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جنيف حلقوق الإن�سان يثمن ريادة 
الإمارات عامليا يف الأعمال اخلريية

•• جنيف -وام:

ث��م��ن م��رك��ز جنيف حل��ق��وق الإن�����س��ان واحل����وار ال��ع��امل��ي ري����ادة دولة 
الإم��ارات ومتيزها عامليا يف النهو�ض بق�سايا العمل اخلريي وذلك 
اخلريي  ال�ساأن  يف  العاملة  للموؤ�س�سات  العاملي  العطاء  موؤ�سر  وف��ق 
الأن�سطة  ق��ي��ا���ض  ي��ت��م م��ن خ��ال��ه  وال����ذي   2016 ع���ام  وال�����س��ادر 
اخلريية يف 140 دول��ة. وقال املركز - يف تقرير له مبنا�سبة اليوم 
العاملي للعمل اخلريي الذي يوافق اخلام�ض من �سبتمرب من كل عام 
- اإن دولة الإمارات قدمت لليمن اأكرث من ملياري دولر اأمريكي من 
امل�ساعدات الإن�سانية والإمنائية خال الفرتة 2015-2017 كما 
اأمريكي ودفع ق�سم  200 مليون دولر  الفل�سطيني  لل�سعب  قدمت 
من املبلغ عن طريق الأعمال اخلريية.                            )التفا�سيل 

�ض3(

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة ملراقبة مواقع 
البناء وحترر 17 اإنذارًا يف منطقة م�سفح ال�سناعية

•• اأبوظبي – الفجر:

يف  اأبوظبي  مدينة  بلدية   – والنقل  البلدية  ال�سوؤون  دائ��رة  نفذت 
البناء  مواقع  مراقبة  ا�ستهدفت  حملة  ال�سناعية  م�سفح  منطقة 
واحل���د م��ن الأ����س���وار امل��وؤق��ت��ة امل��خ��ال��ف��ة ل�����س��روط ال�����س��ام��ة العامة 
واملخلفات الناجتة عنها، وحثت اأ�سحاب مواقع البناء واملن�ساآت على 
معايري  مع  يتنا�سب  مبا  العمل  مواقع  اأ���س��وار  تاأهيل  اإع��ادة  �سرورة 
ال�سحة وال�سامة يف جميع املن�ساآت واملرافق، ومبا يتوافق مع قانون 

تنظيم اأعمال البناء رقم 4 ل�سنة 1983 ولوائحه التنفيذية.
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�سرطة الحتال تعتدي على �ساب يحتج على طرد عائلته من م�سكنها بالقد�ض

تراأ�س جل�صة ع�صف ذهني مع فريق عمله واأكد احلاجة اىل اأفكار وكوادر مبدعة ودماء متجددة

حممد بن را�سد: الإمارات طموحاتها خمتلفة واأ�سبحت منوذجًا وم�سدرًا للأمل 
•• دبي-وام:

نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأك��د �ساحب 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل  ال��دول��ة رئي�ض جمل�ض  رئي�ض 
اأفكارا  ..ونحتاج  اليوم خمتلفة  الإم��ارات  دول��ة  اأن طموحات 
خمتلفة وكوادر مبدعة ودماء متجددة ب�سكل م�ستمر لتحقيق 
طموحات �سعبنا وتوقعات العامل من حولنا. جاء ذلك خال 
تروؤ�ض �سموه جل�سة ع�سف ذهني مع فريق عمله �سباح ام�ض 
مبكتبه باأبراج الإمارات بح�سور �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد 
اأحمد بن  ال�سيخ  اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�سمو  را�سد  بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�ض موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل 
القرقاوي وزير  مكتوم للمعرفة ومعايل حممد بن عبداهلل 
التنفيذي  املكتب  ورئي�ض  وامل�ستقبل  ال���وزراء  جمل�ض  �سوؤون 

ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم.
واأ�ساف �سموه ..نحن نقدر دائما من عمل ويعمل و�سيعمل 
م�ستوى  لرفع  م�ستمر  �سعي  يف  ..و�سنبقى  الإم���ارات  لدولة 
�ساحب  وق���ال  ل��ه��م.  املقدمة  واخل��دم��ات  مواطنينا  معي�سة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم خال اجلل�سة التي 
اإن  العديد من الأفكار واملبادرات وامل�ساريع خالها  مت طرح 
التفكري ب�سكل جماعي واحلوار املفتوح مع فرق العمل يولد 

اأفكارا اأف�سل واأقرب دائما للنجاح.
وخاطب �سموه فرق عمله بقوله : الإمارات اليوم هي م�سدر 
لاأمل .. ومنوذج .. ولبد اأن نكون على قدر هذه امل�سوؤولية. 
واأ�ساف �سموه نريد منكم الن�ساط الدائم، والأفكار املتجددة، 

والتعلم امل�ستمر والعزمية القوية.
حممد بن را�سد يتحدث اىل فريق عمله خال جل�سة ع�سف ذهني    )وام()التفا�سيل �ض2(

التحالف ي�صتهدف تعزيزات االنقالبيني على م�صارف �صنعاء

املخلوع ي�سع قياداته الع�سكرية حتت اإدارة احلوثيني!
•• عوا�صم-وكاالت:

غارات  يف  احل��وث��ي  ميلي�سيات  عنا�سر  م��ن  ع��دد  وج���رح  قتل 
الأزرق���ن  منطقة  يف  تفتي�ض  نقطة  على  التحالف  ل��ط��ريان 

الواقعة على املدخل ال�سمايل ل� �سنعاء.
غارات   3 �سنت  التحالف  مقاتات  اإن  ع�سكري  م�سدر  وق��ال 
على نقطة الأزرقن الواقعة على طريق عمران �سنعاء �سباح 
ظهراً  النقطة  ق�سف  ع��اود  التحالف  اأن  اإىل  لفتاً  الثاثاء، 
بخم�ض غارات اأخرى. واأ�سار امل�سدر اإىل اأن الغارات ا�ستهدفت 
تعزيزات ع�سكرية مللي�سيات احلوثي كانت قادمة من حمافظة 

عمران باجتاه �سنعاء.
جوية  غ����ارات  ال��ع��رب��ي،  ال��ت��ح��ال��ف  م��ق��ات��ات  �سنت  وتف�سيا 

اىل ذلك، رد رئي�ض ما ي�سمى اللجنة الثورية العليا للحوثين 
علي  املخلوع  الرئي�ض  ت�سريحات  على  احل��وث��ي  علي  حممد 
عبداهلل �سالح ب�ساأن حلحلة الختالت يف موؤ�س�سات الدولة، 

بح�سب تعبري �سالح.
اإن احل��وث��ي��ن م���ع حلحلة  احل���وث���ي ت��وج��ه ل�����س��ال��ح ب��ال��ق��ول 
الختالت من خال جلنة من احلكماء والعقاء، اإذا وافق 
عر�سوها  وقد  حا�سرون  فاحلوثيون  بالتطبيق  �سالح  حزب 

�سابقا وهي خطوة اإيجابية عملية.
تلفزيوين  حديث  يف  ق��ال  �سالح  ع��ب��داهلل  علي  املخلوع  وك��ان 
اأن  اإىل  اأي خافات مع احلوثين. واأ�سار �سالح  اإنه ل يوجد 
ال�سلطة الع�سكرية والأمنية بيد احلوثين، منّوها باأن حزبه 

قدم خرية قياداته على اجلبهات الع�سكرية حتت قيادتهم.

للم�سلحن  ع�����س��ك��ري��ة  وم���واق���ع  ت��ف��ت��ي�����ض  ن��ق��اط  ا���س��ت��ه��دف��ت 
ع��ب��داهلل �سالح  ع��ل��ي  للمخلوع  امل��وال��ي��ة  وال���ق���وات  احل��وث��ي��ن 

�سمايل و�سرقي العا�سمة �سنعاء.
عن  ال�����س��رع��ي��ة،  للحكومة  امل����وايل  ن��ت  �سبتمرب  م��وق��ع  ون��ق��ل 
بكثافة  ق�سفت  التحالف  مقاتات  اإن  قولها  حملية،  م�سادر 
نقطة  يف  واحل��وث��ي  ���س��ال��ح  مليلي�سيا  وم��واق��ع  تفتي�ض  ن��ق��اط 

الأزرقن، مبديرية همدان.
كما ا�ستهدفت غارات اأخرى نقاط تفتي�ض للميلي�سيا بالقرب 
ح�سب  ال�سمايل،  �سنعاء  مب��دخ��ل  تتحكم  ال��ت��ي  النقطة  م��ن 

امل�سادر ذاتها.
ورج��ح��ت امل�����س��ادر ���س��ق��وط ع���دد م��ن ال��ق��ت��ل��ى واجل���رح���ى من 

امليلي�سيات.

االحتالل ي�صتويل على منزل يف القد�س ويطرد �صاكنيه 

اإ�سرائيل تعلق تاأ�سريات العاملني باملنظمات الإن�سانية
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

تاأ�سريات  م��ن��ح  اإ���س��رائ��ي��ل  ع��ل��ق��ت 
ع��م��ل ل��ل��ع��ام��ل��ن الأج���ان���ب اجلدد 
الدولية،  الإن�سانية  املنظمات  يف 
خطوة  يف  امل��ن��ظ��م��ات  ه���ذه  بح�سب 
ق�����د ت����ع����رق����ل م����ن����ح امل���������س����اع����دات 
للفل�سطينين. ومل يتمكن ع�سرات 
منظمات  يف  اجل��دد  العاملن  م��ن 
اإغ��اث��ة دول��ي��ة ب���ارزة م��ن احل�سول 
تعر�سوا  اأو  ع��م��ل  ت��اأ���س��ريات  ع��ل��ى 
ل��ل��ت��اأخ��ري يف الأ����س���ه���ر الأخ������رية، 

بح�سب العاملن يف املجال.
الحتال  ���س��رط��ة  وط������ردت  ه����ذا 
الثاثاء،  اأم�ض  �سباح  الإ�سرائيلي 
�سم�سية  اأب����و  اأي�����وب  ع��ائ��ل��ة احل����اج 
)84 عاماً( من حي ال�سيخ جراح 
و�سلمته  املحتلة  ال��ق��د���ض  مبدينة 

مالكي  اأن  بحجة  للم�ستوطنن، 
احتال  قبيل  ببيعه  قاموا  املنزل 

فل�سطن املحتلة عام 1948.
منزل  الحتال  �سرطة  وهاجمت 
ال�سيخ  ح��ي  �سم�سية يف  اأب��و  احل��اج 

املنزل  ب����اإخ����اء  و����س���رع���ت  ج������راح 
وت�����س��ري��د ال��ع��ائ��ل��ة امل��ك��ون��ة م���ن 8 
اأ�سخا�ض يف العراء بحجة الوجود 

غري القانوين.
    )التفا�سيل �ض11(

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

2444 633 2 971+و���� ا��� �� ����� ا����ان
+971 2 633 5555

www.almadinarecruit.com��� ������ اال����ر �� ������:

أ�����- ا������� ��ار ا�����ي ���� ����� ��د��ت - �����ت - �����ت

+971 55 6695044
أ���ب ا����ة

•• عوا�صم-وكاالت:

حذر الرئي�ض الرو�سي فادميري 
يف  عاملية  كارثة  من  ام�ض  بوتن 
ت�سوية  اإىل  ال��ت��و���س��ل  ع���دم  ح���ال 
ل���اأزم���ة م��ع كوريا  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
يرف�ض  ان����ه  واأك������د  ال�����س��م��ال��ي��ة، 
لفر�ض  الم����ريك����ي����ة  امل����ط����ال����ب 
يانغ  بيونغ  �سد  جديدة  عقوبات 
لن���ه ���س��ي��ك��ون غ���ري م��ف��ي��د وغري 

فعال.
الرئي�ض  اأع���ل���ن  الث���ن���اء  ه���ذه  يف 
الم����ريك����ي دون����ال����د ت���رام���ب اأن 
وكوريا  ال���ي���اب���ان  ���س��ت��ب��ي��ع  ب�����اده 
التطور  فائقة  اأ�سلحة  اجلنوبية 
ال���ن���ووي���ة  ال���ت���ج���رب���ة  ع���ل���ى  ردا 

ال�ساد�سة لكوريا ال�سمالية.
ت�سريحات الرئي�ض الرو�سي التي 
تعقدها  قمة  هام�ض  على  ج��اءت 
ال�سن،  يف  اخلم�ض  بريك�ض  دول 
بدت وكاأنها تر�سم مامح �سدام 
مو�سكو  ب���ن  امل��ت��ح��دة  المم  يف 
ووا�سنطن  ج���ه���ة،  م����ن  وب���ك���ن 

وحلفائها يف اجلهة املقابلة.

ترامب يجيز لطوكيو و�صيول �صراء اأ�صلحة فائقة التطور

بوتني يحذر من كارثة عاملية ب�سبب كوريا ال�سمالية 
كروز  �سواريخ  تطلق  رو�سيا 
�سوريا يف  لداع�ش  مواقع  على 

•• عوا�صم-وكاالت:

رو�سية  ح��رب��ي��ة  ���س��ف��ي��ن��ة  اأط���ل���ق���ت 
مواقع  على  اأم�ض  �سباح  �سواريخ 
بالقرب  الإره��اب��ي  داع�����ض  لتنظيم 
م������ن دي��������ر ال������������زور ك��������ربى م����دن 
امل��ح��اف��ظ��ة الخ����رية ال��ت��ي ل تزال 
بايدي الرهابين، بح�سب ما اأعلن 

اجلي�ض الرو�سي.
ال�سواريخ  ان اطاق  البيان  وتابع 
اي�سن  الم���������ريال  ف���رق���اط���ة  م����ن 
ا�ستهدف منطقة حم�سنة بالقرب 
من بلدة ال�سولة التي ت�سيطر عليها 
ع�سابة من املقاتلن القادمن من 
رو�سيا ومن رابطة الدول امل�ستقلة. 
الرو�سي  اجل��ي�����ض  ان  اىل  واأ�����س����ار 
مت���ك���ن م����ن ق���ت���ل ع�����دد ك���ب���ري من 
ن��ق��اط مراقبة  ودم����ر  ال��ن��ا���س��ط��ن 
وم�����رك�����زا ل���ات�������س���الت وخم�����ازن 
لا�سلحة والذخائر بال�سافة اىل 

ور�سة لت�سليح املدرعات.
�سواريخ  اط��اق  ان  اجلي�ض  واأك���د 
ع���اب���رة م���ن ط����راز ك��ال��ي��رب يهدف 
اىل �سمان تقدم القوات احلكومية 
ال�سورية بنجاح ويف�سل خمططات 

مقاتلي تنظيم داع�ض.

بعدما  وج��اءت ت�سريحات بوتن 
اتخاذ  الث��ن��ن  وا���س��ن��ط��ن  طلبت 
املمكنة" �سد  الج�����راءات  اق���وى 
اعلنت  ال���ت���ي  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا 
ان����ه����ا ب����ات����ت ت�����س��ت��ط��ي��ع ت���زوي���د 
ادى اىل  ن��ووي ما  براأ�ض  �ساروخ 
ت��ف��اق��م ال��ت��وت��ر ب���ن ب��ي��ون��غ يانغ 
ب�ساأن براجمها  الدولية  وال�سرة 

الت�سلحية.
ورفعت كوريا ال�سمالية باعانها 
ه��ذا ح��دة امل��واج��ه��ة م��ع املجتمع 

براجمها  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����دويل 
والتي  امل���ح���ظ���ورة،  ال�����س��اروخ��ي��ة 
حزمات  �سبع  الآن  حتى  كلفتها 
فر�سها  ال���ت���ي  ال���ع���ق���وب���ات  م����ن 

جمل�ض المن الدويل.
وقال بوتن اإن رو�سيا تدين هذه 
كوريا  بها  تقوم  التي  العمليات" 
اإعان  اإىل  اإ����س���ارة  يف  ال�سمالية 
ب��ي��ون��غ ي��ان��غ الح����د ع���ن جتربة 
هيدروجينية  ل��ق��ن��ب��ل��ة  ن��اج��ح��ة 

ميكن تثبيتها على �ساروخ.

 155 ب��ط��رد  ت��ل��وح  رو���س��ي��ا 
دب��ل��وم��ا���س��ي��ًا اأم��ري��ك��ي��ًا

•• عوا�صم-وكاالت:

فادميري  الرو�سي  الرئي�ض  هدد 
ب��وت��ن اأم�����ض ب��ط��رد ح��ت��ى 155 
اإ�سافياً  اأم���ري���ك���ي���اً  دب��ل��وم��ا���س��ي��اً 
تدهور  خلفية  ع��ل��ى  رو���س��ي��ا،  م��ن 
العاقات بن مو�سكو ووا�سنطن.

�سحايف  موؤمتر  يف  بوتن  و�سرح 
اإث��ر قمة ل��دول بريك�ض يف جنوب 
ال�سن، : نحتفظ باحلق يف اتخاذ 
الدبلوما�سين  ع���دد  ح���ول  ق���رار 
الأم�����ري�����ك�����ي�����ن امل������وج������ودي������ن يف 
يف  بذلك  نقوم  لن  لكننا  مو�سكو، 

الوقت احلايل.

بوادر اأزمة اإن�سانية للآلف من الروهينغا 
•• كوك�س بازار-اأ ف ب:

اأعلنت المم املتحدة ان نحو 125 األف من الاجئن معظمهم من الروهينغا امل�سلمن دخلوا اىل بنغاد�ض 
منذ بدء دوامة العنف اجلديدة يف بورما يف 25 اآب اغ�سط�ض املا�سي، بينما تلوح يف الفق بوادر ازمة ان�سانية 
يف املخيمات التي فاقت طاقتها. وقالت المم املتحدة انها �سجلت عبور 123 الفا و600 �سخ�ض هربوا من 

اأعمال العنف يف ولية راخن يف بورما ليلجاأوا اىل بنغاد�ض.
وعزز و�سولهم املخاوف من كارثة ان�سانية جديدة بينما تبذل منظمات الإغاثة جهودا �ساقة للتكيف مع تدفق 
الروهينغا  الاجئن  من  الف   400 فيها  يعي�ض  والتي  بنغاد�ض  يف  اأ�سا  املكتظة  املخيمات  اإىل  الاجئن 

و�سلوها خال موجات عنف �سابقة على مدى �سنوات. رجل ينظر باجتاه كوريا ال�سمالية اأثناء زيارته للج�سر املك�سور،  �سمال �سرق ال�سن. 
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اأخبـار الإمـارات
ت�سهيلت خا�سة وا�ستقبال بالورد للحجاج يف مطار دبي

•• دبي-وام:

ال�سوؤون  دائ����رة  بعثة  وف���د  دب���ي  م��ط��ارات  يف  احل���ج  جل��ن��ة  ا�ستقبلت 
الأرا�سي  القادمن من  ال�سامية والعمل اخلريي بدبي واحلجاج 

املقد�سة بعد ان اداء منا�سكهم.
ا�سفت  احلجاج  لعودة  خا�سة  ا�ستعدادات  ال��دويل  دبي  مطار  و�سهد 
جوا من الفرح وال�سرور، حيث قام كبار امل�سوؤولن يف املطار، بتوزيع 

الورد واحللوى على احلجاج، احتفاء بعودتهم.
واأكد احمد خياط نائب الرئي�ض- التميز والجندة الوطنية التابعة 
لوحدة ال�سمان املوؤ�س�سي واحلوكمة يف مطارات دبي، ان جلنة احلج 
ب��ذل��ت جهودا  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ن  ال�����س��رك��اء  ع��ن  ت�سم ممثلن  ال��ت��ي 

اجراءاتهم  اإجن��از  وت�سهيل  للحجاج  اخلدمات  اف�سل  لتوفري  طيبة 
اىل  دبي، م�سريا  �سفرهم عرب مطار  اثناء  ا�سعادهم  واحلر�ض على 
ان الرتتيبات نف�سها التي مت توفريها اثناء املغادرة، �سيتم توفريها 
5 �سبتمرب اجل��اري مثل تخ�سي�ض  ابتداء من  خال عودة احلجاج 

كاونرتات ومناطق خا�سة لإجناز اإجراءات دخولهم.
ال�سحي  واملركز  واجلمارك  وال�سرطة  اجل��وازات  اإدارات  بدور  واأ�ساد 
وال�سعاف وطريان المارات ودناتا يف مطار دبي، وجهودهم املميزة 
جل��ع��ل م��و���س��م احل���ج 2017 م��و���س��م��ا ي��ل��ي��ق ب�����س��ري��ح��ة مم��ي��زة من 

امل�سافرين هم حجاج بيت اهلل احلرام.
واعرب احلجاج وا�سرهم، عن بالغ �سعادتهم وتقديرهم جلهود جميع 

العاملن يف مطار دبي واخلدمات التي وفروها لهم.

�سرطة اأبوظبي ت�ستقبل حجاج الإمارات 
العائدين عرب مطار اأبوظبي الدويل

•• اأبوظبي -وام:

ا�ستقبلت �سرطة اأبوظبي قوافل حجاج الإمارات، القادمن من الأرا�سي املقد�سة عرب مطار 
اأبوظبي الدويل وقدمت دورية ال�سعادة التابعة ملديرية املرور والدوريات بقطاع العمليات 
اإطار  املركزية هدايا متنوعة منها كوبونات وق�سائم ال�سعادة للحجاج العائدين، وذلك يف 
الظاهري،  علي خلفان  العميد  وا�سار  املجتمع.  مع  التوا�سل  تعزيز  على  امل�ستمر  حر�سها 
اهتمام   �سمن  ت��اأت��ي  احل��ج��اج  ا�ستقبال  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  امل��رك��زي��ة،  العمليات  ق��ط��اع  م��دي��ر 
�سرطة اأبوظبي باجلانب الن�ساين والدور املجتمعي اإىل جانب املهام وامل�سوؤوليات المنية 
وال�سرطية واخلدمية.   واأعرب احلجاج القادمون عن �سعادتهم بالدور الذي توؤديه �سرطة 
اأبوظبي يف بلد ال�سعادة الذي يغمر دولتنا بالبهجة والرفاهية وا�سادوا بجهوده يف تقدمي 

خدمات متميزة معربن عن امتنانهم و�سعادتهم مبا ح�سن ال�ستقبال وال�سيافة.

تراأ�س جل�صة ع�صف ذهني مع فريق عمله واأكد احلاجة اىل اأفكار وكوادر مبدعة ودماء متجددة

حممد بن را�سد: الإمارات طموحاتها خمتلفة واأ�سبحت منوذجًا وم�سدرًا للأمل 

الآلف  هناك  اأن  اإىل  �سموه  وا�سار 
الذين  ال��دول��ة  العمل يف  ف��رق  م��ن 
يوا�سلون الليل بالنهار من اأجل رفع 
مكت�سباتها  وحماية  الإم���ارات  ا�سم 
ونحن  لأبنائها،  الزده���ار  وحتقيق 
جزء من فريق واحد جتمعه روؤية 
واح������دة وه�����دف ن��ب��ي��ل ه���و خدمة 

واحل����وار  ج��م��اع��ي  ب�سكل  ال��ت��ف��ك��ري 
املفتوح مع فرق العمل يولد اأفكارا 

اأف�سل واأقرب دائما للنجاح.
بقوله  عمله  ف��رق  �سموه  وخ��اط��ب 
اليوم هي م�سدر لاأمل  الإم���ارات 
نكون على  اأن  .. ولب��د  .. ومن���وذج 
ق����در ه����ذه امل�����س��وؤول��ي��ة ..واأ�����س����اف 

كما  العامة،  الدبلوما�سية  ومكتب 
من  جمموعة  اأي�سا  �سموه  ناق�ض 
ل�سموه  التنفيذي  املكتب  م�ساريع 
بالإ�سافة مل�ساريع موؤ�س�سة مبادرات 
العاملية  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 

وموؤ�س�سة دبي للم�ستقبل.
م�ساريعنا  ك��اف��ة  اأن  ���س��م��وه  واأك�����د 

�سعي  يف  ..و����س���ن���ب���ق���ى  الإم�����������ارات 
معي�سة  م�����س��ت��وى  ل���رف���ع  م�����س��ت��م��ر 
مواطنينا واخلدمات املقدمة لهم. 
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اآل مكتوم خال اجلل�سة  را�سد  بن 
الأفكار  م��ن  العديد  ط��رح  مت  التي 
وامل����ب����ادرات وامل�����س��اري��ع خ��ال��ه��ا اإن 

�سعب دولة الإمارات.
اللقاء  خ���ال  ���س��م��وه  وا���س��ت��ع��ر���ض 
الأفكار  واأه���م  العمل  و���س��ري  ت��ط��ور 
ب����وزارة �سوؤون  اجل��دي��دة اخل��ا���س��ة 
والتي  وامل�ستقبل  ال����وزراء  جمل�ض 
ت�سم الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء 
وم��ك��ت��ب رئ��ا���س��ة جم��ل�����ض ال������وزراء 

الدائم،  الن�ساط  �سموه نريد منكم 
والأفكار املتجددة، والتعلم امل�ستمر 
والعزمية القوية، مو�سحا �سموه اأن 
التغيري والتطوير هما �سنة احلياة 
ولو اأعدنا اليوم نف�ض الأفكار التي 
ذلك  �سنوات.. معنى  قبل  طرحنها 

اأننا مل نتقدم؟«. 

•• دبي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
ن��ائ��ب رئي�ض  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
دولة  اأن ط��م��وح��ات  رع���اه اهلل  دب���ي 
..ونحتاج  خمتلفة  اليوم  الإم���ارات 
وك������وادر مبدعة  اأف����ك����ارا خم��ت��ل��ف��ة 
م�ستمر  ب�����س��ك��ل  م���ت���ج���ددة  ودم������اء 
لتحقيق طموحات �سعبنا وتوقعات 
العامل من حولنا. جاء ذلك خال 
ذهني  ع�سف  جل�سة  �سموه  ت��روؤ���ض 
مع فريق عمله �سباح ام�ض مبكتبه 
ب����اأب����راج الإم��������ارات ب��ح�����س��ور �سمو 
را�سد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�سيخ 
و�سمو  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  اآل مكتوم 
را�سد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ 
اآل مكتوم رئي�ض موؤ�س�سة حممد بن 
ومعايل  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�سد 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 
وامل�ستقبل  ال���وزراء  جمل�ض  ���س��وؤون 
ل�ساحب  التنفيذي  املكتب  ورئي�ض 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

مكتوم.
دائما  نقدر  ..نحن  �سموه  واأ���س��اف 
لدولة  و�سيعمل  ويعمل  عمل  م��ن 

القادمة يف الإمارات لبد اأن حتمل 
م��وا���س��ف��ات وم��ع��اي��ري ت��ت��واف��ق مع 
تناف�سية الإمارات العاملية و�سمعتها 
الدولية وتعزز يف نف�ض الوقت من 
وا�ستفادتهم من  املواطنن  رفاهية 
القت�سادية  ال���ت���ط���ورات  خم��ت��ل��ف 
والجتماعية التي جتري يف الدولة.  
ح�سر اللقاء معايل �سما بنت �سهيل 
ب��ن ف��ار���ض امل���زروع���ي وزي����رة دولة 
ل�����س��وؤون ال�����س��ب��اب و���س��ع��ادة عبداهلل 
ملجل�ض  ال���ع���ام  الأم������ن  ال��ب�����س��ط��ي 
الوزراء و�سعادة �سعيد العطر املدير 
العامة  الدبلوما�سية  ملكتب  ال��ع��ام 
و���س��ع��ادة ع���ب���داهلل ب���ن ط���وق مدير 
والرئي�ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  ع���ام 
للم�ستقبل  دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
مرمي  ل�سعادة  بالإ�سافة  بالإنابة، 
العام  امل���دي���ر  م�����س��اع��د  احل����م����ادي 
مل���ك���ت���ب رئ���ا����س���ة جم���ل�������ض ال��������وزراء 
و�سعادة  احلكومي  والتميز  ل��اأداء 
املدير  م�����س��اع��د  ال��ه��ا���س��م��ي  ه����دى 
الوزراء  جمل�ض  رئا�سة  ملكتب  العام 
و�سعادة  والبتكار  لا�سرتاتيجية 
املدير  م�����س��اع��د  ب��وح��م��ي��د  ح�����س��ة 
الوزراء  جمل�ض  رئا�سة  ملكتب  العام 

للخدمات احلكومية والريادة. 

