.  االول 
ت��رام��ب دعموا  م��وؤي��دي خ��ط  بع�س 
بانون  ���ص��ت��ي��ف  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف  م���ور 
امل�صت�صار ال�صابق للرئي�س الذي اأقيل 
اغ�صط�س  اب  يف  االبي�س  البيت  من 
واي�صا املر�صحة اجلمهورية ال�صابقة 

ملن�صب نائب الرئي�س �صارة بايلن.

�صغوط  حت����ت  ل���ي�������س  االآن  ف���ه���و 
تنفيذ  اأو  التنازالت  لتقدمي  كافية 
االأوىل  للمرة  االإ���ص��الح��ات، ورمب��ا 
على  ي�����ص��ي��ط��ر   2012 ع����ام  م��ن��ذ 
اجلزء االأكر من البالد مبا يفوق 
تناف�صه  ال��ت��ي  االأخ�����رى  ال��ف�����ص��ائ��ل 

على االأرا�صي. 
ويلفت التقرير اإىل بع�س الدالالت 
ب���اأن احل���رب ال�صورية  ال��ت��ي ت��وح��ي 
اأو�صكت على االنتهاء، اأو على االأقل 
ال��ت��ي مل يعد فيها  امل��رح��ل��ة  دخ��ل��ت 
بقاء االأ�صد يف ال�صلطة مو�صع �صك، 
بقطع  ترامب  اإدارة  ق��رار  واأب��رزه��ا 
ال�صورية  املعار�صة  عن  امل�صاعدات 
وت���ل���م���ي���ح���ات امل���ج���ت���م���ع ال�������دويل 
بالتخلي عن االإ�صرار على العملية 
اإىل رحيل  ت��ق��ود  ال��ت��ي  االن��ت��ق��ال��ي��ة 
الن�صبي  ال��ن��ج��اح  وك��ذل��ك  االأ����ص���د، 
ل��ل��م��ب��ادرة ال��رو���ص��ي��ة ل��وق��ف اإطالق 

النار. 
وعلى الرغم من ذلك، فاإن املعارك 
الزج  ع��ل��ى  ق����ادرة  ت���زال  ال  املتبقية 
متوقعة؛  غري  م�صارات  يف  ب�صوريا 
الوح�صي  ال���ق���م���ع  حت�����ول  ب���ع���دم���ا 
���ص��د امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال�����ص��ل��م��ي��ني اإىل 
�صوريا  اأهلية م�صتعرة جعلت  حرب 
للنفوذ  ال���دويل  للتناف�س  م�صرحاً 
اأط����راف ال��ب��الد ال��ت��ي ال تزال  على 

خارج �صيطرة نظام االأ�صد. 

االأكراد .. م�شتقبل غام�س
وع���ل���ى ���ص��ب��ي��ل امل����ث����ال، رمب����ا يكون 
ال�صرقية  ال�صمالية  املنطقة  م�صري 
ل�صوريا التي ي�صيطر عليها االأكراد 
الع�صكرية  ال��ق��وات  فيها  )وتنت�صر 
القاعدة  وت��ت�����ص��م��ن  االأم���ري���ك���ي���ة 
االأم���ري���ك���ي���ة مل���ح���ارب���ة داع���������س( هو 
وا�صنطن  بح�صب  غمو�صاً،  االأك��ر 
املتحدة  الواليات  اأن  حيث   ، بو�صت 
مل تلتزم بالبقاء يف �صوريا بعد دحر 
اأج����ل ح��م��اي��ة املنطقة  داع�������س م���ن 
بينما تعهد نظام  املو�صعة،  الكردية 
االأ����ص���د ب��ا���ص��ت��ع��ادة ال�����ص��ي��ط��رة على 
هذه املنطقة حتى اإذا ا�صتلزم االأمر 
حماربة قوات �صوريا الدميقراطية 

بقيادة االأكراد والواليات املتحدة. 
وق������د ي����ق����ود ت�������ص���اع���د ال����ت����وت����رات 
الدميقراطية  ���ص��وري��ا  ق����وات  ب���ني 
وحلفائها  اأم���ري���ك���ي���اً  امل����دع����وم����ة 
املدعومة  النظام  وق���وات  املحليني 
ال�صحراء  يف  واإي������ران  رو���ص��ي��ا  م��ن 
اإىل  ال���زور  دي��ر  ملقاطعة  ال�صرقية 
مواجهة وا�صعة؛ وبخا�صة اإذا ف�صلت 
حمادثات تق�صيم �صاحة املعركة بني 

الواليات املتحدة ورو�صيا. 

حتديات اإعادة االإعمار 
ويلفت التقرير اإىل اأن االأ�صد نف�صه 
اأ���ص��ب��ح ح��ري�����ص��اً ع��ل��ى ع���دم اإعالن 
ال��ن�����ص��ر، ويف خ��ط��اب��ات��ه االأخ�����رية 
اأعداء  من  امل�صتمر  التهديد  يوؤكد 
وحلفائهم  ال���غ���رب���ي���ني  �����ص����وري����ا 
موا�صلة  و����ص���رورة   ، االإره���اب���ي���ني 
ال��ق��ت��ال ح��ت��ى ت��ت��م ا���ص��ت��ع��ادة �صوريا 
االقت�صاد  خ��ب��ري  وي���رى  ب��اأك��م��ل��ه��ا. 
ال�صالم  اأن  يازجي،  جهاد  ال�صوري، 
���ص��ي��ح��م��ل ���ص��غ��وط��اً ج���دي���دة على 
الأن�صاره  مكا�صب  لتحقيق  االأ���ص��د 
اإع����ادة االإع��م��ار واإحياء  م��ن خ��الل 
االقت�صاد، وهو حتّد يفوق الفوز يف 
املفاجئة،  التطورات  ولكن  احل��رب، 
م��ث��ل امل��ع��ار���ص��ة ب��ني م��وؤي��دي��ه، قد 

تدفع مب�صار خمتلف. 
االأ�صد  ف����از  اإذا  ي����ازج����ي:  وي���ق���ول 
واأ����ص���ب���ح ن��اخ��ب��وه واث���ق���ني م���ن اأن 
لديهم  ���ص��ت��ك��ون  ان���ت���ه���ت،  احل�����رب 
توقعات جديدة لن ي�صتطيع االأ�صد 
تلبيتها؛ وبخا�صة الأننا لن نح�صل 
على اأي �صيء قريب من امل�صاحلة، 

وال توجد اأموال . 
بو�صت  وا�صنطن  تقرير  ويخل�س 
اأن��ه يف ظل غياب عملية �صالم  اإىل 
دول��ي��ة ج���ادة، ف��اإن��ه لي�س ه��ن��اك ما 
يدعو اإىل االعتقاد اأن االأ�صد �صوف 
ب���اأن���ه جم���ر ع��ل��ى تقدمي  ي�����ص��ع��ر 
عن  ال��ت��خ��ل��ي  اأو  �صيا�صية  ت���ن���ازالت 
عملية  ف�صل  وبعد  ونفوذه،  �صلطته 
 ،2012 ع����ام  ج��ن��ي��ف  يف  ال�����ص��الم 
الفراغ من خالل مبادرة  يتم ملء 

اإ�شرائيل وتنظيم القاعدة
موقف  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����ص��ري 
اإ���ص��رائ��ي��ل ال ي���زال غ��ري وا���ص��ح؛ اإذ 
وجود  اح��ت��م��ال  اع��ت��ب��اره��ا  يف  ت�صع 
ال�صمالية مع  اإي���ران على ح��دوده��ا 
غ��ري م�صمى من  اأج���ل  اإىل  ���ص��وري��ا 
خ����الل امل�����ص��ت�����ص��اري��ن االإي���ران���ي���ني 
مع  املتحالفة  ال�صيعية  وامليلي�صيات 
ت�صعيد  اإىل  ع��م��دت  وه���ي  اإي������ران. 
ال�����ص��رب��ات اجل��وي��ة ���ص��د ح���زب اهلل 
وب��ع�����س االأه�����������داف االإي����ران����ي����ة يف 
���ص��وري��ا خ���الل االأ���ص��اب��ي��ع االأخ����رية، 
الرد  ع��ن  االأ�ص��������د  نظ���ام  وام��ت��ن��ع 
املوق������ف  ه��ذا  ولك������ن  االآن،  حتى 
اأكر  االأ�صد  اأ�صبح  اإذا  يتغري  رمب��ا 

نفوذاً. 
اآالف  وج������ود  اأن  االأرج��������ح  وع���ل���ى 
املقاتلني الذين ينتمون اإىل تنظيم 
القاعدة االإرهابي يف حمافظة اإدلب 
عن  ي�صفر  اأن  �صاأنه  من  ال�صمالية 
ي�صيطر  اإذ  رئي�صية؛  اندالع معارك 
االأرا�صي  من  جيوب  على  بع�صهم 
���ص��وري��ا، يف ���ص��واح��ي دم�صق  ح���ول 

وعلى ط��ول احلدود االأردنية..
ا�����ص����ت����ع����ادة تلك  ت���ت���ع���ني  و������ص�����وف   
التو�صل  على  اإجبارها  اأو  االأرا�صي 
اأن  ال�صعب  من  ولكن  ت�صوية،  اإىل 
توؤثر مثل هذه املعارك على �صيطرة 
ي�صيطر  ال��ذي  دم�صق،  على  االأ���ص��د 
ح��ال��ي��اً ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل����دن الكرى 
وي�صعر  ال�������ص���ك���ان،  م����ن  و70% 
رو�صيا  م��ع  لتحالفه  بالطماأنينة 

واإيران. 

مالحمها  تتك�صف  رو���ص��ي��ة  ب��ق��ي��ادة 
اأ�صتانة،  يف  االأميال  اآالف  بعد  على 
واأ�صفرت هذه  كازاخ�صتان،  عا�صمة 
املحادثات بالفعل عن جمموعة من 

اتفاقات تخفيف الت�صعيد. 

اخلطة الرو�شية
وت�����ص��غ��ط م��و���ص��ك��و ل��ت��ن��ف��ي��ذ بع�س 
ان�صمام  ت�صمل  التي  االإ���ص��الح��ات 
اأع�صاء املعار�صة اإىل احلكومة ومنح 
ال���ث���وار درج����ة م���ن احل��ك��م الذاتي 
عليها  ي�صيطرون  التي  املناطق  يف 
املطاف  نهاية  يف  واإع��ادت��ه��م  حالياً 
امل��رك��زي��ة من  رع��اي��ة احلكومة  اإىل 

خالل عملية ت�صالح. 
الرو�صية،  اخل��ط��ة  ه���ذه  ومب��وج��ب 
�صيقوم االأ�صد بر�صيح نف�صه لوالية 
ث��ال��ث��ة م��دت��ه��ا ���ص��ب��ع ���ص��ن��وات عند 
عام  يف  املقبلة  االن��ت��خ��اب��ات  م��وع��د 
للتو�صل  رو�صيا  ت�صعى  اإذ  2021؛ 
املجال  وف��ت��ح  �صيا�صية  ت�صوية  اإىل 
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل ال���دويل 
ال�صرعية  واإ�صفاء  االإعمار،  الإع��ادة 
على بقاء االأ�صد يف ال�صلطة والدور 
الرو�صي يف �صوريا.  ولكن الواليات 
اأن  املتحدة وحلفاءها ي�صرون على 
جوهرية  �صيا�صية  عملية  ت��وف��ري 
االأ�صد  �صلطة  االأق����ل  ع��ل��ى  ت��ق��و���س 
ه����و ����ص���رط م�����ص��ب��ق ل���الإ����ص���ه���ام يف 
جهود اإعادة االإعمار ال�صخمة التي 
اأيدت  وق��د  ب�صدة،  �صوريا  حتتاجها 
ال���دويل  وامل��ج��ت��م��ع  امل��ت��ح��دة  االأمم 

هذا ال�صرط. 

ترامب يدعو الحتاد الوروبي 
لفر�ض عقوبات على فنزويال 

 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

ال��وزراء اال�صباين  اثر لقائه رئي�س  الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب  دعا 
عقوبات  فر�س  اىل  االوروب���ي  االحت��اد  االبي�س  البيت  راخ��وي يف  ماريانو 
على النظام اال�صراكي القمعي يف فنزويال. وقال ترامب ناأمل ان يحذو 
ا�صدقاوؤنا االوروبيون �صريعا حذو الواليات املتحدة وكندا والعديد من دول 
امريكا الالتينية يف معاقبة نظام مادورو. املواطنون )الفنزويليون( يعانون 
والواليات  ا�صبانيا  ان  واأ���ص��اف   . �صيا�صية  وا�صطرابات  هائلة  جماعة  من 
فنزويال(  )يف  الدميوقراطية  اىل  وال��ع��ودة  ال�صالم  معا  تتمنيان  املتحدة 
انه  الرئي�س االمريكي  واأك��د   . ال�صيا�صيني  ال�صجناء  �صراح جميع  واط��الق 
حيثما تنت�صر اال�صراكية، فاإن البوؤ�س يتبع ، معترا ان ال�صعب الفنزويلي 
ي�صتحق م�صتقبال حرا . من جهته اكد راخوي ان بالده تدعم فر�س عقوبات 
اوروبية على فنزويال. وقال نحن ب�صدد دعم اقراح يف االحتاد االوروبي 
 . بلدا دميوقراطيا  لي�صت  الراهن  الوقت  الأنها يف  فنزويال  ملعاقبة  يرمي 
على  مالية  عقوبات  فر�صتا  وكندا  املتحدة  ال��والي��ات  وحدها  اليوم  وحتى 

كراكا�س وم�صوؤولني يف نظام الرئي�س نيكوال�س مادورو.

72 �سحية ح�سيلة الإع�سار ايرما يف فلوريدا 
 •• ميامي-اأ ف ب:

اأدى االإع�صار اإيرما الذي �صرب فلوريدا يف 10 اأيلول �صبتمر اإىل �صقوط 
ما ال يقل عن 72 قتيال يف هذه الوالية الواقعة بجنوب الواليات املتحدة، 
عن  ال�صادرة  البيانات  اإىل  ا�صتنادا  الثالثاء  اأع��دت  جديدة  ح�صيلة  وف��ق 
األرتو  االإغاثة يف فلوريدا  اأجهزة  با�صم  املتحدث  املحلية. ونقل  ال�صلطات 
 54 عن  تفيد  ر�صمية  ح�صيلة  الثالثاء  بر�س  فران�س  لوكالة  مو�صكو�صو 
يف  االآن  حتى  �صجلوا  الذين  الثمانية  ال�صحايا  ت�صمل  ال  اأنها  غري  قتيال، 
اأرخبيل كيز، وال امل�صنني اخلم�صة الذين توفوا يف دار للم�صنني قرب ميامي 
نتيجة انقطاع الكهرباء. وق�صى معظم ال�صحايا غرقا اأو نتيجة �صدمات 
ناجمة يف بع�س احلاالت عن حوادث �صري اأو ت�صمم باأول اأك�صيد الكربون، 

وهو ما يح�صل غالبا عند ا�صتخدام مولدات للكهرباء داخل املنازل.

نظرة قامتة تنذر بعدم اال�شتقرار و�شراعات ل�شن�ات قادمة

الأ�سد باٍق.. لكن احلرب يف �سوريا لن تنتهي قريبًا

الآلف يتظاهرون يف جنوب اأفريقيا �سد الف�ساد 

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر االآخر

•• فيتوريو دي فيليبي�س

مل جتازف اأجنيال مريكل خالل والياتها الثالث 
حدود  ف��ت��ح  واح����د:  حقيقي  ���ص��ي��ا���ص��ي  ب��خ��ط��ر  اال 
بالدها عام 2015 للمهاجرين. وكان لهذا القرار 
ال�صجاع دوره يف معادلة الت�صويت االأحد املا�صي. 
مليون  ا�صت�صافة  م�صاألة  ف��اإن   ،2015 ع��ام  منذ 
الجئ تغّذي الربة االأيديولوجية حلزب البديل 
الباحث يف  كايال،  ديفيد  املانيا. وح�صب  اجل  من 
جامعة اأجنيه، كانت ق�صية املهاجرين قائمة قبل 
“بني عامي  ال��الج��ئ��ني.  ف��رة طويلة م��ن وج���ود 
من  هجرة  ر�صيد  الأملانيا  كان  و2016،   2011

3.8 مليون �صخ�س، معظمهم من اأوروبا”.
ومن ال�صعب فهم نتائج االقراع فعال دون النظر 
مكنت  احل����ال،  بطبيعة  االإق��ل��ي��م��ي.  ال��ت��ف��اوت  اإىل 
ح��رك��ة اإع�����ادة ال��ت��وح��ي��د م��ن حت��ق��ي��ق ال��ت��ق��ارب يف 
الظروف املعي�صية بني غرب املانيا و�صرقها، ولكنها 

جتمدت قبل عقد من الزمان.
التي تتميز منذ فرة  اأملانيا،  اأ�صبحت  والنتيجة: 
طويلة بتوزيع م�صتقر جدا للدخل، وم�صتوى من 
التفاوت قريب من البلدان اال�صكندنافية، اأ�صبحت 

اليوم اأكر البلدان تفاوتا يف منطقة اليورو. 
األف   94 املتو�صط  يف  الغرب  من  االمل��اين  وميلك 
ل��الأمل��اين ال�صرقي.  ي���ورو  األ���ف   41 ي���ورو م��ق��اب��ل 
اأن  ن��درك  عندما  مفاجئا  الو�صع  ه��ذا  يبدو  “قد 
هناك نظاما الإعادة توزيع ال�صرائب بني الواليات 
من�صو�س عليه يف القانون االأ�صا�صي، ويهدف اإىل 
جميع  يف  املعي�صية  ال��ظ��روف  يف  امل�����ص��اواة  حتقيق 
من  لو�صيفالييه،  اأرن��و  يالحظ  الوطن”،  اأن��ح��اء 

مركز مارك بلوخ يف برلني.

“التقارب من االأ�شفل”
وب��ال��ت��ايل، ف��اإن اأغ��ن��ى االأق��ال��ي��م واأك��ره��ا ت�صنيعا 
وب��ادن فورمتبريغ،  الراين - و�صتفاليا،  اي �صمال 
ثروة  من  باملائة   50 من  اأك��ر  تتقا�صم  وبافاريا 
ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي االإج����م����ايل، وي�����وزع ال��ب��اق��ي على 

املناطق ال� 13 املتبقية يف اأملانيا. 
وي�صتجيب الت�صويت ل�صالح حزب البديل من اجل 
املانيا لينابيع خمتلفة ح�صب احلقائق اجلغرافية 
على طول حمور غرب - �صرق. كما لو اأن ن�صختني 

من حزب البديل تتقا�صمان اأملانيا. 
جت�صدها  ل���الأج���ان���ب،  وم��ع��ادي��ة  ق��وم��ي��ة  االأوىل، 
االعراف  ع��دم  م��ن  تعاين  التي  ال�صرقية  اأمل��ان��ي��ا 
بها، وت�صعر بانه مت التخلي عنها.  ف� “يف ال�صرق، 
وبن�صبة اأقل يف الغرب اأي�صا، مل يعد النا�س يثقون 
لوي�س  ي��ق��ول  االنتخابية”،  ال���وع���ود  ب��خ��ط��اب��ات 

مورين من مر�صد الالم�صاواة. 
االقت�صادية،  الناحية  من  حت��ررا  اأك��ر  والثانية، 
حتقق اخ��راق��ا، مبا يف ذل��ك يف ال��والي��ات الغنية. 
ف��ب��ع��د م����رور ث��م��ان��ي��ة وع�����ص��ري��ن ���ص��ن��ة ع��ل��ى اإع����ادة 
التوحيد، يبنّي احل�صاد دون �صك زيادة يف م�صتوى 
الواليات  يف  املا�صية  القليلة  ال�صنوات  يف  ال��رف��اه 
هامة  اختالفات  ت��زال هناك  ال  “ولكن  اجلديدة، 
ي�صري  من حيث الو�صع ال�صحي وموؤّمل احلياة”، 

اأرنو لو�صيفالييه. 
واأح���ي���ان���ا مت ال���ت���ق���ارب م���ن االأ����ص���ف���ل م���ن وجهة 
ومعدل  التعليم،  على  االإن��ف��اق  مثل  ال�صرق،  نظر 
“فاحتا   ... الن�صيطة  امل���راأة  وم��ع��دالت  ال����والدات، 
البديل من  املوايل حلزب  للت�صويت  نافذة  بذلك 

اجل املانيا.
ترجمة خرية ال�صيباين

املانيا: بني ال�سرق والغرب، بقايا جدار...!

• املدير ال�صابق ل�صحيفة ليرا�صيون الفرن�صية 
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- جمهول حمل االقامة 
تنذر املنذرة املنذر اليه وتنبه عليها ب�صرورة �صداد ا ملبلغ املطالب به حمل االإنذار والبالغ )12.980 درهم( 
اثني ع�صر االف وت�صعمائة وثمانون درهم وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ ن�صر هذا االإخطار باجلريدة 
الر�صمية ، �صت�صطر املنذرة باتخاذ كافة االجراءات القانونية الكفيلة بحفظ �صائر حقوقها جتاه املنذر اليها 
من ا�صتحقاق املنذرة يف املطالبة باملبلغ املر�صدة بذمتها ف�صال مبا تراه منا�صبا من تعوي�صات مع الزامها 
اخلرة  اأه��ل  من  تقديرها  حال  االر���ص��رار  عن  التعوي�س  مع  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم 

والق�صاء ، مع حفظ حقوق املنذرة االخرى ايا كانت
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6589   

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري - فرع 
املنذر اليه : فينيت جاين �صومات بار�صاد - هندي اجلن�صية 

املنذر اليه ب�صداد مبلغ وقدره )1.233.686.63 درهم مليون ومائتان  املنذر /  يخطر 
الف و�صتمائة و�صتة وثمانون درهم وثالثة و�صتني فل�س( وذلك يف  وثالثة وثالثني 
موعد اق�صاه )30 يوم( من تاريخ هذا االعالن واال �صوف ي�صطر املنذر التخاذ كافة 
االج��راءات القانونية الكفيلة باحلفاظ على حقه يف املبالغ املر�صدة يف ذمته مبا يف 
ذلك بيع املال املرهون و�صلوك طريق التقا�صي املدين اللزام املنذر اليه باداء كافة ما 
ير�صد يف ذمته ل�صالح املنذر باال�صافة ملا ي�صتجد من حقوق ، مع حفظ كافة حقوق 

املخطرة القانونية االخرى.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6587   

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري - فرع 
املنذر اليه : برافني �صرياز جافيد - هندية اجلن�صية 

دره��م فقط مليونان  وق��دره )2.459.690.21  ب�صداد مبلغ  اليه  املنذر   / املنذر  يخطر 
واربعمائة وت�صعة وخم�صني الف و�صتمائة وت�صعني درهم وواحد وع�صرين فل�س( وذلك 
يف موعد اق�صاه )30 يوم( من تاريخ هذا االعالن واال �صوف ي�صطر املنذر التخاذ كافة 
االجراءات القانونية الكفيلة باحلفاظ على حقه يف املبالغ املر�صدة يف ذمتها مبا يف 
ذلك بيع املال املرهون و�صلوك طريق التقا�صي املدين اللزام املنذر اليه باداء كافة ما 
ير�صد يف ذمته ل�صالح املنذر باال�صافة ملا ي�صتجد من حقوق ، مع حفظ كافة حقوق 

املخطرة القانونية االخرى.
  الكاتب العدل

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1235 جتاري كلي                              
جزر  يف  م�صجلة  اوف�صور  �صركة   - ليمتد  انف�صتمنت  هو�صبيتاليتي  جاجنا   -  1/ عليهم  املدعي  اىل 
العذراء الريطانية حتت رقم / 1773440 وميثلها/ اومي�س جايكي�صان اإمارماين ، هندي اجلن�صية 
2-جريت هو�صبيتاليتي لال�صتثمار - �س ذ م م  3-مطعم جريت جريين - فرع من جريت هو�صبيتاليتي 
لال�صتثمار - �س ذ م م ( جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / تي اإل جي للو�صاطة التجارية - �س 
ب��ان املحكمة حكمت  بتاريخ  2017/9/20  امل��ذك��ورة اع��اله وعليه نعلنكم  ذ م م  -  قد اق��ام الدعوى 
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري وقبل الف�صل يف املو�صوع / بندب اخلبري احل�صابي املخت�س �صاحب 
ال��دور باجلدول ما مل يتفق االط��راف على ت�صمية خبري اخ��ر خ��الل ا�صبوع من تاريخ ه��ذا احلكم 
تكون مهمته االنتقال ملقر )جريت هو�صبيتاليتي لال�صتثمار - �س ذ م م ( لبيان العالقة بني طريف 
الزمت  اخلبري  واتعاب  م�صاريف  ذمة  على  كاأمانة  دره��م   7000 مقدارها  امانة  وح��ددت  اخل�صومة 
 املدعي  ب�صدادها    وحددت لها املحكمة جل�صة يوم االثنني  املوافق 2017/10/2  ال�صاعة 30 : 09 �صباحا

يف القاعة Ch2.E.22 يف حالة عدم �صداد االمانة وجل�صة 2017/11/1 يف حال �صدادها وحتى يقدم 
اخلبري تقريره. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1339 جتاري كلي                              
ان  االق��ام��ة مبا  ابراهيم م��دين - جمهويل حمل  -  جمعه عتيق جمعه احل��اج  املدعي عليه /1  اىل 
املدعي / البنك العربي املتحد - �س م ع  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ  2017/8/16  وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبري امل�صريف املخت�ص�س ب�صوؤون البنوك 
ان  ع�صى  وما  فيها  املقدمة  وم�صتنداتها  الدعوى  ملف  على  االط��الع  بعد  مهمته  وتكون   ، باجلدول 
طبيعة  لبيان  املنتظمة  وااللكرونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�صجالت  وك��ذا  اخل�صوم  يقدمه 
العالقة بني املدعي واملدعي عليه وحددت امانة مقدارها ع�صرة االف درهم كاأمانة على ذمة ح�صاب 
وم�صروفات اخلبري واتعابه وكلفت البنك املدعي  ب�صدادها خزينة املحكمة وقد �صددها املدعي وبا�صر 
اخلبري املاأمورية املنطوقة به وقررت املحكمة التاأجيل جلل�صة  2017/10/25 لورود التقرير والعالن 
املدعي عليه باحلكم التمهيدي بالن�صر. وحددت لها املحكمة جل�صة يوم االربعاء  املوافق 2017/10/25  

. Ch.2.E.22 ال�صاعة 30 : 9 �صباحا يف القاعة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2226 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- �صركة اخلليج لالنابيب - ذ م م - فرع �صناعي  جمهول حمل االقامة 
مبا اأن املدعي / ديال لتوريد احلديد - �س ذ م م وميثله / عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2016/12/28  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�صالح/ديال لتوريد احلديد - �س ذ م م : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
القانونية  والفائدة  دره��م  وثالثني  و�صتة  و�صتمائة  ال��ف  ع�صر  وثمانية  ثالثمائة  مبلغ 
والزمتها  ال�صداد  اال�صتحقاق احلا�صل يف 2014/12/22 وحتى متام  تاريخ  بواقع 9% من 
ذلك من طلبات.   ما عدا  ورف�صت  املحاماة  اتعاب  دره��م مقابل  الف  بامل�صروفات ومببلغ 
التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/33  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-�صركة )دمنمل اي�صر دا�س واوالده( ت�صامنية  
فاالبهادا�س    بهارات  /بهاتيا  امل�صتاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
ق��د ا���ص��ت��اأن��ف ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�����ص��ادر ب��ال��دع��وى رق���م   2016/1276 
جتاري كلي بتاريخ 2017/1/5    وحددت لها جل�صه يوم االثنني  املوافق 
 ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة    2017/10/2
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2014/103  ا�ستئناف جتاري   

ذ م م  جمهول حمل  ال��رازي -  امل�صتاأنف �صده/ 1- �صركة �صيدلية  اىل 
االقامة مبا ان امل�صتاأنف /�صركة اف هوفمان - ال رو�س ليمتد وميثله / 
ع�صام عبداالأمري حمادي الفا�صلي التميمي -  قد ا�صتاأنف   احلكم ال�صادر 
بالدعوى رقم   2012/367 جتاري كلي بتاريخ 2014/1/22    وحددت لها 
ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة  املوافق 2017/10/8   جل�صه يوم االح��د  
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1668  جتاري كلي               
االقامة  حم��ل  جمهول  حنيف   حممد  �صيد  علي  حممد  1-�صيد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مبا ان املدعي/ من�صور م�صعود بارزاين وميثله / �صعيد مبارك عبيد احمد الزحمي 
-  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بقيمة ال�صيك بدون 
ر�صيد مببلغ  وقدره )50.000.000 دره��م(  والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى 
مببلغ  موعده  يف  ال�صيك  �صرف  ع��دم  عن  للمدعي  بالتعوي�س  واحلكم  التام  ال�صداد 
جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   500.000( وق��دره 
لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  9.30 �س  ال�صاعة    2017/10/11 امل��واف��ق   االرب��ع��اء   ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2809  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- رميز م�صتاق حمي الدين  جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل��دع��ي/ اإي��غ��وي مارين - م د م ���س   قد اأق��ام عليك الدعوى 
والر�صوم   - دره���م   )  10500( وق���دره  مببلغ  امل��ط��ال��ب��ة   ومو�صوعها 
املوافق  2017/10/4   وامل�صاريف.   وح��ددت لها جل�صة يوم االربعاء  
ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2582  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- اجلوهرة امل�صيئة للتجارة العامة - �س ذ م م  2-حممود حممد 
  - ال�ص�صتاوي ح�صان  كمال  املدعي/ هاين  ان  االقامة مبا  حممد علي  جمهول حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن  مببلغ  قد 
وقدره )100.000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف و اتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ    
جتاري  ن��زاع   2017/1273 رق��م  ال��ن��زاع  ملف  و�صم  ال��ت��ام   ال�صداد  وحتى  اال�صتحقاق  
وتثبيت االأم��ر على عري�صة رقم 515-2017 امر على عري�صة جت��اري.   وح��ددت لها 
 Ch1.C.13 جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/9/28  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2746  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-فهيم دروي�س حممود دروي�س  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ �صركة دبي لتاأجري ال�صيارات - ذ م م وميثله / عبدالرحمن ح�صن حممد 
املدعي عليها مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  املطوع   قد 
وقدره )11.706.20 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% منذ 
وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�صة 
يوم الثالثاء   املوافق  2017/10/10  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2705  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- كاديواال عبداهلل ايوب  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
اميك�س )ال�صرق االو�صط( - �س م ب )م( فرع دبي وميثله / خليفة عبداهلل �صعيد 
عبداهلل بن هويدن الكتبي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )32.426.60 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية 12% من تاريخ  اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.C.13 جل�صة يوم االثنني  املوافق  2017/10/2  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
   يف  الدعوى 2017/1541  جتاري كلي - ال�سارقة     

املدعي / بنك برودا - فرع  ال�صارقة - بوكالة / الزحمي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية 
�صد املدعي عليهم / 1- راديانت اجنينريجن - �س م ح 2-بانكاج جاين كمال �صينغ جاين 

 - االبتدائية  ال�صارقة االحتادية  تكليف حمكمة  بناء على    - ناجاراج    3- كري�صنامورتي 
م�صرفيا  خبريا  بندبي   ، الثانية  الكلية  واالإدارية  والعمالية  والتجارية  املدنية  الدائرة 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  احل�صور  عليه  املدعي  على  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف 
الجتماع اخلرة املقرر عقده يوم االأحد  املوافق 2017/10/1  يف متام ال�صاعة 12.00 ظهرا 
يف مقر مكتب اخلبري   الكائن يف اإمارة ابوظبي �صارع حمدان- بناية  �صامل اإبراهيم ال�صامان 
- اأ�صفل البناية كوليك�صن للهدايا - املدخل االأمين - بلوك A - الطابق 13 - مكتب رقم 
20 - م�صطحبني معكم كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها - للتوا�صل : موبايل : 

0504110038 فاك�س : 02-6780767 
 اخلبري امل�سريف / معن ناظم اآل بريج  

 اعالن بالن�سر
 حل�سور  اجتماع اخلربة امل�سرفية    
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2720  جتاري جزئي              

 -3 م  م  ذ  �س   - االيرانية  اب�صار  حلويات   -2 زارع��ي  ا�صمعيل  ح�صن   -1  / عليه  املدعي  اىل 
امل��دع��ي/ بنك  ان  االق��ام��ة مب��ا  م   جمهويل حم��ل  م  ذ  ���س   - العامة  افيت بوينت للتجارة 
�صادرات ايران -  الفرع الرئي�صي وميثله / ابراهيم حممد احمد حممد القا�صم   قد اأقام 
يوؤدوا  بان  والت�صامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(  وق��دره )57254.13  للمدعي  مبلغ 
اال�صتحقاق احلا�صل يف 2017/7/26 وحتى  تاريخ    بواقع 13% من  االتفاقية   التاأخريية 
ال�صداد التام   وحددت لها جل�صة يوم االحد   املوافق  2017/10/8  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1860  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�صركة البيكاين التجارية - �س ذ م م 2-مليحة اأنور بيكاين 3- م�صطفى 
اكر مزروعي قم�صري   م 5-حممود علي  م  ذ  �س   - للكيماويات  العامل  4- جنمة  �صرو�س  على 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك �صادرات ايران - الفرع الرئي�صي -  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم )1.2.3( بالتكافل والت�صامن  مببلغ وقدره 
 %15 بواقع  التاأخريية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   3.118.614.15(
املدعي عليهم )1.2.4.5( مببلغ وقدره  وال��زام  اال�صتحقاق احلا�صل يف 2017/7/26  تاريخ  من 
)502751.87( باال�صافة اىل الفائدة التاأخريية 17% من تاريخ اال�صتحقاق احلا�صل 2017/6/30   
وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم االثنني  املوافق  2017/10/16  ال�صاعة 9.30 �س 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6558   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  
املنذر اإليه :  جميد قا�صم عادليان  - جمهول حمل االقامة 

ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ص��رورة ���ص��داد مبلغ وق���دره 3.936.720/52 دره���م )ف��ق��ط ث��الث��ة ماليني 
وت�صعمائة و�صتة وثالثون الفا و�صبعمائة وع�صرون درهما واثنني وخم�صون فل�صا ال غري ( وما ي�صتجد 
عليها من فائدة للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة 
املر�صدة  املديونية  بت�صوية  اللزامكم  قبلكم  القانونية  االج���راءات  كافة  اتخاذ  له  يحق  املنذر  ف��ان 
الثنية  والبالغ م�صاحتها 10631 قدم مرقع مبنطقة  االأر���س رقم 2542  بيع  بذمتكم مبا فيها طلب 
الرابعة باإمارة دبي الحكام القانون واملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 

14 ل�صنة 2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية االخرى.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن  بالن�سر
رقم 2017/6560   

املنذر : اأحمد علي ح�صن الزرعوين 
املنذر اليه : االأر�س الذهبية لل�صياحة 

بتاريخ �صابق ا�صتاأجر املنذر اليه من املالك ال�صابق املكتب رقم )M-05( ، الكائن مببنى دبي �صينما 
والواقع على قطعة ار�س رقم )0-256( - رقم البلدية )151-128( يف منطقة اخلبي�صي بدبي ، مبوجب 
عقد ايجار انتهي بتاريخ 2016/8/20 - ينذر املنذر / املنذر اليه ب�صرورة اخالء العني املوؤجرة املذكورة 
وت�صليمها املنذرة باحلالة التي ت�صلمها عليها ، و�صداد امل�صتحقات االيجارية واي مبالغ اخرى مر�صدة 
بذمته مع اإ�صالح ما قد يكون حلق بالعني من تلف وت�صوية ح�صاب املاء والكهرباء وغريها عن مدة 
ا�صتالمه  تاريخ  اق�صاها )30( يوما من  م��دة  وذل��ك يف خ��الل  التام  تاريخ االخ��الء  �صغله للعني حتى 
هذا االنذار العديل ، واإال �صي�صطر املنذر اآ�صفا اىل اتخاذ االجراءات الق�صائية الالزمة للمطالبة مبا 
ذكر وما ي�صتجد من قيمة ايجارية والتعوي�س اجلابر للعطل وال�صرر وحتميل املنذر اليه كافة ر�صوم 

وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل
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انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6474    

املنذر : رامي معني عمران وعنوانه / الق�صي�س - دبي - �س ب 19877 - موبايل 0551093095 
املنذر اليه / املحيط العام للتجارة العامة - �س ذ م م  رخ�صة جتارية رقم 748201 

جمهول حمل االإقامة 
�صيغة االإعالن بالن�صر 

درهم   42.500 قيمته  والبالغ  املنذرة  للجهة  العائد  العقار  اج��ار  ق�صط  دفع  ب�صبب متنعكم عن 
 ، �صهر  يزيد عن  ما  املتكررة منذ  املطالبات  رغ��م   ، ال��ف وخم�صمائة(  وارب��ع��ون  )اثنان  اإم��ارات��ي 
لذلك فان اجلهة املنذرة تنذركم بدفع قيمة ق�صط االجار امل�صار اليه خالل يومني من تاريخ 
هذا االإعالن حتت طائلة اتخاذ جميع االإجراءات املدنية واجلزائية بحقكم ومنها اقامة دعاوى 
العطل  عن  والتعوي�س  والنفقات  الر�صوم  جميع  وت�صمينكم   ، االإج��ار  لعقد  والف�صخ  االخ��الء 

وال�صرر الناجمني عن متنعكم عن ال�صداد. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم املواطن/ )با�صم عثمان �صامل حممد ال حممد( بطلب اىل 
من  ا�صمه  بتغيري  التوثيقات  ق�صم  االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة 

)با�صم( اىل)�شامل(  
فمن لديه اعرا�س يتقدم به اىل الق�صم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر االعالن.
ا�سماعيل ابراهيم احلو�سني  - كاتب عدل 

القا�سي/ حممد فا�سل ولد حممد �سامل  - قا�سي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2662  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- تيلو بارينكو  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك 
ابوظبي التجاري )فرع( وميثله / عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب 
-  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
املحاماة والفائدة  12% من  )221214.46 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.   وح��ددت لها جل�صة يوم االثنني  املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���س   8.30 ال�صاعة     2017/10/2
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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    يف الدعوى رقم 2017/50 عقاري جزئي - دبي 

املدعي عليهم : فديال علي �صلطان ، ثاين نا�صر عبيد مفتاح ، فهد نا�صر عبيد الوعيل ، عبيد 
نا�صر عبيد الوعيل  - �صوق نا�صر عبيد الوعيل 

نحيطكم علما انه مت انتدابنا خرا هند�صيا بالق�صية اعاله واملرفوعة �صدكم من املدعيتان :  
هيام نا�صر عبيد الوعيل ال�صويدي ، فاطمة نا�صر عبيد الوعيل ال�صويدي  

يوم  ع��ق��ده  امل��ق��ررة  اخل���رة  اجتماع  بح�صور   / قانونا  ميثلكم  م��ن  او  مكلفون  فانتم  وعليه 
الثالثاء  املوافق 2017/10/3  ال�صاعة 30 : 2 ظهرا وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن دبي 
بناية   - املوفنبيك  - بجانب فندق  �صكوير  التاون  ال�صين�صري مول - جممع  - خلف  املمزر   -
الريحان - ط 4 - مكتب 421. يرجى احل�صور باملوعد واملكان املحدد واح�صار امل�صتندات املوؤيدة 
لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حالة تخلفكم عن احل�صور فان اخلرة �صتبا�صر اعمالها وفقا 

لل�صالحيات املخولة لها قانونا.
لال�صتف�صار االت�صال اال�صتاذة : اي�صل 0508045120 /  ت : 04-2546347

د/ م�شطفى بن علي ال�شرياين - اخلبري    

اعالن للح�سور اأمام اخلربة
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يف  الدعوى 2017/1477  جتاري جزئي

�صد املدعي عليها : فاطمة علي احمد امل�صلمي  
املقامة من : بنك ابوظبي التجاري. 

مبا ان هناك دعوى مقامة �صدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت رقم  2017/1477  جتاري 
جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا  م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام 
حل�صور  ندعوكم   ، املحاكم  ام��ام  اخل��رة  اعمال  بخ�صو�س  م   1992 ل�صنة  االثبات  قانون 
املو�صح  العنوان  او من ميثلكم قانونا وال��ذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على  اجتماع خرة  
، ويرجى  ال�صاعة 30 : 11 �صباحا  ادن��اه وذلك يوم االربعاء املوافق 2017/10/4  يف متام 

منكم اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لالجتماع.  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع 

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

 اجتماع خربة
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الدعوى 2017/1357 جتاري كلي 
ال�صادة املدعي عليها / جمانة اكالن حممد زوجة عمر ح�صن علي حممد 

مبا ان هناك دعوى مرفوعة �صدكم من قبل املدعي / البنك العربي املتحد - �س م ع 
اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا خبريا م�صرفيا بالدعوى اأعاله مبوجب  احلكم ال�صادر 
به فاإننا ندعوكم حل�صور اجتماع خرة وذلك يوم االربعاء  املوافق 2017/10/4  يف متام 
بالعنوان  ذلك   ، املالية  لال�صت�صارات  انرا  مكتبنا  مبقر    ، ظهرا  ع�صر  احلادية  ال�صاعة 
التايل : دبي - حمي�صنة - �صارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 
البناية يوجد بنك دبي التجاري  ال�صيارات -  وبذات  مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة 
تليفون : 042206899 ، فاك�س : 042206877  يرجى االطالع و اإح�صار كافة ما لديكم من 

م�صتندات واحلر�س على احل�صور  يف املوعد اق�صاه. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
  د.  علي را�سد الكيتوب 

 اإعــــالن بالن�ســــر
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الفجر الريا�ضي

فر�صان  امل��ع��اق��ني  ل��رم��اي��ة  االإم�����ارات  ح��ق��ق منتخب 
االحتياجات  ل���ذوي  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  اأب��ط��ال  االإرادة 
اإجنازاته  اإىل �صل�صة  اإجن��ازا جديدا ي�صاف  اخلا�صة 
العاملية بفوزه يف خم�س ميداليات متنوعة - ثالث 
ذهبيات وف�صيتني - يف مناف�صات بطولة كاأ�س العامل 
يف  اأقيمت  التي   2017 اأو�صييك  املعاقني  لرماية 
 25 100 العب والعبة ميثلون  كرواتيا مب�صاركة 

دولة من خمتلف قارات العامل.
ومتكن منتخبنا الوطني من انتزاع امليدالية الذهبية 
يف م�صابقة ال�صكتون 50 مرا ثالث اأو�صاع للفرق.. 
كما ح�صل البطل البارملبي عبداهلل �صلطان العرياين 
على ذهبية الفردي ومتكن من اإنهاء امل�صابقة بفارق 
كبري عن اأقرب املناف�صني الالعب ال�صربي �صاحب 
العام  اأقيمت  التي  البارملبية  االأل��ع��اب  دورة  ذهبية 

املا�صي يف ريو دي جانريو الرازيلية.
وت�صدر الت�صفيات الالعب ال�صربي ال�صلوا �صراجني 
االإم���ارات���ي  ب��ط��ل��ن��ا  وج����اء  ن��ق��ط��ة   1156 بتحقيق 
عبداهلل العرياين ثانيا بر�صيد 1152 نقطة فيما 
املركز  ميالنو�صفكي  رادو���ص��الف  ال�صلوفاكي  احتل 
العب  ت��اأه��ل  ك��م��ا  نقطة   1146 بتحقيق  ال��ث��ال��ث 
بر�صيد  للنهائي  الدهماين  الوطني عبيد  منتخبنا 
 1116 1124 نقطة وح�صل �صيف النعيمي على 
نقطة ليربع ابطال منتخبنا الوطني على �صدارة 
 22 ب��ف��ارق  نقطة   3392 بر�صيد  ال��ع��ام  امل��ج��م��وع 
نقطة عن الفريق ال�صلوفاكي �صاحب املركز الثاين 
الذي حقق 3370 نقطة يف نهاية ت�صفيات م�صابقة 

اأو�صاع. لثالثة  مرا   50
ا�صتطاع  الطلقة االوىل  امل�صابقة ومنذ  نهائيات  ويف 
النجم الباراملبي عبداهلل العرياين ت�صدر املجموعة 

اأقرب  عن  نقاط  خم�س  وب��ف��ارق  املرتكز  و�صعية  يف 
ف��ارق مريح بف�صل  االمل��اين وه��و  مناف�صيه الالعب 
ثم  ال��راق��د  بو�صعية  طلقة  ك��ل  يف  الكبري  الركيز 
املرتكز ليح�صم بطلنا العرياين امليدالية الذهبية يف 
نهاية امل�صابقة بنف�س الفارق وي�صع باقي املتناف�صني 
من �صربيا واأملانيا للتناف�س للح�صول على امليدالية 

الف�صية.
امل�صابقة  لتلك  ال��ع��امل��ي  القيا�صي  ال��رق��م  اأن  ي��ذك��ر 
م�صجل با�صم بطلنا عبداهلل العرياين والذي حققه 
االأملانية بر�صيد  منذ ثالث �صنوات يف بطولة �صول 

نقط.  1172
وح�صل بطلنا عبد اهلل �صيف النعيمي على الذهبية 
هوائي  اأم���ت���ار   10 ال��ب��ن��دق��ي��ة  م�صابقة  يف  ال��ث��ال��ث��ة 
 253.4 بتحقيقه  امل��خ��ت��ل��ط  ال���رق���ود  و���ص��ع��ي��ة  يف 

الفرن�صي  البطلني  مع  �صر�صة  مناف�صة  بعد  نقطة 
والثالث  الثاين  املركزين  احتال  الذين  والنم�صاوي 
على التوايل. وفاز منتخبنا بف�صيتني كانت االأوىل 
للفريق املكون من عبد اهلل �صلطان العرياين وعبيد 
البندقية  م�صابقة  يف  النعيمي  و�صيف  ال��ده��م��اين 
هوائي من الو�صع راقد.. بينما الف�صية  اأمتار   10
�صلطان  اهلل  عبد  ال��ب��ارامل��ب��ي  لبطلنا  ك��ان��ت  الثانية 
هوائي  اأم��ت��ار   10 البندقية  م�صابقة  يف  ال��ع��ري��اين 
من الو�صع وقوف. واأهدى بطلنا البارملبي عبد اهلل 
�صلطان العرياين هذا االجناز اإىل قيادتنا الر�صيدة 
ال�صيخ  ال�صمو  الكبري من �صاحب  الدعم  اإن  موؤكدا 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

ا�صتمرار  االأث���ر يف  اك��ر  ل��ه  ك��ان  امل��ع��اق��ني  لريا�صة 
كما  الهمم..  ا�صحاب  ريا�صة  ت�صهده  ال��ذي  التفوق 
ان امل��ت��اب��ع��ة امل�����ص��ت��م��رة م��ن �صمو ال�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
زايد  موؤ�ص�صة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
بن �صلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�صانية 
الريا�صية  مل�صرية  الريا�صي  ابوظبي  رئي�س جمل�س 
بو�صول  �صاهمت  الهمم  اأ�صحاب  ريا�صة  وال�صيما 
من�صات  اإىل  للمعاقني  العني  بنادي  الرماية  فريق 

التتويج.
االن�صانية  للرعاية  العليا  زايد  موؤ�ص�صة  ان  واأ�صاف 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خالد  ال�صيخ  �صمو  وبتوجيهات 
للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
االإن�صانية وذوي االإحتياجات اخلا�صة وفرت للفريق 
ال��ي��ه يف جميع  ال���ذي ت�صتند  ال��ن��ج��اح  ك��ل م��ق��وم��ات 
املحافل  يف  ال��دول��ة  علم  ل��رف��ع  العاملية  م�صاركاتها 
امل�صتمر بني زايد  التعاون  اأن  اإىل  الدولية.. م�صريا 
نادي  لها  التابعة  الريا�صية  باالأندية  ممثلة  العليا 
االحتياجات  لذوي  ابوظبي  ونادي  للمعاقني  العني 
اخلا�صة “و احتاد االمارات لريا�صة املعاقني �صيثمر 
عن جيل ريا�صي قادر على حمل امل�صوؤولية الكبرية 

واملحافظة على املكت�صبات التي مت ح�صدها.
واأ�صاف امليدالية الذهبية االأوىل التي ح�صلت عليها 
يف املناف�صات تعني يل الكثري �صخ�صيا خا�صة حيث 
الذهبية  امليدالية  �صاحب  ال��الع��ب  م��ن  انتزعتها 
يف اأومل��ب��ي��اد ري���و م��ت��ع��ه��دا ب��ب��ذل امل��زي��د م��ن اجلهد 
للمحافظة على هذا االإجناز يف بطولة كا�س العامل 

التي �صتقام يف �صهر نوفمر القادم.
هذا  ان  ال��ع��ري��اين  �صلطان  اهلل  ع��ب��د  ال��ب��ط��ل  وق���ال 
م�صوؤوليات  يحملنا  اأن��ه  رغ��م  ال��ذي حتقق  االإجن���از 

كبرية للحفاظ على هذا امل�صتوى اإال اأنه يعد دافعا 
كبريا لنا من اأجل حتقيق املزيد االإجنازات.. وتوجه 

لتنمية  االم����ارات  ملجل�س  بال�صكر  البارملبي  بطلنا 
عالقات العمل على دعم منتخب الرماية.

الحتاد الدويل للجودو ي�سع ثقته يف احتاد الإمارات للم�سارعة يف اإدارة بطولة اأبو ظبي غراند �سالم للجودو 
االإمارات  احت��اد  رئي�س  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  �صعادة  �صرح 
للم�صارعة واجلودو بان االحتاد الدويل للجودو برئا�صة املجري 
ماريو�س فايزر ا�صند لنا�صر التميمي االأمني العام لالحتاد اأمني 
�صندوق االحتاد الدويل للجودو متابعة ا�صتعدادات اللجنة العليا 
 2017 لعام  للجودو  �صالم  جراند  ظبي  اأب��و  لبطولة  املنظمة 
التي ت�صت�صيفها عا�صمة دولة االإمارات اأبو ظبي للمرة التا�صعة 
خالل الفرة من 26 اإىل 28 اأكتوبر املقبل ب�صالة اآيبيك اأرينا 
وفد  اإر���ص��ال  ع��ن  معتذرا  ظبي  اأب���و  يف  الريا�صية  زاي���د  مبدينة 
االإم���ارات  ا���ص��ت��ع��دادات  على  للوقوف  للجودو  االحت���اد  قبل  م��ن 
للجودو  ���ص��الم  ج��ران��د  ظ��ب��ي  اأب���و  ب��ط��ول��ة  وتنظيم  ال�صت�صافة 
املقبلة ثقة يف ق���درات واإم��ك��ان��ات االإم����ارات ال��ت��ي ق��دم��ت خالل 
الفعاليات الدولية املا�صية قدرات تنظيمية منوذجية كانت مكان 

ا�صتح�صان وارتياح االحتاد الدويل واحتادات اجلودو امل�صاركة من 
خالل اال�صتبيان ال��ذي يطرح ع��ادة عقب كل بطولة وال��ذي مل 
يكن من باب املجاملة ،اإال اأنه كان نتيجة تقييم علمي درج عليه 
االحت��اد ال��دويل للجودو وال��ذي نال من خالله احتاد االإمارات 
جنمه االجناز بف�صل توفر البنية التحتية املثالية التي �صخرتها 
القيادة الر�صيدة خدمه لقطاع ال�صباب والريا�صة بجانب جهود 
مما  والطبية  واالإعالمية  والفنية  واالأمنية  التنظيمية  اللجان 
�صاعد على خروج االحتاد ببطوالت منوذجية كانت مكان اإ�صادة 
ل��و ال  اأن يتحقق  ل��ه  ك��ان  –ما حتقق م��ا  م��ن اجلميع. واأ���ص��اف 
ظبي  اأبو  وجمل�س  الراعية  الوطنية  وال�صركات  امل�صئولني  دعم 
الذي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�صيخ  �صمو  برئا�صة  الريا�صي 
والذي  ال�صنوية  للبطولة  النجاح  متطلبات  كافه  ي�صخر  ظ��ل 

مما  النواحي  كافه  من  املقبلة  البطولة  خ��الل  من  �صيتوا�صل 
يعزز من فر�س النجاح مل�صاركتهم مع االحتاد يف تنظيم احلدث.  
 28 وقبل  ب��اأن��ه  للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  وذك��ر 
امل�صاركة  ال��دول  ارتفع عدد  البطولة  يوما من موعد انطالقة 
 ، ،اليونان  �صوي�صرا  بان�صمام  دولة   40 اإىل  املقبلة  البطولة  يف 
باأن  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  واختتم   .. وا�صتونيا  مولدوفيا 
تغطية اإعالمية مميزة �صت�صهدها بطولة غراند �صالم اأبو ظبي 
التي �صتنقل البطولة  اإن ( للقنوات  اإن  بعد ان�صمام قناة )�صي 
على الهواء عر اأبو ظبي الريا�صية وهناك قنوات من الرازيل 
واأوروب�����ا ، وال��ي��اب��ان ورو���ص��ي��ا ،وا���ص��رال��ي��ا وال��ع��دي��د م��ن الدول 
االأ�صيوية واملواقع املتخ�ص�صة مما يعنى باأن ماليني امل�صاهدين 

�صيتابعون بطولة اأبو ظبي .