�صموه يوؤكد: نحن جزء من فريق واحد جتمعه روؤية واحدة وهدف نبيل هو خدمة �صعبنا

جناح جو �سرطة اأبوظبي تنفذ 
مهمتني اإن�سانيتني خلل العيد

•• اأبوظبي-وام:

التابعة لإدارة جناح اجلو  نفذت طواقم الإ�سعاف اجلوي، 
اإن�سانيتن  مهمتن  اأب��وظ��ب��ي،  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة 
مر�سى  نقل  ت�سمنتا  امل��ب��ارك،  ال�سحى  عيد  اأي���ام  خ��ال 
م�ست�سفى  اىل  ال��ظ��ف��رة  مبنطقة  غ��ي��اث��ي  م�ست�سفى  م��ن 
كليفاند كلينك يف اأبوظبي، ووفر الطاقم الطبي املرافق 
للمر�سى والطمئنان عليهم  ال�سحية  الرعاية  باملروحية 
وحتى و�سولهم اإىل  امل�ست�سفى. ي�سار اىل اأن مهام وواجبات 
العمليات  تتنوع بن  اأبوظبي،  ب�سرطة  طواقم جناح اجلو 

ال�سرطية، والإ�سعاف اجلوي والبحث والإنقاذ.

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الأعلى بني جامعات الدولة والثانية عربيًا
•• اأبوظبي-وام:

التوايل  على  ال��ث��اين  للعام  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  حققت 
الت�سنيف الأعلى بن جامعات الدولة ح�سب الت�سنيف العاملي للجامعات 
للعام 2018 والذي اأ�سدرته موؤ�س�سة تاميز للتعليم العايل والتي حتظى 
العامل.  حول  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  ت�سنيف  جمال  يف  وا�سعة  ب�سمعة 
يف   350  -  301 ب��ن  م��ا  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  وح��ل��ت 
ت�سنيف ر�سد 1102 جامعة عاملية من 77 دولة حول العامل متقدمة 
150 مركزا على الأقل بعد اأن كانت يف العام املا�سي ما بن 501 - 600 
اأف�سل جامعة كما حلت يف املرتبة الثانية عربيا . ياأتي هذا الإعان بعد 

املهم  العاملي  الت�سنيف  هذا  يف  للدخول  املا�سي  العام  اجلامعة  تاأهلت  اأن 
بعد  الأول للجامعة  الت�سنيف  اإن�سائها حيث يعد هذا  الأوىل منذ  للمرة 
دمج املعهد البرتويل ومعهد م�سدر وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 

والبحوث حتت مظلة جامعة واحدة .
واأكد �سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�ض ديوان ويل عهد اأبوظبي 
هذا  اأهمية  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  اأم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض 
اأنه دليل على جودة التعليم الذي تتمتع به املنظومة  الإجن��از .. معتربا 
التعليمية يف الدولة وما ا�ستطاعت اأن ت�سل اإليه يف �سنوات قليلة بف�سل 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  راأ�سها  وعلى  احلكيمة  للقيادة  ال�سديدة  ال��روؤي��ة 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل .

وقال �سموه اإن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم مبا متتلكه من 
تناف�ض  لأن  اأهلتها  عاملية  ب�سمعة  تتمتع  حديثة  ومرافق  متطورة  بحوث 
اأعرق اجلامعات من خمتلف اأنحاء العامل .. كما اأنها توظف كل جهودها 
واإمكاناتها العلمية لتخريج اأجيال من ال�سباب القادر على حتمل م�سوؤولية 
بناء الوطن وتعزيز دوره يف حتقيق اقت�ساد املعرفة من خال التميز يف 

البتكار يف جمالت العلوم والتكنولوجيا املختلفة.
للتعليم  التاميز  موؤ�س�سة  من  ال�سادر  للجامعات  العاملي  الت�سنيف  ويعد 
تعتمد  جامعات  قوائم  ي�سع  ال��ذي  العامل  م�ستوى  على  الوحيد  العايل 
ر�سائلها  جميع  يف  البحثية  للجامعات  تقييم  معايري  وتتبع  الأداء  على 
الأ�سا�سية وهي التعليم والبحوث ونقل املعرفة والتطلعات الدولية حيث 

يتم الطاع على 13 موؤ�سر اأداء مدرو�ض بعناية لتوفري مقارنات �ساملة 
اجلامعات  وق��ادة  والأك��ادمي��ي��ن  الطلبة  قبل  من  بها  وم��وث��وق  ومتوازنة 
والقطاعات ال�سناعية واحلكومات. وكانت جامعة خليفة قد دخلت قائمة 
يف  العامل  يف  جامعة  كاأ�سغر  عاما  اخلم�سن  حتت  جامعة   100 اأف�سل 
القائمة وذلك ح�سب تقييم كيو اإ�ض كما اأنها حققت اإجنازات مهمة على 
يف  ال��دول��ة  يف  الأول  املركز  كتحقيق  املتنوعة  العاملية  الت�سنيفات  �سعيد 
تقييم كيو اإ�ض جلامعات العامل 2016 والأعلى عربيا يف ت�سنيف موؤ�س�سة 
النا�سئة ودول الربيك�ض ودخولها يف  الدول  الذي ي�سم جامعات  التاميز 
للجامعات  التاميز  موؤ�س�سة  ت�سنيف  يف  اآ�سيوية  جامعة   80 اأعلى  قائمة 

الآ�سيوية.
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امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ض     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

عبداهلل بن زايد: توحيد النظام التعليمي يواكب روؤية الدولة يف تنمية ال�ستثمار الب�سري
•• اأبوظبي- وام: 

ثمن �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل بتوحيد الأنظمة التعليمية وتعميم منوذج “املدر�سة الإماراتية” على 

م�ستوى الدولة.
وقال �سموه بهذه املنا�سبة “ اإن متطلبات �سوق العمل يف تغري مت�سارع وروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل تفتح اأفقا جديدة مل�ستقبل التعليم حتقيقا لروؤية الإمارات 2021 بالرتكيز على 

تطوير نظام تعليمي رفيع امل�ستوى.
واأ�ساف �سموه اأن روؤية وتوجيهات قيادة الدولة الر�سيدة من �ساأنها اأن ت�سهم يف تعزيز كفاءة النظام التعليمي يف 

الدولة وتوؤدي اإىل رفد �سوق العمل بالكوادر الب�سرية املواطنة املوؤهلة ملواكبة م�سرية التنمية ال�ساملة.
امل�ستقبل ويدعم مكانة  اإع��داد جيل جاهز لتحديات  القرار يعزز  اأن  اآل نهيان  زايد  ال�سيخ عبداهلل بن  واأك��د �سمو 

الدولة على ال�سعيد املعريف ومينت منظومة التعليم وترابطها مع جميع القطاعات املختلفة.

اخليمة  براأ�ش  العيد  يف  مرورية  خمالفة   651
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

 651 راأ���ض اخليمة  ل�سرطة  العامة  بالقيادة  وال��دوري��ات  امل��رور  ادارة  �سجلتها  التي  املخالفات  بلغ عدد 
خمالفة تنوعت بن خمالفات الرادار واأخرى ح�سورية وغيابية خال عطلة عيد الأ�سحى املبارك . 

تلقت  العمليات  غرفة  اأن  املركزية  العمليات  مدير  احلميدي  �سعيد  حممد  الدكتور  العميد  واأو���س��ح 
4655 مكاملة خال عطلة عيد الأ�سحى املبارك م�سريا اىل ان خمالفة الرادار �سبط ت�سدرت القائمة 

بعدد 426 خمالفة كما �سملت املخالفات امل�سجلة 142 خمالفة ح�سورية و83 خمالفة غيابية.
نا�سد احلميدي ال�سائقن �سرورة اللتزام بقواعد ال�سري واملرور التي تكفل لهم جتنب احلوادث وحتفظ 
الأرواح واملمتلكات موؤكدا حر�ض ال�سرطة على توفري ال�سامة والأمن لأفراد املجتمع وحمذرا يف الوقت 
نف�سه من التجاوزات اخلاطئة من كتف الطريق وا�ستخدام الهاتف اأثناء القيادة التي تتنايف مع معايري 

الذوق والأخاق .

�سفارة الدولة يف املك�سيك ت�سرف على توزيع 
الأ�ساحي املقدمة من هيئة الهلل الأحمر

•• نيومك�صيكو -وام:

نفذت �سفارة الدولة يف جمهورية املك�سيك م�سروع هيئة الهال الأحمر 
املتعففة  امل�سلمة  الأ���س��ر  على  ال���س��اح��ي  ب��ت��وزي��ع  اخل��ا���ض  الم���ارات���ي 
وم�ساركتهم فرحة الأيام املباركة لعيد الأ�سحى املبارك وذلك باإ�سراف 

حممد �سلطان را�سد الكيتوب النعيمي �سكرتري ثالث بال�سفارة .
العربية  الإم���ارات  لدولة  والعرفان  بال�سكر  املتعففة  الأ�سر  وتوجهت 
امل��ت��ح��دة ح��ك��وم��ًة و���س��ع��ب��اً ع��ل��ى ج��ه��وده��م ال���احم���دودة مل��د ي��د العون 

للمحتاجن يف جميع اأنحاء العامل.

»جنيف حلقوق الإن�سان« يثمن ريادة الإمارات عامليا يف الأعمال اخلريية
•• جنيف -وام:

ثمن مركز جنيف حلقوق الإن�سان 
واحلوار العاملي ريادة دولة الإمارات 
ومتيزها عامليا يف النهو�ض بق�سايا 
موؤ�سر  وفق  وذلك  العمل اخلريي 
العطاء العاملي للموؤ�س�سات العاملة 
يف ال�����س��اأن اخل���ريي وال�����س��ادر عام 
خاله  م��ن  يتم  وال���ذي   2016
قيا�ض الأن�سطة اخلريية يف 140 
دول��ة. وق��ال املركز - يف تقرير له 
للعمل  ال���ع���امل���ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 
اخلام�ض  ي���واف���ق  ال����ذي  اخل����ريي 
م���ن ���س��ب��ت��م��رب م���ن ك���ل ع����ام - اإن 
دولة الإم��ارات قدمت لليمن اأكرث 
اأم��ري��ك��ي من  م��ل��ي��اري دولر  م���ن 
والإمنائية  الإن�سانية  امل�ساعدات 
 2017-2015 ال��ف��رتة  خ���ال 
الفل�سطيني  لل�سعب  ق��دم��ت  ك��م��ا 
اأمريكي ودفع  200 مليون دولر 
ق�سم من املبلغ عن طريق الأعمال 

اخلريية.

ال���دويل للعمل  ال��ي��وم  اأن  واأ���س��اف 
اخلريي لعام 2017 ي�سكل فر�سة 
لت�سليط ال�سوء على اإمكانية زيادة 
يف  اخل���ريي  ال��ع��م��ل  منظمات  دور 
الق�ساء على الفقر يف جميع اأنحاء 
العامل من خال العمل التطوعي 

والأن�سطة اخلريية.
واأ�سار اإىل اأن مركز البحوث »وفقا 
واملتخ�س�ض   - العمل«  يف  للهدف 
يف ت���ع���زي���ز اإ����س���ه���ام���ات الأط�������راف 
التربعات  اأن مبالغ  ذكر   - املانحة 
تبلغ  والعاملية  ال�سنوية  اخل��ريي��ة 
اأمريكي  دولر  مليار   410.71
اأن  الأق��ل. مو�سحا  ال�سنة على  يف 
للق�سايا  �سنويا  املخ�س�ض  املبلغ 
اخل��ريي��ة اأع��ل��ى م��ن ال��ن��اجت املحلي 
م��ث��ل الرنويج  ل��ب��ل��دان  الإج���م���ايل 
391 مليار دولر وجنوب اأفريقيا 

دولر. مليار   317
امل�ساعدة  ت���ق���دمي  اأن  اإىل  ون�����وه 
متاأ�سل يف روح العرب وهو يتوافق 
م��ع ت��ع��ال��ي��م الإ����س���ام ال��ت��ي يلتزم 

التعاون  جمل�ض  دول  اأن  واأ���س��اف 
ال��ع��رب��ي��ة تربعت  ل�����دول اخل��ل��ي��ج 
بقدر كبري من املال للتخفيف من 

ماآ�سي ال�سعب ال�سوري.
حنيف  ال����دك����ت����ور  م����ع����ايل  واأك��������د 
ح�����س��ن ال��ق��ا���س��م رئ��ي�����ض امل���رك���ز اأن 
اأحد  ي�سكل  ي��زال  ل  امل��دق��ع  الفقر 
ووفقا  ال��ع��امل  يف  التحديات  اأك���رب 
ملنظمة الأمم املتحدة يعي�ض 767 
م��ل��ي��ون �سخ�ض يف ف��ق��ر م��دق��ع يف 
ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل. وق����ال اإنه 
متكن  قد  العاملي  املجتمع  اأن  رغم 
م���ن ان���ت���زاع م���ا ي��ق��رب م���ن مليار 
امل��دق��ع خال  ال��ف��ق��ر  م��ن  �سخ�ض 
مليار   1.7 اأن  اإل   1999 ع���ام 
���س��خ�����ض ق���د ت�����س��رروا م���ن الفقر 
الت�ساعد  اأن  اإىل  م�سريا   .. املدقع 
والعنف  ل��ل�����س��راع  امل�����س��ب��وق  غ���ري 
اأف�سى  ق���د  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
الجتماعية  احل���ال���ة  ت��ف��اق��م  اإىل 
ال�سكان  ل���ف���ئ���ات  والق���ت�������س���ادي���ة 
البلدان.  من  العديد  يف  ال�سعيفة 

بفري�سة  مب��وج��ب��ه��ا  امل�������س���ل���م���ون 
الزكاة.. لفتا اإىل اأن دولة المارات 
قدمت الكثري من التربعات املالية 
ال��دول��ي��ة لنقاذ  امل��وؤ���س�����س��ات  ع���رب 

املاين من الفقر.
تقرير  اأح�������دث  وف�����ق  اأن������ه  وذك������ر 
للمانحن قدمته موؤ�س�سة الإغاثة 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  الإ���س��ام��ي��ة 
الأم��ري��ك��ي��ة ا���س��ت��ف��اد اأك����رث م���ن 9 
التربعات  م���ن  ���س��خ�����ض  م���اي���ن 
من  تو�سيلها  مت  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة 
فيما   .. امل���ن���ظ���م���ة  ه������ذه  خ������ال 
الدولية  الإن����ق����اذ  جل��ن��ة  ���س��اع��دت 
اأك��رث من مليون م��دين �سوري يف 
تعمل  بينما  ال���دع���م..  اإىل  ح��اج��ة 
م��ن��ظ��م��ات الإغ���اث���ة الأخ�����رى مثل 
ال�سامية  املتحدة  الأمم  مفو�سية 
واملنظمة  ال����اج����ئ����ن  ل���������س����وؤون 
ع���ل���ى تقدمي  ل��ل��ه��ج��رة  ال���دول���ي���ة 
القا�سم  واأ���س��ار  لل�سورين.  الدعم 
اإىل اأن احلرب يف اليمن مثال اآخر 
ا���س��ت��ف��اد م��ن اجلمعيات  ب��ل��د  ع��ل��ى 

2017 مبلغ 66.7 مليون دولر 
ومنظمة  ل��ل��ي��ون��ي�����س��ي��ف  اأم���ري���ك���ي 
لتف�سي  للت�سدي  العاملية  ال�سحة 

وباء الكولريا يف الباد.
املركز  ت��ق��ري��ر  اأن  ال��ق��ا���س��م  وذك����ر 
اخلريية  املنظمات  اأن  اإىل  ي�سري 
مي��ك��ن اأن ت��ق��وم ب���دور ال��و���س��ي��ط - 
اأن ت�سكك يف اأمرها الأطراف  دون 

اخلريية التي تعمل على التخفيف 
م��ن وط����اأة ال��ف��ق��ر امل��دق��ع وتقدمي 
لل�سكان  الإن�������س���ان���ي���ة  امل�������س���اع���دة 
املجاعة  ت����وؤث����ر  ح���ي���ث  امل���دن���ي���ن 
ال���ب���اد ح��ال��ي��ا على  اجل����اري����ة يف 
17 م��ل��ي��ون �سخ�ض  رف���اه ح���وايل 
خ�س�ست  الو�سع  لهذا  وا�ستجابة 
اململكة العربية ال�سعودية يف يونيو 

امل�ساعدة  ت��ق��دمي  يف   - امل��ت��ح��ارب��ة 
ل���ل�������س���ك���ان امل����دن����ي����ن ع���ل���ى اأر�������ض 
التقرير  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ال���واق���ع. 
�سدد على �سرورة ا�ستعادة ال�سام 
وال�ستقرار يف ال�سرق الأو�سط من 
القت�سادي  بالنمو  التعجيل  اأجل 
الوقوف  م��ن  املجتمعات  ومت��ك��ن 

على اأقدامها.

اإ�سعاف دبي و�سرطة اأبوظبي يبحثان الإ�ستعدادات ل� »اإك�سبو 2020 «
•• دبي-وام:

وف��د من  م��ع  ال���س��ع��اف  دب��ي خل��دم��ات  بحث م�سوؤولو موؤ�س�سة 
اإ���س��ع��اف ���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ���س��ب��ل ال��ت��ع��اون خ��ا���س��ة ف��ي��م��ا يتعلق 
وتاأمن  ل�ستقبال  التح�سريات  جم��ال  يف  امل�سرتك  بالتن�سيق 

اإك�سبو 2020.
ج��اء ذل��ك خ��ال الج��ت��م��اع ال���ذي عقد ب��ن اجل��ان��ب��ن يف مقر 
املدير  ال��دراي  الإ�سعاف بح�سور خليفة  موؤ�س�سة دبي خلدمات 
مدير  الظاهري  عمر  واملقدم  م�سوؤوليها  من  وع��دد  التنفيذي 
اإدارة الإ�سعاف بالقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي يرافقه الرائد 

الدكتورة ميثاء الدرعي والنقيب حممد البحري.
الطرفن  ب��ن  امل�����س��رتك  ال��ع��م��ل  اآف����اق  املجتمعون  وا���س��ت��ع��ر���ض 
اإك�سبو  لإ�ستقبال  التح�سريات  يف  امل�سرتك  التن�سيق  خا�سة 
بتجارب الإخاء  والقيام  امل�سرتك  التدريب  وتكثيف   2020
واحلوادث الوهمية ل�سقل املهارات واكت�ساب القدرات اخلا�سة 
وت��ب��ادل اخل���ربات واأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات وامل���ب���ادرات يف الإ�سعاف 
الذكي وخدمات الطب الطارئ وحتديث وتفعيل بنود اتفاقية 
اأبوظبي  �سرطة  اإ�سعاف  وف��د  و�ساهد  الطرفن.  بن  ال�سراكة 
عر�سا وثائقيا حول ن�ساأة موؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف حتت 
كموؤ�س�سة  ثم  املا�سي  القرن  �سبعينيات  منذ  دبي  �سرطة  مظلة 
تقدمها  التي  اخلدمات  على  واطلع   2006 العام  يف  م�ستقلة 

تبا�سر  التي  احلديثة  والآليات  املركبات  اإىل  وتعرف  للمجتمع 
اأعمالها والأجهزة املتطورة التي ت�ستخدمها. وقام الوفد  فيها 
بجولة يف املوؤ�س�سة ا�ستمع خالها اإىل �سرح لعمل �سيارات الدعم 
الأكرب  الإ�سعاف  و�سيارة  والطفولة  الأم��وم��ة  ووح���دات  الفني 
ال�سريع  بالتدخل  اخلا�سة  وال��دراج��ات  وال�����س��ي��ارات  ال��ع��امل  يف 
اأو  ال�سريع  وامل�سعف  النارية  وال��دراج��ات  الن�سائي  وامل�ستجيب 
يف  مر�سية  ح���الت  اإ���س��ع��اف  يف  املتخ�س�سة  الهوائية  ال��دراج��ة 
والإ�سعاف  الثقيلة  الأوزان  اإ�سعاف  اإىل  اإ�سافة  اأماكن مزدحمة 

اخلا�ض بالعناية املركزة .
كما قام الوفد بجولة تفقدية يف �سعبة اإدارة الأزمات والكوارث 
و�سعبة اإدارة و�سيانة املركبات اطلع خالها على اآليات املوؤ�س�سة 

التخ�س�سية والإمكانات الرائدة التي متتلكها املوؤ�س�سة .
تبا�سرها  التي  الإ�سعاف  ممار�سات  اأف�سل  على  الوفد  وتعرف 
املوؤ�س�سة والإ�ستعدادات التي توؤمن بها وقوع الأزمات والطوارئ 
لإنقاذ  واملدربن  امل�سعفن  وم��دى جاهزية  الكربى  واحل��وادث 
املركزة  العناية  بحالت  يتعلق  فيما  خا�سة  وامل�سابن  املر�سى 
ورعاية  اخل��دج  ب��الأط��ف��ال  واله��ت��م��ام  وال�سكر  القلب  مبر�سى 

الأمومة والطفولة.
الإي��ج��اب��ي��ة وتقدم  ال��زي��ارة  بنتائج ه��ذه  ال���دراي  واأ���س��اد خليفة 
مع  البناء  تعاونه  على  اأبوظبي  �سرطة  اإ�سعاف  لوفد  بال�سكر 

املوؤ�س�سة .
امل�سلحة  يخدم  فيما  اجلانبن  ب��ن  التعاون  ا�ستمرار  م��وؤك��دا 
القيادة  لتوجيهات  وف��ق��ا  امل�����س��رتك��ة  الأه�����داف  وي��ح��ق��ق  العليا 

اإ�سعاف  مع  الوثيق  بالتعاون  �سعادته  مبديا  للدولة  الر�سيدة 
�سرطة اأبوظبي. 

�صمن م�صاعيها للحفاظ على ال�صالمة العامة الأفراد املجتمع

 بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة ملراقبة مواقع البناء وحترر 17 اإنذارًا يف منطقة م�سفح ال�سناعية

•• اأبوظبي – الفجر:

البلدية  ال�������س���وؤون  دائ������رة  ن���ف���ذت 
اأبوظبي  مدينة  بلدية   – والنقل 
ال�سناعية  م�����س��ف��ح  م��ن��ط��ق��ة  يف 
مواقع  م��راق��ب��ة  ا�ستهدفت  حملة 
املوؤقتة  الأ�سوار  من  واحلد  البناء 
املخالفة ل�سروط ال�سامة العامة 
وحثت  عنها،  ال��ن��اجت��ة  واملخلفات 
واملن�ساآت  ال��ب��ن��اء  م��واق��ع  اأ���س��ح��اب 
اأ�سوار  تاأهيل  اإع���ادة  ���س��رورة  على 
م���واق���ع ال��ع��م��ل مب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب مع 
م��ع��اي��ري ال�����س��ح��ة وال�����س��ام��ة يف 
ج��م��ي��ع امل��ن�����س��اآت وامل����راف����ق، ومبا 
اأعمال  تنظيم  ق��ان��ون  م��ع  يتوافق 
 1983 ل�����س��ن��ة   4 رق�����م  ال���ب���ن���اء 

ولوائحه التنفيذية.
وخ�����ال اجل�����ولت ال���ت���ي ق����ام بها 
موقع   57 على  البلدية  مفت�سو 
ب���ن���اء يف م�����س��ف��ح ال�����س��ن��اع��ي��ة، مت 
�سركات  ب��ح��ق  اإن�����ذارا  حترير17 
وموؤ�س�سات مقاولت اأعمال البناء، 
املوؤقتة  الأ����س���وار  ا���س��ت��ي��ف��اء  ل��ع��دم 
بلدية  ب��ه��ا يف  امل��ع��م��ول  ال�����س��روط 
القانون،  اأبوظبي وبح�سب  مدينة 
تاأهيل  اإع��ادة  �سرورة  اإىل  واأ�سارت 
الأ�سوار و�سيانتها مبا يتنا�سب مع 
واجلمالية  الهند�سية  املوا�سفات 
ال��ع��ام��ة، وب��ال�����س��ك��ل ال����ذي يحمي 
املارة واملباين املجاورة من خماطر 
اأو املعدات ومواد  �سقوط املخلفات 
ال��ب��ن��اء والل���ت���زام ب�����س��روط ونظم 
واملحافظة  وال�����س��ام��ة  ال�����س��ح��ة 
ع���ل���ى ال���ب���ي���ئ���ة، واأك���������دت ����س���رورة 
ونوعية  ب���ال����س���رتاط���ات  ال��ت��ق��ي��د 
الواردة  امل�سنعية  وم�ستوى  امل��واد 
ال�سور  بتنفيذ  والتقيد  بالقانون 
املحددة  الأب����ع����اد  ح�����س��ب  امل����وؤق����ت 
تكون  واأن  امل���ع���ت���م���د  ب���امل���خ���ط���ط 

الألواح املكونة لل�سور من احلديد 
اإط��ار حديدي  ال�ساج  مثبت على 
خرا�سانية  ق��واع��د  ع��ل��ى  وم��رك��ب 
ال�سور  ُي�����س��ب��غ  واأن  ث��اب��ت��ة،  غ���ري 
لون  اأو  الفاحت  الربتقايل  باللون 
مع  البلدية  م��ن  معتمد  منا�سب 
الازمة  الدورية  ال�سيانة  اإج��راء 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  ودع��ت  ل��ه. 
والعاملن  امل��واق��ع  ه��ذه  اأ���س��ح��اب 
فيها اإىل م�ساركتهم الفعالة جلهود 
البلدية الهادفة اإىل احلفاظ على 
اأعلى  ���س��ام��ة اجل��م��ه��ور وت��وف��ري 
معايري الأمن وال�سامة يف مواقع 
واللتزام  كافة  والإن�ساءات  العمل 
بال�سرتاطات واملتطلبات  الواجب 
اإتباعها يف اإن�ساء الأ�سوار املوؤقتة يف 

مواقع الإن�ساءات اجلاري تنفيذها 
البناء  اأعمال  لقانون تنظيم  وفقاً 
ولوائحه التنفيذية، وجعل مدينة 
اأرقى  فيها  تتوافر  بيئة  اأب��وظ��ب��ي 
واأف�سل معايري ال�سامة وال�سحة 
ب�سركات  البلدية  واأهابت  العامة، 
البناء  اأعمال  وموؤ�س�سات مقاولت 
بال�سرتاطات  الل����ت����زام  اأه��م��ي��ة 
العامة التي تنظم ت�سييد الأ�سوار 
م�سوؤوليتهم  اأنها  موؤكدة  املوؤقتة، 
مدى  وتعك�ض  الأوىل،  ب��ال��درج��ة 
م�ساهمتهم يف احلفاظ على �سحة 
و����س���ام���ة اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع، ومن 
األ تزيد  ب��ن ه���ذه ال���س��رتاط��ات 
 5 األ����واح ال�����س��ور ع��ن  امل�سافة ب��ن 
اأكرث  الأر����ض  ترتفع عن  ول  �سم، 

���س��م م���ن الأ����س���ف���ل، واأل   20 م���ن 
مرت   2.5 ال�سور عن  ارتفاع  يقل 
ال�سور  م��دخ��ل  ع��ر���ض  ي��زي��د  ول 
على  ت��و���س��ع  واأن  اأم����ت����ار،   5 ع���ن 
اأماكن حمددة من ال�سور اإر�سادات 
عليه  وتثبت  واإر���س��ادي��ة  حتذيرية 
لوحة حتمل ا�سم امل�سروع واملقاول 
البلدية  واأو�سحت  وال�ست�ساري. 
هذه  م��ث��ل  بتنفيذ  م�ستمرة  اأن��ه��ا 
مبراقبة  وال���س��ت��م��رار  احل��م��ات 
مواقع البناء و�سبط اأي جتاوزات 
الإ�سرار  �ساأنها  من  خمالفات  اأو 
بال�سالح العام، لفتة اإىل ال�ستناد 
بذلك لقانون تنظيم اأعمال البناء 
ولوائحه   1983 ل��ع��ام   4 رق���م 

التنفيذية. 
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اأخبـار الإمـارات
»بيت اخلري« توزع كوبونات مدر�سية 

بحوايل مليوين درهم على 14 األف طالب
•• دبي-وام: 

وزعت جمعية بيت اخلري - يف خمتلف اأفرعها ومراكزها - الكوبونات املدر�سية على 14 األفا و159 
طالبا - ينتمون لأربعة اآلف و764 من الأ�سر امل�سجلة لدى اجلمعية - مبا قيمته مليونن و518 األفا 
و200 درهم وذلك مبنا�سبة قرب مو�سم العودة للمدار�ض. ياأتي ذلك �سمن مبادرة اجلمعية لدعم تعليم 
القرطا�سية  املدر�سي” الذي يوفر  الكوبون  “م�سروع  اإطار  الدخل ويف  املتعففة وحم��دودة  الأ�سر  اأبناء 
اإ�سافة اإىل م�سروع تي�سري مل�ساعدة الطلبة اجلامعين ماليا  وامل�ستلزمات املدر�سية للطلبة املحتاجن 
وعينيا بجانب دعم الربامج التعليمية وتغطية كلف بحوث التخرج بجانب ما يحتاجونه من قرطا�سية 
وتاأمن املوا�سات لبنات الكليات واملعاهد وتغطية وجبات الطعام .. ف�سا عن توقيعها عدة مذكرات 

تفاهم مع العديد من اجلامعات لدعم الطلبة املع�سرين وتوفري احتياجاتهم.