منتخبنا لرماية املعاقني يفوز بثالث ذهبيات وف�سيتني يف كاأ�ض العامل بكرواتيا

�شمن رايل ا�شبانيا - اجل�لة احلادية ع�شرة من بط�لة العامل للراليات  

خالد القا�سمي يتوجه اإىل بر�سلونة ا�ستعدادًا لرايل للم�ساركة العا�سرة للبطل الإماراتي يف رايل كتالونيا
خالد بن في�شل: رايل ا�شبانيا يتميز مبراحله املنق�شمة بني اال�شفلتية والرتابية وه� ما ي�شكل حتدي للفرق وال�شائقني 

•• اأبوظبي – الفجر:

 يتوجه البطل االإماراتي ال�صيخ خالد بن في�صل القا�صمي اإىل بر�صلونة 
بطولة  من   11 اجلولة   - االإ�صباين  كتالونيا  رايل  ملناف�صات  ا�صتعداداً 
العامل للراليات - مع فريق �صيروين توتال اأبوظبي العاملي للراليات. 
كري�س  الريطاين  اكتوبر(   8-5( ا�صبانيا  رايل  يف  الفريق  و�صي�صم 
ميك والفرن�صي �صتيفان لوفيفر، وبهذا يكون جمهور رايل كتالونيا على 

موعد مع ثالث �صيارات �صيروين �صي3 دبليو.اآر.�صي.
يف  العا�صرة  �صتكون  القا�صمي  خالد  ال�صيخ  م�صاركة  اأن  بالذكر  اجلدير 
الرايل الكتالوين الذي ميتاز بكونه الرايل الوحيد يف روزنامة البطولة 
حتدي  ي�صكل  م��ا  وه���و  وا�صفلتية  ت��راب��ي��ة  ب��ني  م��راح��ل��ه  تنق�صم  ال���ذي 
اإع��دادات واأجهزة ال�صيارات من معايري �صبط خا�صة  للفرق يف حتويل 
كما  اال�صفلتية،  بالطرقات  خا�صة  اإىل  الرابية/احل�صوية  بالطرقات 
التغيري يف معايري ال�صبط  التاأقلم ب�صرعة مع هذا  ال�صائق  يجب على 
واأ�صلوب القيادة.  نعود مرة اأخرى للم�صاركة يف رايل ا�صبانيا، وي�صادف 
هذا العام م�صاركتي العا�صرة يف هذا الرايل الذي يتمتع بهوية خا�صة به 
وبتنظيم ممتاز. قال ال�صيخ خالد بن في�صل القا�صمي واأ�صاف: يتمتع 
رايل ا�صبانيا اأي�صاً باأجواء رائعة بف�صل اجلمهور الكبري الذي يحر�س 
على متابعة مراحل الرايل والتواجد بكرة يف منطقة ال�صيانة ملتابعة 
خا�صة  �صيارات  م��ن  ال���رايل  �صيارات  على  ت��ط��راأ  التي  التحويل  عملية 
القيادة  �صنحاول  املعبدة.  للطرقات  خم�ص�صة  اإىل  الرابية  بالطرقات 
بوترية جيدة ح�صب ظروف املراحل و�صرنفع من وتريتنا و�صرعتنا كلما 
�صنحت لنا الفر�صة بذلك. اأمتنى للجميع ال�صالمة وكل التوفيق لفريق 

اأبوظبي يف الرايل الكتالوين. 
ينق�صم رايل ا�صبانيا على ثالثة اأيام تبداأ مبرحلة متهيدية )�صيكداون( 

وهي مبثابة التجارب الر�صمية قبل مرا�صم انطالق الرايل يف امل�صاء.
اأكتوبر مع �صت مراحل ترابية/ح�صوية يف   6 يبداأ الرايل يوم اجلمعة 
جمملها يبلغ طولها 116 كلم على اأن تتحول املناف�صات يف يوم ال�صبت 
داخل طرقات معبدة بطول 122 كلم تقريباً تنق�صم على �صبع مراحل.  
مراحل  �صت  ي�صم  ال��ذي  اأك��ت��وب��ر   8 االأح���د  ي��وم  ا�صبانيا  رايل  ويختتم 
االإجمايل  الطول  يكون  وبهذا  االإ�صافية.  النقاط  مرحلة  منها  معبدة 

لرايل ا�صبانيا 312 كلم مق�صمة على 19 مرحلة خا�صة بال�صرعة.

دبي – الفجر:

التي  اإ����س  دب��ل��ي��و  اإ����س  ك��ب��ار  ك��اأ���س  ���ص��ه��دت مناف�صات   
االإثنني )25 �صبتمر( على حلبة دبي  عقدت م�صاء 
على  ال�صباقات،  الأب��ط��ال  وا�صحة  �صيطرة  ك��ارت��دروم 
ال��ذي توج بطال للجولة وهيكي  اأجن��وم �صيخ  راأ�صهم 
اإملا الذي فاز بلقب املحرفني، يف الوقت الذي متكن 
فيه ال�صاب هوغو غيد من ال�صعود للمرة االأوىل على 
من�صة التتويج �صمن فئة كاأ�س �صغار اإ�س دبليو اإ�س. 

كاأ�س كبار اإ�س دبلي� اإ�س واملحرتفني
ت�����ص��در م���از ن����واز ال�����ص��ائ��ق��ني يف م��ن��اف�����ص��ات اجلولة 
قطعها  اأن  بعد  للفة  زمن  اأ�صرع  بتحقيقه  التاأهيلية 
1.12.401 دقيقة، وهو ما اأهله ليكون مناف�صا  يف 
اإىل  للجولة  التاليني  ال�صباقني  يف  اللقب  على  قويا 

جانب كل من اأحمد احلمادي واأجنوم �صيخ. 
تبادل ال�صائقون الثالثة ال�صدراة يف �صباقي اجلولة، 
على  الكبري  اإ���ص��راره  بف�صل  ل�صيخ  كانت  الغلبة  لكن 
بفارق  االأول  ال�صباق  نهاية  خط  �صيخ  وقطع  الفوز. 
عن احلمادي يف املركز الثاين، اأما يف  ثانية   2.246
ال�صباق الثاين فكان متقدما بفارق 0.197 جزء من 

الثانية عن نواز.
وبعد جمع نقاط اجلولتني، �صمي اأجنوم �صيخ بطال 
واأحمد  ن���واز  م���از  اأم���ا  ن��ق��ط��ة.   80 بجمعه  للجولة 
احلمادي فقد تعادال بر�صيد 69 نقطة، لكن التقدم 
االأف�صلية  منحه  ن��واز  ل�صالح  التاأهيلية  اجل��ول��ة  يف 

على احلمادي، ليحل االأخري يف املركز الثالث. 
كا�س  ف��ئ��ة  �صمن  �صيخ  الأجن����وم  ف���وز  اأول  ه���ذا  وك���ان 
تعليقا  املا�صي. و�صرح  اإ�س منذ مايو  دبليو  اإ�س  كبار 
على نتيجته قائال: اأوجه ال�صكر الكبري اإىل ماز؛ يف 
احلقيقة هو من كان يدفعني طوال ال�صباق لتحقيق 

الفوز الذي طال انتظاره .

ويف فئة املحرفني، املخ�ص�صة لل�صائقني الذين تزيد 
ت�صدر  من  اإمل��ا  هيكي  متكن  عاما،   35 عن  اأعمارهم 
نقطة.   38 وجمع  اجل��ول��ة  �صباقي  يف  بالفوز  الفئة 
املركز الثاين كان من ن�صيب مت�صدر اجلولة املا�صية، 
جويرغن  حل  فيما  نقطة،  داميان هري، بر�صيد 29 

�صميت ثالثا بر�صيد 26 نقطة. 
كاأ�س �شغار اإ�س دبلي� اإ�س

فئة  مناف�صات  يف  غيد  هوغو  م�صاركة  على  ع��ام  م��ر 
م�صاء  حتى  االأل��ق��اب  م��ن  خاليا  ك��ان  لكنه  ال�����ص��غ��ار، 
االإث��ن��ني. و�صيطر االأخ���وة االأزه���ري على اجلولة مع 
التاأهيلية  اجل��ول��ة  مناف�صات  يف  االأزه����ري  اآدم  ت��ق��دم 
 1.19.272 يف  بقطعها  للفة  زمن  اأ�صرع  وحتقيقه 
مناف�صيه،  اأق����رب  ع��ن  ث��ان��ي��ة   1.25 ب��ف��ارق  دق��ي��ق��ة، 
اإن����زو االأزه������ري.  وم���ع ان��ط��الق ال�����ص��ب��اق االأول، بداأ 
ال�صقيقان االأزه��ري مبواجهة امل�صاعب، وهو ما فتح 
الطريق اأمام باتريك ديباتي�صتا الذي انتهز الفر�صة 
ع��ن غيد  ث��اين   3.055 ب��ف��ارق  النهاية  خ��ط  وقطع 
ال��ذي تقدم م��ن امل��رك��ز ال��راب��ع على خ��ط االنطالق. 
الرفاعي.   فيدريكو  ن�صيف  م��ن  ك��ان  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 
الذي  اآغ��ا  كمال  رائعا من  اأداء  الثاين  ال�صباق  و�صهد 
حتى  ال�صائقني  وت�صدر  ال�صائقني  ب��ني  طريقه  �صق 
النهاية، وقطع الراية املرقطة بفارق 2.187 ثانية 
فيما حل هوغو  الثاين،  املركز  وراينغ يف  األيك�س  عن 
نقاط اجلولتني،  وبعد جمع  الثالث.   املركز  غيد يف 
نقطة،   69 بر�صيد  ال�صائقني  ترتيب  غيد  ت�صدر 
فيما ذهب املركز الثاين ل�صالح األيك�س وارينغ بفارق 
فكان  الثالث  املركز  اأما  نقطة،   67 بر�صيد  نقطتني 

من ن�صيب كمال اآغا بر�صيد 66 نقطة. 
تقام اجلولة التالية من �صل�صلة اإ�س دبليو اإ�س �صرينت 
 9 اأر�س حلبة دبي كارتدروم م�صاء يوم االإثنني  على 

اأكتوبر 2017.

اأجن�م �شيخ يع�د اإىل �شل�شلة االنت�شارات يف كاأ�س كبار اإ�س دبلي� اإ�س

اإملا يت�سدر فئة املحرتفني و)غيد( يحقق 
الفوز الأول له �سمن فئة ال�سغار

ا�ستبعاد قائد ا�سرتاليا عن مواجهة �سوريا لالإ�سابة 
ا���ص��ت��ب��ع��د م�����درب امل��ن��ت��خ��ب اال�����ص����رايل ل���ك���رة ال���ق���دم اجني 
يف  �صوريا  مواجهة  ع��ن  يديناك  م��اي��ل  القائد  بو�صتيكوغلو 
يف   2018 م��ون��دي��ال  نهائيات  اىل  امل��وؤه��ل  اال���ص��ي��وي  امللحق 

رو�صيا، ب�صبب اال�صابة.
املواجهتني  ع���ن  االن��ك��ل��ي��زي  ف��ي��ال  ا���ص��ت��ون  و���ص��ي��غ��ي��ب جن���م 
5 ت�صرين االول اكتوبر املقبل يف ماليزيا و10  املقررتني يف 
منه يف �صيدين ب�صبب اال�صابة يف الفخذ التي ا�صطرت مدربه 
يف النادي االنكليزي �صتيف برو�س اىل ا�صتبعاده من املباريات 
ال��درج��ة االوىل وال��ت��ي حقق فيها  ال��ث��الث االخ���رية يف دوري 

العالمة الكاملة.
وك����ان ي��دي��ن��اك غ���اب ب�����ص��ب��ب اال���ص��اب��ة اي�����ص��ا ع���ن املباراتني 
)�صفر2-(  اليابان  �صد  الت�صفيات  يف  الأ�صراليا  االخريتني 

وتايالند )2-1( ب�صبب اال�صابة.
بفارق  الثانية  املجموعة  يف  الثالث  املركز  ا�صراليا  واحتلت 

االهداف خلف ال�صعودية التي تاأهلت مبا�صرة اىل النهائيات، 
وت�����ص��درت ال��ي��اب��ان امل��ج��م��وع��ة، ف��ي��م��ا ح��ل��ت ���ص��وري��ا ث��ال��ث��ة يف 

املجموعة االوىل خلف ايران وكوريا اجلنوبية.
وب���دا م���درب ا���ص��رال��ي��ا واث��ق��ا م��ن ق���درة منتخب ب���الده على 
تخطي امللحق رغم غياب يديناك، وقال: انا واثق من ان لدينا 
جمموعة من الالعبني قادرين على حتقيق هدفنا يف التاأهل 

اىل الدور التايل .
وي��ت��اأه��ل ال��ف��ائ��ز يف م��واج��ه��ة ا���ص��رال��ي��ا و���ص��وري��ا اىل ملحق 
والو�صطى  ال�صمالية  )امريكا  الكونكاكاف  راب��ع  للقاء  دويل 

والكاريبي( ذهابا وايابا.
واأ�صاف كما ذكرت يف منا�صبات عديدة، من املهم بالن�صبة لنا 
اأن يكون هناك جمهور كبري يف مباراة اياب امللحق اال�صيوي، 
من  الدعم  ه��ذا  كل  �صيقدرون  الالعبني  اأن  من  متاأكد  واأن��ا 

امل�صجعني املحليني .
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الرجال  اأم�س بطولة فردي  اأول من  اختتمت م�صاء 
االأ�صيوية  ال�������دورة  م��ن��اف�����ص��ات  ���ص��م��ن  وال�������ص���ي���دات 
القتالية  املغلقة والفنون  ال�صاالت  اخلام�صة الألعاب 
تنظمها  والتي  الركمن�صتانية  اأب��اد  ع�صق  مدينة  يف 
اللجنة االأوملبية الركمن�صتانية حتت اإ�صراف االحتاد 
االأ�صيوي  االأومل���ب���ي  وامل��ج��ل�����س  لل�صطرجن  االأ���ص��ي��وي 
اأ�صيوية  30 دول���ة  مب�����ص��ارك��ة الع��ب��ي والع��ب��ات م��ن 
وتركمن�صتان  واأوزبك�صتان  والهند  ال�صني  تتقدمهم 
واأندون�صيا  وب��ن��ج��الدي�����س  وف��ي��ت��ن��ام  وك��ازاخ�����ص��ت��ان 
ومنغوليا  وق��ريغ��ي��ز���ص��ت��ان  واالإم����������ارات  وال����ع����راق 
وطاجيك�صتان واالأردن ولبنان وجزر املالديف ونيبال 
اخلتام  حفل  ح�صر  وتايالند   و�صريالنكا  والفلبني 
وت���وج ال��ف��ائ��زي��ن يف ب��ط��والت ال��ف��ردي ، ه�����ص��ام على 
لل�صطرجن  االأ�صيوي  لالحتاد  العام  االأم��ني  الطاهر 
وقوربان جولييف حممدوف رئي�س اللجنة االأوملبية 
وحممدوف  املنظمة  اللجنة  رئي�س  الركمان�صتانية 
لل�صطرجن  تركمن�صتان  احت��اد  رئي�س  ج��ويل  حممد 
املنظمة  اللجنة  ممثل  كاكاجيلدييف  م��ورات  واأم��ان 
املنغويل لل�صطرجن وح�صن  و�صينبيار رئي�س االحتاد 
اأوزب��ك�����ص��ت��ان رئي�س  ن��ائ��ب رئي�س احت���اد  ت��وردي��ال��ي��ف 
اأ���ص��رف على حتكيم  اآ���ص��ي��ا   واأوا���ص��ط  �صمال  منطقة 
الدويل  احلكم  برئا�صة  حكم   40 ال��دورة  مناف�صات 
تورديالييف  ح�صني  وعاونه  اأبوندو  كا�صتو  الفلبيني 

من اأوزبك�صتان نائبا لرئي�س احلكام وهارون الر�صيد 
من بنجالدي�س بينما يتوىل رئا�صة جلنة اال�صتئناف 
االحتاد  رئي�س  نائب  �صنغ  ب��ه��ارات  الهندي  ب��ال��دورة 
االأ�صيوي ومعه ع�صو الكوجنر�س االإندوني�صي اإيتوت 
اأديانتو والدكتور هاين البيطار من �صورية وميالن 
توربانوف من قريغيز�صتان وداجن من فيتنام ويتوىل 
اأ�صاييف  جم�صيد  ل��ل��دورة  الفني  امل��ن��دوب  م�صوؤولية 
طاجيك�صتان وهو حلقة الو�صل بني اللجنة املنظمة 

�صخ�صيا  يتابع  حيث  لل�صطرجن  االأ�صيوي  واالحت��اد 
والتنظيمية  الفنية  التفا�صيل  كافة  يومي  وب�صكل 
للدورة وقد اأ�صادت جميع الوفود االأ�صيوية بالتنظيم 
ك���اف���ة متطلبات  وت���وف���ري  ل���ل���دورة  وامل���ث���ايل  امل��ب��ه��ر 
اأعلى  على  االأم��ن  وتوفر  امل�صاركني  وراح��ة  التنظيم 
ل��ل��وف��ود االأ���ص��ي��وي��ة مما  ال��ك��ب��ري  م�صتوى وال��ت��ج��م��ع 
وتوطيد  واحل�����ص��ارات  الثقافات  ت��ب��ادل  ف��ر���س  اأت���اح 
البلدان  خمتلف  �صباب  ب��ني  وال��ع��الق��ات  ال�صداقات 

واملناف�صات  الريا�صية  ال��روح  من  اإط��ار  يف  االأ�صيوية 
االأ�صيوي  الطاهر كلمة االحتاد  األقى ه�صام  القوية  
يف حفل اخلتام حيث نقل للم�صاركني حتيات ال�صيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  �صخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �صلطان 
وثمن  ال��رائ��ع  بالتنظيم  واأ����ص���اد  االأ���ص��ي��وي  االحت����اد 
املناف�صات القوية واملثرية التي �صهدتها الدورة حتى 
اللجنة  رئي�س  اأ�صاد  ناحيته  االأخ���رية.   من  اجلولة 
بن  �صلطان  ال�صيخ  بجهود  الركمن�صتانية  االأوملبية 

خليفة بن �صخبوط اآل نهيان والطفرة التي �صهدها 
ع�صر  االإح��دى  ال�صنوات  خ��الل  االأ�صيوي  ال�صطرجن 
االحتاد  رئ��ا���ص��ة  �صلطان  ال�صيخ  ت��ويل  منذ  املا�صية 
ال���ق���اري ع���ام 2006 ح��ي��ث مت��ت زي����ادة االحت����ادات 
االأع�����ص��اء يف االحت����اد االأ���ص��ي��وي اإىل 52 دول���ة ومت 
م�صاعفة  ومت�����ت  احت�������ادا   15 م����ن  اأك������ر  ت��ف��ع��ي��ل 
150 م�صابقة ومت  اإىل  لت�صل  واالأن�صطة  امل�صابقات 
ا�صتحداث البطوالت مبا يتنا�صب مع كافة ال�صرائح 

ابطال  عدد  وارتفع   ، والفرق  الفردي  ال�صعيد  على 
اال�صيوية ومت  القارة  العمرية من  الفئات  العامل يف 
تاأهيل املئات من الكوادر الفنية من مدربني وحكام 

ومنظمني يف خمتلف البلدان االأ�صيوية  
الفيتنامي  ليم جواجن   الكبري  ال��دويل  االأ�صتاذ  توج 
بينما  نقطة   5.5 بر�صيد  ال��ف��ردي  بطولة  بذهبية 
ليو  الكبري   االأ���ص��ت��اذ  ال�صني  الع��ب  الف�صية  ح�صد 
5.5 نقطة بينما فاز بالرونزية  �صاجنلي  بر�صيد 
ال��ه��ن��د االأ����ص���ت���اذ الكبري  ن���ق���اط الع����ب   5 ب��ر���ص��ي��د 
�صا�صيكريان ومعه بنف�س الر�صيد العب كازاخ�صتان 
احلالية  ال��ع��امل  بطلة  وت��وج��ت  م��ارك��وف   ميخائيل 
ت��ان زه��وجن��ي  بذهبية  ال�صينية   الكبرية  االأ���ص��ت��اذة 
ب��ط��ول��ة ال�����ص��ي��دات ب��ر���ص��ي��د 6 ن���ق���اط ب��ي��ن��م��ا حلت 
م��واط��ن��ت��ه��ا  يل ت��ي��ن��ج��ي  يف امل��رك��ز ال��ث��اين بر�صيد 
للنا�صئات  ال�صابقة  ال��ع��امل  بطلة  ث��م  نقطة   5.5
الكازاخ�صتانية  دينارا �صادوكا�صوفا  يف املركز الثاثل 

وامليدالية الرونزية بر�صيد 5 نقاط 
 نظام البط�لة :

 7 م��ن  ال�صوي�صري  للنظام  وف��ق��ا  البطولة  اأق��ي��م��ت 
جوالت وح�صل كل العب على زمن تفكري قدره 90 
دقيقة للمباراة مع اإ�صافة 30 ثانية عن كل نقلة من 
بداية املباراة ح�صب نظام في�صر مل�صابقات ال�صطرجن 

الكال�صيكي . 

ه�شام الطاهر يت�ج اأبطال ال�شطرجن يف اأ�شياد ع�شق اأباد الرتكمن�شتانية 

ذهبية الرجال لفيتنام و�سيدات ال�سني حت�سدن الذهب والف�سة الربونزية للهند وكازاخ�ستان   

دورتها  ت��ن��ظ��ي��م  ال����ص���ت���ع���دادات  م��واك��ب��ة 
ال��راب��ع��ة ال��ت��ي �صتقام خ��الل ال��ف��رة ما 
عقدت   ،2018 ف���راي���ر   12-2 ب���ني 
جلنة االإ�صراف واملتابعة اخلا�صة بدورة 
لل�صيدات،  ال��ع��رب��ي��ة  ل��الأن��دي��ة  االأل���ع���اب 
اجتماعها التح�صريي االأول، موؤخراً، يف 
لالطالع  ال�صارقة،  بلو  رادي�صون  فندق 
واللوج�صتية  ال��ف��ن��ي��ة  اخل���ط���ط  ع���ل���ى 
االأكر  �صتكون  وال��ت��ي  امل��ق��ب��ل��ة،  ل��ل��دورة 
االأه���م يف جمال  البطولة  ه��ذه  ب��ت��اري��خ 

ريا�صة املراأة بالوطن العربي. 
حياة  ال�صيخة  �صعادة  االج��ت��م��اع  ت��راأ���س 
بنت عبد العزيز اآل خليفة، ع�صو جمل�س 
اإدارة اللجنة االأوملبية البحرينية، رئي�صة 
جلنة االإ�صراف واملتابعة، بح�صور �صعادة 
ندى ع�صكر النقبي، مدير عام موؤ�ص�صة 
ال�صارقة لريا�صة املراأة، و�صعد بن �صالح 
ال�صفياين، االأمني العام امل�صاعد الحتاد 
العربية،  ال��وط��ن��ي��ة  االأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ان 
اأع�����ص��اء وم�����ص��وؤويل اللجان  وع���دد م��ن 

التنظيمية واالإعالمية. 
ت��ن��اول االج��ت��م��اع اال���ص��ت��ع��دادات الفنية 
و�صبل  ب��ال��دورة،  اخلا�صة  واللوج�صتية 
م�����ص��ت��وى اخل���دم���ات، وتطوير  حت�����ص��ني 

ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ري���ا����ص���ي���ة، اإ����ص���اف���ة اإىل 
للخروج  للحدث  امل�صتقبلية  الرتيبات 
يف  ي�صاهم  مب��ا  ح��ّل��ة،  ب��اأب��ه��ى  بالبطولة 
واملتمثل  لها،  االأ�صا�صي  الهدف  حتقيق 
يف تطوير ريا�صة املراأة العربية، وتوفري 

قدراتها  لتنمية  ل��ه��ا  امل��ن��ا���ص��ب��ة  امل��ن�����ص��ة 
املحافل  يف  امل��ن��اف�����ص��ة  م����ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ا 

الريا�صية االإقليمية والدولية. 
تقارير  على  االأع��م��ال  ج���دول  وا�صتمل 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة للجان  ب��ال��ه��ي��اك��ل  خ��ا���ص��ة 

ال�����دورة امل��ق��ب��ل��ة، وع��ر���س م��ا ج����اءت به 
ال��ت��ق��اري��ر ح���ول ب��رن��ام��ج ال����دورة العام، 
ودرا�صة  واالن��ت�����ص��اب،  امل�����ص��ارك��ة  واآل���ي���ات 
ع���دد م��ن االأف���ك���ار االإب��داع��ي��ة لالرتقاء 
بالدورة وتعزيز امل�صاركة فيها والتفاعل 

املن�صاآت  جانب  اإىل  معها،  اجلماهريي 
وامليداليات،  واجل����وائ����ز  ال���ري���ا����ص���ي���ة، 
وغريها من املوا�صيع. واأعربت ال�صيخة 
عن  خليفة،  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  بنت  ح��ي��اة 
ال�صارقة  م��وؤ���ص�����ص��ة  جل���ه���ود  ت��ق��دي��ره��ا 

ور�صم  ال��ت��خ��ط��ي��ط  يف  امل������راأة  ل��ري��ا���ص��ة 
بتحفيز  ت�صهم  ال��ت��ي  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ات 
مب�صتوى  لالرتقاء  واملقرحات  االأفكار 
الريا�صي  احل�صور  يعزز  ال��ذي  احل��دث 
والعربي،  املحلي  امل�صتوى  على  الن�صائي 

ريا�صة  واقع  عن  م�صّرفة  �صورة  ويقدم 
املناف�صة  على  وق��درت��ه��ا  العربية  امل����راأة 
الريا�صية  ال���ت���ط���ورات  م���ع  وال��ت��ف��اع��ل 
اأثمرت  وقالت:  ال��دويل.   امل�صتوى  على 
ج���ه���ود ق��ري��ن��ة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و حاكم 

بنت  ج��واه��ر  ال�صيخة  �صمو  ال�����ص��ارق��ة، 
واملتوا�صلة،  املعطاءة  القا�صمي،  حممد 
املراأة  لريا�صة  واق��ع جديد  تاأ�صي�س  عن 
يف دولة االإمارات والوطن العربي، ومن 
خالل هذه ال��دورة ن�صهد منواً م�صتمراً 
يف حجم وم�صتوى امل�صاركة، ما ي�صري اإىل 
تطور االهتمام بتنمية قدرات ال�صيدات 
باأنف�صهن  ثقتهن  وت��ع��زي��ز  وال��ف��ت��ي��ات، 
ملوا�صلة النجاح وحتقيق االإجنازات  على 
.  واأ�صافت:  الريا�صات املختلفة  �صعيد 
اإمارة ال�صارقة �صّباقة يف كّل �صيء، فهي 
ف�����ص��اًل ع��ن ك��ون��ه��ا م��ن��ارة ال�����ص��رق علماً 
وم���ع���رف���ة، ب��ات��ت ح��ا���ص��ن��ة ل��ل��ع��دي��د من 
ا�صتطاعت  ال��ت��ي  الريا�صية  الفعاليات 
ب�صمتها  ت���رك  اأن  قيا�صية  ف���رة  ويف 
واالإقليمية،  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ص��اح��ة  ع��ل��ى 
و�صلت  عما  يعّر  كهذا  ريا�صي  فحدث 
االإم��ارة من تقّدم وازده��ار ورفعة،  اإليه 
م���ا ي��دل��ل ع��ل��ي��ه م���دى ح��ر���س اجلهات 
العربية  البلدان  خمتلف  يف  الريا�صية 
على امل�صاركة والتناف�س ال�صريف، وهذا 
امل�صتقبل  اأن يحمل  اأم��اًل يف  اأمر ميلوؤنا 
متتالية  النجاحات  من  مزيداً  القريب 

لريا�صة املراأة عربياً واإقليمياً . 

خالل االجتماع االأول للجنة االإ�شراف واملتابعة برئا�شة ال�شيخة حياة اآل خليفة 

 عربية ال�سيدات ت�ستعر�ض ال�ستعدادات الفنية واللوج�ستية لدورة 2018

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3579  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- هات�س اف ام ا�س ل�صيانة املباين - �س ذ م م   جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ جاميي بريو�س الديفون�صو    قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )6517( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�صافة 
اىل مبلغ 745 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3666  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- تي �صي اف ا�س للتجارة العامة - �س ذ م م    جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �صبري احمد حبيب اهلل   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )16016( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�صافة 
اىل مبلغ 1322 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2505   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- حممد ظافر �صاه خان  جمهول حمل االقامة مبا 
اأقام  قد  �صاه   يون�س  حممد  خ��ان  �صاه  ا�صلم  التنفيذ/حممد  طالب  ان 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )2453110( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1435   تنفيذ جتاري  
حمل  جم��ه��ول  ال��ع��م��ري   عبدالرحمن  فهد  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/دانوب ملواد البناء - �س  م ح وميثله / 
علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10266( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3048  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- داميوند تولز - م د م �س   جمهول حمل االقامة 
الدعوى  اأق��ام عليك  ايليا جريبنيفا   قد  التنفيذ/  ان طالب  مبا 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)7191( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�صافة اىل 
مبلغ 900 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/151 بيع عقار مرهون 
جامنادا�س  الل  كانتي   -2 كوتاري  مال  ا�صوك  كوتاري  اكا�س  �صدهما/1-  املنفذ  اىل 
 فادهاديا   جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ البنك العربي املتحد - �س م ع 
وميثله / موزة عبيد ربيع اخلظر  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2017/6/11  
تاريخ  من  �صهر  خالل  دره��م   )2.000.000( وقدرها  املطالبة  قيمة   ل�صداد  اعالنكم 
التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن  بطريق املزايدة وفقا لن�س 
املادة 295 من قانون االإجراءات املدنية )نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج 
التجاري - رقم االر�س : 11 - رقم املبنى : 7 - ا�صم املبنى : وي�صت هاين�س 3 - رقم 

العقار : 3602 - رقم الطابق : 36 - امل�صاحة : 144.37 مر مربع(  
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2934  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �صركة املر�صاة للكيماويات ذ.م.م وميثلها قانونا/راجموياالن ناير 
ام فا�صوديفان ناير جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/اآر ايه اآر ري�صني & كيميكال 
اند�صريز م.د.م.���س - وميثلها مديرها/ربيع انطونيو�س رعيدي وميثله:علي م�صبح 
مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  �صاحي  علي 
وقدره )370.000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% حت�صب من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها 
جل�صة يوم االثنني املوافق :2017/10/9 ال�صاعة:8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/94  بيع عقار مرهون   

م��و���ص��وع ال��ق�����ص��ي��ة:ا���ص��دار ال���ق���رار ب��اي��ق��اع احل��ج��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذي ع��ل��ى ال��ع��ق��ار رق�����م:465 البالغ 
م�صاحته:2011.81 مر مربع مبنطقة جبل علي ال�صناعية االوىل بامارة دبي والعقار رقم:588 
نظري  دب��ي  بامارة  االوىل  ال�صناعية  علي  جبل  مبنطقة  مربع  مر  م�صاحته:1858.06  البالغ 

مبلغ:112.364.769.20 درهم.
طالب االإعالن:طالب التنفيذ:البنك التجاري الدويل �س.م.ع

مالكها/عبدالعزيز  وميثلها  للمقاوالت  اهلل  عبيد  موؤ�ص�صة  ���ص��ده:1-  اعالنه:املنفذ  املطلوب 
حممد ابراهيم عبيد اهلل جمهول حمل االقامة

مو�صوع االعالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على العقار العائد اليكم ار�س رقم:465-588 مبنطقة جبل علي االوىل 

يف حدود املبلغ املنفذ به وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

اإدارة نادي الإمارات ت�ستقبل رئي�ض واأع�ساء احتاد اليد
عبد  حممد  النادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�صم�صي  ح�صن  حممود  ا�صتقبل 
ا�صماعيل  اليد بح�صور حممد  لكرة  االإم��ارات  رئي�س احتاد  الكرمي جلفار 
العو�صي نائب رئي�س جمل�س االإدارة واأع�صاء جمل�س االإدارة اأحمد حممد 
اأحمد  ورا�صد  الطويل  اإبراهيم  �صمالن وحممد عبد اهلل احلمادي وخليل 
�صريف  الزيارة حممد  ، كما ح�صر  العو�صي  واأحمد جابر  ال�صام�صي  بطي 
نائب رئي�س احت��اد االإم��ارات لكرة اليد ونبيل عا�صور االأم��ني العام الحتاد 
املنتخبات  رئي�س جلنة  ون��ائ��ب  امل��ايل  امل��دي��ر  ال��ط��اب��ور  را���ص��د  اليد وحممد 
اإداري  اأي�صاً جمال القر�صي  امل�صابقات وبح�صور  وداوود مليح رئي�س جلنة 

منتخب النا�صئني ونا�صر احلمادي وحممد احلو�صني.
تاأتي الزيارة يف اإطار توطيد عالقات التعاون بني اجلانبني ودرا�صة اإمكانية 
تطوير جوانب لعبة اليد بالنادي، وكذلك تاأتي الزيارة يف اإطار دعم اللعبة 

وتكوين �صراكة فعلية بني نادي االإمارات واحتاد اليد.

الزائر ناقاًل  بالوفد  االإم��ارات  اإدارة نادي  وقد رحب �صعادة رئي�س جمل�س 
لهم حتيات ال�صيخ اأحمد بن �صقر القا�صمي رئي�س النادي م�صيداً �صعادته 
وحتقيق  والتقدم  والنجاح  التوفيق  كل  اليد  الحت��اد  متمنياً  الزيارة  بهذه 
باإقامة عالقات وطيدة  االجن��ازات املحلية واالإقليمية والدولية،  ومرحباً 
وق��د عقد  ال��ذي يحقق نقالت تطويرية الفته،  لليد  االإم���ارات  احت��اد  مع 
واالحتياجات  االأف��ك��ار  لتبادل  تن�صيقياً  اجتماعاً  ال��زي��ارة  خ��الل  اجلانبان 
التطويرية للعبة كما تخلل الزيارة ح�صور جانب من تدريبات فرق اليد 
الزائر بحفاوة  اليد والوفد  اأثنى رئي�س احتاد  اآخر  للنا�صئني.  من جانب 
اليد  لعبة  يف  االأب��ط��ال  �صنع  يف  ال��ن��ادي  ج��ه��ود  على  اأث��ن��ى  كما  اال�صتقبال 
ودعمه الدائم للمنتخبات الوطنية لليد باأف�صل العنا�صر، متمنياً التوفيق 
وال�صداد واأن تكون هذه الزيارة باكورة عمل قادم وتعاون م�صرك ي�صوده 

التطوير والنجاح. 
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الفجر الريا�ضي

انت�شارات ل�شيتي وناب�يل وب�شكنا�س وا�شبيلية وت�تنهام

ريال ي�سرب دورمتوند..وبورتو ي�ستعيد ذكريات 2004 

بعد ف�زهم بـ 18 ميدالية يف بط�لة العامل لالأ�شبال مب�نتينيجرو

اأ�سب��ال ج��وجيت�س���و الإم���ارات يع���ودون اإل��ى اأر�ض الوط��ن
االإمارات تت�شدر البط�لة مبيداليات ابطالها وا�شتقبال ر�شمي حافل لبعثة الدولة 

للجوجيت�صو  الوطني  املنتخب  اأ�صبال  بعثة  عادت 
اإىل اأر�س الوطن �صباح ام�س )االأربعاء(، حاملني 
18 م��ي��دال��ي��ة م��ل��ون��ة ت��وج��ت اأدائ���ه���م امل��ت��م��ي��ز يف 
بطولة العامل لالأ�صبال مبونتينيجرو، حيث كان 
اأع�صاء  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  مب��ط��ار  ا�صتقبالهم  يف 
جمل�س اإدارة احتاد االإمارات للجوجيت�صو وممثلي 

مديرية �صرطة اأمن املنافذ واملطارات.
وكان اأ�صبال املنتخب الوطني لدولة االإمارات قد 
جنحوا يف اال�صتحواذ على 8 ذهبيات و6 ف�صيات 
بذلك  م�صجلني  البطولة،  خ��الل  برونزيات  و4 
فوزاً م�صتحقاً واإجنازاً جديداً الأبطال االإمارات يف 
االأحد  اختتمت فعالياتها  التي  الدولية  البطولة 
24 �صبتمر مبركز كانيون الريا�صي، ومب�صاركة 
25 الع��ب والع��ب��ة م��ن دول���ة االم����ارات العربية 