»حماية الدويل« و »�سراج« ي�ساركان يف مبادرة »ج�سدك اأمانة«
•• دبي-وام: 

�سارك برنامج حماية الدويل والربنامج الوطني للوقاية من 
التي نظمتها هيئة  اأم��ان��ة  م��ب��ادرة ج�سدك  �سراج يف  امل��خ��درات 
يف  ي��ا���ض  مب��ول  ف��رتت��ن  على  الحتياطية  الوطنية  اخل��دم��ة 

اأبوظبي والعن مول مبدينة العن.
اجلمهور  تعريف  الوطنية  احلملة  ه��ذه  يف  امل�ساركة  و�سملت 
بخطر املخدرات والإدم��ان عليها واجلهود املبذولة التي تقوم 
بها اللجان املخت�سة يف اإطار حماية املجتمع وتثقيفه وتوعيته. 
ومت ا�ستعرا�ض اأهم الإ�سدارات التوعوية الأمنية التي قام بها 
اإىل رفع م�ستوى ثقافة  برناجما حماية و�سراج والتي تهدف 
الوعي لدى املجتمع ومتكن الأفراد من امل�ساهمة يف احلد من 

خطر املخدرات.
اللجنة  رئي�ض  الدبل  اإبراهيم حممد  الدكتور  العقيد  واأو�سح 
العليا  الوطنية  اللجان  اإح��دى  امل��خ��درات  من  للوقاية  العليا 
العام  وامل��ن�����س��ق  ب��ال��دول��ة  امل���خ���درات  مكافحة  ملجل�ض  ال��ت��اب��ع��ة 
لربنامج حماية الدويل اأهمية مثل هذه امل�ساركة التي ت�سهم 

ب�سكل كبري يف حماية وتوعية املجتمع من خطر املخدرات.
ولفت اإىل اأن امل�ساركة يف مبادرة “ج�سدك اأمانة” فر�سة لإبراز 
بلورة  خ��ال  من  امل��خ��درات  من  للوقاية  العليا  اللجنة  جهود 
باأخطار  املجتمع  وتعريف  اجلمهور  اجتاه  يف  التوعوي  العمل 
املخدرات �سواء التهريب اأو التعاطي وكيف للمجتمع اأن يكون 

اآمنا وح�سينا من هذه الأخطار .
التزام  الوطنية يف ظل  املكت�سبات  على  اأهمية احلفاظ  موؤكدا 

يعك�ض  درا���س��ي  وت��ف��وق  اأ���س��ري  وا�ستقرار  وواج���ب وطني  ديني 
املخدرات  ع��ن  ب��ع��ي��دا  الإم������ارات  ملجتمع  امل�ستقبلية  ال��ن��ظ��رة 

واأخطارها.
ومن  امل��خ��درات  من  للوقاية  العليا  الوطنية  اللجنة  اإن  وق��ال 
نائب  متيم  خلفان  �ساحي  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل  توجيهات  خ��ال 
مكافحة  جمل�ض  رئي�ض  بدبي  ال��ع��ام  والأم���ن  ال�سرطة  رئي�ض 
من  العديد  براجمها  خ��ال  وم��ن  حققت  بالدولة  امل��خ��درات 
الإيجابيات يف اجتاه توعية املجتمع من املخدرات �ساكرا هيئة 
اخلدمة الوطنية الحتياطية دعوتها لربنامج حماية الدويل 
يف  امل�ساركة  �سراج  امل��خ��درات  من  للوقاية  الوطني  والربنامج 
مبادرة “ج�سدك اأمانة “ .. متمنيا ان تكون امل�ساركة قد حققت 

اأهدافها.

اأحمد النعيمي ي�سدر قرارًا ب�ساأن اعتماد نظام التدريب والتطوير يف حكومة عجمان
•• عجمان- وام:

ال�سمو  �ساحب  ممثل  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  اأ���س��در 
حاكم عجمان لل�سوؤون الإدارية واملالية قرارا ب�ساأن اعتماد نظام التدريب 

والتطوير يف حكومة عجمان على اأن يعمل به اعتبارا من تاريخ �سدوره.
ون�ض القرار -رقم 35 ل�سنة -2017 على اعتماد نظام التدريب والتطوير 
يف حكومة عجمان مبا يت�سمنه من مبادئ واأحكام واج��راءات ويجب على 

اجلهات احلكومية املعنية كافة يف الإمارة تنفيذه.
ال��ذي��ن يطبق  اجل��ه��ات احلكومية  ال��ق��رار على موظفي  اأح��ك��ام  كما تطبق 
املوارد  ق��ان��ون  ب�����س��اأن   2017 ل�سنة   4 رق��م  الأم����ريي  امل��ر���س��وم  �ساأنهم  يف 

الب�سرية.
وتتوىل الإدارة املركزية لتنمية املوارد الب�سرية اإ�سدار التعاميم والقرارات 

ال�سلوكية  الكفاءات  اأط��ر  وب��ن  والتطوير  والتدريب  الأداء  اإدارة  نظامي 
وفعالة  دقيقة  تدريبية  احتياجات  حتديد  عملية  يف  البدء  عند  والفنية 
وتطوير  احلكومية  اجلهة  واأول��وي��ات  الأداء  تقييم  نتائج  يعك�ض  وب�سكل 
املمار�سات  اأف�سل  ح�سب  املختلفة  والتطوير  ال��ت��دري��ب  واأ���س��ك��ال  اأن�سطة 
ملائمة متطلبات خطط تطوير وتاأهيل املوظفن املختلفة كخطط امل�سار 
واإعداد  القادة  تطوير  برامج  اإىل  وو�سول  الفردية  والتطوير  الوظيفي 
وتطوير ال�سفن الثاين والثالث من القادة بجانب تعزيز ثقافة ال�ستثمار 
وحتقيق  ل��دع��م  ا�سرتاتيجي  ت��وج��ه  ك��اأه��م  الب�سري  امل���ال  راأ����ض  تطوير  يف 
خطط احلكومة بعيدة املدى وتفعيل ذلك التوجه من خال برامج تاأهيل 
وتدريب الكوادر الوطنية املختلفة ل�سغل الوظائف احلالية وامل�ستقبلية يف 
اجلهات احلكومية ومبا يتما�سى مع توجهات الدولة ب�سكل عام وتوجهات 
الإمارة ب�سكل خا�ض. وت�سمن النظام اأربع مراحل للتدريب والتطوير تبداأ 

بالإ�سراف  وتكلف  ال��ق��رار  يف  ال����واردة  الأح��ك��ام  تنفيذ  ل�سمان  التنفيذية 
به  املعنين  قبل  ال��ق��رار من  لتنفيذ  ال��ازم��ة  الإج����راءات  كل  املبا�سر على 
ورفع تقارير دورية حول �سري التطبيق واأوجه التقدم املحرز فيه واملعوقات 

والتو�سيات.
وقال �سعادة را�سد عبدالرحمن بن جربان ال�سويدي املدير التنفيذي لاإدارة 
والتطوير  التدريب  نظام  اإن  عجمان  يف  الب�سرية  امل��وارد  لتنمية  املركزية 
يهدف اإىل توحيد ال�سيا�سات والإج��راءات اخلا�سة بتاأهيل وتدريب املوارد 
احلكومية  اجلهات  يف  والتطوير  التدريب  فر�ض  تكافوؤ  و�سمان  الب�سرية 
اأولويات  م��ع  ومتكامل  م�ستمر  ب�سكل  املوظفن  فئات  جلميع  وتوفريها 
الإمارة ال�سرتاتيجية و روؤية عجمان 2021 وو�سع معايري لقيا�ض كفاءة 
اخلطط التدريبية يف حتقيق الأهداف املطلوبة ومدى تاأثري نتائج التطبيق 
على الأداء الفردي واملوؤ�س�سي . واأكد اأهمية حتديد وتو�سيح العاقة بن 

الن�ساطات  التدريبية وتنتهي بتقييم فعالية  مبرحلة حتديد الحتياجات 
املعتمدة يف حكومة عجمان  التدريب  اأ�سكال  النظام  ويو�سح   .. التدريبية 

واآليات تطبيقها بهدف الو�سول اإىل النتائج املرجوة.

الدرا�سي  العام  ل�ستقبال  اخليمة  براأ�ش  مرورية  دورية   50

�سفارة الدولة يف اإيطاليا ت�سرف على توزيع الأ�ساحي 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  اأع��ل��ن��ت 
راأ���ض اخليمة ممثلة ب��اإدارة املرور 
العامة  ب�����������الإدارة  وال������دوري������ات 
جاهزيتها  امل���رك���زي���ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
بتوفري  الدرا�سي  العام  ل�ستقبال 
�سري  ورق���ي���ب  دوري������ة   50 ن��ح��و 
ال�������س���ري على  ل���ت���ن���ظ���ي���م ح����رك����ة 
خمتلف الطرق وامليادين واملواقع 
والكليات  امل���دار����ض  اإىل  امل���وؤدي���ة 

لتنظيم حركة ال�سري .
ال��دك��ت��ور حممد     وق���ال العميد 
����س���ع���ي���د احل����م����ي����دي م����دي����ر ع���ام 
العمليات املركزية بالقيادة العامة 
ل�����س��رط��ة راأ��������ض اخل���ي���م���ة خال 
الج��ت��م��اع ال���ذي ت��راأ���س��ه بح�سور 
م����دراء اأف����رع امل����رور وال���دوري���ات 
مبراكز ال�سرطة ال�ساملة و�سباط 
امل��رور وال��دوري��ات و ممثلي  اإدارة 
التعليمية  اخليمة  راأ����ض  منطقة 

اجلديد  الدرا�سي  العام  انطاق 
تتواجد  ال����ت����ي  ت���ل���ك  خ���ا����س���ة   ،
ع��ل��ى ال���ط���رق ال��رئ��ي�����س��ي��ة ، حيث 
م�ستوى  ع��ل��ى  جل���ان  ت�سكيل  مت 
�سباط  واإ�سراف  برئا�سة  الإم��ارة 
والخت�سا�ض  ال��ك��ف��اءة  ذوي  م��ن 
الزحام  مواقع  ملراقبة   ، امل��ي��داين 
كما   ، املعاجلة  و�سرعة  املحتملة 
العديد  ب��ث  �سيتم  اأن���ه  اإىل  اأ���س��ار 
م��ن ال��ر���س��ائ��ل ال��ت��وع��وي��ة لأف���راد 
امل��ج��ت��م��ع وال��ت��وا���س��ل م��ع��ه��م عرب 
راأ������ض اخليمة  ���س��رط��ة  ح�����س��اب��ات 
على مواقع التوا�سل الجتماعي 
لهم  والإر���س��اد  التوجيه  لتقدمي 
نحو امل�سارات البديلة تفادياً لأي 
عرقلة حلركة املرور بالإ�سافة اإىل 
اإر�سادات عامة حول احلفاظ على 
�سامة اأبنائهم .    ودعا احلميدي 
ال�سائقن واأولياء الأمور وكذلك 
يف  والتعليمية  الإداري������ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
املدار�ض اإىل متابعة حركة ال�سري 

•• روما -وام: 

اأ�سرفت �سفارة الدولة يف اإيطاليا على تنفيذ م�سروع 
الهال  م��ن هيئة  املقدمة  الأ���س��اح��ي  ت��وزي��ع حل��وم 

الأحمر الإماراتي .
وقامت ال�سفارة بتوزيع حلوم الأ�ساحي على الأ�سر 
املتعففة يف العديد من املحافظات الإيطالية. وعربت 
للمبادرات  وامتنانها  تقديرها  عن  امل�ستحقة  الأ�سر 
هيئة  تقدمها  ال��ت��ي  امل�ستمرة  اخل��ريي��ة  وامل�����س��اري��ع 
واملوؤ�س�سات  واجلمعيات  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهال 
الذي  ب��ال��دور  م�سيدة  ل���اإم���ارات  التابعة  اخل��ريي��ة 
الأ�ساحي  اإي�سال حلوم  اأجل  ال�سفارة من  به  قامت 

اإليهم وم�ساركتهم فرحة العيد. 
الدولة  �سفري  الري�سي  نا�سر  �سقر  �سعادة  وتوجه 
الهال  لهيئة  بال�سكر  الإيطالية  اجلمهورية  لدى 
م�ساعدات  م��ن  يقدمه  م��ا  على  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر 
خريية لإ�سعاد الفقراء املتعففن وذوي احلاجة من 
م�سلمي اإيطاليا واإدخال البهجة على قلوبهم يف هذه 

املنا�سبة املباركة.

، بهدف  ال��ط��اب  واأم���ن  ب�سامة 
لتحقيق  ال�����س��ري  ح��رك��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
وعدم  املرورية  احلركة  ان�سيابية 
وقوع اختناقات مرورية ، وت�سهيل 

و�سول الطاب اإىل مدار�سهم .

وهيئة الإمارات للموا�سات ، عن 
تنفيذ خطة �ساملة وحمكمة عرب 
تكفل  التي  التدابري  كافة  اتخاذ 
والفعالة  ال�����س��ري��ع��ة  ال���س��ت��ج��اب��ة 
املتعلقة  ال�������ط�������وارئ  حل���������الت 

   واأكد احلميدي باأن �سرطة راأ�ض 
�سركائها  م���ع  ح��ري�����س��ة  اخل��ي��م��ة 
ال�سرتاتيجين يف متابعة حركة 
ال�سري يف الطرق املتوقع اأن ت�سهد 
ف��ي��ه��ا ازدح�����ام�����اً م����روري����اً خال 

بال�سرطة  ال���س��ت��ع��ان��ة  يف  تتمثل 
واإج������������راء ال�������س���ي���ان���ة ال����ازم����ة 
والتاأكد  امل���در����س���ي���ة  ل��ل��ح��اف��ات 
م��ن �سامة الإط����ارات وغ��ريه��ا .    
والدوريات  امل��رور  اإدارة  باأن  وقال 
لنطاق  ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا  اأك��م��ل��ت 
العام الدرا�سي اجلديد من خال 
جلميع  امل��روري��ة  التغطية  توفري 

و�سرورة  ال��ذك��ي��ة  هواتفهم  ع��رب 
جمتمع  اإىل  للو�سول  بها  العمل 
وتكاتف  بتعاون  واأماناً  اأمناً  اأكرث 
بيئة  ل��ت��وف��ري   ، اجل��م��ي��ع  ج���ه���ود 
الظواهر  م���ن  خ��ال��ي��ة  م��در���س��ي��ة 
التدابري  ج���ان���ب  اإىل  ال�����س��ل��ب��ي��ة 
ال���ت���ي ت��ت��خ��ذه��ا ب��ع�����ض امل���دار����ض 
والتي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وامل���وؤ����س�������س���ات 

امل���ي���ادي���ن ال��ت��ي ت�����س��ه��د ك��ث��اف��ة يف 
�ستتمركز  حيث   ، املركبات  حركة 
خمتلف  يف  امل����روري����ة  ال����دوري����ات 
ط���رق الإم������ارة م���ن اأج����ل تي�سري 
املدر�سية  احلافات  م��رور  حركة 
خا�سة  ال��ط��ل��ب��ة  ذوي  وم��رك��ب��ات 
يف اأوق���ات ال���ذروة ، م��وؤك��داً هدف 

تواجدهم هو حماية الطاب .

2017 لعام  الأول  الن�سف  يف  التوعوية  اخليمة  راأ�ش  �سرطة  برامج  من  م�ستفيدا  األف   91
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأكد العقيد اأحمد بن جمعة مدير 
اإدارة ال�سرطة املجتمعية بالقيادة 
العامة ل�سرطة راأ�ض اخليمة على 
خال  م��ن  الإدارة  واأه��م��ي��ة  دور 
م��ا ت��ق��وم ب��ه م��ن واج��ب��ات تهدف 
الأ�سا�سية  امل��ه��م��ة  حت��ق��ي��ق  اإىل 
اأجلها  م����ن  ال���ت���ي  وال���رئ���ي�������س���ي���ة 
من  منبثقة  وه��ي  عليها  تاأ�س�ست 
توجيهات وخطط وزارة الداخلية 
واجباتها  �سمن  ال�سرتاتيجية 
ثقة  رف��ع  اإىل  ال�ساعية  ومهامها 

كافة  تنطوي حتته  الذي  لل�سعار 
املجتمعية  »ال�����س��رط��ة  الفعاليات 

معك .. ولأجلك«.
اعتمدت  ق��د  الإدارة  اأن  وذك���ر     
خال العام ، 44 برناجماً تثقيفياً 
وذلك  املجتمع  لأف����راد  وت��وع��وي��اً 
للحمات  ت�سغيلية  خطة  �سمن 
املجتمعية  وال���ربام���ج  ال��ت��وع��وي��ة 
ل������������اإدارة وف�����ري�����ق ال�������س���راك���ات 
املعمورة  �سرطة  والتوعية مبركز 
الربنامج  ب��اأن  واأو���س��ح   ، ال�سامل 
احلمات  م��ن  ال��ع��دي��د  يت�سمن 
واملجتمعية  الأم��ن��ي��ة  وامل�����س��ارك��ات 

كل  يف  امل�����س��اه��م��ة  اإىل  ال���رام���ي���ة 
امل��ن��ا���س��ب��ات وامل��ن��ا���س��ط ال��ت��ي تقام 
من  م���زي���داً  لتحقيق  الإم�����ارة  يف 
وحتقيق  اجلمهور  م��ع  التوا�سل 
اجلهات  كل  مع  موؤ�س�سية  �سراكة 
ثقافة  على  اإيجابيا  ينعك�ض  مب��ا 
واملقيمن  امل���واط���ن���ن  وم���ع���رف���ة 
الإدارة  م�����س��ارك��ات  اأن  م���وؤك���داً   ،
ت���وؤك���د على  اإل م�����س��اح��ة  م���ا ه���ي 
ال���ت���اح���م ال���ك���ب���ري ب����ن اأج���ه���زة 
و�سوًل  املجتمع  واأف��راد  ال�سرطة 
وال�ستقرار  الأم����ن  حتقيق  اإىل 
ال�سركاء  بن  التعاون  خ��ال  من 

ل�  وحما�سرات  عمل  ور�سة   15
الداخلية ،  بوزارة  منت�سباً   890
فيما عقدت نحو 137 حما�سرة 
منها  ا�ستفاد  اخلارجي  للجمهور 
نحو 19207 م�ستفيد، ونظمت 
متنوعة  زي�������ارة   116 الإدارة 
واملدار�ض  للمجال�ض  وخم��ت��ل��ف��ة 
واخلا�سة  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
التوعوية  ع��دد احل��م��ات  وب��ل��غ   ،
منها  ا���س��ت��ف��اد  ح��م��ل��ة   41 ن��ح��و 
وبلغ   ، م�ستفيد   68،206 نحو 
ع����دد ال��ن�����س��رات ال��ت��وع��وي��ة نحو 
نحو  م��ن��ه��ا  ا���س��ت��ف��اد  ن�����س��رة   30

وتوفري  ب���ال�������س���رط���ة  اجل���م���ه���ور 
والطمئنان  الراحة  �سبل  اأق�سى 
م����ن خ������ال ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى كل 
لتفعيل  الأم����ن����ي����ة  امل����اح����ظ����ات 
اإىل  تهدف  التي  الأمنية  الوقاية 
حفظ الأمن وال�ستقرار باملجتمع 
ال�ستفادة  على  احلر�ض  كذلك   ،
م��ن جت���ارب الآخ��ري��ن م��ن خال 
ع����ق����د ال������ور�������ض وامل����ح����ا�����س����رات 

والزيارات امليدانية .
الإدارة حتر�ض على  اأن  وت��اب��ع     
امل�ساركة يف جميع املحافل تاأكيداً 
املجتمعية  ال�سرطة  اأه���داف  على 

ور�سالتها  م�سمونها  يف  املتنوعة 
جميعها  تن�سب  والتي  واأهدافها 
اأفراد  وتوعية  الأمن  تعزيز  حول 
املجتمع ، وبع�سها م�سقط لاإدارة 
يتم  واأخ���رى  الداخلية  وزارة  من 

تنفيذها حملياً .
   وتف�سيًا ، اأو�سح العقيد اأحمد 
بن جمعة جهود الإدارة بالتقارير 
الأول  الن�سف  خال  الح�سائية 
بلغ  ح���ي���ث   ،  2017 ع�����ام  م����ن 
نحو  املعلوماتية  ال��ت��ق��اري��ر  ع���دد 
التعامل  ومت   ، ت��ق��ري��ر   1601
، وع���ق���دت نحو  ���س��ك��وى   38 م���ع 

واجل����ه����از ال�����س��رط��ي ال�����ذي تقع 
ع��ل��ى ع��ات��ق��ه م�����س��وؤول��ي��ة حتقيق 
والق�ساء  املجتمع  وخدمة  الأمن 
وتنفيذ  املجتمعية  ال�سلبيات  على 
اإىل رقي  ت�����وؤدي  ال��ت��ي  امل����ب����ادرات 
امل��ج��ت��م��ع وازده�������اره ، م���ن خال 
اإثراء لغة التعاون واحلوار البناء 
ال�سرطة  بن  املبا�سر  والتوا�سل 
واملجتمع بكافة موؤ�س�ساته املدنية 
اإىل دعم جميع  ، ف�سعت  واأف���راده 
ت�سهم  التي  املجتمعية  الفعاليات 
يف حتقيق الأه���داف امل��ذك��ورة مبا 
وطموحة  اإي��ج��اب��ي��ة  ح��ال��ة  يحقق 

ووجهت   ، م�ستفيد   22،830
وفعالية  ن�ساطاً   81 نحو  الإدارة 
ل��ل��ج��م��ه��ور ا����س���ت���ف���اد م��ن��ه��ا نحو 

 . م�ستفيداً   37،074

بلدية احلمرية تزور املدار�ش وتبحث �سبل 
التوا�سل وتعزيز اجلهود امل�سرتكة خلدمة الطلبة 

مع بدء العام الدرا�سي اجلديد حر�ست بلدية احلمرية 
ال���زي���ارات اإىل م��دار���ض منطقة  ب��ع��دد م��ن  ال��ق��ي��ام  على 
احلمرية بهدف تعزيز التعاون وبحث اجلهود امل�سرتكة 
وتهياأت  الطلبة  خلدمة  والبلدية  امل��دار���ض  اإدارات  بن 

الأجواء املنا�سبة لنجاح املنظومة التعليمية .
ال�����س��ام�����س��ي مدير  ويف ه���ذا الط����ار زار م��ب��ارك را���س��د 
بلدية احلمرية يرافقه عدد من كوادر البلدية مدر�سة 
احلمرية ومدر�سة القلعة حيث كان يف ا�ستقبلهم اإدارات 
املدار�ض وعدد من اأع�ساء الهيئتن الإدارية والتدري�سية 
. وحر�ض ال�سام�سي على تقدمي التهاين مبنا�سبة بدء 
2017-2018م متمنيا دوام  العام الدرا�سي اجلديد 
التوفيق والنجاح للطاب وموا�سلة الزدهار يف التعليم 
. وجرى خال الزيارات التجوال يف املدار�ض والتعرف 
واملدار�ض  احلمرية  بلدية  بن  امل�سرتكة  الربامج  على 
مبا ينعك�ض على كافة البنى التحتية للمدار�ض بجانب 

كوادر  يقدمها  اأن  املمكن  م��ن  ال��ت��ي  املنا�سبة  ال��ربام��ج 
البلدية من زراعة واهتمام بالبيئة املدر�سية وغريها .

واأكد ال�سام�سي اإىل اأن زيارة بلدية احلمرية للمدار�ض 
واملدار�ض  البلدية  ب��ن  اجل��ه��ود  ت�سافر  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي 
تقدمها  اأن  املمكن  من  التي  اخل��دم��ات  خمتلف  لبحث 
خدمة  اإىل  ال��رام��ي��ة  ر�سالته  اإط���ار  يف  احلمرية  بلدية 
الربامج  ت��ل��ك  امل����دار�����ض يف ط��ل��ي��ع��ة  ل��ت��ك��ون  امل��ج��ت��م��ع 
حتر�ض  احل��م��ري��ة  ب��ل��دي��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت  والأه�������داف. 
من  امل��در���ض  اإدارات  م��ع  ال��دائ��م  ال��ت��وا���س��ل  على  �سنويا 
به  ال��ذي ت�سطلع  املهم  بدورها  البلدية  اإمي��ان  منطلق 
يف حتقيق اأهداف التنمية التي ت�سهدها دولة الإمارات 
التعليم و�سرورة  ك��اف��ة  ل�سيما  وامل��ي��ادي��ن  امل��ج��الت  يف 
وال�سهام  التعليمية  املراحل  كافة  يف  بالأبناء  الهتمام 
املتاحة  واخلدمات  الإمكانات  وفق  املجال  هذا  ب��دور يف 

التي تقدمها البلدية.

فقدان جواز �سفرت
ليديا   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
�سوريا   ، ال��ع��ج��اج  ج��م��ال 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )9461932( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/5419980

فقدان جواز �سفرت
راكي�ض   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ال���ه���ن���د   ، ������س�����ي�����ف�����ادا������ض 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )4154917( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

050/4196341

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����و / مم����دوح  ف���ق���د 
م�سر   ، م�سطفى  ع��ب��ده 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
  )12739840( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

050/3297307

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /�سعد  ال�سام 
باك�ستان   ، احل���ق  ا����س���ام 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )5408531( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

055/8101159

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل���دع���و /م��ل��ي��ت��ي بت 

�سرمان يو�سوب ، اندوني�سيا   

اجلن�سية - جواز �سفره رقم 

)5876397( من يجده 

عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/7838339
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اأخبـار الإمـارات
كهرباء دبي تدرب 197 طالبا وطالبة خلل �سيف 2017

•• دبي-وام:

لهذا  ال�سيفي  التدريبي  برناجمها  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  اختتمت 
العام بتدريب 197 من طاب وطالبات املدار�ض واجلامعات. ت�سمن 
على  الطاب  لتدريب  �سند  حقيبة  �سملت  تدريبية  دورات  الربنامج 
تنظيم  بجانب  العمل  ف��رق  وبناء  الهمم  اأ�سحاب  مع  التعامل  كيفية 
للهيئة  التابعة  وامل��ي��اه  الكهرباء  اإن��ت��اج  حمطات  اإىل  ميدانية  رح��ات 
حيث تعرف الطاب على التقنيات املختلفة التي يتم ا�ستخدامها يف 

اإنتاج الكهرباء وحتلية املياه.
الطاير  �سعيد حممد  �سعادة  قال   .. ال�سيفي  التدريب  برنامج  وحول 
الع�سو املنتدب الرئي�ض التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي اإن الهيئة 

الأجندة  لأه����داف  حتقيقا  الإم��ارات��ي��ة  امل��واه��ب  ودع���م  بتنمية  تلتزم 
مع  يتما�سى  ومبا  الوطنية  الكوادر  ق��درات  بتطوير  للدولة  الوطنية 
ا�سرتاتيجية الهيئة لإعداد اأبناء الوطن لتويل زمام القيادة يف قطاعي 

الطاقة واملياه. 
واأو�سح اأن الربنامج اأ�سهم يف اإك�ساب الطاب خربات ومهارات عملية 
يف  وتفيدهم  ال��درا���س��ي��ة  توجهاتهم  وت�سكل  درا���س��ت��ه��م  يف  ت�ساعدهم 

حياتهم الوظيفية امل�ستقبلية.
القدرات  املواطن ميتلك  ال�سباب  اأن  توؤمن  الهيئة  اأن  �سعادته  واأ�ساف 
املطلوبة التي متكنها من حتقيق روؤيتها وخططها الطموحة وامل�ساهمة 

يف حتويل دبي اإىل املدينة الأذكى والأكرث �سعادة يف العامل .
لفتا اإىل اأنها ت�سعى لكت�ساف املبدعن واملوهوبن وا�ستقطابهم �سمن 

ودعم  وخرباتهم  امل��واط��ن  ال�سباب  ق��درات  وت�سقل  الوظيفي  ك��ادره��ا 
مهارات البتكار والتميز لديهم لي�سهموا يف حتقيق روؤيتها وخططها 

الطموحة.
التي تعتمدها هيئة كهرباء ومياه  التوطن  اأن خطة  الطاير  واأو�سح 
دبي تت�سمن برامج طموحة لتدريب واإع��داد الإماراتين يف املجالت 
الهند�سية والفنية وتوفر العديد من املنح الدرا�سية للطلبة املواطنن 
ال��راغ��ب��ن ب���اإمت���ام درا���س��ت��ه��م يف خم��ت��ل��ف جم����الت ال��ط��اق��ة يف اإط���ار 
ا�سرتاتيجيتها التي تهدف اإىل توطن امل�ستويات الأوىل من الوظائف 

املهنية يف قطاعات واإدارات الهيئة. 
واأ�سار اإىل الهيئة قطعت �سوطا بعيدا يف جمال توطن الوظائف حيث 

بلغت ن�سبة التوطن يف الهيئة 85.26 يف املائة يف الإدارة العليا.