املتحدة حتت �صن ال15 عاماً.
وا�صتقبل اأع�صاء املنتخب الوطني كاًل من �صعادة/ 

جمل�س  ع�صو  الظاهري  دمل��وج  بن  حميد  حممد 
االدارة و فهد علي ال�صام�صي ع�صو جمل�س االإدارة 
للجوجيت�صو  االإم��ارات  الحت��اد  التنفيذي  واملدير 
واأم���ني ع��ام االحت���اد االآ���ص��ي��وي، ومن�صور حممد 
اإدارة  الظاهري ويو�صف البطران اأع�صاء جمل�س 
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة   ، للجوجيت�صو  االإم������ارات  احت���اد 
العميد مطر اأحمد املهريي مدير مديرية �صرطة 

اأمن املنافذ واملطارات.
االإمارات  احت��اد  َك��رم  اال�صتقبال،  مرا�صم  وخ��الل 
املنافذ  اأم�����ن  ���ص��رط��ة  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و  م���دي���ري���ة 
واإ�صهاماتهم  جل��ه��وده��م  ت���ق���دي���راً  وامل�����ط�����ارات، 
االإي��ج��اب��ي��ة يف اإجن����اح ف��ع��ال��ي��ات واأن�����ص��ط��ة احتاد 
االإمارات للجوجيت�صو للمو�صم الريا�صي 2016 
لدى  االأمنية  ل��الإج��راءات  وت�صهيلهم   ،2017-
ا�صتقبال اأبطال املنتخب الوطني، وت�صلم التكرمي 
ال��ع��م��ي��د م��ط��ر اأح���م���د امل���ه���ريي، م��دي��ر مديرية 

�صرطة اأمن املنافذ واملطارات.
اأ����ص���اد م��ن�����ص��ور حم��م��د الظاهري،  وم���ن ج��ان��ب��ه، 
اإدارة احتاد االإمارات للجوجيت�صو،  ع�صو جمل�س 
ب��اأ���ص��ب��ال امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي واإجن����ازه����م الكبري 
لالأ�صبال  العامل  بطولة  يف  التوقعات  ف��اق  ال��ذي 
الكبري  االإجن��از  هذا  “اإن  قائاًل:   ، مبونتينيجرو 
االأول،  امل���ق���ام  يف  ال���ع���امل���ني  رب  م���ن  ت��وف��ي��ق  ه���و 
واملدربني،  الالعبني  التي بذلها  ويعك�س اجلهود 
املحافل  جميع  يف  جدارتهم  اأثبتوا  لطاملا  الذين 
اأ�صافوا  الذين  باأ�صبالنا  لنفخر  واإننا  الريا�صية، 
الكثري اإىل م�صرية النجاحات التي بداأها منتخبنا 

الوطني للنا�صئني والبالغني”.
واأك���د ال��ظ��اه��ري اأن االحت���اد ي��دع��م االع��ب��ني من 
جميع الفئات العمرية، واأنه يجب مراعاة �صغار 
ال�صن منهم ومتابعتهم قبيل البطوالت وخاللها  
من  واال���ص��ت��ف��ادة  اأداء  اأف�����ص��ل  تقدميهم  ل�صمان 

قال  جانبه،  وم��ن  الفريدة.  الريا�صية  قدراتهم 
يو�صف البطران ع�صو جمل�س اإدارة احتاد االإمارات 
للجوجيت�صو: “لقد حقق منتخب اأ�صبال االإمارات 
يف  ب�صمتهم  وو�صعوا  كبرياً  جناحاً  للجوجيت�صو 
اأهم البطوالت العاملية، ونحن  بطولة تعتر من 
النجاحات  من  املزيد  اأبطالنا  بتحقيق  ثقة  على 
مو�صم  “اإن  ال��ب��ط��ران:  واأ���ص��اف  امل�صتقبل”.  يف 
بالبطوالت  حافاًل  ك��ان  العام  لهذا  اجلوجيت�صو 
التي اأثبتت كفاءة منتخباتنا، وعززت قدراتها على 
اأداء  اإىل  االإ�صارة  العاملية، وجتدر  الفرق  مواجهة 
العبات املنتخب الوطني الذين جنحوا يف دخول 
يف  بالتواجد  جدارتهن  واأثبنت  االح��راف  ع��امل 
البطوالت العاملية، ورفع ا�صم دولة االإمارات عالياً 
وقال  الدولية”.   الريا�صية  املحافل  خمتلف  يف 
را�صد الهرمودي، رئي�س ق�صم العالقات املوؤ�ص�صية 
“ي�صرنا  �صركة مبادلة لال�صتثمار:  اخلارجية يف 

اأن ن��ك��ون ال�����ص��ري��ك ال��ر���ص��م��ي الحت����اد االإم�����ارات 
بطولة  يف  للنا�صئني  االم����ارات  منتخب  دع��م  يف 
العامل “. واأ�صاف الهرمودي: “تلتزم مبادلة من 
باإيجاد  التي ترمها،  وال�صراكات  الرامج  خالل 
اأف��راد املجتمع من ممار�صة االأن�صطة  �صبل متكن 
البدنية.  ل��ي��اق��ت��ه��م  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
احلايل  العام  ن�صخة  نتائج  ل��روؤي��ة  نتطلع  ونحن 
اإىل  ال��ذي ي�صري  من بطولة عجمان، وهو االأم��ر 
احل��م��ا���س وااله��ت��م��ام بتطوير ه��ذه ال��ري��ا���ص��ة يف 

خمتلف اأنحاء دولة االإمارات”.
وتعليقاً على ح�صوله على امليدالية الذهبية لوزن 
“لقد  املن�صوري:  �صيف  الالعب  ، قال  60 كجم 
البطولة �صعبة وت�صمنت  املناف�صة يف هذه  كانت 
درجة عالية من التحدي مع باقي الفرق العاملية، 
اأن  واأود  م�صرفاً،  اأداًء  قدمنا  اهلل  بحمد  ولكننا 
و�صيوخ  الر�صيدة  لقيادتنا  ال�صكر  اأتوجه بخال�س 

دولة االإمارات على دعمهم امل�صتمر وت�صجيع العبي 
اجلوجيت�صو يف كافة البطوالت املحلية واالإقليمية 
باأعلى  جهزونا  الذين  ملدربينا  وكذلك  والعاملية، 
م�����ص��ت��وي��ات ال���ت���دري���ب واخل�����رة ال��ق��ت��ال��ي��ة حتى 
وبدورها،  الكبري”.  الفوز  هذا  حتقيق  ا�صتطعنا 
الها�صمي،  الكرمي  عبد  بلقي�س  الالعبة  اأع��رب��ت 
 40 احلا�صلة على امليدالية الذهبية لوزن حتت 
وقالت:  البطولة،  يف  بفوزها  �صعادتها  عن  كجم، 
خارج  بطولة  يف  االأوىل  م�صاركتي  هي  ه��ذه  “اإن 
الدولة، وتعتر م�صاركتنا وجناحنا �صرف لنا واأنا 
فخورة برفع علم االإمارات”. واأ�صافت: “ �صهدت 
ثالث  خ�صُت  وق��د  �صريعاً  ت��ط��وراً  املناف�صة  ه��ذه 
قتاالت ونلت املركز االأول، ونحن كفريق للفتيات 
بخم�س  الظفر  ا�صتطعنا  العبات  �صبع  من  املكون 
ميداليات ملونة، وهذا العدد من امليداليات لهو 

مدعاة فخر لنا وملدربينا “.

االأخريتني،  الن�صختني  بطل  االإ���ص��ب��اين،  م��دري��د  ري��ال  ف��ك 
�صيغنال  اىل ملعب  ال�صابقة  زياراته  الأزمته يف  التي  العقدة 
ايدونا بارك ، بفوزه على �صيفه بورو�صيا دورمتوند االأملاين 
 2004 ذك���ري���ات  ال��رت��غ��ايل  ب��ورت��و  ا���ص��ت��ع��اد  فيما   ،1-3
اجلولة  يف  -3�صفر  الفرن�صي  موناكو  م�صيفه  باكت�صاحه 

الثانية من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
للمو�صم  دورمت��ون��د  مع  ري��ال  تواجه  الثامنة،  املجموعة  يف 
الثاين على التوايل يف دور املجموعات من امل�صابقة القارية 
واحدة  بنتيجة   2016 يف  واي��اب��ا  ذه��اب��ا  ت��ع��ادال  وهما  االأم، 
م�صواره  اأن  اإال  املجموعة،  االأمل��اين  الفريق  وت�صدر   ،2-2
انتهى يف ربع النهائي على يد موناكو الفرن�صي، فيما وا�صل 

ريال م�صواره حتى النهاية وتوج بلقبه الثاين ع�صر.
�صت  زاره يف  ال��ذي  دورمت��ون��د  ري��ال يف معقل  ولطاملا عانى 
اأبرزها  مثلها،  وخ�صر  ث��الث  يف  فتعادل  �صابقة،  منا�صبات 
بعد   4-1 بنتيجة  اذل  2013 حني  عام  النهائي  يف ن�صف 
روبرت  البولندي  احل��ايل  ميونيخ  بايرن  مهاجم  �صجل  اأن 

ليفاندوف�صكي االأهداف االأربعة للفريق االأملاين.
لكن الو�صع كان خمتلفا الثالثاء، اإذ جنح ريال بف�صل هدف 
يف الدقيقة 18 من الويلزي غاريث بايل الذي �صجل للمرة 
 ،2016 الثاين نوفمر  2 ت�صرين  امل�صابقة منذ  االأوىل يف 

للنجم الرتغايل كري�صتيانو  وثنائية 
رونالدو )50 و79(.

وهو الفوز الثاين لفريق 
ال��ف��رن�����ص��ي زين  امل������درب 
الدين زي��دان، بعد االأول 
نيقو�صيا  اب����وي����ل  ع���ل���ى 

فيما  القر�صي -3�صفر، 
�صجل  ال��ذي  دورمتوند  مني 

ب��ي��ار اميرييك  ال��غ��اب��وين  ل��ه 
اوب�����ام�����ي�����ان�����غ ال����ه����دف 

ورفع   )54( الوحيد 
 13 اىل  ر������ص�����ي�����ده 

مباريات   10 يف  هدفا 
ال�صعيدين  على  خا�صها 

املحلي والقاري هذا املو�صم، 
ب��ه��زمي��ت��ه ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د تلك 

االأوىل  تلقاها يف اجلولة  التي 
االإنكليزي  ت��وت��ن��ه��ام  ي��د  ع��ل��ى 

.)3-1(
باأف�صل  رون�����ال�����دو  واح���ت���ف���ل 
االأوروبية  مب��ب��ارات��ه  طريقة 

له  وال�400  ال�150، 
مدريد  ري������ال  ب��ق��م��ي�����س 

املخيبة  بدايته  وعو�س 
يف الدوري املحلي الذي 

مبارياته  ع���ن  غ����اب 
االأوىل  االأرب������������������ع 
ثم  االي���ق���اف  ب�صبب 

الو�صول  يف  ف�صل 
ال���������ص����ب����اك  اىل 

م����ب����ارات����ي����ه  يف 
االأول������ي������ني، 

راف������ع������ا 

اأه��داف يف مباراتني )�صجل ثنائية اي�صا  ر�صيده اىل اربعة 
يف مرمى ابويل نيقو�صيا( و109 )رقم قيا�صي( يف 142 يف 

امل�صابقة القارية االوىل.
العب  �صابع  كاين  ه��اري  اأ�صبح  القر�صية،  العا�صمة  ويف 
انكليزي ي�صجل ثالثية يف دوري االأبطال بعدما قاد توتنهام 
بت�صجيله  -3�صفر،  نيقو�صيا  اب��وي��ل  م�صيفه  على  للفوز 
بذلك ر�صيده  و67( لريفع  و62  الثالثة )39  االأه��داف 

اىل 9 اهداف يف 8 مباريات خا�صها هذا املو�صم.
ووا�صل فريق املدرب االأرجنتيني ماوري�صيو بوكيتينو تاألقه 
ح�صاب  على  ال�صبت  حقق  اأن  بعد  ملعبه،  خ��ارج  املو�صم  ه��ذا 
جاره و�صت هام )3-2(، فوزه الثالث على التوايل يف الدوري 

املمتاز بعيدا عن جماهريه وذلك للمرة االأوىل منذ مو�صم 
لكاين. ثنائية  بف�صل   1992-1991

ق��ر���س م��ن م�صكلته مع  ب��ف��وزه يف  ت��وت��ن��ه��ام  وت��خ��ل�����س 
املباريات القارية بعيدا عن ملعبه حيث فاز مرتني فقط 

يف مبارياته ال�11 االأخرية قبل لقاء الثالثاء.
دي  كيفن  البلجيكي  ق��اد  الثانية،  املجموعة  ويف 

االإنكليزي  �صيتي  مان�ص�صر  فريقه  بروين 
اىل فوزه الثاين، وجاء على ح�صاب �صيفه 
-2�صفر  االأوك�����راين  دانييت�صك  �صاختار 

على ا�صتاد االحتاد .
جو�صيب  االإ�صباين  امل��درب  فريق  ووا�صل 

املو�صم  ه��ذا  املميزة  نتائجه  غ��واردي��وال 
الوترية  ب��ن��ف�����س  ت��ك��ن  مل  واإن  ح��ت��ى 
االأخرية  الثالث  ملبارياته  الهجومية 
اأو  ه��دف��ا(،  املمتاز )16  ال���دوري  يف 
املجموعة  ه��ذه  يف  االأوىل  مل��ب��ارات��ه 
روتردام  فيينورد  اكت�صح  عندما 

خارج  -4�صفر  هولندا  بطل 
قواعده.

حظوظه  �صيتي  وع���زز 
ببلوغ الدور الثاين 
امل�صابقة  م�����ن 
ال���������ق���������اري���������ة 

وذلك  االأم، 
دي  ب����ف���������ص����ل 

الذي  ب��روي��ن 
فريقه  ح���رر 
ب�������داي�������ة  يف 
ال�����������������ص��������وط 
 45 بعد  ال��ث��اين 
بهدف  ع��ق��ي��م��ة  دق��ي��ق��ة 
اأطلق  اأن  بعد  ج��اء  رائ���ع 
من  و�صلته  ال��ت��ي  ال��ك��رة 
�صيلفا  داف��ي��د  االإ���ص��ب��اين 
من م�صارف املنطقة اىل 

الزاوية )48(.
وع���ن���دم���ا ك���ان���ت امل���ب���اراة 

االأخ���رية  انفا�صها  تلفظ 
�صرلينغ  رح���ي���م  اأ�����ص����اف 

الهدف الثاين بعد جمهود 
للرتغايل  مم���ي���ز  ف��������ردي 

برناردو �صيلفا )90(.

و�صيختر �صيتي جهوزيته للمناف�صة ب�صكل جيد هذا املو�صم 
على اللقب املرموق عندما يتواجه يف 17 ال�صهر املقبل على 
ار�صه مع نابويل االإيطايل الذي عو�س خ�صارته يف اجلولة 
دانييت�صك )1-2(، وذلك بفوزه  �صاختار  اأر�س  االأوىل على 
على �صيفه فيينورد بثالثة اأهداف للورنت�صو ان�صينيي )7( 
والبلجيكي دري�س مرتنز )49( واالإ�صباين خو�صيه كايخون 

)70(، مقابل هدف للمغربي �صفيان امرابط )90(.
ويف املجموعة ال�صابعة، ا�صتعاد بورتو الرتغايل ذكريات عام 
بلقب دوري االأبطال بفوزه على موناكو  توج  حني   2004
الفرن�صي -3�صفر يف املباراة النهائية، وذلك من 
نادي  اأم���ام  ذات��ه��ا  النتيجة  ت��ك��رار  خ��الل 
االإم������ارة وه����ذه امل����رة يف ع��ق��ر داره 
م��ل��ع��ب ل��وي�����س ال���ث���اين ع��و���ص��ا عن 
غيل�صنكري�صن  يف  اري��ن��ا  فيلتن�س 

االملانية.
وع�������و��������س ال����ف����ري����ق 
�صقوطه  ال��رت��غ��ايل 
االأوىل  اجل���ول���ة  يف 
ب�صيكتا�س  ام�������ام 
 )3-1( ال���رك���ي 
اأه����داف  بف�صل 
الكامريوين 
ف����ن���������ص����ان 
بكر  اب�����و 
 3 1 (
 )6 9 و

واملك�صيكي 
ميغل اليون )89(.

ومن جهته، حقق ب�صيكتا�س 
التوايل  على  ال��ث��اين  ف���وزه 
اليبزيغ  ح�صاب  على  وج��اء 
�صجلهما  -2�صفر  االأمل���اين 
ال�����ه�����ول�����ن�����دي راي���������ن ب���اب���ل 
اندر�صون  والرازيلي   )11(

تولي�صكا )43(.
ويف املجموعة اخلام�صة، اكتفى 
ليفربول االنكليزي بالتعادل مع 
م�صيفه �صبارتاك مو�صكو الرو�صي 
اال�صباين  ا�صبيلية  فاز  فيما   ،1-1
ال�صلوفيني  م����اري����ب����ور  ���ص��ي��ف��ه  ع���ل���ى 

-3�صفر.
تعادل  ع���ن  ا���ص��ف��رت  االوىل  اجل���ول���ة  وك���ان���ت 
ليفربول مع ا�صبيلية 2-2، وماريبور مع �صبارتاك 

مو�صكو 1-1.
مقابل  ن��ق��اط   4 بر�صيد  ال��رت��ي��ب  ا�صبيلية  وت�����ص��در 
نقطتني لكل من ليفربول و�صبارتاك مو�صكو، ونقطة 

واحدة ملاريبور.
�صبارتاك  ه���دف   )23( ف��رن��ان��دو  ال��رازي��ل��ي  و���ص��ج��ل 
ليفربول  ه��دف  كوتينيو  فيليبي  وم��واط��ن��ه  مو�صكو، 
، قاد  �صان�صي�س بي�صخوان  )31(.  وعلى ملعب رامون 
الدويل التون�صي و�صام بن يدر ا�صبيلية اىل فوز �صريح 

بت�صجيله الثالثية )27 و38 و83(.