للرئي�ض  التنفيذي  النائب  الأك���رف  يو�سف  الدكتور  ق��ال  جانبه  م��ن 
توزيع  احل��ر���ض على  اإن���ه مت  الب�سرية  وامل����وارد  الأع��م��ال  دع��م  لقطاع 
يف  املختلفة  الأق�سام  على  ال�سيفي  التدريب  برنامج  خ��ال  الطاب 
مع  التفاعل  م��ن  لتمكينهم  درا���س��ت��ه��م  مب��ج��الت  ال�سلة  ذات  الهيئة 

احتياجات �سوق العمل.
واأو�سح اأن الربنامج �سكل فر�سة مهمة ل�سقل وتنمية مواهب الطاب 
املختلفة يف الهيئة ورفدهم ببع�ض املهارات الازمة للعمل بعد التخرج 
والإملام بطبيعة العمل اإ�سافة اإىل تنمية اجتاهاتهم ال�سلوكية الإيجابية 
الوظيفية  الأم��ان��ة  حلمل  يوؤهلهم  مب��ا  الأف�����س��ل  بال�سكل  وتوظيفها 
وخدمة وطنهم وجمتمعهم بكل اإخا�ض وتفان ومن ثم دفع م�سرية 

التقدم والزدهار يف الإمارة.

جامعة حمدان بن حممد الذكية ت�سارك يف ندوة دولية بكوريا اجلنوبية

»كليفلند كلينك اأبوظبي« ينجح يف ت�سخي�ش وعلج حالة نادرة من مر�ش عوز املتممة لدى مواطن اإماراتي

•• دبي-وام:

الندوة  يف  م�ساركتهم  الذكية  حممد  بن  حمدان  جامعة  يف  دار�سون  اختتم 
اأقيمت يف جامعة يون�سي  التي  اإدارة اخلدمات  الثامنة يف  البحثية الدولية 

بكوريا اجلنوبية.
وجاءت امل�ساركة - يف اأحد اأهم موؤمترات البحث العلمي يف العامل - �سمن 
الإعداد  الوطنية  الطاقات  لإع��داد  اجلامعة  تبذلها  التي  احلثيثة  امل�ساعي 
البتكار  ق��وام��ه��ا  رك��ائ��ز  اإىل  ا���س��ت��ن��ادا  امل�ستقبل  وب��ن��اء  ل�ست�سراف  الأم��ث��ل 

والتكنولوجيا واجلودة والبحث العلمي.
وقدم الدار�سون خال الندوة جمموعة من الأفكار الإبداعية التي متحورت 
حول ال�سبل املثلى لتطويع البتكار يف خدمة م�سرية التنمية والتطوير وذلك 
و�سط اإ�سادة وا�سعة من نخبة الأكادميين واخلرباء الدولين امل�ساركن يف 
بعنوان  حالة  درا�ستي  ا�ستعرا�ض  الدولية  الندوة  و�سهدت  الأعمال.  جدول 
“البتكار كا�سرتاتيجية فاعلة لتح�سن قيمة اخلدمات العامة” و”الثقافة 
من  النطاق”  وتطوير  املفاهيم  و�سع  اخل��دم��ات:  منظور  م��ن  البتكارية 
اإع����داد دار���س��ي اجل��ام��ع��ة ممثلن ب��ك��ل م��ن حم��م��د اخل��زرج��ي م��ن حكومة 

اأبوظبي واأحمد احلكيم من موؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف وذلك يف �سوء 
اإطار  يف  ملمو�سة  اإجن��ازات  اإىل  املبتكرة  الأفكار  حتويل  يف  جتربتهما  جناح 

العمل احلكومي يف الدولة.
اأن  الذكية  حممد  بن  حمدان  جامعة  رئي�ض  العور  من�سور  الدكتور  وق��ال 
احل�سور القوي يف املحافل الدولية يندرج يف مقدمة الأولويات ال�سرتاتيجية 
للجامعة التي ل تاألو جهدا يف ت�سدير اأف�سل اخلربات والتجارب واملمار�سات 

يف البحث العلمي والبتكار واملعرفة واجلودة والتعليم الذكي.
واأ�ساف اأن الثقة الدولية املتزايدة يف اجلامعة جاءت نتاج التزامنا امل�ستمر 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان بن حممد  �سمو  توجيهات  وفق  بالعمل 
باعتباره  العلمي  البحث  تعزيز  للجامعة يف  الأعلى  الرئي�ض  دبي  ويل عهد 
من “اأهم مقومات الدول الرائدة” وا�سعن ن�سب اأعيننا توطن وتوظيف 
مبتكرة  تعليمية  اأ�ساليب  تطوير  يف  العلمي  والبحث  الذكية  التكنولوجيا 

تدعم م�سار اإعادة هند�سة م�ستقبل التعليم يف العامل العربي.
اإع��داد بناة وطن  وقال م�ستمرون قدما يف ترجمة ر�سالتنا املتمحورة حول 
الرثوة  ليكونوا  والبتكار  بالعلم  م�سلحن  معرفة  ور�سل  م�ستقبل  وق��ادة 
اإليها دولة الإم��ارات.. لن�سبق جامعات العامل بفارق  احلقيقية التي ت�سبو 

. 10X  ع�سر �سنوات ولنكون نواة حقيقية داعمة ملبادرة
كوريا  الدولية يف  الندوة  املطروحة خال  الإبداعية  الأفكار  ان  اىل  واأ�سار 
اجلنوبية خري دليل على امل�ستوى الريادي الذي و�سل اإليه دار�سونا والذين 
يقدمون اأمثلة م�سرفة يف التميز البحثي والعلمي والأكادميي ما يرفع ثقتنا 
املتاحقة  الإجن��ازات  ان  موؤكدا  والنماء  النه�سة  ل��واء  بقدرتهم على حمل 
للطاقات  واحلا�سنة  املتفردة  الدرا�سية  بيئتنا  تعزيز  اإىل  تدفعنا  لدار�سينا 
ال�سبابية الواعدة مع توفري اأدوات النجاح لإعدادهم بال�سكل الأمثل لتويل 

زمام املبادرة والقيادة يف مواجهة التحديات وا�ست�سراف امل�ستقبل.
يف  الثامنة  ال��دول��ي��ة  البحثية  “الندوة  يف  الناجحة  امل�����س��ارك��ة  اإن  وا���س��اف 
حافا  �سجا  متتلك  التي  جامعتنا  على  بجديدة  اخلدمات” لي�ست  اإدارة 
بالتميز يف متثيل دولة الإمارات خري متثيل يف املحافل العلمية والأكادميية 

والبحثية العاملية.
املائم  امل��ن��اخ  تهيئة  ت��وا���س��ل  ال��ذك��ي��ة  ب��ن حممد  اأن جامعة ح��م��دان  ي��ذك��ر 
لتحفيز البحث العلمي عرب تنظيم حلقات بحثية اأ�سبوعية موجهة لتعزيز 
قدرات  وتطوير  واخلريجن  والدار�سن  التدري�سية  للهيئة  العلمي  النتاج 

بحثية ومعرفية م�ستدامة ومبتكرة تدفع م�سار التنمية ال�ساملة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

بداأ الأطباء يف م�ست�سفى »كليفاند كلينك 
اأب��وظ��ب��ي«، اأح���د م��راف��ق ال��رع��اي��ة ال�سحية 
ل�����س��رك��ة مبادلة  ال��ت��اب��ع��ة  امل�����س��ت��وى  ع��امل��ي��ة 
ملر�ض  نادرة  بعاج حالة  »مبادلة«،  للتنمية 
عوز املتممة بعد اأن جنحوا بت�سخي�سها لدى 

مري�ض اإماراتي. 
اب���راه���ي���م يعقوب  امل���دع���و  امل���ري�������ض  وك�����ان 
ابراهيم اآل علي والبالغ من العمر 27 عاماً 
وراثية،  ع�سبية  وع��ائ��ي��ة  وذم���ة  م��ن  ي��ع��اين 
وه���ي ع���ب���ارة ع���ن م��ر���ض وراث�����ي خ��ط��ري يف 
الدم ُيعتقد اأنه ي�سيب واحداً فقط من كل 
ومزمناً  حاداً  اأملاً  ويكابد  �سخ�ض،  األف   50
اليدين  ان��ت��ف��اخ  اىل  ب���الإ����س���اف���ة  ب��ط��ن��ه  يف 
والرجلن على مدى 5 �سنوات جلاأ خالها 
لطلب امل�ساعدة الطبية من عدة م�ست�سفيات 
التخ�س�سات  اإىل معهد  اإحالته  تتم  اأن  قبل 
كليفاند  م�ست�سفى  يف  ال��دق��ي��ق��ة  الطبية 

كلينك اأبوظبي.  
واأكد الدكتور حممد اأبو زعكوك، ا�ست�ساري 
م�ست�سفى  يف  وامل��ن��اع��ة  احل�سا�سية  اأم��را���ض 
عالج  ال����ذي  اأب��وظ��ب��ي«  كلينك  »ك��ل��ي��ف��ان��د 
احلالة اأن اإبراهيم هو اأول مواطن اإماراتي 
يتم ت�سخي�ض هذه احلالة النادرة من نق�ض 
مو�سحاً:  وق��ال  امل�ست�سفى،  يف  لديه  املناعة 
»ت�سري الإح�سائيات اإىل اأن الوذمة الوعائية 
الع�سبية الوراثية ت�سيب �سخ�ض واحد من 
بن ما يرتاوح بن 10 اآلف اإىل 150 األف 
ن��وع��ان من  ال���ع���امل. وه��ن��اك  �سخ�ض ح���ول 
النوع  الوراثية،  الع�سبية  الوعائية  الوذمة 
الأول هو الأكرث انت�ساراً وي�سيب 85-80 
يف املائة من املر�سى، فيما تبلغ ن�سبة النوع 
الثاين 15-20 يف املائة. وحالة اإبراهيم هي 
من النوع الثاين النادر الذي ي�سبب اأعرا�ساً 

واأماكن  واحل��ن��ج��رة  ال��وج��ه  ان��ت��ف��اخ يف  مثل 
اأخرى اإىل جانب اأمل حاد وغازات يف البطن، 
لكن ي�ستطيع املر�سى امل�سابون به اأن ينعموا 
اأطول وخالية من الأعرا�ض يف حال  بحياة 

خ�سعوا للعاج املنا�سب«.
املري�ض  جلاأ  زعكوك:  اأب��و  الدكتور  واأ�ساف 
يف ال�سابق اإىل عدة م�ست�سفيات وخ�سع لعدد 
الفحو�ض  واأح��ي��ان��اً  املعقدة،  الفحو�ض  م��ن 
اجلراحي،  ال��ت��دخ��ل  تتطلب  ال��ت��ي  الطبية 
ولكنها مل تفد جميعها يف ت�سخي�ض حالته. 
و�سل  م��وؤخ��راً،  املر�ض  بنوبة  اإ�سابته  وعند 
كليفاند  م�ست�سفى  يف  ال��ط��وارئ  ق�سم  اإىل 
ك��ل��ي��ن��ك اأب���وظ���ب���ي وه����و ي���ع���اين م���ن اأمل يف 
البطن، فاأجرينا له فحو�ض كثرية لتقييم 
مر�سه  بت�سخي�ض  وجنحنا  املناعية  حالته 

وبا�سرنا بعد ذلك بالعاج املنا�سب.
ملرتن  ال����دواء  اأخ���ذ  ال��ع��اج  ت�سمنت خطة 
ف��ق��ط ب���ال���ي���وم، ل��ك��ن اآث����اره����ا ك���ان���ت كبرية 
بالرعاية  اأ�ساد  ال��ذي  ابراهيم  اإىل  بالن�سبة 
م�ست�سفى  يف  عليها  ح�����س��ل  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 
ك��ل��ي��ف��ان��د ك��ل��ي��ن��ك اأب���وظ���ب���ي، واأع������رب عن 
له  اأع���ادوا  الذين  لاأطباء  وامتنانه  �سكره 
ل�سنوات  عانيت  واأ�ساف:  الطبيعية،  حياته 
وكانت  ال��ب��ط��ن  يف  ���س��دي��د  اأمل  ن���وب���ات  م���ن 
كنت  املا�سي،  ال��ع��ام  يف  ج���داً.  �سعبة  حياتي 
اأ�سبوعياً  م���رات  اأرب���ع  ال��ط��وارئ  ق�سم  اأزور 
وبداأت اأفقد الأمل بالتح�سن. وعندما جئت 
اأبوظبي  كلينك  »كليفاند  م�ست�سفى  اإىل 
اأ�سدق  مل  ح��ال��ت��ي  بت�سخي�ض  واأخ�����ربوين 
ب��داأت العاج حتى بداأت  اأن  الأم��ر. لكن ما 

الأعرا�ض  تخل�ست من  اإذ  بالتح�سن،  اأ�سعر 
الآن  واأن��ا  ب�سكل طبيعي  اأعي�ض حياتي  وبت 

بحالة �سحية جيدة. 
ي�سلط هذا الإجناز ال�سوء على اأهمية نهج 
م�ست�سفى  يعتمده  الذي  التخ�س�سات  تعدد 
ك��ل��ي��ف��ان��د ك��ل��ي��ن��ك اأب��وظ��ب��ي وال�����ذي يقوم 
جمموعة  من  متنوعة  خ��ربات  توفري  على 
تخ�س�سات ملعاجلة احلالت املعقدة، اإذ يوفر 
ت�سعة  الدقيقة  الطبية  التخ�س�سات  معهد 
لإجراء  بتجهيزات  م���زود  وه��و  تخ�س�سات 
ف��ح��و���ض خم��ت��ربي��ة م��ت��ط��ورة ت��ل��ب��ي طيف 
وا�سع من الحتياجات الطبية، مبا يف ذلك 

ال�سطرابات املناعية. 
الوطيدة  للعاقات  ك��ان  ذل��ك،  اإىل  اإ���س��اف��ة 
كلينك  »كليفاند  م�ست�سفى  ت��رب��ط  ال��ت��ي 

اأبوظبي« مبوؤ�س�سات طبية عاملية رائدة، مثل 
كليفاند كلينك يف الوليات املتحدة وغريه 
من امل�ست�سفيات الأخرى، دوراً مهماً يف جناح 

اأطبائه يف ت�سخي�ض هذه احلالة املر�سية. 
كلينك  كليفاند  م�ست�سفى  وي��ط��ّب��ق  ه���ذا 
اأب��وظ��ب��ي من���وذج ال��رع��اي��ة ال���ذي ي��رك��ز على 
املري�ض ويعتمد على اإدارة طاقم من الأطباء 
اخلرباء يف جمالتهم، وهذا ما يوفر فر�سة 
املتطورة  ال���رع���اي���ة  وت���ق���دمي  ل��ل��ت�����س��خ��ي�����ض 
ل��ل��م��ر���س��ى ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون م���ن اأم���را����ض 
املتخ�س�ض  امل�ست�سفى  ه��ذا  وي�ساهم  ن���ادرة. 
العاملي امل�ستوى يف تلبية احتياجات الرعاية 
ال�سحية املتزايدة يف املنطقة ويلتزم بتقدمي 
اأعلى م�ستويات الرعاية ال�سحية التي تقوم 

على اجلودة والتميز و�سامة املر�سى. 

توحيد النظام التعليمي خطوة 
نوعية للرتقاء بالتعليم

•• اأبوظبي-وام: 

اتخذته  ال��ذي  ال��ق��رار احلكيم اجلديد  ان  ال�ساعة  اأخ��ب��ار  ن�سرة  اأك��دت 
النظام  بتوحيد  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الر�سيدة  القيادة 
التعليمي على م�ستوى الدولة لي�ض بالقرار امل�ستغرب فهو على اأهميته 
من  حت�سى  ل  قائمة  اإىل  ت�ساف  ري��ادي��ة  تطويرية  خ��ط��وة  ال��ك��ب��رية 
التي تطلقها قيادتنا  املتفّردة  التنموية  القرارات احلكيمة واخلطوات 
احلكمة  يف  ي��دّر���ض  من��وذج  اأنها  على  ي��وم  بعد  يوماً  مربهنًة  الر�سيدة 

ونفاذ الب�سرية والرباعة يف ا�ست�سراف امل�ستقبل و�سناعته.
لارتقاء  نوعية  خ��ط��وة   “ ب��ع��ن��وان  افتتاحيتها  يف  الن�سرة  واأ���س��اف��ت 
بالتعليم” انه بناًء على توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
على  التعليمية  الأنظمة  بتوحيد  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل 
م�ستوى الدولة مبا يلبي متطلبات التنمية ال�ساملة ويحقق الأهداف 
را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  العليا ومبتابعة من  الوطنية 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه  الدولة رئي�ض جمل�ض  نائب رئي�ض  اآل مكتوم 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اهلل وبدعم من �ساحب 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ها هو العام الدرا�سي 
اجلديد 2017-2018 ينطلق يف دولة الإمارات انطاقة ا�ستثنائية 
توحيد  للتعليم  اأبوظبي  وجمل�ض  والتعليم  الرتبية  وزارة  اإع��ان  مع 
النظام التعليمي على م�ستوى الدولة �سمن خطط عملهما لارتقاء 
الوطنية وحتقيق  الأجندة  يلبي متطلبات  به مبا  والنهو�ض  بالتعليم 
رفيع  تعليمي  ن��ظ��ام  تطوير  على  بالرتكيز   2021 الإم�����ارات  روؤي���ة 

امل�ستوى.
واأكدت الن�سرة ال�سادرة ام�ض عن مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث 
�سائر  من  وثناء  ترحيباً  لق��ت  التي  اخلطوة  ه��ذه  ان  الإ�سرتاتيجية 
مهمة  ث��واب��ت  لرت�ّسخ  ج��اءت  ال��دول��ة  يف  التعليمية  املنظومة  مكونات 
كل خطوة تطويرية مماثلة  الإماراتي مع  امل�سهد  تاأكيدها يف  يتجدد 
كافة  الأدوات  توفري  على  الر�سيدة  القيادة  اإ���س��رار  اأوًل  اأب��رزه��ا:  لعل 
ي�سكل  حيث  الأف�سل  امل�ستقبل  نحو  و�سعبها  بالإمارات  قدماً  للم�سي 
وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  عجلة  دف��ع  يف  الأ���س��ا���ض  حجر  التعليم 
ا�ستكمال  على  ال��ق��ادرة  الب�سرية  للكوادر  الأ�سا�سي  ال��راف��د  باعتباره 
م�سرية البناء والتنمية على مر الأجيال املتعاقبة و�سمن هذا الإطار 
دولة  اأن  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  تاأكيد �ساحب  جاء 
من  الكثري  حققت  كافة  التعليمية  وموؤ�س�ساتها  بفعالياتها  الإم���ارات 
املرحلة  واأن  العام  التعليم  املا�سية يف جمال  الأع��وام  املكت�سبات خال 
املقبلة تتطلب البناء على هذه املكت�سبات �سمن اإطار موحد ا�ستعداداً 
نظاماً  تتطلب  كما  الدولة  يف  ال�ساملة  التنمية  من  املقبلة  للمرحلة 
�سمن  العليا،  الوطنية  الأه���داف  حتقيق  على  ق���ادراً  م��وح��داً  تعليمياً 
كما جاء  اهلل..  الدولة حفظه  رئي�ض  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  روؤي��ة 
يف ال�سياق ذاته تاأكيد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
وفقاً خلطط  الدولة  التعليم يف  تعزيز وتطوير  تتم عملية  اأن  اأهمية 

ا�سرتاتيجية �ساملة ليكون بوابة دخولها اإىل امل�ستقبل.
توحيد  مبادرة  تر�سخها  التي  الثانية  النقطة  ان  اىل  الن�سرة  واأ�سارت 
الر�سيدة  قيادتنا  توليه  ال���ذي  العظيم  اله��ت��م��ام  التعليمي  ال��ن��ظ��ام 
للتعليم منذ تاأ�سي�ض الدولة اإمياناً منها باأن ال�ستثمار يف الإن�سان هو 
خري ا�ستثمار من اأجل الوطن وهو ما اأ�سار اإليه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
بقيادة �ساحب  الإم��ارات  “دولة  اأن  بتاأكيده  نهيان  اآل  زايد  حممد بن 
ال�سمو رئي�ض الدولة حفظه اهلل ومبتابعة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم رعاه اهلل ما�سية يف دعم العملية التعليمية لتنطلق 
ع��ل��ى حتقيق ق�س�ض  ق����ادرة  ب��اأج��ي��ال ملهمة وط��م��وح��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ن��ح��و 
اأعلنت  التي  املباركة  احل�سارية  النه�سة  م�سرية  يف  جديدة  جناحات 
الدولة عنها منذ قيام الحتاد على يد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان، طيب اهلل ثراه”.
توحيد  خطوة  تر�سخها  التي  الثالثة  امل�ساألة  ان  اىل  الن�سرة  ولفتت 
العمل  اأ�سا�ض  و�ستبقى  كانت  الواحد  الفريق  روح  اأن  التعليمي  النظام 
الوطني يف دولة الإم��ارات منذ ن�ساأتها. كيف ل؟ واإن كانت الدولة قد 
املوؤ�س�سون  الآب��اء  امتلكه  نتيجة فكر وح��دوي عبقري  بالأ�سا�ض  قامت 
مدركن باكراً اأن العمل اجلماعي املوحد امل�ستند اإىل الروؤى املدرو�سة 
ال��ت��ح��دي��ات، ويف هذا  ال��ن��ج��اح وجت���اوز  ه��و �سمان  املخل�سة  واجل��ه��ود 
الإطار جاء تاأكيد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم اأن 
لأن التنمية واحدة واملكت�سبات  الواحد؛  الفريق  بروح  يعمل  “اجلميع 

واحدة والروؤية موحدة حتت قيادة رئي�ض الدولة حفظه اهلل”.
النظام  توحيد  ان  افتتاحيتها  خ��ت��ام  يف  ال�ساعة  اخ��ب��ار  ن�سرة  واأك���دت 
التعليمي على م�ستوى الدولة وما �سيوازيه من تعميم منوذج “املدر�سة 
مبناهجها  للتعليم  رائ��د  من��وذج  تقدمي  اإىل  تهدف  الإماراتية” التي 
ومهارات طابها وم�ساراتها واأ�ساليب تقوميها هو من دون �سك بداية 
نقلة تاريخية ونوعية يف قطاع التعليم الإماراتي على نحو �سيمّكن هذا 
القطاع من الرتقاء باأبنائنا اإىل قمم اأرقى املدارك واأ�سمى القيم واأي�ساً 

الرتقاء بدولتنا احلبيبة اإىل املراكز الأوىل عاملياً بكل ثقة وجهوزية.

اأخبار ال�صاعة :

اأبوظبي للتعليم يدرب 15 األف معلم واإداري �سمن اأ�سبوع التنمية املهنية
•• اأبوظبي-وام:

بح�سور  اأبوظبي  يف  املدر�سية  القيادات  ملتقى  للتعليم  اأبوظبي  جمل�ض  نظم 
الدكتور  ومعايل  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�سن  معايل 
علي را�سد النعيمي مدير عام جمل�ض اأبوظبي للتعليم وقيادات املجل�ض و258 

من مدراء مدار�ض اأبوظبي و28 مدير جمموعة مدر�سية.
جاء ذلك على هام�ض بدء فعاليات اأ�سبوع التنمية املهنية للمعلمن الذي يعقد 
يف الفرتة من 5 وحتى 7 �سبتمرب 2017 وي�ستهدف اأكرث من 15 الف معلم 

ومدير مدر�سة من خمتلف مدار�ض الإمارة.
ال��دك��ت��ور علي النعيمي وق��ي��ادات من  وق���دم م��ع��ايل ح�سن احل��م��ادي وم��ع��ايل 
التعليمة  للمنظومة  واف��ي��ا  �سرحا  امللتقى«  »خ��ال  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ض 
الوطنية املوحدة وما �سينتج عنها من حت�سن يف املخرجات التعليمية مبا يعود 
�سي�سهدها  التي  التغيريات  جميع  اأن  موؤكدين  الطلبة..  اأبنائنا  على  بالنفع 

امليدان الرتبوي يف �سالح العملية التعليمية والعاملن بها.
تتخذ  ال��وزارة  يف  التعليمية  املنظومة  اأن  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  وق��ال معايل 

اأن  اإىل  م�سريا  للتعليم..  اأبوظبي  جمل�ض  يف  التعليمية  املنظومة  توجه  نف�ض 
التكامل بن املنظومتن نتج عنه منوذج املدر�سة الإماراتية التي �سيتم تطبيقه 
اأ�سبوع  اأن  للتعليم  اأبوظبي  جمل�ض  اأك��د  جانبه  من  الدولة.  مدار�ض  جميع  يف 
التنمية املهنية ي�ستهدف جميع املعلمن ومدراء املدار�ض يف الإمارة ويهدف اإىل 
توفري التدريب والدعم الازمن من اأجل تقدمي اأف�سل اخلدمات التعليمية 
للطلبة ودعم جهود تطوير العملية التعليمية وتعزيز م�ستوى اإجنازات الطلبة 
الإداري���ة  بالهيئات  العاملن  وخ���ربات  م��ه��ارات  تنمية  خ��ال  م��ن  وحت�سيلهم 

والتدري�سية.
املو�سوعات  م��ن  ع��دد  على  ال�سوء  ال��ع��ام  ه��ذا  املهنية  التنمية  اأ�سبوع  وي�سلط 
تت�سمن مدى جاهزية املدار�ض وحتديد الروؤية والر�سالة والأهداف اخلا�سة 
بكل مدر�سة مع الرتكيز على خطط حت�سن املدار�ض ومراجعة اإجنازات العام 
لتعزيز  ال��ازم��ة  التطويرية  اخلطط  و�سع  اإىل  بالإ�سافة  املا�سي  ال��درا���س��ي 
واملناهج  امل�ستجدات  ا�ستعرا�ض  على  املعلمن  تدريب  برامج  ورك��ز  الجن��ازات. 
املوحدة مع وزارة الرتبية والتعليم بعد عملية املواءمة التي اأعلن عنها موؤخرا 
لكافة  التدريبية  وال�����دورات  العمل  ور����ض  ت��ق��دمي  مهمة  ال����وزارة  ت��ول��ت  حيث 

خمتلف  من  التدري�سية  الهيئات  وروؤ���س��اء  التعليمية  اجل��ودة  تطوير  م�سوؤويل 
عن  وا�سحة  معلومات  التدريبية  الربامج  وتت�سمنت  اأبوظبي.  اإم��ارة  مدار�ض 
منوذج املدر�سة الإماراتية واأثره فيما يتعلق بتدري�ض املواد الدرا�سية ومنها مواد 
واملو�سيقى  والفنون  الجتماعية  والدرا�سات  الإجنليزية  واللغة  العربية  اللغة 
امل�سار   « والكيمياء  والفيزياء  الأحياء  فروعها  مبختلف  والعلوم  والريا�سيات 
البدنية.  والرتبية  والبتكار  والتكنولوجيا  والت�سميم   « املتقدم  وامل�سار  العام 
خا�سة  تدريبية  دورات  املهنية  التنمية  اأ�سبوع  من  الأول  اليوم  خال  وعقدت 
القائمن  والبنات  البنن  الثالثة يف مدار�ض  ملعلمي واخت�سا�سي مواد احللقة 
بالن�سبة ملدار�ض  م��ه��ارات احل��ي��اة«   « الأع��م��ال« وم��ادة  »اإدارة  م��ادة  على تدري�ض 
�سارك عدد من  البنات فيما  بالن�سبة ملدار�ض  ال�سحية«  العلوم   « البنن ومادة 
الرتبية  وزارة  م�سوؤويل  �سمت  جممعة  ل��ق��اءات  يف  والرتبوين  الأخ�سائين 
واملبادرات  الأه���داف  وا�ستعرا�ض  ملناق�سة  للتعليم  اأبوظبي  وجمل�ض  والتعليم 
اخل��ا���س��ة ب��ال��ع��ام ال��درا���س��ي اجل��دي��د ول���س��ت��ع��دادات اجل��اري��ة م��ن قبل الهيئات 

التدري�سية والإدارية ل�ستقبال الطلبة و�سمان بداية �سل�سة.
ملعلمي  للتعليم عدة دورات تدريبية  اأبوظبي  املناهج مبجل�ض  اإدارة  كما نظمت 

باللغة  تدري�سها  يتم  ال��ت��ي  امل���واد  ومعلمي  الأوىل  واحل��ل��ق��ة  الأط��ف��ال  ري��ا���ض 
التعليمية  اجل��ودة  تطوير  وم�سوؤويل  التدري�سية  الهيئات  وروؤ�ساء  الإجنليزية 
لتدري�ض مادة »علوم الأر�ض« بالإ�سافة اإىل تنظيم دورة تدريبية يف مادة علوم 
الأر�ض خا�سة بال�سف الثاين ع�سر مل�سوؤويل تطوير اجلودة التعليمية ومن�سقي 
والتعليم  الرتبية  وزارة  م�سوؤويل  قيام  التدريبات  وت�سمنت  امل���ادة.  ومعلمي 
يف  التدري�سية  الهيئات  وروؤ���س��اء  التعليمية  اجل��ودة  تطوير  م�سوؤويل  بتدريب 

مدار�ض اأبوظبي على املواد اخلا�سة بنموذج املدر�سة الإماراتية.
55 مدر�سة  ب�  اأبوظبي للتعليم تدريب للعاملن  اأخر نظم جمل�ض  من جانب 
يف مدينة العن �ستخ�سع للتقييم �سمن برنامج »ارتقاء« لتقييم اأداء املدار�ض« 
تدريب  ت��وف��ري  �سيتم  ك��م��ا   .2018-2017 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  خ���ال  وذل���ك 
�سيخ�سعون  حيث  اأبوظبي  مدار�ض  يف  التعلم  م�سادر  لأخ�سائين  متخ�س�ض 
عقب ذلك لختبار حتديد م�ستوى فيمهارات »اللغة الإجنليزية«. جدير بالذكر 
اأنه من املقرر اأن يتم عقد لقاءات مع الهيئات الإدارية ومن�سقي اأمن و�سامة 
باملهام  يتعلق  فيما  امل�ستجدات  واأح���دث  باآخر  لتعريفهم  باملدار�ض  احل��اف��ات 

وامل�سئوليات يف اإطار مبادرة توحيد النظام التعليمي على م�ستوى الدولة.
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اأخبـار الإمـارات
»الرقابة الغذائية« ينظم ندوة توعوية ملوظفيه حول ال�سيا�سات الزراعية

•• اأبوظبي-وام:

ن��ظ��م ج��ه��از اأب��وظ��ب��ي ل��ل��رق��اب��ة ال��غ��ذائ��ي��ة ن���دوة ت��وع��وي��ة ملوظفيه حول 
ا�ستنادا  والنباتي  احليواين  ب�سقيها  بها  للتعريف  الزراعية  ال�سيا�سات 
لأهداف خطة اإمارة اأبوظبي 2016-2020 يف �سمان �سامة الغذاء 

وحتقيق اأمن غذائي وقطاع زراعي م�ستدام .
واأكد املتحدثون يف الندوة - التي ح�سرتها �سعادة موزة املهريي املديرة 
التنفيذية لقطاع ال�سيا�سات والأنظمة - اأهمية تطوير ون�سر ال�سيا�سات 
املوؤ�س�سة  وهوية  لفكر  وانعكا�سا  العمل  وقيم  اجلهاز  لر�سالة  حتقيقا 
و�سخ�سيتها املعلنة من خال امتاك الو�سيلة التي متكن اجلهاز من 
الفعالة  ال�سراكات  وبناء  واأه��داف��ه  مهامه  واإجن��از  مب�سوؤولياته  القيام 

بالقطاع  الرت��ق��اء  يف  النوعية  النقلة  لإح���داث  املجتمعية  الثقة  ونيل 
ال���زراع���ي ب�سقيه ال��ن��ب��ات��ي واحل���ي���واين وحت��ق��ي��ق ا���س��ت��دام��ت��ه م��ن خال 
م�ستقرة  رقابية  واأنظمة  ت�سريعية  منظومة  وبناء  ال�سيا�سات  تطوير 
املراعاة  ع��ن  ف�سا  الت�سريعات  تلك  تطبيق  اأث��ر  ومراجعة  ومتكاملة 
ال�سركاء  والبيئية وم�ساورة  والقت�سادية  للجوانب الجتماعية  التامة 

والتوافق مع الإطار الت�سريعي ال�سائد.
كما اأكد املتحدثون اأن عملية الإعداد لل�سيا�سات تعتمد على مرجعيات 
حتليل  على  وت�ستند  مت�سل�سلة  مراحل  ع��دة  عرب  وتتم  علمية  واأ�س�ض 
الو�سع الراهن وحتديد اأوجه الق�سور التي حتتاج ملعاجلات اإ�سافة اإىل 
ال�ستعانة بالأدوات التحليلية كالتحليل الرباعي لتحديد نقاط القوة 
من  وال���س��ت��ف��ادة  املعيارية  وامل��ق��ارن��ات  والتحديات  وال��ف��ر���ض  وال�سعف 

جتارب الدول التي متثل اأف�سل املمار�سات العاملية وتلك ت�سابه ظروف 
الإمارة.

ت�ستمل  وغذائية  زراعية  �سيا�سات  و�سياغة  اإع��داد  على  اجلهاز  ويعمل 
الإيجابي املطلوب ومب��ا ي�سهم يف  التغيري  الأه���داف لإح��داث  ع��دد من 
بالإمارة  النباتي  الزراعي  لاإنتاج  جديدة  اأ�ساليب  وا�ستك�ساف  حت�سن 
الزراعي كما وكيفا وحت�سن وزيادة  وخمرجات كتح�سن وزيادة الإنتاج 
لزيادة  املنتجات  ت�سويق  وو�سائل  اآليات  وتقوية  وتعديل  املزارعن  دخل 
املحلي  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  ب���الإم���ارة يف  ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع  ن�سبة م�ساهمة 

لاإمارة.
بتطوير  ا�ستثنائيا  اهتماما  الغذائية  للرقابة  ابوظبي  ج��ه��از  وي���ويل 
الرثوة احليوانية يف جمالت �سحة احليوان وتطوير الإنتاج دون زيادة 

غري م�ستدامة يف اأعداد احليوانات والنهو�ض بالإنتاج باملزارع التقليدية 
امل��وروث الجتماعي املحلي ورافد مهم  اأحد معامل  والعزب والذي يعد 
حتديث  اجلهاز  �سيا�سات  ت�ستهدف  ولذلك  الغذائي  الأم��ن  رواف��د  من 
منط الإنتاج التقليدي �سعيا لزيادة الإنتاج والتح�سن النوعي للمنتجات 
وتطوير قنوات الت�سويق ملا متثله ال�سيا�سات من �سياقات نظامية توؤطر 

توجهات الرتقاء بالإنتاج �سواء التقليدي اأو احلديث.
احليوانية  ال��رثوة  تنمية  حتديات  ملواجهة  كذلك  �سيا�ساته  ت�سعى  كما 
الغازية  الوافدة  والأوبئة  امل�ستوطنة  احليوانية  الأمرا�ض  الناجمة عن 
بق�سايا  الرتقاء  عن  ف�سا  الأم��را���ض  عن  بالإباغ  اللتزام  بت�سجيع 
الأدوي���ة  ا�ستخدامات  و�سبط  التح�سن  وخ��دم��ات  البيطري  ال��ع��اج 

البيطرية وتوفر الكادر البيطري.

القافلة الوردية تدعو موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ش للم�ساركة يف »يوم �سحة الثدي«
•• ال�صارقة-الفجر:

اإحدى  ال��وردي��ة«،  »القافلة  اأعلنت 
مبادرات »جمعية اأ�سدقاء مر�سى 
ع��ن النتهاء  ال�����س��رط��ان« م��وؤخ��راً 
من التح�سريات لإطاق ن�ساطها 
الثدي«،  ���س��ح��ة  »ي����وم  ال���ت���وع���وي 
اأكتوبر  الذي �ستعقده طوال �سهر 
العاملي  »ال�����س��ه��ر  مبنا�سبة  امل��ق��ب��ل 

للتوعية ب�سرطان الثدي«.
ومي���ك���ن جل��م��ي��ع امل���وؤ����س�������س���ات من 
حجز  واخل��ا���ض  ال��ع��ام  القطاعن 
الوردية  القافلة  مع  موعد خا�ض 
الثدي«،  »يوم �سحة  للم�ساركة يف 
والتوعية  ال���ف���ح���و����ض  وت����وف����ري 
مبر�ض  ك��اف��ة  ملوظفيها  ال��ازم��ة 
�سرطان الثدي، حيث يعقد الكادر 
جمموعة  للقافلة  التابع  الطبي 
م�����ن اجل����ل���������س����ات وامل����ح����ا�����س����رات 
الهادفة اإىل ن�سر الوعي بن اأكرب 
بهدف  املوظفن،  من  ممكن  ع��دد 
على  وق��درات��ه��م  معارفهم  تعزيز 

باإطاقها  املوؤ�س�سات  ترغب  التي 
لدعم  وتقدميها  التربعات  جلمع 
امل��ن��ا���س��ب ملر�سى  ال���ع���اج  ت���وف���ري 

�سرطان الثدي. 
وتت�سمن باقة خدمات »يوم �سحة 
للعناية  وجل�سات  ق�سائم  الثدي«، 
منتجع  ت���ق���دمي  م����ن  ب����الأظ����اف����ر 
ال�سحي،  وي�����س��ت«  »ن���اي���ن  ون�����ادي 
متنوعة  جمموعة  اإىل  بالإ�سافة 
والأ�ساور  كالقبعات  الب�سائع،  من 
التي  والإك�������س�������س���وارات، وغ���ريه���ا، 
�ستكون متاحة للبيع املبا�سر والتي 
بالكامل  ع���وائ���ده���ا  ���س��ت��خ�����س�����ض 
�سرطان  م��ك��اف��ح��ة  ق�����س��ي��ة  ل��دع��م 

الثدي.
وك���ان���ت ال��ق��اف��ل��ة ال���وردي���ة قدمت 
الفحو�سات املجانية للك�سف املبكر 
عن �سرطان الثدي لنحو 7500 
الدولة،  اأرج���اء  جميع  يف  �سخ�ض 
ال�سابعة  فر�سانها  م�سرية  خ��ال 
اأي����ام يف �سهر   10 ا���س��ت��م��رت  ال��ت��ي 

مار�ض املا�سي.

الفيزيولوجية  التغريات  اكت�ساف 
التي تطراأ على اجل�سد، وحتديداً 
اإجراء  خ��ال  من  الثدي،  منطقة 

الفح�ض الذاتي.
تقدمي  الأعمال  ج��دول  ويت�سمن 
ال�سريرية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ف��ح��و���س��ات 
لنحو 50 �سخ�ساً يومياً، ُيجريها 
ف���ري���ق م��ت��خ�����س�����ض م���ن الأط���ب���اء 
بجميع  امل��ج��ه��زي��ن  وامل���م���ر����س���ات 
الأجهزة واملعدات الطبية الازمة 

لإجراء هذه الفحو�سات.
وت�سم قائمة املتحدثن وامل�ساركن 
يف الن�ساط التوعوي جمموعة من 
املتخ�س�سن يف هذا املجال، منهم: 
وال����دك����ت����ورة خلود  ك���ي���ل���ي،  اإل������ن 
جمموعة  اإىل  بالإ�سافة  بجبوج، 
م��ن اخل����رباء م��ن ���س��رك��ة ذا كلن 
ليف  وموؤ�س�سة  كومباين،  ليفينغ 

ورك�ض فاوندي�سن.
الدكتورة  ق��ال��ت  ال�����س��اأن،  ه��ذا  ويف 
العام  امل����دي����ر  امل���ا����س���ي،  ���س��و���س��ن 
جلمعية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان 

اأ�سا�سي  ب�سكل  ن��ه��دف  واأ���س��اف��ت: 
م����ن خ�����ال ه�����ذه احل���م���ل���ة التي 
اإىل  �سهر كامل  ت�ستمر على مدار 
اأك��رب عدد ممكن  ن�سر الوعي بن 
م���ن الأف�������راد يف دول�����ة الإم������ارات 
الوقت  ف��ف��ي  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
الكثري  ل���دى  ي��ت��وف��ر  ال���راه���ن، ل 
الكايف  ال���وع���ي  الأ����س���خ���ا����ض  م���ن 
باأ�سباب �سرطان الثدي، واأعرا�سه، 
وبالتايل، ُيعترب الك�سف املبكر عن 
�سرطان الثدي الركيزة الأ�سا�سية 
ملكافحته واحلد من انت�ساره، فاإذا 
ا�ستطعنا ت�سخي�ض �سرطان الثدي 
فر�ض  تتزايد  مبكرة،  م��راح��ل  يف 

ال�سفاء منه ب�سكل كامل.
وُت���رك���ز ال��ق��اف��ل��ة ال����وردي����ة خال 
ب�سرطان  للتوعية  العاملي  ال�سهر 
الثدي، اأي�ساً على ت�سهيل املبادرات 
التربعات،  جل��م��ع  امل��وؤ���س�����س��ات��ي��ة 
وال��ت�����س��ج��ي��ع ع��ل��ي��ه��ا، ف�����س��ًا عن 
الإ������س�����راف ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر على 
للموظفن،  التفاعلية  امل���ب���ادرات 

م�����وارد  ت���وف���ري  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
للعديد  وال��ف��ح��و���س��ات  ال���رع���اي���ة 
مع  نتعامل  وعندما  الن�ساء،  م��ن 
الوعي  ي�����س��ب��ح  ال���ث���دي،  ���س��رط��ان 
وامل��ع��ل��وم��ات ال���ق���وة ال���ق���ادرة على 

مواجهته، والتغلب عليه. 

ورئي�ض اللجنة التوعوية والطبية 
الثدي  �سرطان  ال��وردي��ة:  للقافلة 
هو اأكرث اأنواع ال�سرطانات انت�ساراً 
ال��ن�����س��اء يف جميع  ب���ن  و���س��ي��وع��اً 
املتقدمة  ال��دول  يف  العامل،  اأنحاء 
وعملت  ���س��واء،  حد  على  والنامية 

انطاقها  منذ  ال��وردي��ة  القافلة 
الوعي  ن�����س��ر  ع��ل��ى   2011 ع����ام 
ب�سرطان الثدي يف دولة الإمارات 
املتحدة، وجنحت بتوفري  العربية 
الك�سف  ح����ول  م��ه��م��ة  م��ع��ل��وم��ات 
املبكر عنه، واأعرا�سه، وت�سخي�سه، 

العمل  ال��وردي��ة،  القافلة  وتوا�سل 
واأهدافها  ر�سالتها  حتقيق  ع��ل��ى 
ال���وع���ي حول  ن�����س��ر  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ال��ث��دي واأه��م��ي��ة الك�سف  ���س��رط��ان 
املبكر عنه، من خال يوم القافلة 

الوردية لل�سحة املوؤ�س�ساتية.
ال���وردي���ة، هي  ال��ق��اف��ل��ة  اأن  ُي��ذك��ر 
�سرطان  ملكافحة  اإماراتية  مبادرة 
الثدي، تندرج حتت مظلة جمعية 
ال�سرطان،  م���ر����س���ى  اأ�����س����دق����اء 
انطلقت عام 2011، حتت رعاية 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 
ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ض 
جواهر  ال�سيخة  ���س��م��و  وق��ري��ن��ت��ه 
الرئي�ض  ال��ق��ا���س��م��ي،  ب��ن��ت حم��م��د 
اأ�سدقاء مر�سى  املوؤ�س�ض جلمعية 
ال�سرطان، �سفرية الحتاد الدويل 
ملكافحة ال�سرطان لاإعان العاملي 
لل�سرطان، �سفرية الحتاد الدويل 
ل�سرطانات  ال�����س��رط��ان  مل��ك��اف��ح��ة 

الأطفال. 

�سرطة دبي تنظم دبلوم » لغة الإ�سارة«
•• دبي -وام:

» لغة  دب��ل��وم  ام�����ض فعاليات  ب���داأت 
الإدارة  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي  الإ�����س����ارة« 
العامة للتدريب بالتعاون ب�سرطة 
دبي مع معهد اأوبيك لا�ست�سارات 
منت�سبا   30 مب�ساركة  والتدريب 
من جميع الإدارات العامة ومراكز 
اعداد  اىل  وال��ذي يهدف  ال�سرطة 
وا�ستخدام  فهم  على  ق��ادرة  ك��وادر 
لغة الإ�سارة والتوا�سل مع اأ�سحاب 
وخدمتهم  ال�سم  فئة  م��ن  الهمم 

واإجناز معاماتهم.

يف ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دبي 
اأ�سحاب  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  خ��ا���س��ة 
ال��ه��م��م ال���ذي���ن ي�����س��ك��ل��ون ج����زءا ل 

يتجزاأ من املجتمع.
داعيا امل�ساركن فيه اإىل ال�ستفادة 
منه لتطبيقه يف حياتهم العملية.

اأحمد  ال��ع��ق��ي��د  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
تخطيط  اإدارة  م���دي���ر  م����ردا�����ض 
الإ�سارة  ل��غ��ة  دب��ل��وم  ان  ال��ت��دري��ب 
بواقع  اأ���س��ه��ر  ث��اث��ة  مل���دة  ي�ستمر 
دورت��������ن ك����ل ����س���ه���ر وت����ك����ون فيه 
فيه  للم�ساركن  وتقييم  اختبارات 
املتدرب  ي��ك��ون  ال��دب��ل��وم  نهاية  ويف 

لأ�سحاب  ���س��دي��ق��ة  م��دي��ن��ة  اإىل 
عرب   2020 العام  بحلول  الهمم 
احلالية  اجل����ه����ود  وت���ع���زي���ز  دع�����م 
اأ�سحاب  لاإمارة يف جمال متكن 

الهمم.
من  دب���������ي  ������س�����رط�����ة  اأن  وق�����������ال 
تتبنى  ال���ت���ي  امل���وؤ����س�������س���ات  اأوائ��������ل 
والإن�سانية  املجتمعية  اجل��وان��ب 
وخططها  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ت���ه���ا  يف 
اأن  اإىل  م�������س���ريا  وب�����راجم�����ه�����ا.. 
الهمم  ب����اأ�����س����ح����اب  اله�����ت�����م�����ام 
م�����س��وؤول��ي��ة م�����س��رتك��ة م���ن جميع 
الأفراد واملوؤ�س�سات لتفعيل دورهم 

ياأتي الدبلوم بتوجيهات من �سعادة 
اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد 

العام ل�سرطة دبي.
واأكد اللواء احمد حمدان بن دملوك 
يف  للتدريب  العامة  الإدارة  مدير 
ال��دب��ل��وم يف  اف��ت��ت��اح  كلمته خ���ال 
الدبلوم  ان  بدبي  �سانغريا  فندق 
الكرمية  ل��ل��م��ب��ادرة  ت��ن��ف��ي��ذا  ي��اأت��ي 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  اأطلقها  التي 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي 
للجميع«  م���ك���ان  »جم���ت���م���ع���ي... 
بالكامل  دب��ي  حتويل  اإىل  الرامية 

انتمائهم  و����س���م���ان  الج���ت���م���اع���ي 
وتكافوؤ  امل�����س��اواة  ال��وط��ن��ي مب��ب��داأ 

الفر�ض.
يهدف  ال���دب���ل���وم  اأن  اىل  واأ�����س����ار 
اىل ت��اأه��ي��ل م��ق��دم��ي اخل���دم���ة يف 
ال�سرطة  ومراكز  العامة  الإدارات 
اإك�ساب امل�ساركن  حيث ركزت على 
اأ�سحاب  م���ع  ال��ت��وا���س��ل  م���ه���ارات 
واهتمام  روؤي������ة  اإط������ار  يف  ال��ه��م��م 
م��ع كل  ال�����س��راك��ة  بتعزيز  ال��ق��ي��ادة 

�سرائح املجتمع.
و�سدد اللواء ابن دملوك على اأهمية 
العاملن  م�ستوى  رفع  الدبلوم يف 

وزارة  م��ن  معتمدة  �سهادة  ومينح 
العدل  ووزارة  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
لغة  يف  معتمد  م��رتج��م  كم�ساعد 

قادرا على تقدمي خدمة لأ�سحاب 
جيد  ب�سكل  ال�سم  فئة  من  الهمم 
كما يقدمها للمتعاملن الخرين 

ي��ك��ون ل�سرطة  ال����س���ارة وب��ال��ت��ايل 
دب����ي م���درب���ن م��ع��ت��م��دي��ن يف هذا 

املجال.

»الحتادية للموارد الب�سرية« و»دار الرب« تطلقان حملة »�ساهم يف تعليمه«
•• دبي-وام:

للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأطلقت 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  احل��ك��وم��ي��ة  الب�سرية 
م���ب���ادرة  ام�������ض  ال�����رب  دار  ج��م��ع��ي��ة 
يف  “�ساهم  ب����ع����ن����وان  جم���ت���م���ع���ي���ة 
وتكاليف  بنفقات  للتكفل  تعليمه” 
ق���رط���ا����س���ي���ة امل����در�����س����ة ل���اأط���ف���ال 
مبادرات  ���س��م��ن  وذل����ك  امل��ح��ت��اج��ن 
الهيئة املجتمعية خال عام اخلري.

اإدارة  مدير  املرزوقي  حممود  وق��ال 
الت�����س��ال احل��ك��وم��ي يف ال��ه��ي��ئ��ة اإن 
احلملة تاأتي مع بدء العام الدرا�سي 
الهيئة  ح���ر����ض  وت��ع��ك�����ض  اجل���دي���د 
التخفيف  ع��ل��ى  ال���رب  دار  وج��م��ع��ي��ة 
اأم��ور الطاب من  اأولياء  عن كاهل 
امل�ساهمة  عرب  املحدود  الدخل  ذوي 
وتوفري  ال���درا����س���ي���ة  ال���ن���ف���ق���ات  يف 
م�ستلزمات الطاب من القرطا�سية 
واإدخ���������ال ال��ب��ه��ج��ة وال���������س����رور اإىل 
ن��ف��و���س��ه��م وم��ن��ح��ه��م الأم�����ل يف بدء 
عام درا�سي جديد بحما�سة وعزمية 

ون�ساط.
اأطلقت  الهيئة  اأن  امل���رزوق���ي  وب���ن 
احلكومة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  احل��م��ل��ة 
لأك��رب عدد  الفر�سة  ملنح  الحتادية 
واجلهات  ال��������وزارات  م��وظ��ف��ي  م���ن 
للم�ساركة يف فعل اخلري  الحتادية 
وذلك من خال ح�ساباتها املختلفة 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  على 
امل������وارد  م���ع���ل���وم���ات  اإدارة  ون����ظ����ام 
الحتادية  احل��ك��وم��ة  يف  ال��ب�����س��ري��ة 

بياناتي .

���س��رائ��ح وف���ئ���ات املجتمع  ك���ل  ودع����ا 
يف  �ساهم  حملة  دع��م  يف  للم�ساهمة 
10 دراه��م عرب  ب�  تعليمه وال��ت��ربع 
ر�سالة  يف  “تعليم”  ك��ل��م��ة  اإر����س���ال 
 2289 الرقم  اإىل  ق�سرية  ن���سية 
اإر�سال  درهما عرب   20 ب�  التربع  اأو 
الكلمة ذاتها اإىل الرقم 6025 عرب 
اإدارة  م��دي��ر  ول��ف��ت  ودو.  ات�����س��الت 
الت�سال احلكومي يف الهيئة اإىل اأن 
مبادراتها  خ��ال  من  ت�سعى  الهيئة 
الفائدة  ت��ع��ظ��ي��م  اإىل  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وتر�سيخ  وخ��ارج��ه��ا  ال���دول���ة  داخ����ل 
وتعزيز  اخل��ري  وعمل  التطوع  قيم 
وجتذير  املجتمعية  امل�سوؤولية  روح 
الوظيفية  وال�����س��ع��ادة  ال�����ولء  ق��ي��م 
بالتطوع وفتح الباب اأمام اأكرب عدد 
الحتادية  احل��ك��وم��ة  م��وظ��ف��ي  م��ن 
جمتمعية  م���ب���ادرات  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
التطوع  اأو  بالتربع  ذل��ك  ك��ان  �سواء 

الفعلي .

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1937  جتاري جزئي
الوبار امبيل كونان  جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه / 1-  مانوج كومار 
الزعابي  ع��ب��داهلل  ب��وراك��ال وميثله:عبداهلل مطر  اوت��و  ف��ردو���ض  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
للمدعي مبلغ  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  ال��زام  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
ال�سيك  ا�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )125.000(
بتاريخ:2015/2/2 وحتى متام ال�سداد والزامه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/9/13   ال�ساعة:8.30 �ض 
بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2225  جتاري جزئي

نعيم  2- حممد  ����ض.ذ.م.م  ال�سيارات  غيار  للتجارة قطع  كيوت    -1  / عليه  املدعي  اىل 
الوطنية  الم���ارات  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  مدير  ب�سفته   - عبدالرزاق 
اأقام  اآل علي قد  لل�سناعات الكيماوية ���ض.ذ.م.م وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب الناخي 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما الول والثاين فيما بينهما بان 
يوؤديا مبلغ وقدره )85.600( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثنن املوافق:2017/9/11   
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  �ض  ال�ساعة:8.30 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/2839  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- را�سد مطر حممد را�سد املرى - ب�سفته مالك املوؤ�س�سه الفردية املعروفة 
كونكريت  املدعي/فينيك�ض  ان  القامة مبا  للمقاولت جمهول حمل  ام  ام  التجاري:ار  بال�سم 
���ض.ذ.م.م وميثله:روكز جورج حبيقه نعلنكم بان املحكمة  برودكت�ض - فرع من وايف ال�سناعية 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/2/8 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/فينيك�ض كونكريت 
برودكت�ض - فرع من وايف ال�سناعية �ض.ذ.م.م بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )واحد وخم�سن الف و�سبعمائة وت�سعة وثمانن درهم وع�سرين 
يف:2016/5/23  احلا�سل  الق�سائيه  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا( 
قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما   . درهم  الف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى 
لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/2910  جتاري  جزئي 

������ض.ذ.م.م جمهول  ال��ع��ام��ة  للتجارة  الو���س��ط  ال�����س��رق  ع��ل��ي��ه/1- فخامة  امل��دع��ي  اىل 
اإن��ك )ف��رع دبي(  ا���ض �سباي �سن �سوليو�سنز  ب��ي  امل��دع��ي/ي��و  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املنعقدة  وميثله:ح�سن علي عبدالرحمن لوتاه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
�سن  �سباي  ا���ض  ب��ي  ل�سالح/يو  اع���اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/7/18 ب��ت��اري��خ 
�سوليو�سنز اإنك )فرع دبي( بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )73.018.89( 
درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2016/6/15 
وحتى ال�سداد التام والزمت املدعي عليها بامل�ساريف والف درهم اتعاب املحاماة . حكما 
مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  هذا الع��ان �سدر با�سم �ساحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

جائزة حممد بن را�سد للغة العربية تناق�ش اأجندتها

طرح 9 جماالت تغطي 19 فئة

جائزة خليفة الرتبوية تد�سن الدورة احلادية ع�سرة بفئة جديدة لتكرمي الأ�سرة الإماراتية
اأمل العفيفي:اجلائزة جنحت يف تعزيز نه�صة التعليم حمليًا وعربيًا وا�صتقطبت 4595 مر�صحًا
حميد اإبراهيم:اجلائزة خ�ص�صت موقعًا اإلكرتونيًا متطورًا ال�صتقبال طلبات املر�صحني
خالد العربي:الفئة اجلديدة لتكرمي االأ�صرة املواطنة التي تعمل على تعزيز الهوية الوطنية والرتبوية
�صعاد ال�صويدي: اإبراز املبتكرين من كافة اأفراد املجتمع الذين ميزوا اأنف�صهم مبا قدموه من ابتكارات

•• دبي -وام:

ناق�ض جمل�ض اأمناء جائزة حممد بن 
اجتماعه  العربية -خال  للغة  را�سد 
اخلا�سة  ال���ع���م���ل  خ���ط���ط  الأول- 
الفنية  ال��ل��ج��ان  وت�����س��ك��ي��ل  ب��اجل��ائ��زة 
واخلطة  اأجندتها  تن�سيق  اإىل  اإ�سافة 
والتقييم  الطلبات  ل�ستام  الزمنية 

النهائي والإعان عن النتائج.
اأحمد  تراأ�ض الجتماع معايل حممد 
موؤ�س�سة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  امل����ر 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  مكتبة 
اأم��ن��اء ج��ائ��زة حممد  رئ��ي�����ض جمل�ض 
بن را�سد للغة العربية .. فيما ح�سره 

البدور  ب��ال  �سعادة  املجل�ض  اأع�ساء 
اأم��ن ع��ام اجل��ائ��زة وم��ع��ايل الدكتور 
اللغة  رئ��ي�����ض جم��م��ع  ك���رك���ي  خ���ال���د 
بن  علي  وال��دك��ت��ور  الأردين  العربية 
مو�سى املن�سق العام للمجل�ض الدويل 
للغة العربية والدكتور عبيد املهريي 
العربية  للدرا�سات  التنفيذي  العميد 
العليا  التقنية  كليات  يف  والإم��ارات��ي��ة 
والدكتور عبد القادر الفا�سي الفهري 
باملغرب  ال��ل�����س��ان��ي��ات  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ض 
وال���دك���ت���ور ه���ن���ادا ط���ه اأ���س��ت��اذ كر�سي 

اللغة العربية يف جامعة زايد.
خال  ال��ع��م��ل  خ��ط��ط  ح�سب  و�سيتم 
ال���ف���رتة ال���ق���ادم���ة ت��ط��وي��ر ع����دد من 

الوعي  لتعزيز  واحل��م��ات  امل���ب���ادرات 
اإىل  تهدف  والتي  وفروعها  باجلائزة 
والإ�سهامات  املتميزة  املبادرات  تكرمي 
يف  العربية  اللغة  لدعم  ال�ستثنائية 
والتعريب  والإعام  التعليم  جمالت 
الرتاث  ون�سر  وحفظ  والتكنولوجيا 

اللغوي العربي.
يتم  ف���ئ���ات   10 وت��ت�����س��م��ن اجل���ائ���زة 
تكرميها ب�سكل �سنوي حيث خ�س�ست 
يف  م�������س���روع  لأف�������س���ل  الأوىل  ال��ف��ئ��ة 
واأع���م���ال الرتجمة  ال��ت��ع��ري��ب  جم���ال 
الإع���ام  .. ويف جم���ال  ال��ع��رب��ي��ة  اإىل 
ت����ك����رم اجل�����ائ�����زة اأف���������س����ل الأع����م����ال 
كالربامج  ال��ت��ق��ل��ي��دي  الإع��������ام  يف 

ال�سحفية  اأو  التلفزيونية  الإعامية 
اأو الإذاعية.