على  �صهلة  مهمة  يف  م��ي��الن  االإي��ط��ايل  ال��ع��م��الق  �صيكون 
االإنكليزي  ار�صنال  ي��زور  فيما  الكرواتي،  رييكا  �صد  اأر�صه 
بباتي  جتمعه  ���ص��اق��ة  رح��ل��ة  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  ب��ي��الرو���ص��ي��ا 
املجموعات  دور  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  يف  وذل���ك  بوري�صوف 
مل�صابقة الدوري االأوروبي يوروبا ليغ يف كرة القدم. وي�صكل 
لهذا  القارية  امل�صابقة  يف  االهتمام  حمط  وار�صنال  ميالن 
لكنهما  االأبطال،  دوري  اعتادا على خو�س  كونهما  املو�صم، 
�صيكتفيان هذا املو�صم باللعب ايام اخلمي�س. لكن اإذا كانت 
م�صاركة ار�صنال يف امل�صابقة القارية الرديفة خطوة للوراء 
كان  ال��ذي  فينغر  ار�صني  الفرن�صي  امل��درب  لفريق  بالن�صبة 
التوايل  ع��ل��ى  مو�صما  ل�19  االأب���ط���ال  دوري  يف  م��ت��واج��دا 
وحتديدا منذ 1998-1999، فاإن وجود ميالن يف هذه 
امل�صابقة يعتر تقدما رغم تاريخه العريق والقابه ال�صبعة 
يف دوري االأبطال. وغاب ميالن عن امل�صاركة القارية منذ 
الدور  يف  م�����ص��واره  ان��ت��ه��ى  ح��ني   2014-2013 م��و���ص��م 
االإ�صباين.  اتلتيكو مدريد  االأبطال على يد  الثاين لدوري 
اإال اأنه متكن املو�صم املا�صي بقيادة املهاجم الدويل ال�صابق 
فينت�صنزو مونتيال من احتالل املركز ال�صاد�س يف الدوري 
املحلي وخو�س الدورين التمهيدي والفا�صل من يوروبا ليغ 
اهمية  ليغ  يوروبا  وترتدي  املجموعات.  دور  اىل  للو�صول 
االأبطال  دوري  يف  امل�صاركة  بطلها  تخول  الأن��ه��ا  م�صاعفة 
التايل، على غرار ما ح�صل مع مان�ص�صر يونايتد  املو�صم 
الذي ف�صل يف التاأهل اىل دوري االأبطال من خالل الدوري 
االأهم  امل�صابقة  يف  مكانه  حجز  لكنه  �صاد�صا(  )ح��ل  املمتاز 
بف�صل احرازه اللقب على ح�صاب اياك�س الهولندي. وتبدو 
الطريق ممهدة اأمام عمالق ميالنو لبلوغ الدور الثاين يف 
 2009-2008 مو�صم  منذ  امل�صابقة  يف  له  م�صاركه  اول 
بعد  ال�صيما  حينها(،  يف  االأوروب�����ي  االحت���اد  ك��اأ���س  )ك��ان��ت 
الفوز الكبري الذي حققه خارج ملعبه اأمام او�صريا فيينا 
النم�صوي 5-1 بف�صل ثالثية لالعبه اجلديد الرتغايل 
اندريه �صيلفا. وياأمل الفريق اللومباردي الذي فاز اي�صا 
والفا�صل  التمهيدي  الدورين  يف  االأرب��ع  مبارياته  بجميع 
من امل�صابقة، اأن ي�صع خلفه �صريعا الهزمية التي مني بها 
االحد يف الدوري على يد �صمبدوريا )�صفر2-(، من اأجل 

على  االأح��د  ينتظره  ملا  طريقة  باأف�صل  يتح�صر  اأن 
اأر�صه �صد روما، علما باأنه �صيتواجه مع جاره 

املرتبطة  الدولية  املباريات  عطلة  بعد  ان��ر 
بت�صفيات مونديال رو�صيا 2018. وكانت 
اخل�����ص��ارة االأح����د اأم����ام ���ص��م��ب��دوري��ا، وهي 

ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��ف��ري��ق ه����ذا امل��و���ص��م )خ�صر 
قا�صية  �صربة   ،)4-1 الت�صيو  اأم���ام 

مو�صع  اأ����ص���ب���ح  ال�����ذي  مل��ون��ت��ي��ال 
���ص��ك ال���ص��ي��م��ا يف ظ���ل االأم�����وال 

االدارة  انفقتها  التي  الطائلة 
التي  اجل��دي��دة  ال�صينية 

مليون   195 دف��ع��ت 
ال�صيف  ه����ذا  ي�����ورو 
م������ن اأج����������ل ت���ع���زي���ز 

الفريق و�صم  �صفوف 
العبني مثل جنم دفاع يوفنتو�س 

اندريه  بورتو  ومهاجم  بونوت�صي  ليوناردو  واملنتخب 
االأرجنتيني  املحلي الت�صيو  مناف�صه  و�صط  �صيلفا والعب 

لوكا�س بيليا. ورف�س مونتيال لوم اأحد على اخل�صارة اأمام 
االإثنني  ال��ن��ادي  ب���ادارة  اجتماعه  بعد  كا�صفا  �صمبدوريا، 
ادارة النادي  االأم��ر ال يتعلق بايجاد من نلقي اللوم عليه. 
اأعلمتني للتو ب�صرورة اأن اأحر�س على اأال تتكرر مباراة من 
اليوناين  اثينا  اي��ك  الرابعة  جمموعته  وت�صم  النوع  ه��ذا 
الذي �صي�صعى اىل حتقيق فوزه الثاين على ح�صاب م�صيفه 
رييكا  على  بالفوز  م�صواره  ا�صتهل  اأن  بعد  فيينا،  او�صريا 
خارج قواعده 2-1، علما اأنه انتقل اىل هذه امل�صابقة بعد 
خروجه من الدور التمهيدي الثالث لدوري ابطال اوروبا 
على يد �ص�صكا مو�صكو الرو�صي. ويف املجموعة الثامنة، ياأمل 

فيها  �صارك  التي  امل�صابقة  القوية يف  بدايته  تاأكيد  ار�صنال 
1999-2000 حني انتقل  للمرة االأخرية خالل مو�صم 
يف  املجموعات  دور  انهائه  نتيجة  االأبطال  دوري  من  اليها 
املركز الثالث، لكن املهمة لن تكون �صهلة يف زيارته االأوىل 

اىل بيالرو�صيا.
و�صيتحمل العبو ار�صنال م�صقة ال�صفر مل�صافة 2000 كلم 
ال��ذي مل  بوري�صوف  باتي  يحلوا �صيوفا على  اأن  اأج��ل  من 
يذق طعم الهزمية يف مبارياته القارية ال�صبع االأخرية على 

اأر�صه.
ثالث  فينغر  ار���ص��ني  الفرن�صي  امل���درب  ف��ري��ق  و�صيخو�س 
مع  االإث��ن��ني  ت��واج��ه  كونه  اأي���ام،  �صبعة  غ�صون  يف  مباريات 
-2�صفر  وف��از  املمتاز  ال��دوري  يف  البيون  بروميت�س  و�صت 
بف�صل ثنائية الوافد اجلديد الفرن�صي الك�صندر الكازيت، 

ثم يلتقي االأحد يف املرحلة ال�صابعة مع �صيفه برايتون.
اأنه  اىل  فينغر  اأ���ص��ار  للغاية،  ال�صعب  اجل���دول  ه��ذا  ورغ��م 
بت�صكيلة  ب��وري�����ص��وف  ب��ات��ي  �صد  اخلمي�س  ل��ق��اء  �صيخو�س 
اأنا م�صطر اىل  اأ�صا�صية، م�صيفا يجب علينا تقبل االأم��ر. 
خو�س اللقاء بفريق مكون من كبار الالعبني لكن مع مقعد 
الفرن�صي الذي  املدرب  . وتابع  بالتاأكيد  ال�صبان  بدالء من 
االأملاين  كولن  اأم��ام  االأوىل  امل��ب��اراة  تخلفه يف  ح��ول فريقه 
بوري�صوف  �صنلعب يف  االإث��ن��ني،  م�صاء  لعبنا   1-3 ف��وز  اىل 
بتوقيت   11( االأح���د  �صباح  م��ب��اراة  نخو�س  ث��م  اخلمي�س 
اختيار  على  ت��اأث��ري  ه��ن��اك  �صيكون  وب��ال��ت��ايل  غرينيت�س(. 
الفريق . ويتمنى ار�صنال اأن يذهب يف امل�صابقة حتى النهاية 
 2000 لعام  خالفا  الطريق،  نهاية  يف  التتويج  يرى  واأن 
امام  الرجيح  بركالت  النهائي  خ�صر  حني 
تعادلهما  بعد  الركي  �صراي  غلطة 
الوقتني االأ�صلي  �صفر-�صفر يف 
واالإ����ص���ايف، م��ا ح��رم��ه م��ن الفوز 
الثانية  ل��ل��م��رة  امل�����ص��اب��ق��ة  ب��ل��ق��ب 
بعد عام 1970 حني كانت غري 
كاأ�س  م�صمى  وحت���ت  ر�صمية 
االأوروبية  امل��ع��ار���س 
األغيت  ال����ت����ي 
ال�����ع�����ام  يف 

التايل.

ني�س يع�ل على بال�تيلي اأمام فيتي�س 

مهمة �سهلة مليالن و�ساقة لأر�سنال يف يوروبا ليغ 



    
فاتورة غداء ب� 228 األف دولر

الرو�صية،  ���ص��اخ��ا  ج��م��ه��وري��ة  ال���دول���ة يف  ن���ائ���ب جم��ل�����س  ف���وج���ئ 
امل�صافر  قهوة  الغداء يف مقهى   ثمن  بفاتورة   فيدوروف،  فيكتور 
Traveler‘s coffee  مبدينة ياكوتيا  باأقا�صي �صيبرييا، عندما 
قدمها النادل لع�صو الرملان املحلي، حيث كانت بقيمة 13 مليون 

روبل )228 األف دوالر اأمريكي(.
االجتماعي    ال��ت��وا���ص��ل  م��وق��ع  ع��ل��ى �صفحته يف  ف���ي���دوروف  وق���ال 
في�صبوك :  كنت هناك وحدي، ومل يكن هناك ما يكفي من املال 
 13 ي�صّدق  ال  اأم��ر  اإن��ه  ال��ف��ات��ورة،  لت�صديد  ائتماين  بطاقة  على 

مليون روبل لتناول طعام الغداء! .
ي�صّدق فعال،  ال��ذي ال  النباأ  لهذا  في�صبوك   على   املعلقون  و�صج 
�صرا  مقهاهم  ب��ي��ع  امل��ق��ه��ى  اأ���ص��ح��اب  اأراد  رمب���ا  ق��ائ��ل��ني:   فعلقوا 
لنائب ال�صعب! ، وكتب اآخر:  رمبا تكون قد اأكلت الطاهي وبقية 

املوظفني! .
ويعتقد بع�س امل�صتخدمني اأن موظفي هذا املقهى ا�صتخدموا نهجا 
فرديا مع النائب فيدوروف، فكتبت األي�صيا فويتوفيت�س:  املليونري 

تاأتي فاتورته باملاليني.. كل اللوم على املن�صب الذي ت�صغله .
ويف وقت الحق، كتب النائب على ح�صابه، اأن اإدارة املوؤ�ص�صة اعتذرت 
له ووع��دت  باتخاذ اإج��راء  �صد املوظف ال��ذي ارتكب هكذا خطاأ 
مريع يف احت�صاب فاتورة الغداء و�صّخم قيمتها اإىل م�صتوى غري 
مقبول، اإال اأن النائب   فيودوروف نف�صه طلب  عدم توبيخ  املذنب 
كثريا. ويف وقت �صابق، بداأ مكتب املدعي العام يف ياكوتيا، التحقق 

من م�صادر دخل النائب فيكتور فيدوروف.
اأك��ر من  اأرب��اح��ا  اأن��ه حقق  2016 ذك��ر يف بيان املداخيل  ويف ع��ام 

جميع الرملانيني االآخرين يف هذه اجلمهورية.

مذيعة تبكي خالل بث وفاة اإحدى معارفها
انهارت مذيعة اأخبار على الهواء مبا�صرة ،خالل تقدميها تقريًرا 
حًيا عن الزلزال املدمر يف املك�صيك، عندما ك�صفت اأن زوجة زميلها 

كانت من بني القتلى.
وكانت املذيعة يوريريا �صريا، تقدم تقريًرا على حمطة  اإمياجني  
التلفزيونية عندما حتدثت للمرا�صل يف مكان احلادث واجلمهور 
عن اأحد القتلى. وذكرت �صحيفة  مريور  الريطانية، اأن الزلزال 
�صرب مدينة  مك�صيكو �صيتي  واثنتني من الواليات املجاورة يوم 
 300 اأك��ر من  اأ�صفر عن م�صرع  ما  اأي��ل��ول،  �صبتمر/  ال�19 من 

�صخ�س، وحما�صرة العديد من ال�صحايا داخل املباين املنهارة.
تزوجت  كيف  الدموع،  مقاومة  ت�صتطع  مل  التي  املذيعة  وك�صفت 
 73 اأم�صت  اأن  بعد  وتوفيت  اأوك��ان��ا،  خوليو  زميلها  من  ال�صحية 

�صاعة عالقة حتت االأنقا�س.
يف  املنهارة  املذيعة  كافحت  بينما  �صامًتا،  امليدان  يف  املرا�صل  وظل 

تقدمي االأنباء دون اأن تبكي.
البنه  كبرًيا  عناًقا  له  نر�صل  اأوك��ان��ا:   زميلها  عن  املذيعة  وقالت 
املقبلة يا لها  االأي��ام  اأف��راد االأ�صرة، ونحن هنا لنعانقه يف  وجميع 

من ماأ�صاة .
وميكن روؤية املذيعة يف الفيديو، وهي تنجح بالكاد يف االإعالن عن 

فا�صل اإعالين قبل اأن تنهار يف البكاء.
7.1 على مقيا�س ريخر، عن  قوته  بلغت  ال��ذي  ال��زل��زال  واأ�صفر 
مقتل اأكر من 310 اأ�صخا�س واإ�صابة االآالف يف  مك�صيكو �صيتي  
اأيام بلغت   4 اآخر بعد  الزلزال االأول زلزال  واملدن املجاورة. وتبع 
اأ�صخا�س   5 مقتل  ع��ن  اأ���ص��ف��ر  ري��خ��ر،  مقيا�س  على    6.1 ق��وت��ه 

واإ�صابة 7 اآخرين بجروح يف والية اأوك�صاكا اجلنوبية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بيع اأكرب اأملا�سة ب� 53 مليون دولر 
التن�س  ك��رة  حجم  يف  م�صقولة  غري  اأملا�صة  اإن  بكندا،  فانكوفر  ومقرها  الكندية،  دامي��ون��د«  »ل��وك��ارا  �صركة  قالت 

اكت�صفتها ال�صركة قبل قرابة عامني بيعت مقابل 53 مليون دوالر.
واأ�صافت ال�صركة، يف بيان، اإن جراف داميوندز تاجر االأملا�س الريطاين ال�صهري ا�صرى االأملا�صة، التي تزن 1109 
قراريط وتعد اأكر اأملا�صة غري م�صقولة يف العامل، مقابل 47777 دوالراً للقرياط واإنه �صيجري االآن قطع االأملا�صة 

و�صقلها.
اأعلى �صعر تلقته  اإن ال�صعر الذي دفع يعد »زي��ادة« عن  وقال وليام المب الرئي�س التنفيذي ورئي�س �صركة لوكارا 

ال�صركة ل�صراء املا�صة من �صركة �صوزبي للمزادات يف يونيو 2016.
الثمينة مببالغ  الفنية  االأعمال  وي�صرون  يبيعون  الذين  ال��راء،  فاح�صي  املقتنني  اأن  على  راهن  قد  وكان المب 

قيا�صية يف املزادات، �صيفعلون االأمر نف�صه مع اأملا�صة خام.
وف�صل الرهان الذي مل ي�صبق له مثيل عندما مل ت�صل العرو�س لل�صعر االأ�صا�صي للمزاد ومل يتم بيع االأملا�صة.

وقال المب يف يوليو املا�صي اإن عدم بيع االأملا�صة كان »�صديد الوطاأة« على اأ�صهم ال�صركة التي تراجعت باأكر من 
40 باملئة يف العام املا�صي.

ويراوح عمر االأملا�صة، التي تعرف با�صم )اأور اليت( باللغة الوطنية يف بوت�صوانا حيث ا�صتخرجتها ال�صركة الكندية 
يف نوفمر عام 2015، بني مليارين ون�صف املليار وثالثة مليارات عام.
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تعرف على املراأة العنكبوت 
اكت�صب امراأة �صينية �صهرة وا�صعة يف بالدها، بعد اأن اأ�صبحت اأول اأنثى من 
ي�صل  غويت�صو،  مقاطعة  يف  عمودية  منحدرات  يت�صلقون  رج��ال  جمموعة 
ارتفاعها اإىل اأكر من 100 مر بهدف الرفيه، دون حبال اأو اأية معدات 
ال�صني  غ��رب��ي  ج��ن��وب  م��ي��او  �صعب  م��ن  ال��رج��ال  ت�صلق  ولطاملا  لل�صالمة. 
امل��ه��ارة يف االأ�صل،  امل��ن��ح��درات اجلبلية احل���ادة لعدة ق���رون، وط���وروا ه��ذه 
كجزء من تقاليد دفن االأموات، وذلك بهدف رفع التوابيت على املنحدرات، 
وو�صعها يف كهوف �صغرية، اأو مبجرد تعليقها على املنحدر، بح�صب موقع 
اأن  اإال  اأوديتي �صنرال. وعلى الرغم من اندثار هذه املمار�صة مع الزمن، 
رجال مياو، ا�صتمروا يف ت�صلق املنحدرات ال�صاقولية، بهدف جمع النباتات 
الطبية النادرة، التي ت�صتخدم لعالج الربو والروماتيزم. ومع تقدم الطب 
يكافحون  اأنف�صهم  الرجال  وج��د  التقليدي،  ال�صيني  الطب  على  الغربي 
ومنهم  اجلبال،  يت�صلقون  منهم  قلياًل  ع��دداً  نرى  واليوم،  اأ�صرهم،  لدعم 
امراأة. وتقليدياً، اعتر رجال مياو فقط اأنهم ميتلكون ال�صجاعة واملهارة 
دينغبينغ )37 عاماً( مل  لوه  لكن  الن�صاء،  دون  املنحدرات اجلبلية  لت�صلق 
يكن اأمامها �صوى ك�صر املعايري االجتماعية، والتحول اإىل امراأة عنكبوت، 

تت�صلق اإىل جانب الرجال.
وباعتبارها ابنة رجل عنكبوت، ومع عدم وجود اإخوة ملتابعة هذا التقليد يف 
العائلة، بداأت لوه ت�صلق املنحدرات بالقرب من قرية جيتوه، عندما كانت 
بالكاد  وكانت  ب��اخل��وف،  �صعرت  البداية،  ويف  عمرها.  من  عاماً   15 بعمر 
قادرة على التحرك فوق املنحدر، لكنها مع الوقت، بداأت اإتقان املهارة. ويف 
اأي معدات،  ب��دون  العمالقة  ال�صخور  ت�صلق  على  ق��ادرة  اأ�صبحت  النهاية، 

ليتحول االأمر اإىل اإجراء روتيني بالن�صبة لها.