اإبداع  اأف�سل  التفاعلي  الإع���ام  ويف 
التوا�سل  م��واق��ع  ع��ل��ى  ون��ف��ذ  ���س��م��م 
جم����ال  يف  اأم����������ا   .. الج�����ت�����م�����اع�����ي 
الذكية  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ذكي  تطبيق  اأف�����س��ل  اجل��ائ��زة  فتكرم 
برامج  ع���رب  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  لتعليم 
الذكية  ال��ه��وات��ف  ع��رب  اأو  حا�سوبية 
لن�سر  اأي�سا  الكرتوين  واأف�سل موقع 

اللغة العربية.
العربي  ال���ل���غ���وي  ال������رتاث  ف����رع  ويف 
اأف�سل  ل��ت��ك��رمي  ف��ئ��ة  خ�س�ست  ف��ق��د 
احلفاظ  يف  ت�����س��ه��م  ال���ت���ي  امل����ب����ادرات 

ع��ل��ى ال������رتاث ال���ع���رب���ي ال���ل���غ���وي من 
وج��ع��ل��ه متاحا  ون�����س��ره  خ���ال جمعه 
وم��ي�����س��را ل��ل��و���س��ول اإل���ي���ه م���ن قبل 
العلماء واملخت�سن وذلك من خال 
ودور  العربية  واملكتبات  املخطوطات 

الن�سر.
من  واف����ر  بن�سيب  ال��ت��ع��ل��ي��م  وح��ظ��ي 
العايل  التعليم  فئات اجلائزة لي�سمل 
وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام “ امل��در���س��ي “ حيث 
وامل�سروعات  امل���ب���ادرات  اأف�����س��ل  ت��ك��رم 
وتنفذها  ت�سممها  ال��ت��ي  وال���ربام���ج 
لت�سجيع  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�س�سات 
ا�ستعمال اللغة العربية يف الكليات اأو 
اأف�سل  ت��ك��رمي  اإىل ج��ان��ب  اجل��ام��ع��ات 

املبادرات التي ت�ساعد على تعليم اللغة 
طرائق  اأو  املناهج  حيث  من  العربية 
التدري�ض اإ�سافة اإىل الحتفاء باملراكز 

اللغة  تعليم  املتخ�س�سة يف  والربامج 
عاوة  بها  الناطقن  لغري  العربية 
التي  للمبادرات  فئة  تخ�سي�ض  على 

العربية  باللغة  ال��ق��راءة  على  ت�سجع 
وتي�سري  ب��اأه��م��ي��ت��ه��ا  ال���وع���ي  ون�����س��ر 

و�سول الكتب اإىل اأيدي القراء.

•• تغطية ... رم�صان عطا

ال���ع���ام���ة جلائزة  الأم����ان����ة  د���س��ن��ت 
احلادية  دورت��ه��ا  الرتبوية  خليفة 
�سباح   ،2018-2017 ع�����س��رة 
ام�����ض وت��ت�����س��م��ن ه����ذه ال������دورة 9 
منها  ف���ئ���ة   19 ت��غ��ط��ي  جم������الت 
وت�سمل  ال����دول����ة  داخ�����ل  جم�����الت 
 ( الإع���اق���ة  وذوي  ال���ع���ام،  التعليم 
اأ����س���ح���اب ال��ه��م��م (، والإب��������داع يف 
والتعليم  العربية،  اللغة  تدري�ض 
امل��ج��ت��م��ع، وع��ل��ى م�ستوى  وخ��دم��ة 
ال��دول��ة ال��وط��ن ال��ع��رب��ي جمالت 
العتبارية،  الرتبوية  ال�سخ�سية 
املبدع(  املعلم  )فئة  العام  والتعليم 
والإب��������داع   ، ال����ع����ايل  وال��ت��ع��ل��ي��م   ،
ال��ع��رب��ي��ة )فئة  ال��ل��غ��ة  ت��دري�����ض  يف 
والبحوث  اجل���ام���ع���ي(،  الأ����س���ت���اذ 
الرتبوي  وال��ت��األ��ي��ف   ، ال��رتب��وي��ة 
والربامج  وامل�����س��روع��ات  ل��ل��ط��ف��ل، 

التعليمية املبتكرة. 
وقد فتحت الأمانة العامة للجائزة 
لهذه  املر�سحن  اأم���ام  القبول  ب��اب 
وال�سوابط  املعايري  وف��ق  امل��ج��الت 
امل������ح������ددة ل����ك����ل جم�������ال وال����ف����ئ����ات 
ال���ت���ي ت���ن���درج حت���ت���ه، وك���ذل���ك عرب 
www. الإل������ك������رتوين  م��وق��ع��ه��ا 
من  اع��ت��ب��اراً    khaward.ae
ام�ض، وي�ستمر قبول الطلبات حتى 

نهاية دي�سمرب املقبل. 
للجائزة  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  ون��ظ��م��ت 
م����وؤمت����راً ���س��ح��ف��ي��اً ل����اإع����ان عن 
ال�������دورة  امل����ط����روح����ة يف  امل�����ج�����الت 
اجل�����دي�����دة،  وذل�����ك ب��ح�����س��ور اأم���ل 
للجائزة،  ال��ع��ام  الأم����ن  ال��ع��ف��ي��ف��ي 
نائب  ال�������س���وي���دي  و����س���ع���اد حم���م���د 
والدكتور  ل��ل��ج��ائ��زة،  ال��ع��ام  الأم����ن 
اإبراهيم  وح��م��ي��د  ال���ع���ربي  خ���ال���د 
للجائزة  التنفيذية  اللجنة  ع�سوي 
بداية  يف  ال��ع��ف��ي��ف��ي  اأم�����ل  واأك�������دت 
امل���وؤمت���ر ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ه���ذه ال����دورة 
“عقدها  اجل��ائ��زة  بها  تد�سن  التي 
الثاين” يف م�سرية التميز والريادة 
باأن  جميعاً  ن�سرف  ال��ت��ي  للجائزة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�سم  حتمل 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
الدولة “ حفظه اهلل “ ، قد �ساهمت 
على  الأول”  “عقدها  يف  اجل��ائ��زة 
مدى ع�سر �سنوات يف تعزيز نه�سة 
الآفاق  اإىل  ب��ه  والإن��ط��اق  التعليم 
ن�����س��ر ثقافة  م����ن خ�����ال  ال���ع���امل���ي���ة 
ال���ت���م���ي���ز، وت�����س��ج��ي��ع ال���ع���ام���ل���ن يف 
اإطاق  ال��ق��ط��اع احل��ي��وي على  ه��ذا 

املبادرات وامل�سروعات. 
�سخ�سية  ت�سقل  ال��ت��ي  الب��ت��ك��اري��ة 
م��دارك��ه على ما  وتفتح  ال��ط��ال��ب،  

ي�����س��ه��ده ال��ع�����س��ر م��ن ت��ط��ور علمي 
وتقني يف جميع املجالت. بالإ�سافة 
ترتقي  تعليمية  ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة  اإىل 
املراحل  جميع  يف  الأداء  مبوؤ�سرات 
الدرا�سية،  وتاأخذ باأرقى املعايري يف 
وخدمة  العلمي  والبحث  التدري�ض 

املجتمع .
�ساحب  برعاية  العفيفي  وا���س��ادت 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
 ، اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
اأب��و ظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم 
امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى لاحتاد  اأع�����س��اء 

حكام الإمارات .
الاحمدود  ب��ال��دع��م  ا����س���ادت  ك��م��ا 

الذي يوليه �سمو ال�سيخ من�سور بن 
رئي�ض جمل�ض  نائب  نهيان  اآل  زايد 
الرئا�سة  �����س����وؤون  وزي�����ر  ال���������وزراء، 
رئي�ض جمل�ض اأمناء اجلائزة مل�سرية 

اجلائزة، 
وحر�ض �سموه على اأن تت�سدر هذه 
العاملية  م�����س��اف اجل��وائ��ز  اجل��ائ��زة 

املتخ�س�سة يف التعليم. 
الرتبوية  خليفة  جائزة  اإن  وقالت: 
ال�سنوات  م����دى  ع��ل��ى  ا���س��ت��ق��ط��ب��ت 
الع�سر املا�سية عدد 4595 مر�سحاً 
الدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  وم��ر���س��ح��ة 
وال����وط����ن ال���ع���رب���ي، ك��م��ا ب��ل��غ عدد 
وف��ائ��زة من  ف��ائ��زاً   313 الفائزين 
داخل الدولة وخارجها على م�ستوى 
العربي، ويرتجم  وال��وط��ن  ال��دول��ة 
املر�سحن  م���ن  ����س���واء  ال���ع���دد  ه����ذا 
الذي  النت�سار  حجم  الفائزين  اأو 
التعليم،  ق��ط��اع  يف  اجل��ائ��زة  حقتته 
باملنظومة  الرت�����ق�����اء  يف  ودوره��������ا 

التعليمية حملياً واقليمياً. 
على  للجائزة  العام  الأم��ن  واأك���دت 
ال��ع��ام��ة ط��رح��ت هذه  الأم����ان����ة  اأن 
امل��ج��الت يف ال����دورة اجل��دي��دة بناء 
ر�سدت  م���ي���دان���ي���ة  درا������س�����ات  ع���ل���ى 
احتياجات التعليم ب�سقيه اجلامعي، 
وما قبل اجلامعي من هذه املجالت، 
�سواء داخل الدولة اأو خارجها، ومن 
ه��ن��ا ف�����اإن امل����ج����الت امل���ط���روح���ة يف 
�ساأنها  م��ن  ع�سرة  احل��ادي��ة  ال���دورة 
ك��ب��رية من  اأع�������داداً  ت�����س��ت��ق��ط��ب  اأن 
احليوي،  القطاع  ه��ذا  يف  العاملن 
ا�سرتاتيجيتها  اإط�������ار  يف  وذل������ك 
امليدان  يف  التميز  ثقافة  لرت�سيخ 

التعليمي . 
ومن جانبه قال حميد اإبراهيم : اإن 
اإلكرتونياً  اجلائزة خ�س�ست موقعاً 
متطوراً ل�ستقبال طلبات املر�سحن 
اليوم،   من  اعتباراً  احلالية  للدورة 
حيث  امل��ق��ب��ل،  دي�سمرب   31 وح��ت��ى 

اإر�سادياً  دل��ي��ًا  امل��وق��ع  ه���ذا  ي�����س��م 
املطروحة  امل���ج���الت  ح���ول  ���س��ام��ًا 
ال���دول���ة وخ���ارج���ه���ا وكذلك  داخ����ل 
الفئات التي تندرج حتت كل جمال 
الرت�سح،  اآلية  اإىل  بالإ�سافة  منها، 
املحددة  وال�سوابط  املعايري  واأي�ساً 
من  م�ستهدفة  فئة  اأو  جم��ال  لكل 

قبل املر�سحن. 
واأو�سحت اأن املوقع الإلكرتوين مبا 
لديه من موا�سفات تقنية متطورة 
ويعزز  للمر�سحن،  الوقت  يخت�سر 
توجه  اإط��������ار  يف  ال�������س���ف���اف���ي���ة  م����ن 
الإلكرتوين،  التحول  نحو  اجلائزة 
وهو ما يفتح الباب اأمام زيادة اأعداد 
داخل  م��ن  امل�ستهدفن  امل��ر���س��ح��ن 
الدولة ب�سفة عامة، وعلى م�ستوى 

الوطن العربي ب�سفة خا�سة . 
العربي  خ���ال���د  ال���دك���ت���ور  وت���ط���رق 
اإىل  ال�������س���ح���ف���ي  امل������وؤمت������ر  خ������ال 
التعريف باملجالت املطروحة داخل 

العام،  التعليم  ت�سمل  والتي  الدولة 
 ،) الهمم  اأ�سحاب   ( الإعاقة  وذوي 
العربية،  اللغة  والإب��داع يف تدري�ض 
م�سرياً   املجتمع،  وخدمة  والتعليم 
تندرج  العام  التعليم  جم��ال  اأن  اإىل 
املعلم  وفئة  املبدع،  املعلم  فئة  حتته 
التعليمي  الأداء  وف���ئ���ة  ال����واع����د، 
الإعاقة  ذوي  وجم����ال  امل��وؤ���س�����س��ي، 
ت���ن���درج حتته  ال��ه��م��م (  اأ���س��ح��اب   (
ف��ئ��ة ال��ع��ام��ل��ن، وف��ئ��ة امل��وؤ���س�����س��ات ، 
العربية  اللغة  تدري�ض  يف  والإب���داع 
الأ�ستاذ  وفئة  املعلم،  فئة  ويت�سمن 
اجلامعي، والتعليم وخدمة املجتمع 
وفئة  املوؤ�س�سات،  فئة  حتته  وتندرج 
وهذه  املتميزة،  الإم��ارات��ي��ة  الأ���س��رة 
ال��ف��ئ��ة الأخ����رية ي��ت��م ط��رح��ه��ا لأول 
اجلائزة،  انطاق م�سرية  منذ  مرة 
املواطنة  الأ�سرة  تكرمي  وت�ستهدف 
الهوية  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي 
نفو�ض  يف  وال����رتب����وي����ة  ال���وط���ن���ي���ة 
ذات  بيئتها،  م��ع  املتفاعلة  اأب��ن��ائ��ه��ا، 
ومتعاونة  وا���س��ح��ة،  ت��رب��وي��ة  روؤي����ة 
املختلفة،  امل��ج��ت��م��ع  م��وؤ���س�����س��ات  م��ع 
وذات قيم اإن�سانية وثقافية وتربوية 
متابعة  يف  ذل��ك  ويتمثل  اإي��ج��اب��ي��ة، 
يف  لهم  وم�ساركتها  درا�سياً،  اأبنائها 
لهم  املخ�س�سة  والربامج  الأن�سطة 
الدولة،  يف  التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  يف 
�سخ�سيات  ب���ن���اء  ع���ن���ه  ي��ن��ت��ج  مم����ا 
املجالت  جميع  يف  وتنميتها  هادفة 

املختلفة. 
�سعاد  ا���س��ت��ع��ر���س��ت  ج��ان��ب��ه��ا  وم����ن 
ال�����������س�����وي�����دي جم���������الت اجل�����ائ�����زة 
الوطن  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  امل���ط���روح���ة 
ال�سخ�سية  ت�سمل  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي، 
والتعليم  الع���ت���ب���اري���ة،  ال���رتب���وي���ة 
، والتعليم  العام )فئة املعلم املبدع( 
اجلامعي  الأ���س��ت��اذ  بفئتيه  ال��ع��ايل 
امل��ت��م��ي��ز يف ال���ت���دري�������ض، والأ����س���ت���اذ 

اجلامعي املتميز يف البحث العلمي، 
العربية  اللغة  تدري�ض  يف  والإب���داع 
والبحوث  الأ�ستاذ اجلامعي(،  )فئة 
والتي  ال��ث��اث  بفئاتها  ال��رتب��وي��ة 
العامة  الرتبوية  البحوث  ت�سمل: 
الإجرائية،   ال��رتب��وي��ة  وال��ب��ح��وث 
وال����ب����ح����وث اخل����ا�����س����ة ب����درا�����س����ات 
الرتبوي  وال��ت��األ��ي��ف   ، ال��ط��ف��ل  اأدب 
الرتبوية،  الإب��داع��ات  بفئة  للطفل 
التعليمية  وال��ربام��ج  وامل�����س��روع��ات 
اأفكار  تطبيق  تعتمد  التي  املبتكرة 
جديدة اأو مطورة يف قطاع التعليم، 
اأف��راد، اأو  قام بها فرد، اأو جمموعة 
نتائجها  واأدت  تعليمية،  موؤ�س�سة 
اإىل خم��رج��ات حم���ددة، ق���ادرة على 
اإح�����داث ت��غ��ي��ري ف��ع��ال واإي��ج��اب��ي يف 
امليدان الرتبوي والتعليمي، ويهدف 
واإب�������راز  ت���ق���دي���ر  اإىل  امل����ج����ال  ه�����ذا 
املجتمع  اأف���راد  كافة  من  املبتكرين 
قدموه  اأنف�سهم مب��ا  م��ي��زوا  ال��ذي��ن 

الرتبوي  امل��ج��ال  اب��ت��ك��ارات يف  م��ن 
ون�سر  ب���ن���اء  وي����ع����زز  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي، 
املهتمن  وت�سجيع  البتكار،  ثقافة 
والتعليم  اجل��دي��د  الإع���ام  مبجال 
الإيجابي  الإ���س��ت��خ��دام  حت��ق��ي��ق  يف 
والتوا�سل  الإع��ام اجلديد  لأدوات 
الج���ت���م���اع���ي، وت��ث��ق��ي��ف ال���ط���ّاب 
حولها، وتدريبهم على ا�ستخدامها. 
من منطلق ن�سر الثقافة الإيجابية 
بالإعام اجلديد باأدواته الإبداعية، 
بعواملها  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال�����س��ب��ك��ات 
هذا  ي�ستهدف  كما  الف��رتا���س��ي��ة.  
امل��ج��ال ال��ف��ئ��ات ال��ت��ال��ي��ة : الأف����راد 
ال��ع��ام��ل��ون يف ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م على 
العربي،  وال��وط��ن  ال��دول��ة  م�ستوى 
واملوؤ�س�سات  التعليمية،  واملوؤ�س�سات 
ذات العاقة باملجال التعليمي على 
العربي،  وال��وط��ن  ال��دول��ة  م�ستوى 
وال���ط���اب يف )ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ث��ان��وي � 

التعليم اجلامعي( . 

•• العني-وام: 

اآل  طحنون  بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  ح�سر 
عائلة  اأقامته  ال��ذي  ال�ستقبال  حفل  نهيان 
وعائلة  الكعبي  عبود  �سعيد  عبيد  امل��رح��وم 
ال�سيد عبداهلل �سامل �سعيد الكعبي مبنا�سبة 
زفاف جنليهما فهد عبيد �سعيد عبود الكعبي 
وعبد العزيز عبداهلل �سامل �سعيد الكعبي اإىل 
كرميتي ال�سيد �سامل �سيف را�سد ال�سام�سي. 

اأق���ي���م ب�سالة  ال����ذي  ك��م��ا ح�����س��ر احل��ف��ل - 
الظاهر يف منطقة العن - عدد من وجهاء 
وامل�سوؤولن  ال�����س��خ�����س��ي��ات  وك���ب���ار  ال��ق��ب��ائ��ل 
و�سباط القوات امل�سلحة وال�سرطة و�سيوف 
وجمع  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  م��ن 

من املدعوين واملهنئن وزماء العري�سن.
العيالة  ف��رق��ة  م�����س��ارك��ة  احل��ف��ل  وت�����س��م��ن 
ب���ع���رو����ض وف����ق����رات م��ت��ن��وع��ة م���ن ال����رتاث 

ال�سعبي.

�سعيد بن طحنون يح�سر اأفراح 
الكعبي وال�سام�سي يف العني
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اإعــــــــــالن
اكرب  رحيم  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لقطع غيار ال�سيارات اجلديدة ذ.م.م
 رخ�سة رقم:CN 1806825 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
ح�سن اكرب علي اكرب من 49% اىل %44

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة امري علي �سيل حممد بادام�سي %5

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

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

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ناجوز �سيكرت مام اند بيبي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1158953 
تعديل لوحة الإعان/اجمايل من م�ساحة 6.74*0.60 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�سم جتاري من/ناجوز �سيكرت مام اند بيبي

NAJO'S SECRET MUM & BABY

اىل/ ناجوز �سيكرت مام اند بيبي - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م 
NAJO'S SECRET MUM & BABY SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 
المارات العربية املتحدة للتجارة )فرع من ال�سارقة( 

CN 1410849:فرع ابوظبي 4 رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 
المارات العربية املتحدة للتجارة )فرع من ال�سارقة( 

CN 1555503:فرع ابوظبي 10 رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بوردر لين للتعهدات الرتفيهية ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1223573 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سليمان خمي�ض �سامل م�سلم بالليث من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سليمان خمي�ض �سامل م�سلم بالليث من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ايلينا كليموفا

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الي�سرت كولن �سكوت
تعديل لوحة الإعان/اجمايل من م�ساحة 5*3 اىل 0.2*0.5

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
 تعديل ا�سم جتاري من/بوردر لين للتعهدات الرتفيهية ذ.م.م 

BORDER LINE ENTERTAINMENT LLC
اىل/ بوردر لين للتعهدات الرتفيهية 

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

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

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نا�ض املتحدة للخدمات ال�سحية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1089755 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

noor investment company limited ا�سافة نور انف�ستمنت كومباين ليمتد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سي بي دي انرتنا�سونال للو�ساطة التجارية ذ.م.م
C B D INTERNATIONAL COMMERCIAL BROKERS LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
makplus general trading llc حذف ماك با�ض للتجارة العامة ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
nas holdings limited حذف نا�ض القاب�سة املحدودة

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

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

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/رويال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1708342:بلم للحفات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6

الغاء اإعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة 
رقم:CN 1757954  بال�سم التجاري النقطة املركزية 
للحلول الكمبيوتر بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ماج�ستك 

للمقاولت العامة وادارة العقارات
رخ�سة رقم:CN 1193346  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/املزاينة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1713522:لزينة ال�سيارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/الياه  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لبيع وت�سليح الدوات الكهربائية
 رخ�سة رقم:CN 1488286 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6

اإعــــــــــالن
وال�سيانة  للمقاولت  ماج�ستك  ال�س�����ادة/ركن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�سة رقم:1093602 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نورا بطي علي القبي�سي %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي بطي �سامل مو�سى القبي�سي %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي بطي �سامل مو�سى القبي�سي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*8 اىل 7*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
 تعديل ا�سم جتاري من/ركن ماج�ستك للمقاولت وال�سيانة العامة

MAJESTIC CORNER CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
اىل/ ركن ماج�ستك للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م 

MAJESTIC CORNER CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���س��ات )ق���ط���اع النقل 

قد تقدم  البحري( بان /ليوا للخدمات البحرية ذ.م.م 

بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���ض  له  كل من  على 

مدة  خ��ال  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العان.

 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�صم ال�صفينة                    رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
               ال ام ا�ض 19                  جديد                    جديد

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ:2017/03/22م   املودعة حتت رقم: 270163 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�س��م: �سركة باك �سميث للقهوه ذ.م.م 
وعنوانه: جزيرة اأبوظبي، امليناء - قطعة 17 - حمل رقم 17 ،

 وحدة، املالك/بلدية ابوظبي، ابوظبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املقاهي؛  خدمات  املقاهي؛  الكافيرتيات؛  الكافيهات؛  املطاعم؛  خدمات  وال�سراب؛  الطعام  توفري  خدمات 
لتناوله خارجا؛ خدمات كافيرتيات  الطعام  وال�سراب(؛ خدمات مطاعم طلب  التموين )بالطعام  خدمات 

اخلدمة الذاتية؛ توفري منافذ املتنقلة للطعام وال�سراب؛ خدمات املطاعم املتنقلة.
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�سف العامة:  كتبت كلمة " BLACKSMITH " باللغة الإجنليزية كما هو مبن يف منوذج الطلب.
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

مالحظة: ننوه باأن هذه العالمة ن�صرت بتاريخ 6 اأغ�صط�س 2017 ونظرًا لوجود خطاأ من قبل اجلريدة مت 
اإعادة ن�صرها بتاريخ 6 �صبتمرب 2017 لذا وجب التنويه.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  �سبتمرب 2017 العدد 12114

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ:2017/02/06م   املودعة حتت رقم: 267763 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م: بيلرون َهنجاري كيه اف تي.- زوغ بران�ض 

 

 وعنوانه: غوتهارد�سرتا�سيه 20، �سي ات�ض-6304 زوغ، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

 اأجهزة ت�ستخدم يف اإ�ساح زجاج املركبات الأمامي وزجاج املركبات.  
 الواق�عة بالفئة:  7 

الطلب. منوذج  يف  مبن  هو  كما  الجنليزية  و�سف العامة:  كتبت عبارة "GLASS MEDIC" باللغة 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

مالحظة: ننوه باأن هذه العالمة ن�صرت بتاريخ 6 اأغ�صط�س 2017 ونظرًا لوجود خطاأ من قبل اجلريدة مت 
اإعادة ن�صرها بتاريخ 6 �صبتمرب 2017 لذا وجب التنويه.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  �سبتمرب 2017 العدد 12114

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك:�سفنتي فري�ست �سرتيت للتعامل اللكرتوين �ض.ذ.م.م 
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية :71

املودعة بالرقم :271591     بتاريخ : 2017/4/16
با�س������م :�سفنتي فري�ست �سرتيت للتعامل اللكرتوين �ض.ذ.م.م

وعنوانه:م�ستودع 7 ار�ض 963 - 613 ملك داينمامود لتجارة التحف الفنية - راأ�ض اخلور
هاتف:0567422328 -   امييل: upman.s@yahoo.com دبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 الدعاية والعان واإدارة وتوجيه الأعمال 
وتفعيل الن�ساط املكتبي.

و�سف العامة:عبارة عن �سكل هند�سي خما�سي الأ�ساع مر�سوم مرتن وب�سكل متطابق ب�سكل مميز 
كتب يف الو�سط الرقم 71 مكتوب بالعربية والعامة باللون ال�سود

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  6  �سبتمرب 2017 العدد 12114

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05833/2016 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/07963/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : النهر الزرق للو�ساطة التجارية - �ض ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري - �ض م ع    
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�سي بالتي:

1- الزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ )23.140 درهم( قيمة ال�سيك رقم 
114 امل�سحوب على بنك الإمارات دبي الوطني 

2- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��ال  احل��ك��م  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  ان��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
اف��ادة العان  ت�سليم  تلقائيا حال عدم  التنفيذ  اغ��اق ملف  �سيتم  )ماحظة / 

بالن�سر خال ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستامه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/6026   ايجارات   

املحكوم له طالب العان /  بوتن�سال للعقارات 
العنوان : دبي - ديرة- �سارع املرقبات - مقابل كورال ديره هوتيل - بناية امل�سهورة 

- طابق امليزانن - مكتب ام 7 
املحكوم عليها املطلوب اعانه / �سالون زهرة امل�ساء للتجميل 

العنوان : جمهول حمل القامة - منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/8/8    
حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 

الزام املدعي عليه : اخاء العن : وت�سليمه خاليا من ال�سواغل 
الزام بقيمة ايجارية -  مبلغ وقدره 63333 درهم القيمة اليجارية للفرتة من 
 2017/6/15 تاريخ  من  اجر  من  ا�ستجد  وما   2017/6/14 ولغاية   2016/10/15

وحتى الخاء الفعلي بواقع اجره �سنوية قدرها 95000 الف درهم 
ت�سليم املدعية براءة ذمة 

الر�سوم وامل�ساريف. 
من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعان  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف 

املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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•• وار�صو-وام: 

التقى �سعادة الدكتور يو�سف عي�سى 
ح�سن ال�سابري �سفري الدولة لدى 
وزارة  م��ق��ر  يف  ب��ول��ن��دا  ج��م��ه��وري��ة 
�سعادة  البولندية  الرقمية  ال�سوؤون 
وزير  ن��ائ��ب  ���س��وب��ريت  ك�سي�ستوف 
الرقمية مفو�ض احلكومة  ال�سوؤون 
البولندية لل�سوق الرقمية املوحدة. 
ع����ق����د الج�����ت�����م�����اع ب����ح���������س����ور اآن������ا 
م��ي��خ��ال��وف�����س��ك��ا م�����س��ت�����س��ارة وزي����ر 
تلبية  وذل�����ك  ال��رق��م��ي��ة  ال�������س���وؤون 
لطلب من اجلانب البولندي بهدف 
املتميزة  الثنائية  العاقات  مناق�سة 
وجمهورية  العربية  الإم����ارات  ب��ن 
وتطوير  ت���ع���زي���ز  و����س���ب���ل  ب���ول���ن���دا 
الرقمية  ال�سوؤون  التعاون يف جمال 
ا�ست�سافة مدينة  اإمكانية  ومو�سوع 
اإك�سبو  ملعر�ض  البولندية  “وودج” 
من  الإ���س��ت��ف��ادة  واإم��ك��ان��ي��ة   2022
جت��رب��ة الإم�����ارات يف جم��ال تنظيم 
اإك�����س��ب��و 2020 ب��دب��ي وب���ال���ذات يف 

امل�سوؤول  واأط���ل���ع   . ال��ت��ق��ن��ي  امل���ج���ال 
ال���ب���ول���ن���دي ����س���ع���ادة ال�����س��ف��ري على 
ال��ت��ي تتمتع  ال��ك��ب��رية  الإم��ك��ان��ي��ات 
البولندية  “وودج”  م��دي��ن��ة  ب��ه��ا 
منوهاً   2022 اإك�سبو  لإ�ست�سافة 

للفوز  بولندا  تبذلها  التي  باجلهود 
بهذه الفعالية رغم املناف�سة القوية 

لإ�ست�سافة هذا املعر�ض. 
ال�سفري  ����س���ع���ادة  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ح��ر���ض دول���ة الإم����ارات على تعزيز 

ال��ت��ع��اون م��ع ج��م��ه��وري��ة ب��ول��ن��دا يف 
اأن  ع��ل��ى  م�����س��دداً  امل��ج��الت  خمتلف 
بذلت  وار�����س����و  ال����دول����ة يف  ����س���ف���ارة 
و���س��ت��ب��ذل ق�����س��ارى ج��ه��وده��ا لدعم 

وتفعيل هذا التعاون.

ونوه �سعادته باأهمية م�ساركة بولندا 
يف معر�ض اإك�سبو دبي 2020 لفتا 
بولندا  مكانة  �سيعزز  ذل��ك  ان  اىل 
لي�ض لدى دولة الإمارات فح�سب بل 
مل�ساركتها  نظراً  باأ�سرها  املنطقة  يف 
يف هذا احلدث الهام والذي �سيكون 
منطقة  يف  ي��ق��ام  دويل  اإك�����س��ب��و  اأول 
وجنوب  واأفريقيا  الأو���س��ط  ال�سرق 
اآ�سيا و�سيخدم منطقة يقارب تعداد 
واإجمايل  ن�سمة  مليار   3.2 �سكانها 
ترليون   65 يزيد عن  اإنتاج حملي 

دولر. 
اأهمية  اإىل  ال�سفري  ���س��ع��ادة  واأ����س���ار 
الرقمية  ال�����س��وؤون  وزارة  م�����س��ارك��ة 
يتم  ال��ت��ي  الفعاليات  يف  البولندية 
ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا يف دول�������ة الم����������ارات ل 
ال�سنوي  جيتيك�ض  م��ع��ر���ض  �سيما 
خال  �سيعقد  ال���ذي  للتكنولوجيا 
هذا العام يف الفرتة من 8 اىل 12 
م�ساركة  اإىل  لفتاً  ال��ق��ادم..  اأكتوبر 
ع����دٍد م��ن ال�����س��رك��ات ال��ب��ول��ن��دي��ة يف 

املعر�ض ال�سابق.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية ور�سة عمل بعنوان 
مبنطقة  اجلمعية  مقر  يف  العمل«  لفرق  الحرتافية  »القيادة 
الظيت براأ�ض اخليمة، اإ�سهاماً من اجلمعية اإىل اك�ساب امل�ساركن 
اأه���م امل���ه���ارات ال��ق��ي��ادي��ة ال��ت��ي ت�سمن الح����رتاف والب��ت��ك��ار يف 
القيادات الوظيفية وتدريبهم على مهارات الثقة بالنف�ض وكيفية 
الإ�ستفادة احليوية منها يف جمال العمل، قدمها اأ. عبيد البادي 
مدرب معتمد يف التنمية الب�سرية وتطوير الذات وبح�سور 50 

�سخ�سا من موظفي الدوائر املحلية واحلكومية  .
وكانت الور�سة قيمة مبحتواها و ح�سيلتها املعلوماتية و ممتعة 

يف الوقت ذاته قدم فيها املدرب اأهمية القيادة الفعالة
والإن�����س��ب��اط وماهي  التحفيز  واأه��م��ي��ة  ال��ع��م��ل  ف���رق  وت��ط��وي��ر 

مهارات القائد املتميز .
الفعالة  الور�سة عدة حماور للقيادة  اإفتتاح  امل��درب يف  وقد بن 
منها كيفيه التعبري عن الروؤية وتعرف النجاح و حتديد حوافز 
حتمل  القائد  على  وي��ج��ب  �سخ�سية  مكافئات  ولي�ض  للفريق 
وباأن  النجاح  م�ساركة  كذلك  عليه  ولكن  الإخفاقات  م�سوؤولية 

يتعامل مع ال�سراعات بي�سر.
البيئة  اختيار  ومنها  املتميز  القائد  مهارات  امل��درب  تناول  كما 
اإنتباهه  يعرهم  واأن  باملوظفن  والإهتمام  للموظفن  املنا�سبة 

كامل و النظر اإىل املتحدث وعدم مقاطعتهم.
ويف اخل��ت��ام ح��ر���ض امل���درب على ح��ث امل�����س��ارك��ن ب���اأن الطريقة 
الوحيدة ملوا�سلة البقاء يف مناف�سة الع�سر التي لن تنتهي اأبدا 
اأن  ه��ي  التكنولوجيا  جم��ال  يف  ال�سريعة  التقدم  خطى  ظ��ل  يف 
تنمي نف�سك واأن تتعلم مهارات جديدة واأن ت�سبح قائدا اأف�سل 
وقتك وحتدد  واأن حت�سن   ، اأف�سل  وم��درب��اً   ، اأف�سل  ، وحم��ف��زاً 
من  اجلميع  ومهارات  مهاراتك  �سقل  ت�ستطيع  حتى  اأهدافك. 

حولك ومن ثم بناء اإدارة التميز.

•• الفجرية -الفجر:

ممثلة  الفجرية  ل�سرطة  العامة  القيادة  نظمت 
بالتعاون مع  والإ�ساحية  العقابية  املوؤ�س�سة  باإدارة 
اإدارة حقوق الإن�سان بوزارة الداخلية ور�سة توعوية 
للنزلء بعنوان بعنوان “التفكري الإيجابي” تهدف 
وتاأهيل  وتنمية  النزلء  مهارات  �سقل  اإىل  الور�سة 
قدراتهم العلمية واملهنية مبا يعزز ثقتهم باأنف�سهم. 

وحتدث املحا�سر املازم اأول فهد عبداهلل هيكل عن 
مفهوم التفكري الإيجابي ومهارات التفكري الإيجابي 
وتطبيقاته جتاه الذات. كما ا�ستقبلت اإدارة املوؤ�س�سة 
وفداً من الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء يف املنطقة 
ال�سرقية، وتاأتي هذه الزيارة �سمن مبادرات الهيئة 
وم�ستلزمات  احتياجات  بتقدمي  اخل��ري  ع��ام  �سمن 
لأط��ف��ال ال��ن��زلء واإدخ���ال البهجة وال�����س��رور عليهم 

خال عيد الأ�سحى املبارك.

ور�سة التفكري الإيجابي لنزلء 
املوؤ�س�سة العقابية بالفجرية

•• اأبوظبي-الفجر: 

جامعة  يف  ال����ف����ن����ون  م����رك����ز  اأع�����ل�����ن 
عن  الثاثاء  ام�ض  اأبوظبي  نيويورك 
الثالث،  م��و���س��م��ه  ف��ع��ال��ي��ات  ان���ط���اق 
والذي يحت�سن جمموعة وا�سعة من 
العرو�ض الفنية املتميزة، حيث ت�ستعد 
ك���اف���ة ق���اع���ات وم�������س���ارح امل���رك���ز هذا 
من  حافل  ج��دول  ل�ست�سافة  املو�سم 
الأن�سطة والعرو�ض الفنية املو�سيقية 
وال�سعرية  وامل�����س��رح��ي��ة  وال��راق�����س��ة 
عاملين  ل���ف���ن���ان���ن  وال�������س���ي���ن���م���ائ���ي���ة 
وحملين، مع الإع���ان عن ع��دد من 
العرو�ض اجلديدة التي متت اإ�سافتها 

لربنامج املو�سم الثالث. 
كيدجو  اأجن���ل���ي���ك  ال���ف���ن���ان���ة  وت�����اأت�����ي 
ث��اث ج��وائ��ز جرامي،  احل��ائ��زة على 
ال�سخ�سيات  اأك���رث  م��ن  تعترب  وال��ت��ي 
الأفريقية تاأثرياً، لتقدم للمرة الأوىل 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة  يف 
 Remain لي��ت  اإن  رمي��ن  عر�ض 
خاله  م��ن  وال����ذي   ،»In Light
تعيد كيدجو ت�سّور األبوم “ذا توكينج 
 »The Talking Heads هيدز
اأداء  يف   1980 ع��ام  م��ن  الكا�سيكي 

املو�سيقية  ب���الإي���ق���اع���ات  م��ف��ع��م  ف��ن��ي 
الإفريقية  وال��ق��ي��ث��ارات  الإل��ك��رتي��ك، 

على خلفية اأ�سوات غنائية بديعة.
عر�ض  تقدمي  الثالث  املو�سم  وي�سهد 
منطقة  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  “نورا” 
ال�سرق الأو�سط، وهو العر�ض الذ تعده 
الكاتبة احلائزة على جوائز عدة هيرث 
رافو، وتنتجه �سركة م�سرح �ساك�سبري، 
مو�سوعات  ال��ع��ر���ض  ي��ت��ن��اول  ح��ي��ث 
ويتحدى  وال����ت����ع����اط����ف  الن������دم������اج 
املفاهيم ال�سائدة لانتماء والت�سحية 
عراقين  مهاجرين  عيون  خال  من 
العر�ض  ه��ذا  وي�ستقي  ن��ي��وي��ورك.  يف 
م�سرحية  م��ن  اأ�سا�سي  ب�سكل  ال��وح��ي 
دولز  اإي��ه  الكا�سيكية  اإب�سن  هيرنك 

 .A Doll’s House هاو�ض
وت���ت���وىل ج���وان���ا ���س��ي��ت��ل، اأ���س��ت��اذ الفن 
اأبوظبي،  نيويورك  بجامعة  امل�ساعد 
اإخراج عر�ض نورا، حيث قامت موؤخراً 
الأول  العاملي  العر�ض  ب��اإخ��راج  كذلك 
بينت  توتال  ذا  املو�سيقية  للم�سرحية 
The Total Bent للمو�سيقين 
���س��ت��و وه���اي���دي رودوال�������د، وذل����ك من 
خ���ال دورة ع��ر���ض مت مت��دي��ده��ا يف 

م�سرح نيويورك العام.

مت  ال��ذي��ن  الفنانن  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 
قبل يف  م��ن  ع��ن م�ساركتهم  الإع���ان 
�سول   47 ومنهم  ال����ربزخ،  م��ه��رج��ان 
ي�ستقبل   ، فنديكا   + اإك�����ض  وذا  رام  و 
امل��ه��رج��ان اإ���س��اف��ت��ن ح��دي��ث��ت��ن هذا 
املو�سم، وهما الفنان بيدرو كوكويناو، 
يجلب  وال��ذي   ، باتيدا  با�سم  املعروف 
م���زي���ج���ه اخل�����ا������ض م�����ن الأ�������س������وات 
�سبعينيات  حلقبة  القدمية  الأنغولية 
القرن الع�سرين مع مو�سيقى الرق�ض 
مار�ض   1 احل���دي���ث���ة  الإل����ك����رتون����ي����ة 
الفلكلورية  النوبان  وفرقة  ؛   2018
راق�ساً   20 ت�����س��م  وال���ت���ي  دب����ي  م���ن 
التقاليد  وت�����س��ت��ع��ر���ض  وم��و���س��ي��ق��ي��اً، 
الإماراتية والأفريقية يف لوحة رائعة 
مار�ض   2 واملو�سيقى  ال��رق�����س��ات  م��ن 
2018 .  وياأتي املو�سم الثالث ليثبت 
املو�سمن  حققه  الذي  الكبري  النجاح 
انفتاح  ع���ل���ى  وك����ذل����ك  ال�������س���اب���ق���ن، 
اأ���س��ك��ال الفنون  اجل��م��ه��ور ع��ل��ى ك��اف��ة 
العرو�ض  ل���س��ت��ك�����س��اف  وح��م��ا���س��ه��م 
هذا  يعود  حيث  امل��األ��وف��ة  غ��ري  الفنية 
العاملين  الفنانن  من  العديد  العام 
اإىل  املو�سم،  هذا  بفعاليات  للم�ساركة 
الأن�سطة  م��ن  ق��ائ��م��ة ط��وي��ل��ة  ج��ان��ب 

التي تعر�ض للمرة  الفنية  والعرو�ض 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  يف  الأوىل 
اأوديدرا  اأكا�سا  فرقة  وتعود  املتحدة. 
من  الول  ال���ع���امل���ي  ال���ع���ر����ض  ل��ت��ق��دم 
#JeSuis«، بتكليف م�سرتك  “#اأنا 
من مركز الفنون، وهو العر�ض الذي 
الذي  ال��ت��ع��اط��ف،  م��ف��ه��وم  ي�ستك�سف 
ت��ت��ط��رق اإل��ي��ه ع���دد م��ن ع��رو���ض هذا 
املو�سم، وذلك من خال تناول اأهمية 
ال�سراعات  خ�����س��م  يف  ال���ف���رد  ح���ي���اة 
اأكا�سا  الفنان  �سممه  رق�ض  اأداء  عرب 
ال�سندوق  العر�ض يف  ويقام  اأودي���درا، 
ف��رق��ة كرونو�ض  ت��ع��ود  ك��م��ا  الأ����س���ود. 
قوة  الفرق  باأكرث  املعروفة   ، كوارتيت 
هذا  فعاليات  للم�ساركة يف  العامل،  يف 
املو�سم وتقدمي ثاثة برامج فنية يف 
�سهر فرباير  خ���ال  الأح��م��ر  امل�����س��رح 
من العام املقبل، والتي تت�سمن حفل 
لعمل الفرقة اجلديد املتعلق مببادرة 
 Fifty for فيوت�سر  ذا  ف��ور  فيفتي 
وكذلك  العائلية،   the Future
الفنان  م��ع  مبا�سر  �سينمائي  ت��ع��اون 
�سام  الوثائقية  بالأعمال  املتخ�س�ض 
جلائزة  ت��ر���س��ي��ح��ه  مت  ال�����ذي  ج���ري���ن 
اآ ذاوزان������د ثوتز  ل��ت��ق��دمي  الأو����س���ك���ار، 

 A Thousand Thoughts
بتكليف  الأول  الإق��ل��ي��م��ي  ع��ر���س��ه  يف 

م�سرتك من مركز الفنون.
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  الأوىل  ول��ل��م��رة 
الأو�سط، تعود �سركة عرو�ض الرق�ض 
راجامال دان�ض لتقدم لوحتها املتميزة 
 Written in ووت������ر  اإن  ري�����نت 
Water«، والذي ياأتي اأي�ساً بتكليف 
م�سرتك من مركز الفنون، ويت�سمن 
مو�سيقى من تاأليف واأداء الفنان اأمري 
ال�سفار الذي يعود من جديد ليوؤدي 

يف مركز الفنون.  
متعدد  ب��اأ���س��ل��وب  ال��ع��ر���ض  ي�ستك�سف 
ال��ت��خ�����س�����س��ات يف امل�������س���رح الأح���م���ر 
الهندية  الأل��واح  لعبة  الفنون  مبركز 
ن�سخة  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي   ، ب�����ارام�����اب�����ادام 
وال�سامل  الثعابن  لعبة  ع��ن  اأول��ي��ة 
ال�سهرية، وو�سفت �سابقاً باأنها وليمة 

للعن والأذن والقلب .
ب��ي��ل براغن،  ق����ال  امل��ن��ا���س��ب��ة،  وب���ه���ذه 
الفنون  ملركز  التنفيذي  الفني  املدير 
يف جامعة نيويورك اأبوظبي: “ تعك�ض 
الفنانن  ه��وؤلء  العميقة مع  عاقتنا 
ت��ل��ع��ب��ه جامعة  ال������ذي  امل���ه���م  ال�������دور 
ك��وج��ه��ة تدعم  اأب���وظ���ب���ي  ن���ي���وي���ورك 

لفنانن  ال��ف��ري��دة  ال��ف��ن��ي��ة  الأع���م���ال 
�ستجوب  وال���ت���ي  ع��امل��ي��ن وحم��ل��ي��ن، 
العامل لتمثل القطاع الثقايف املتنامي 
املتحدة.  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
اأرقى  اح��رتام  على  �سهادة  تعترب  كما 
العاملية  للطبيعة  العاملين  الفنانن 
العر�ض  م�����س��اح��ات  ب��ه��ا  ال��ت��ي مت��ت��از 
وكذلك  وموظفونا  وك��وادرن��ا  باملركز 

جماهرينا.
بجامعة  ال����ف����ن����ون  م����رك����ز  وي�������س���ع���ى 
ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي ب��ا���س��ت��م��رار على 
فنية  وب������رام������ج  ع�����رو������ض  اإح���������س����ار 
ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة جل���م���ه���وره، ع�����اوة على 
لتقدمي  املحلين  ال��ف��ن��ان��ن  ت�سجيع 

ذلك،  على  وبناء  فريدة،  فنية  اأعمال 
ي��ع��ت��زم م��رك��ز ال��ف��ن��ون ب����دءاً م��ن هذا 
امل��و���س��م ط���رح ال��ت��ذاك��ر م��ق��اب��ل تكلفة 
حل�������س���ور ال����ع����رو�����ض، الأم��������ر ال����ذي 
ال�ستمرار يف  اإمكانية  للمركز  �سيتيح 
العاملية  الفنية  الربامج  يف  ال�ستثمار 
التي ينتظرها جمهور دولة الإمارات، 
ل�ستدامة  ال��ط��ري��ق  �سيمهد  وك��ذل��ك 
الذي  الوقت  يف  الفنون  مركز  اأعمال 
املعايري  اأعلى  اتباع  على  فيه  يحافظ 

الفنية.
واأ�ساف براغن: �سعدنا كثرياً بتقدمي 
خال  جم��اين  ب�سكل  عرو�سنا  ك��اف��ة 
وذل����ك  وال�����ث�����اين،  الأول  امل���و����س���م���ن 

الوا�سعة  ال��ب��اق��ة  تلك  لتقدمي  �سعياً 
من  للجماهري  املعا�سرة  الفنون  من 
الذي  الأم��ر  واخللفيات،  الفئات  كافة 
الفنية  روؤيتنا  على  التعرف  لهم  اأت��اح 
اأ�سكال  ا�ستك�ساف  ف��ر���س��ة  وم��ن��ح��ه��م 
ج��دي��دة م��ن ال��ف��ن��ون وف��ن��ان��ن جدد، 
عرو�سنا  ج����ودة  ا���س��ت��ك�����س��اف  وك���ذل���ك 
ا�ستقبل  كيف  اأب��ه��رن��ا  لقد  ق���رب.  ع��ن 
اجلمهور مركز الفنون كموؤ�س�سة فنية 
ثقة  على  ونحن  �سريع،  ب�سكل  ك��ربى 
اأن دعم اجلمهور خال مرحلة تقدمي 
التذاكر �سي�سهم حتماً يف تعزيز مكانة 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ف��ن��ون  م��رك��ز 

اأبوظبي ودعم جناحه امل�ستمر.

مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي يطلق مو�سمه الثالث 
احلافل بالعرو�ش الفنية الفريدة

»كاونرت اخلري« عيدية اقت�سادية راأ�ش اخليمة ملتعامليها

الوطني للتاأهيل يوقع اتفاقية تعاون 
مع وزارة الإر�ساد ال�سودانية

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

فريق  نظم  املبارك  الأ�سحى  بعيد  احتفالت  مع  تزامناً 
اخلري يف اقت�سادية راأ�ض اخليمة مبادرة كاونرت اخلري، 
املتعاملن،  �سعادة  مركز  وموظفي  مراجعي  وا�ستهدف 
تنفيذ  ع��رب  ل��ه��م  ت�سجيعية  ج��وائ��ز  ت��ق��دمي  خ���ال  م��ن 
�سحوبات مبا�سرة على اأرقام مكاتب اخلدمة اأثناء تواجد 

املراجعن عليها لإمتام معاماتهم.
ال�سوؤون  اإدارة  م��دي��ر  ال�سميلي  ح�����س��ن  م����وزة  واأ����س���ارت 
هدايا  تقدمي  ت�سمن  ال�سحب  – اأن  بالوكالة  التجارية 
اأ�سفى  مما  واملوظفن،  املتعاملن  من  للفائزين  نقدية 

جوا من ال�سعادة وا�ست�سعار بهجة العيد.

واأ�سارت اأمل اإ�سم�اعيل –رئي�سة فريق مبادرة اخلري– اإىل 
اأن الدائرة خ�س�ست عدة مبادرات خلدمة املتعاملن يف 
عام اخلري اأهمها مبادرة غايل املخ�س�سة لأهايل ال�سهداء 
ب��ت��ق��دمي خ��دم��ة م��ت��م��ي��زة جم��ان��ا ل��ه��م، وك��ذل��ك مبادرة 
“رّخ�ض وافح�ض” بتقدمي فحو�سات وا�ست�سارات طبية 
الدائرة  مقر  زيارتهم  اأثناء  للمتعاملن  جمانية  دوري��ة 
لإجراءات الرتخي�ض،، واأكدت وجود املزيد من املبادرات 
ال��ت��ي تنفذها ال���دائ���رة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ع��ام داع��ي��ة جميع 
التوا�سل  و�سائل  على  معها  التفاعل  اإىل  املجتمع  اأف��راد 
مقرتحاتهم  واإر����س���ال  ل��ل��دائ��رة،  الر�سمية  الج��ت��م��اع��ي 
اأف�سل املبادرات  وماحظاتهم اإىل الدائرة �سعيا لتنفيذ 

واخلدمات التي تر�سيهم وحتقق لهم ال�سعادة. 

•• اأبوظبي-وام:

ت��ع��اون م��ع وزارة  ات��ف��اق��ي��ة  للتاأهيل  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  وق���ع 
الإر�ساد والأوقاف بجمهورية ال�سودان.

وتهدف التفاقية اإىل ال�ستفادة من خربات املركز الوطني 
للتاأهيل والتعاون مع اجلهات املعنية بجمهورية ال�سودان 
يف جم��ال ال��وق��اي��ة م��ن امل��خ��درات وع��اج وت��اأه��ي��ل مر�سى 

الإدمان وتدريب الكفات الوطنية يف هذا املجال.
ح�سر توقيع التفاقية - التي جاءت خال زيارة قام بها 
الدكتور  �سعادة  برئا�سة  للتاأهيل  الوطني  املركز  من  وفد 
امل���رك���ز جلمهورية  ال���غ���اف���ري م��دي��ر ع����ام  ح��م��د ع���ب���داهلل 
والأوقاف  الر�ساد  وزير  - معايل عمار مريغني  ال�سودان 
اجلمهورية  رئ��ي�����ض  مل�ساعد  اخل��ا���ض  وامل�����س��ت�����س��ار  ال�����س��اب��ق 
ب���ال�������س���ودان. وج�����رى خ����ال زي�����ارة وف����د امل���رك���ز الوطني 
لل�سودان - التي ا�ستمرت ثاثة اأيام - عقد عدة لقاءات مع 
العقلية وعمل تقييم  املوؤثرات  جهات الإخت�سا�ض مبجال 
للخدمات التي تقدم يف جمال الوقاية والعاج والتاأهيل 
التي  اخلدمات  على  والتعرف  واملخدرات  الكحول  ملدمني 
التي  الكبرية  وباجلهود  للتاهيل  الوطني  املركز  يقدمها 
املوؤثرات  اآف���ة  انت�سار  م��ن  للحد  الإم�����ارات  دول���ة  تقدمها 

العقلية يف املجتمع على امل�ستوين املحلي والدويل.
ول��ف��ت ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ح��م��د ع��ب��داهلل ال��غ��اف��ري اإىل اأن 
اللقاءات �سملت لقاء مع معايل اللواء الركن عبدالرحمن 
رئي�ض  م�ساعد  امل��ه��دي  ع��ب��دال��رح��م��ن  ال�����س��دي��ق  ال�����س��ادق 

جمهورية ال�سودان الذي اأكد من جانبه حر�ض امل�سوؤولن 
ب��اجل��م��ه��وري��ة ال�����س��ودان��ي��ة ع��ل��ى الإه��ت��م��ام مب��ل��ف مكافحة 
والتاأهيلية  العاجية  الربامج  وتوفري  العقلية  امل��وؤث��رات 
الأمن وال�ستقرار الجتماعي  الإدم��ان مبا يحقق  ملر�سى 
بالباد . كما اطلع معاليه على طبيعة عمل املركز الوطني 
للمر�سى  وب��راجم��ه  يقدمها  ال��ت��ي  واخل���دم���ات  للتاأهيل 
املجال  ه���ذا  املتبعة يف  وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  ال��ع��اج��ي��ة  واخل��ط��ط 
للمفو�سية  رئا�سته  يف  ممثلة  الدولية  املركز  جهود  وعلى 
العاملية للتعليم الطبي امل�ستمر يف جمال الإدمان والربامج 

التدريبية املقدمة يف هذا املجال.
باجلمهورية  امل�سوؤولن  م��ع  لقائه  خ��ال  الغافري  واأك���د 
يف  الأ���س��ق��اء  لهم  منحها  التي  بالثقة  اع��ت��زازه  ال�سودانية 
ال�سودان والتي توؤكد مكانة املركز الوطني للتاأهيل ودوره 
الإدمان  مر�سى  وتاأهيل  ع��اج  جم��ال  يف  واحل��ي��وي  الهام 
امل�ستوى  ف��ق��ط يف دول����ة الإم�������ارات واإمن�����ا يف ع��ل��ى  ل��ي�����ض 

الدويل.
ال��دك��ت��ور ح��م��د الغافري  ���س��ع��ادة  اأك����د  ال���زي���ارة  ويف خ��ت��ام 
ا�ستعداد املركز الوطني للتاأهيل للتعاون الكامل مع كافة 
املوؤ�س�سات ال�سودانية ذات ال�سلة .. م�سريا اإىل اأن املركز بداأ 
الإدمان  ع��اج  خلدمات  املبدئي  التقييم  عمليات  بالفعل 
والوقاية يف مركز “حياة “ لعمل خطة متكاملة وحتديد 
برامج تدريبية للكوادر ال�سودانية يف اإطار الإعداد للتواأمة 
خطر  من  املجتمعات  حماية  يف  للم�ساهمة  املركزين  بن 

املوؤثرات العقلية.