قطعة تنف�سل من طائرة وت�سقط على �سيارة
اإقالعها  4،3 كيلوغرامات من طائرة هولندية بعيد  �صقطت لوحة وزنها 
اإيقاع  دون  م��ن  �صيارة  زج��اج  فحّطمت  اليابان  غ��رب  »اأو���ص��اك��ا«  مطار  م��ن 

�صحايا، بح�صب ما اأعلنت �صركة الطريان ونقلت و�صائل االإعالم املحلية. 
واأر�صلت �صلطات املالحة اجلوية مفت�صني اإىل اأو�صاكا للتحقيق يف احلادث، 

بح�صب حمطة »اأن.اأت�س.كي« التلفزيونية. 
�صقطت  �صنتيمراً، وقد  �صتني  وعر�صها  واح��داً  م��راً  اللوحة  ويبلغ طول 
ال�صبت من طائرة من طراز »بوينغ 777« تابعة ل�صركة الطريان الهولندية 
اللوحة من  وانف�صلت  321 م�صافًرا.   التي كان على متنها  اأم«  »ك���ي.األ.  
اجلناح االأمين للطائرة و�صقطت من ارتفاع 2400 مر على االأقل، بح�صب 

وكالة »كيودو نيوز«. 
ومل تتاأثر الطائرة بذلك، بل وا�صلت رحلتها وحّطت يف مطار �صيبول يف 
اأم�صردام بعد ظهر ال�صبت.  وجاء يف بيان �صادر عن ال�صركة اأنها فتحت 

حتقيقاً يف احلادث، معربة عن اأ�صفها ملا جرى. 

الأمري هاري ي�ستقبل 
امل�ساركني يف األعاب اإنفكتو�ض 
 وج���ه االأم����ري ال��ري��ط��اين هاري 
التهنئة  ال��ي��زاب��ي��ث  امل��ل��ك��ة  ح��ف��ي��د 
دورة  يف  امل�����ص��ارك��ني  ل��ل��ري��ا���ص��ي��ني 
امل�صابني  للجنود  اإنفكتو�س  األعاب 
ب��ك��ن��دا وذل����ك خالل  يف ت���ورون���ت���و 
املوؤ�ص�صة  اأق��ام��ت��ه  ا���ص��ت��ق��ب��ال  ح��ف��ل 

التي تنظم الدورة اأم�س االأول.
وي�صارك يف البطولة ما يربو على 
550 ريا�صيا من 17 دولة حليفة 
ري��ا���ص��ة ومن   12 وي��ت��ن��اف�����ص��ون يف 
 30 ال�����دورة يف  ت��خ��ت��ت��م  اأن  امل���ق���رر 

�صبتمر اأيلول.
الريا�صيني  اإن  ه��������اري  وق��������ال 
امل�صاركني يف األعاب اإنفكتو�س منوذج 

يحتذى به يحتاجه املجتمع.
وت�����ص��م��ل ال��ب��ط��ول��ة ري���ا����ص���ات من 
بينها الرماية وال�صباحة والرجبي 
والتن�س والكرة الطائرة والتجديف 
الأول مرة  اجل���ول���ف  ���ص��م  وج����رى 
اإنفكتو�س هي  واألعاب  العام.  وهذا 
بطولة دولية للم�صابني واملر�صى 
م��ن اجل��ن��ود م��ن ال��رج��ال والن�صاء 

اأ�ص�صها هاري يف 2014.

اأ�سرار بناء اأعظم اأهرامات اجليزة
مت��ك��ن ع��ل��م��اء اآث������ار م���ن ك�����ص��ف اأ�����ص����رار بناء 
اأقدم  الهرم االأعظم يف اجليزة الذي يعد من 
التي ما زالت  ال�صبع  القدمي  العامل  معجزات 

ماثلة اأمامنا. 
بردية  على  ال��ع��ث��ور  اإن  اإخ��ب��اري  تقرير  وق���ال 
الهرم  ب��ن��اء  كيفية  ع��ن  الكثري  ك�صف  ق��دمي��ة 
اأكر  وي��ع��د  ق��دم��اً   481 ارت��ف��اع��ه  يبلغ  ال���ذي 
االأهرامات وظل حتى الع�صور الو�صطى اأكر 

هيكل �صنعه االإن�صان على االأر�س. 
التي  التحتية  البنية  ع��ن  ال��ردي��ة  وتك�صف 
�صبكة  با�صتخدام  االأه��رام��ات  بناة  ا�صتخدمها 
قنوات مائية �صقت من نهر النيل حتى موقع 
لنقل  خا�صة  ق���وارب  فيها  �صريت  ال��ه��رم  بناء 

االأحجار. 
والردية التي اكت�صفت يف وادي اجلرف ت�صم 
يوميات كتبها اأحد امل�صرفني على فريق ي�صم 
امل�صاركني يف  املحرفني  العمال  40 من  نحو 
من  االأح��ج��ار  نقلت  كيف  وحتكي  ال��ه��رم  بناء 

منطقة طرة اإىل اجليزة. 

ينتحر بلدغة ثعبان  
اأظهر فيديو تداولته مواقع التوا�صل االجتماعي حلظة 
انتحار خبري ثعابني على في�صبوك مبا�صرة، بعد اأن ترك 
ثعبان  املامبا االأ�صود يلدغ يده. وكان قلب اأر�صالن فاليف 
امل�صاهدين  وطالب  زوج��ت��ه،  عن  انف�صاله  بعد  مفطوراً 

املرعوبني اأن يطلبوا من زوجته ال�صابقة اأن تزور قره.
حالة  تدهورت  الريطانية،  م��ريور   �صحيفة   وبح�صب 
االإنرنت  م�صتخدمو  ي�صاهد  بينما  البث  اأثناء  اأر�صالن 
 31 العمر  م��ن  البالغ  ال�صاب  تنف�س  ت�صارع  امل��رع��وب��ون 
القاتل  ال�صم  ي�صل  اأن  قبل  تنقلبان  عيناه  وب���داأت  عاما، 
اإكاترينا  وزوجته  اأر���ص��الن  ك��ان  للتقارير  وفًقا  اأط��راف��ه. 
عن  يوتيوب  ق��ن��وات  ب���اإدارة  م�صهورين  بياتيزكينا  كاتيا 
االأفعى  لدغة  الفيديو  يعر�س  ومل  والقطط.  الثعابني 
موظف  اأر�صالن  ولكن  الفعلية،  الوفاة  حلظة  اأو  نف�صها 
حديقة احليوان ال�صابق ا�صتعر�س اآثار اللدغة على يده.

من  ب�صعوبة  ينه�س  روؤي��ت��ه  مي��ك��ن  امل��ق��ط��ع،  ن��ه��اي��ة  ويف 
كر�صيه اإىل خارج اإطار الكامريا، قبل اأن يتوفى بعد ذلك 
بوقت ق�صري. وك�صف اأ�صدقاء اأر�صالن اأن �صبب انف�صال 
باخليانة  لها  اتهامه  بعد  لزوجته  �صربه  ك��ان  الزوجني 

الزوجية، مما اأدى اإىل معاناتها من ارجتاج يف املخ.
ويف االأ�صبوع املا�صي، اعتذر اأر�صالن علنا لها عن �صلوكه، 

لكنها بداأت بالفعل اإجراءات الطالق.

يده�ض مدر�سًا منعه من ا�ستخدام موقف �سيارات
اأ�صهر على رجل   10 بال�صجن  حكمت حمكمة بريطانية 
كان  بينما  طفلني  ي�صيب  وك���اد  م��در���ص��اً  ده�����س  اأن  ب��ع��د 

ي�صتعد الأخذ ابنة زوجته من املدر�صة. 
وي�صاهد يف لقطات فيديو رينييه �صومان )22 عاماً( وهو 
يحرك �صيارته بعد اأن ا�صتدار املدر�س عند مدخل املواقف 
املخ�ص�صة لطاقم املدر�صة.  وقد حلق املعلم يف الهواء قبل 

اأن ي�صقط من على غطاء حمرك ال�صيارة. 
يف  ت�صر�صل  ون�صتون  م��در���ص��ة  اإىل  ح�صر  ���ص��وم��ان  وك���ان 
مقاطعة �صراي ال�صطحاب ابنة زوجته.  وتوقف ال�صاب 
عند مدخل موقف  يقف  ك��ان  ال��ذي  املعلم  م��ع  للحديث 
ال�صيارات.  ا�صتدار املدر�س ووىل ظهره اإىل �صومان الذي 
دا�س على البنزين باجتاه املعلم ما جعله ي�صقط من على 
على  �صغط  �صومان  اأن  اإىل  املحكمة  وا�صتمعت  ال�صيارة. 
دوا�صة البنزين باجتاه املعلم بعد اأن اأبلغه اأنه ال ي�صتطيع 

الدخول اإىل موقف ال�صيارات اخلا�س بطاقم املدر�صة.
اأن يقف عند مدخل موقف  املدر�س قد طلب منه  وك��ان 
اأر�صل مدير  اأن  الدخول بعد  املركبات من  ال�صيارات ملنع 
املدر�صة ر�صالة اإىل اأولياء االأمور تبلغهم باأنه من اخلطر 
ال��ط��الب امل��در���ص��ة ملا  اأث��ن��اء م��غ��ادرة  ال��دخ��ول ب�صياراتهم 

لذلك من خطر على �صالمتهم.

مدمنة على الهريوين عمرها 5 اأ�سهر
عر�صت االإعالمية امل�صرية رهام �صعيد ق�صة اأ�صغر مدمنة 
اإذ  اإدم��ان والدتها،  اأ�صهر فقط، نتيجة   5 م�صرية عمرها 
عن  تتوقف  عندما  ان�صحاب  اأع��را���س  من  الطفلة  تعاين 
البالغني.  مثل  االأم،   حليب  يف  املوجود  الهريوين  تناول 
وك�صفت رهام ق�صة الطفلة من خالل ا�صت�صافة والدتها 

املدمنة برنامج  �صبايا اخلري  على قناة  النهار . املمثلة اأماندا �شريين خالل ح�ش�رها ج�ائز �شرتميي ال�شن�ية ال�شابعة يف بيفريل هيلز، كاليف�رنيا. )ا ف ب(

امراأة تتوىل قيادة 
املارينز يف املعارك

اأعلنت وزارة الدفاع االأمريكية اأنه 
قوات  تقود  اأن  ام���راأة  باإمكان  ب��ات 
امل��اري��ن��ز يف امل��ع��ارك، وذل���ك للمرة 
االأوىل يف تاريخ هذا الفيلق املهم.

وقال قائد فرقة املارينز اجلرنال 
روب��رت نيلر يف بيان:  اإنني فخور 
ب���ه���ذه امل�����الزم�����ة وب���زم���الئ���ه���ا يف 
واأ�صاف:  يحق للمارينز   ، دورتها 
اأن يتوقعوا �صباطاً اأكفاء وقادرين 
�صباط  ويتمتع  ذلك،  وي�صتحقون 
ال�صروط  ب��ج��م��ي��ع  ال�������دورة  ه����ذه 
اأنف�صهم  ل��ت��ح�����ص��ري  ال�����الزم�����ة 
لتحديهم املقبل، وهو قيادة قوات 

املارينز يف املعارك اأي�صاً .
يذكر  مل  ال��ت��ي  ال�صابة  وامل��الزم��ة 
بنجاح  اأجن���ز  م��ن  اأول  ه��ي  ا�صمها 
البدين  التدريب  من  اأ�صبوعاً   13
لقيادة  امل��اري��ن��ز  ل��ه  يخ�صع  ال���ذي 
ف�����ص��ي��ل م����ن ن���ح���و 40 رج������اًل يف 
القتال، وبداأت هذه الدورة ت�صتقبل 
الن�صاء منذ اأبريل)ني�صان( 2016 

فقط.
فيديو  �صريط  البنتاغون  ون�صر 
رتبة  نالوا  عن�صراً   88 لتدريبات 
�صابط من بني 131 حاولوا ذلك، 
ويف ال�صريط �صابة �صمراء �صعرها 
م�صحوب اإىل الوراء وخباأت وجهها 

بنظارات داكنة.
اإدارة  األ����غ����ت   ،2016 ع������ام  ويف 
الرئي�س ال�صابق باراك اأوباما اآخر 
يف  اجلن�س  ن��وع  على  ق��ائ��م  متييز 
االأق�صام  جميع  وفتحت  اجلي�س، 
ودبابات  وم�صاة  خا�صة  ق��وات  من 

اأمام الن�صاء.

كلبة ت�سطر بطولت يف اإنقاذ ال�سحايا 
للبحرية  ال��ت��اب��ع��ة  ف����ري����دا،  ال��ك��ل��ب��ة  ���ص��ي��ت  ذاع 
املك�صيكية، يف بلد ال يزال يف حداد، يح�صي قتاله 
من زلزال مدمر �صربه الثالثاء املا�صي. وبح�صب 
اإلهام وفخر  اأ�صبحت فريدا م�صدر  رويرز، فقد 
يف عملية البحث عن ناجني. وبنظارتها وحذائها 
ذات  الكلبة،  اأ�صبحت  لها  خ�صي�صا  �صنعا  اللذين 
اللون االأ�صفر، وهي من ف�صيلة الب��رادور، وتبلغ 
التوا�صل  و�صائل  اأع��وام، جنمة على   7 العمر  من 
االج��ت��م��اع��ي، وظ���ه���رت يف و���ص��م دق����ه رج����ل على 
فئة  من  لعملة  ر�صمية  غري  �صورة  وعلى  ج�صده، 
ال��ت��دوي��ن��ات يف مدح   ب��ع�����س  ب��ي��زو. وب��ال��غ��ت   500
فريدا  اإن  املك�صيكية  البحرية  وقالت   . بطوالتها 
متكنت، خالل م�صريتها املهنية، من حتديد موقع 
12 �صخ�صا على قيد احلياة حتت االأنقا�س، اإ�صافة 
اإىل اأكر من 40 جثة، وهو عدد اأكر مما حققه 
اآخ��ر. وم��ن خ��الل حا�صة  اإن��ق��اذ مك�صيكي  اأي كلب 
اإنقاذ من كوارث  ال�صم، �صاركت فريدا يف عمليات 
امل��ا���ص��ي، واآخر  ال��ع��ام  �صملت زل���زاال يف االإك�����وادور 
اأر�صيا  وانهيارا  عامني،  قبل  املك�صيك  جنوب  من 

2015، وانفجار غاز يف مك�صيكو  يف غواتيماال يف 
�صيتي يف 2013. وقال الكابنت اأرماندو �صيغورا من 
البحرية اإن اإ�صهامات فريدا يف الزلزال االأخري مل 
حتت�صب بعد، اإذ ال تزال ت�صارك يف حماوالت اإنقاذ 
امل�صوؤول عن فريدا  اأراوز  اإزرائيل  ويقول  االأرواح. 
فريدا  مع  العمل  املا�صيني:   العامني  م��دى  على 
 . ج��داج��دا  ا�صتثنائية  كلبة  اإن��ه��ا  للفخر.  م�صدر 
ول��ي�����س ل���دى ف��ري��دا ���ص��وى ع���ام واح���د يف حياتها 
بال�صم،  اخلا�صة  حوا�صها  تراجع  اأن  قبل  املهنية 
وت�صطر للتقاعد، و�صتعي�س وقتها مع اأراوز. وكان 
7.1 درج���ة ت�صبب يف  ق��وت��ه  ال���ذي بلغت  ال��زل��زال 
300 �صخ�س، وما زال عمال  مقتل ما يقرب من 
االإنقاذ يفت�صون بني اأنقا�س نحو 52 مبنى انهارت 
يف مك�صيكو �صيتي وحدها. ويفت�س عمال الطوارئ 
باالأ�صواء الكا�صفة و�صط الركام الذي �صببه اأعنف 
زلزال ي�صرب البالد منذ 32 عاما، و�صط ت�صاوؤل 
اآمال العثور على ناجني بعد 5 ليال من الكارثة، 
املواطنني  نييتو  بينيا  اإنريكي  الرئي�س  حث  فيما 

على توجيه اهتمامهم اإىل اإعادة البناء.

ابنة نيوتنجون ت�سرق 
الأ�سواء من والدتها

هي ابنة جنمة �صهرية، لكن كلوي التانزي مل تكن اأبداً را�صية عن العي�س يف 
ظل والدتها، وقد خطفت االأنظار بارتدائها ف�صتاناً �صيقاً وق�صرياً يف �صورة 

�صاركت بها متابعيهنا يف �صفحتها على اأحد مواقع التوا�صل االجتماعي.
ابنة جنمة الغناء ال�صهرية اأوليفيا نيوتنجون، ا�صتعر�صت مفاتنها حيث بدت 

. Melt : م�صتلقية على ال�صرير، وعّلقت على ال�صورة
ويف ال�صورة، بدا جلياً خ�صرها النحيف وجعلت خ�صالت �صعرها اإىل الوراء، 
وكانت يف لقطة اأخرى قد اأظهرت لون �صعر خمتلف مييل اإىل االأحمر، وبدا 

جزء من كلبها االأبي�س.