�سفري الدولة يلتقي نائب وزير ال�سوؤون الرقمية البولندي

ور�سة عمل القيادة الحرتافية لفرق العمل 
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اأخبـار الإمـارات

عبداهلل بن �سامل يرتاأ�ش اجتماع تنفيذي ال�سارقة

بعد جولة جابت 9 دول عربية

ال�سارقة حتت�سن ختام جولة الختبارات الأولية ملن�سد ال�سارقة ال�سبت املقبل

تت�صمن عرو�س فنية ورق�صات تراثية 

اإنطلق »اأيام ال�سداقة الإماراتية« يف اأ�ستانا 

»دار الرب« تكفل 2749 يتيما خارج الدولة خلل الن�سف الأول من 2017

•• اأبوظبي-الفجر: 

على  تقام  التي  الإم��ارات��ي��ة  ال�سداقة  اأي��ام  فعاليات  اإنطلقت 
هام�ض الحتفال الرمزي باليوم الوطني لدولة الإمارات يف 
 10 يف  املعر�ض  نهاية  حتى  وت�ستمر  اأ�ستانا،   2017 اإك�سبو 

�سبتمرب اجلاري. وتاأتي هذه الفعاليات �سمن م�ساركة دولة 
املجل�ض  �سعي  وح��ر���ض  اأ�ستانا،   2017 اإك�سبو  يف  الإم����ارات 
وثقافتها  الإم���ارات  دول��ة  ر�سالة  ن�سر  على  لاإعام  الوطني 
والفعاليات  امل��ح��اف��ل  جميع  يف  امل�����س��رق  احل�����س��اري  ووج��ه��ه��ا 

العاملية. 

العرو�ض  م��ن  العديد  الإم��ارات��ي��ة  ال�سداقة  اأي���ام  وتت�سمن 
الثقافية والفقرات املو�سيقية الإماراتية، بالإ�سافة للرق�سات 
الرتاثية التي تقام يف خمتلف انحاء العا�سمة الكازاخ�ستانية 
الغني  الإم���ارات  دول��ة  ب��رتاث  التعريف  اأ�ستانا، وذل��ك بهدف 

وموروثها الثقايف املتنوع بتفا�سيله املختلفة.

•• دبي-وام:

عدد  اأن  الرب”  “دار  جمعية  ك�سفت 
الدولة  خ��ارج  كفلتهم  الذين  الأي��ت��ام 
العام  م����ن  الأول  ال��ن�����س��ف  خ�����ال 
يتيما   2749 اإىل  و���س��ل  اجل�����اري 
ت���ت���وزع بن  ب���ل���دا   22 ج���دي���دا م���ن 

قارتي اآ�سيا واأفريقيا .
رئي�ض  واأك��د عمران حممد عبد اهلل 
“دار  امل�����س��اري��ع اخل���ريي���ة يف  ق���ط���اع 
وكفالتهم  الأي���ت���ام  رع��اي��ة  اأن  الرب” 
اجلمعية  فعاليات  اأه���م  اأح���د  ي�سكل 
اخل���ريي���ة والإن�������س���ان���ي���ة وم����ن اأب����رز 
م�سريتها  ع��رب  واأق��دم��ه��ا  م�ساريعها 

املمتدة اإىل اأكرث من 4 عقود.
و�سمت جمعية دار الرب األفا و117 
وكفالتها  رعايتها  مظلة  حتت  يتيما 

ال��ث��اث��ة الأوىل من  خ���ال الأ���س��ه��ر 
ال���ع���ام احل�����ايل يف ع����دد م���ن ال����دول 
اأ�سافتهم  يتيما  و677  األ��ف  مقابل 

خال الربع الثاين من العام ذاته.

وت�سع اجلمعية رعاية الأيتام ب�سورة 
متكامل  ب�سكل  وكفالتهم  �سمولية 
تاأ�سي�سها  منذ  وذل���ك  اأعينها  ن�سب 
العمل  يف  م�������س���ريت���ه���ا  وان������ط������اق 

اخل���ريي وامل�����س��اري��ع الإن�����س��ان��ي��ة منذ 
�سنة 1979م .

خمتلف  ت�����وف�����ري  ع����ل����ى  وحت������ر�������ض 
املادية  اجل����وان����ب  يف  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

واملعنوية  والج��ت��م��اع��ي��ة  واملعي�سية 
جت���اوب���ا م���ع ت��ع��ال��ي��م دي��ن��ن��ا احلنيف 
والرا�سخة  املتوارثة  جمتمعنا  وقيم 
وان�سجاما مع �سيا�سة الدولة وترجمة 

لتوجيهات قيادتنا الر�سيدة.
م����ن ج���ان���ب���ه اأو������س�����ح ح�����س��ن م����راد 
الأيتام  كفالة  اإدارة  مدير  البلو�سي 
ال���دول  اأن  الرب”  “دار  يف  والأ����س���ر 
يف  الإدارة  ت��غ��ط��ي��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ع��رب��ي��ة 
ورعايتهم  الأي���ت���ام  ك��ف��ال��ة  م�����س��اري��ع 
ال�سومال  ال�سودان  �سوريا  لبنان  هي 
اإ�سافة  وموريتانيا  فل�سطن  م�سر 
اإىل توجو ومايل وال�سنغال وبورندي 
و�ساحل  واإثيوبيا  والنيجر  واأوغ��ن��دا 
ال���ع���اج وك��ي��ن��ي��ا وغ���ان���ا وت��ن��زان��ي��ا من 
الدول الأفريقية غري العربية والهند 

وال�سن واأذربيجان والفلبن.

•• ال�صارقة -وام:

ت���راأ����ض ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن ���س��امل بن 
نائب  ال�سارقة  حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان 
رئي�ض املجل�ض التنفيذي �سباح ام�ض يف مكتب 
�سمو احلاكم اجتماع املجل�ض التنفيذي لإمارة 

ال�سارقة.
ال��ع��دي��د من  خ���ال جل�سته  امل��ج��ل�����ض  ن��اق�����ض 
اأجندته  ع��ل��ى  امل���درج���ة  ال��ه��ام��ة  امل��و���س��وع��ات 
ال��ع��م��ل احلكومي  ���س��ري  ب��ت��ط��وي��ر  وامل��ت��ع��ل��ق��ة 
التنموية  امل���������س����روع����ات  ع���ل���ى  والط�����������اع 
والتطويرية مبا يوفر احلياة الكرمية ويدعم 

خطط التنمية املتبعة يف الإمارة.

وبعد الت�سديق على حم�سر اجلل�سة ال�سابقة 
�سنوي  الن�سف  التقرير  على  املجل�ض  اط��ل��ع 

للجنة العليا للموارد الب�سرية لعام 2017 .
واأو�سح �سعادة الدكتور طارق بن خادم رئي�ض 
دائرة املوارد الب�سرية اأنه بناء على اخت�سا�سات 
املو�سوعات  م��ن  الكثري  درا���س��ة  مت��ت  اللجنة 
الجتماعات  وعقد  الب�سرية  باملوارد  املتعلقة 
احلالت  التقرير  وت�سمن  ملناق�ستها  الازمة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي مت���ت درا���س��ت��ه��ا وال���ق���رارات 

ال�سادرة من اللجنة العليا.
الر�سومات  م��ن  ال��ع��دي��د  التقرير  ت��ن��اول  كما 
التي  والبحوث  للدرا�سات  املو�سحة  البيانية 
من  الأول  الن�سف  خ��ال  اللجنة  بها  ق��ام��ت 

الأعوام  مع  مقارنة  واح�سائيات   2017 عام 
���س��ك��ره للجنة على  امل��ج��ل�����ض  وق����دم  ال�����س��اب��ق��ة 

جهودها.
املو�سوعات  م��ن  ال��ع��دي��د  املجل�ض  ناق�ض  كما 
التعليمية التي ت�سهم يف ت�سجيع  واملقرتحات 
مواطني الإمارة على موا�سلة التعليم العايل 
وت���ط���وي���ر م���ه���ارات���ه���م يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 

العلمية والعملية.
الإ����س���ك���ان على  دائ������رة  امل��ج��ل�����ض رد  ون���اق�������ض 
ال�سارقة  لإمارة  ال�ست�ساري  املجل�ض  تو�سيات 

حول مناق�سة �سيا�سة الدائرة .
الطنيجي  خ��ل��ي��ف��ة  امل��ه��ن��د���ض  ���س��ع��ادة  واأ�����س����ار 
رئي�ض دائرة الإ�سكان اإىل اأن التو�سيات جاءت 

الدائرة  تقدمها  ال��ت��ي  الأدوار  م��ع  متكاملة 
اأجل ت�سريع  املواطن من  ويف م�سلحة خدمة 
وت�سهيل  ال�����س��ك��ن��ي  ال���دع���م  ع��ل��ى  احل�������س���ول 
الإجراءات املتبعة ودرا�سة العديد من الفئات 

الجتماعية امل�ستحقة للم�ساعدة ال�سكنية.
الدائرة  قيام  الإ���س��ك��ان  دائ���رة  رئي�ض  واأو���س��ح 
بالعديد من الدرا�سات التي تخدم التو�سيات 
اأف�سل اخلدمات الإ�سكانية  املقرتحة لتقدمي 
ملواطني الإمارة من خال التعاون مع اجلهات 
للخروج  امل��خ��ت�����س��ة  والأ����س���ري���ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
باأف�سل الت�سريعات والآليات الإ�سكانية واأثنى 
املجل�ض على جهود دائرة الإ�سكان واخلدمات 

التي تقدمها.

•• ال�صارقة-الفجر:

لحت�سان  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  ت�ستعّد 
الأولية  الخ���ت���ب���ارات  ج��ول��ة  خ��ت��ام 
لربنامج “من�سد ال�سارقة” يف دورته 
موؤ�س�سة  تنظمه  وال����ذي  ال��ع��ا���س��رة، 
من  التا�سع  يف  ل��اإع��ام،  ال�����س��ارق��ة 
تلفزيون  مببنى  اجل����اري  �سبتمرب 
اختبارات  ج���ولت  ع��ق��ب  ال�����س��ارق��ة، 

ا�ستمرت على مدار ال�سهر املا�سي.
نوعياً،  و�سهدت الختبارات ح�سوراً 
م����ن جميع  اإن�������س���ادي���ة  واإب������داع������ات 
امل�����س��ارك��ن ال��ذي��ن خ��ا���س��وا جتارب 
الربنامج  ن�����س��خ��ة  م����راح����ل  اأوىل 
العا�سرة، يف رحلة ك�سف عربية عن 
�سلطنة  من  بداية  الأ���س��وات  اأجمل 
ال�سعودية،  العربية  واململكة  ُعمان، 
مروراً بال�سودان، وم�سر، واجلزائر، 
حتى  والأردن،  ت��ون�����ض  اإىل  و���س��وًل 
موطِن  يف  لتنتهي  ولبنان،  امل��غ��رب، 
ال��ربن��ام��ج، اإم����ارة ال�����س��ارق��ة، بدولة 

الإمارات العربية املتحدة. 
للربنامج  املنظمة  اللجنة  واختارت 

عربية،  دول   9 م��ن  م�سرتكاً   90
10 من�سدين يف  وتتح�سر لختيار 
جميعاً  لينتقلوا  البا�سمة،  الإم���ارة 
الختبارات  الثانية من  املرحلة  اإىل 
ت�سفيات  اإىل  فيها  �سيخ�سعوا  التي 
اختيار  خ���ال���ه���ا  م����ن  ي���ت���م  ث���ان���ي���ة 

واحد منهم ليقوم بتمثيل باده يف 
الربنامج.

وعن هذه اجلولة، قال جنم الدين 
ها�سم، املنتج املنفذ لربنامج “من�سد 
املحّطة  اإىل  و���س��ل��ن��ا  ال�سارقة”: 
الختبارات  ج��ول��ة  �سمن  الأخ����رية 

ال�سارقة”،  ل�”من�سد  الأول�����ي�����ة 
للك�سف عن املواهب التي حتت�سنها 
الإم��ارة، ودول��ة الإم��ارات، لن�ستكمل 
بداأها  التي  اجل��ولت  �سل�سلة  بذلك 
ال�����ب�����اب على  ال�����ربن�����ام�����ج، ون���ف���ت���ح 
مرحلة جديدة من املناف�سات، يقدم 

لديهم،  م��ا  اأج���ود  امل�����س��رتك��ون  فيها 
جنح  الربنامج  اأن  بذلك  موؤكدين 
يف الو�سول اإىل نخبة من الأ�سوات 
م�ستوى  ع���ل���ى  وامل���م���ي���زة  ال���اف���ت���ة 

الوطن العربي.
يف  ن���ح���ظ���ى  اأن  ن�����اأم�����ل  واأ��������س�������اف: 

ه���ذه امل��ح��ط��ة، وال��ت��ي حت��م��ل طابعاً 
م�سقط  يف  ك���ون���ه���ا  ل���دي���ن���ا  خ���ا����س���اً 
ال�سارقة  اإم�����ارة   - ال��ربن��ام��ج  راأ�����ض 
عذبة  وم��واه��ب  �سوتية  بخامات   -
الذين  زم���ائ���ه���م  اإىل  ل��ي��ن�����س��م��وا 
يتناف�سون للو�سول اإىل لقب دورته 
الآفاق  فتح  اإىل  ن�سعى  اإذ  العا�سرة، 
ح�سورهم  لتحقيق  املبدعن  اأم���ام 

الفني والإبداعي يف عامل الإن�ساد.
للربنامج  العا�سرة  ال���دورة  وتتميز 
امل�ساركن  م���ن  اث���ن���ن  ب��اخ��ت��ي��اره��ا 
لتحكيم  ال�������س���اب���ق���ة  ال�����������دورات  يف 
تتاألف  الخ���ت���ب���ارات، ح��ي��ث  ج����ولت 
جل����ن����ة حت����ك����ي����م الخ�������ت�������ب�������ارات يف 
الإم��ارات من املن�سدين حممد زكي 
اللجنة  وح��ّددت  حمدو.  وم�سطفى 
ا�ستقبال  اأوق���ات  للربنامج  املنظمة 
 08:00 ال�����س��اع��ة  م���ن  امل�����س��ارك��ات 
م�ساء،   08:00 وح���ت���ى  ���س��ب��اح��اً 
موعداً  ال���ربن���ام���ج  ي��خ�����س�����ض  ك��م��ا 
ي�ستمّر  الإن����رتن����ت  ع���رب  ل��ل��ت��ق��ّدمي 
وذلك  اجل���اري،  �سبتمرب   10 حتى 
ل�”من�سد  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  على 

www.smc.ae/ ال�����س��ارق��ة«: 
.munshid

اأه����م برامج  وي���ع���ّد م��ن�����س��د ال�����س��ارق��ة 
اكت�ساف  اإىل  ال���ه���ادف���ة  امل�������س���اب���ق���ات 
املواهب الإن�سادية يف الوطن العربي، 
حيث ي�سل هذا العام اإىل عقده الأول 
الذين  املن�سدين  ع�سرات  تخريج  بعد 

اأ�سبحت لهم مكانتهم البارزة يف هذا 
اأو�ساط  يف  �سيت  ل��ه��م  وب���ات  امل��ج��ال، 
ال���ف���ن ال�����ه�����ادف يف خم��ت��ل��ف ال�����دول 
ال��ع��رب��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة، ح��ي��ث ���س��ارك يف 
دوراته ال�سابقة مت�سابقون من فرن�سا، 
واإندوني�سيا،  واإي��ط��ال��ي��ا،  وب��ل��ج��ي��ك��ا، 

وماليزيا، والبو�سنة، وتركيا.

•• ال�صارقة-وام: 

 70 ح���وايل  ال�سارقة  مدينة  بلدية  اجن���زت 
ال�سيارات  م��وق��ف  مبنى  م�سروع  م��ن  باملائة 
1 ايل  امل��ج��از  ال��ط��واب��ق يف منطقة  م��ت��ع��ددة 
ي�سم 800 موقفاً اأما ن�سبة الإجناز يف مبنى 
املواقف متعددة الطوابق يف منطقة القا�سمية 
بلغت 90 باملائة وي�سم 1230 موقفاً بينما 
بلغت ن�سبة اإجناز مبنى منطقة املجاز حوايل 

باملائة بواقع 750 موقفا .  70

مدير  الطريفي  �سامل  ثابت  �سعادة  واأو���س��ح 
ع���ام ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال�����س��ارق��ة خ���ال جولة 
حتر�ض  البلدية  اأن  امل��ب��اين  لتفقد  ميدانية 
دائ���م���اً ع��ل��ى ت��وف��ري ك��اف��ة اخل���دم���ات ل�سكان 
الإم�����ارة م��ن م��واط��ن��ن وم��ق��ي��م��ن وحتقيق 
ب��ن��اًء على  ال���راح���ة للجميع  ق���در م��ن  اأع��ل��ى 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 

الأعلى حاكم ال�سارقة .
ي��اأت��ي بهدف  امل��واق��ف  اإن�����س��اء  اأن��ه  م�سرياً اىل 

وت�سهيل  امل�����روري�����ة  الخ���ت���ن���اق���ات  ت��خ��ف��ي��ف 
ان�سيابية حركة ال�سيارات يف املناطق املحيطة 
بها ومنع تكد�ض ال�سيارات يف الطرق ما يوؤدي 
اىل ت�سويه املظهر احل�ساري لإمارة ال�سارقة 
لأهم  وجهة  مقرا  باتت  ال�سارقة  اأن  خا�سة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات والأح�����داث ال��ع��امل��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة ما 
ي�ستلزم منا والق�ساء على خمتلف الظواهر 

ال�سلبية وم�سبباتها.
مبنى  ك��ل  اأن  اىل  البلدية  ع��ام  مدير  وا���س��ار 
اأر�سي  طابق  من  يتكون  الثاثة  املباين  من 

امل���ب���اين جميع  وت���وف���ر  ع��ل��وي��ة  و7 ط���واب���ق 
وال�سامة  الأم��ن  كنظم  املطلوبة  اخل��دم��ات 
للت�سميم  بالإ�سافة  العاملية  للمعايري  وفقاً 
التطورات  م���ع  ي���ت���واف���ق  ال�����ذي  ال��ه��ن��د���س��ي 
ت�����س��ه��ده��ا الإم�������ارة .. كما  ال���ت���ي  امل��ع��م��اري��ة 
الهمم  لأ����س���ح���اب  م����واق����ف  ت��خ�����س��ي�����ض  مت 
للمواقف  الهند�سي  الت�سميم  ومراعاتهم يف 
وذات  امل�ساعد  بجوار  مواقفهم  تكون  بحيث 
تخطيط خا�ض بحيث ي�سهل عليهم الو�سول 

له.

بلدية ال�سارقة تنجز 90 باملائة من مواقف القا�سمية و 70 باملائة من مواقف املجاز

•• كيتو - االإكوادور -وام:

التقى �سعادة حممد يو�سف العو�سي �سفري الدولة غري 
مورينو  لنن  الإك���وادور فخامة  ل��دى جمهورية  املقيم 
غار�سي�ض رئي�ض جمهورية الإكوادور يف منطقة ب�سورخا 
التابعة ملدينة واياكيل وذلك على هام�ض افتتاح م�سروع 

م���وان���ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ب�����س��ورخ��ا. مت خال 
اللقاء بحث العاقات الثنائية بن البلدين يف خمتلف 
التجارة  وزي��ر  �ساينز  كمبانا  بابلو  بح�سور  امل��ج��الت.. 
اخلارجية يف جمهورية الإكوادور و اإيفا غار�سيا فابري 
ليدي�سما  كلمنتي  وراوول  والإن���ت���اج  ال�سناعة  وزي����رة 

ووزير العمل.

•• دبي- وام:

ال�����س��ح��ة يف دب���ي يف ج��م��ي��ع م��راك��ز الرعاية  اأط��ل��ق��ت ه��ي��ئ��ة 
ال�سحية الأولية اأحدث خدماتها الطبية املوجهة لأ�سحاب 
الهمم ل�سيما الأطفال منهم . وقالت الدكتورة منال ترمي 
املديرة التنفيذية لقطاع الرعاية ال�سحية الأولية يف الهيئة 
م�ستوى  على  التاأهيل  واإع��ادة  “ال�سحة  فريق حمور  قائدة 
على  للتعرف  ا�ستبيانا  م��راك��زه��ا  يف  وف���رت  الهيئة  اإن  دب��ي 
قدرات الأطفال و�سلوكياتهم ومدى مائمتها لعمر الطفل 
النمو  يف  بالتاأخر  املت�سلة  الإعاقة  عن  املبكر  للك�سف  وذلك 
الإمنائي للطفل. ودعت اأولياء الأمور اإىل تعبئة ال�ستبيان 
خال زيارتهم للمراكز حتى يت�سنى للهيئة تقدمي اخلدمات 
الطبية املطلوبة يف الوقت املنا�سب وذلك عن طريق حزمة 

اخلدمات الطبية املتخ�س�سة يف �ستى جمالت الإعاقة .
اأعمال  طريق  على  مهما  �سوطا  قطعت  الهيئة  اأن  واأ�سافت 
التطوير ال�سامل املت�سل باإ�سرتاتيجية دبي لأ�سحاب الهمم 
وبالتحديد املحور الرئي�ض اخلا�ض ب�� ال�سحة واإعادة التاأهيل 
والذي ت�ستهدف الهيئة من خاله توفري الرعاية ال�سحية 

وتوفري  الهمم  لأ�سحاب  اجل��ودة  عالية  ال�ساملة  الوقائية 
بالفح�ض  املرتبطة  احلديثة  والتجهيزات  الأدوات  جميع 
لهذه  ال�سحية  الحتياجات  ودرا�سة  لتقييم  املبكر  والتدخل 
الفئة املهمة من املجتمع .. ف�سا عن متكن اأ�سحاب الهمم 

من خدمات رعاية �سحية وتاأهيل متخ�س�سة .
وذكرت اأن الهيئة لديها خطة متكاملة و�ساملة لذوي الهمم 
ال�ساأن ومن مرتكزاتها  دبي يف هذا  ا�سرتاتيجية  تنبثق من 
تتبناها  التي  والأه���داف  والقيم  املفاهيم  وجممل  الرئي�سة 
تراعي  �سحية  خدمات  من  الهمم  ذوي  متكن  اإىل  و�سول 
ح��ق��وق��ه��م ب��ج��ان��ب ت��وف��ري ب���رام���ج رع���اي���ة ���س��ح��ي��ة جمانية 
اأو متويل خدمات �سحية لهذه الفئة املهمة  وبرامج تاأمن 
�سعار  عليها  ويرتكز  دبي  ا�سرتاتيجية  حولها  تتمحور  التي 
اأن  ت��رمي  الدكتورة  واأو�سحت   . للجميع  مكان   .. جمتمعي 
منافع  برنامج  وه��ي  رئي�سة  م�سارات  خم�سة  ت�سم  اخلطة 
�سحية لأ�سحاب الهمم و�سيا�سة ال�سحة الداجمة لأ�سحاب 
النف�سية  ال�سحة  و  تاأهيل  اإع���ادة  خ��دم��ات  وب��رن��ام��ج  الهمم 
املبكر  وال��ت��دخ��ل  الت�سخي�ض  ب��رن��ام��ج  و  ال��ه��م��م  لأ���س��ح��اب 

وبرنامج الك�سف املبكر عن الإعاقة .

�سفري الدولة يلتقي رئي�ش جمهورية الإكوادور

�سحة دبي تطلق خدمات لتوفري عناية طبية �ساملة لأ�سحاب الهمم
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اأعلنت ال�سرطة الربيطانية انها اوقفت يف وي�ست ميدلندز بو�سط 
لعتداءات  ي��ع��دون  ك��ان��وا  بانهم  ي�ستبه  رج��ال  ارب��ع��ة  ام�ض  انكلرتا 

وينتمون اىل حزب للنازين اجلدد منع يف دي�سمرب املا�سي.
واأعلنت وزارة الدفاع الربيطانية ان بن املوقوفن ع�سكرين. وقالت 
يف بيان ميكننا تاأكيد ان ال�سرطة اوقفت عددا من افراد اجلي�ض، مل 

حتدده الوزارة، مو�سحة ان التحقيق عهد به اىل ال�سرطة.
وقالت �سرطة وي�ست ميدلندز يف بيانها ان الرجال الأربعة ي�ستبه 

بانهم ح�سروا اعتداءات اإرهابية على الرا�سي الربيطانية.
ال��ن��ازي��ن اجلدد  يبدو يف حركة  م��ا  اع�ساء على  الرب��ع��ة  وال��رج��ال 

العمل الوطني وكانوا يخ�سعون ملراقبة ال�سرطة.
وجتري عمليات دهم ملختلف منازل املوقوفن الذين كانوا يعي�سون 
ويلز  وب��اوي��ز  برمنغهام  يف  املتحدة،  اململكة  من  خمتلفة  مناطق  يف 
وايب�سيت�ض ونورثهامبنت. وكانت وزيرة الداخلية الربيطانية امرب 
لل�سامية  واملعادية  بالعن�سرية  الوطني  العمل  منظمة  و�سفت  راد 

وللمثلين وراأت ان ل مكان لها يف اململكة املتحدة.
اول جمموعة ميينية متطرفة متنع مبوجب  الوطني هي  والعمل 
قانون مكافحة الرهاب الربيطاين. وكانت املنظمة رحبت بالت�سحية 
التي قدمها قاتل النائبة العمالية جو كوك�ض التي اغتيلت يف يونيو 

اجلدد. النازين  موؤيدي  احد  قبل  من   2016

 
للوليات  هدية  وجهت  اإنها  الثاثاء  ام�ض  ال�سمالية  كوريا  قالت 

املتحدة واإن املزيد يف الطريق .
الأمم  ل��دى  ال�سعبية  الدميقراطية  ك��وري��ا  جمهورية  �سفري  وك��ان 
اأم��ام موؤمتر عن نزع  ت��اي �سونغ يلقي كلمة  ه��ان  املتحدة يف جنيف 
�ساد�ض  ب��اده  اإج��راء  من  يومن  بعد  املتحدة  الأمم  ترعاه  ال�ساح 

واأكرب جتربة نووية لها.
التي  النف�ض  ع��ن  ال��دف��اع  اإج�����راءات  يف جنيف  للموؤمتر  ه��ان  وق���ال 
الفرتة  يف  ال�سعبية  الدميقراطية  كوريا  جمهورية  ب��ادي  تتخذها 

الأخرية هي هدية موجهة للوليات املتحدة دون غريها .
واأ�ساف الوليات املتحدة �ستتلقى املزيد من الهدايا من بادي طاملا 
لل�سغط  منها  طائل  ل  وحم��اولت  متهورة  ا�ستفزازات  على  تعتمد 

على جمهورية كوريا الدميقراطية ال�سعبية .

باخليانة  ام�ض  ر�سميا  �سوخا  كيم  كمبوديا  يف  املعار�سة  زعيم  اتهم 
والتج�س�ض، يف اأخر ف�سل من م�سل�سل املاحقات الق�سائية الرامية 
اإىل ا�سكات معار�سي رئي�ض الوزراء هون �سن قبل انتخابات 2018. 
واأعلنت حمكمة بنوم بنه اأن كيم �سوخا �سيحاكم بتهمة و�سع خطة 
�سرية وموؤامرة مع اأجانب واتهمته باخليانة والتج�س�ض التي ين�ض 

القانون على عقوبة ال�سجن ملدة ت�سل اىل ثاثن عاما ملرتكبها.
يقود كيم �سوخا البالغ من العمر 64 عاما حزب املعار�سة الرئي�سي 
حزب النقاذ الوطني الكمبودي. وقد غادر زعيم احلزب الآخر �سام 

راين�سي اإىل املنفى يف فرن�سا هربا من ال�سجن.
واعتمد التهام على خطاب القاه كيم �سوخا يف 2013 يف ا�سرتاليا 
املنظمات غري  املتحدة ودور  الوليات  وحت��دث فيه عن رح��ات اىل 

احلكومية الجنبية يف احال الدميوقراطية يف بلده.
عنا�سر  من  مئات  قبل  من  ال�سبوع  نهاية  عطلة  يف  �سوخا  واوق��ف 
اع��ت��ق��ال كيم �سوخا يف نهاية  اإع��ان��ه��ا ع��ن  ن��زل��ه. ول���دى  الم���ن يف 
�سوخا  كيم  ب��ن  �سرية  ب�موؤامرة  احلكومة  ن��ددت  املا�سي،  الأ���س��ب��وع 

وجماعته وا�سخا�ض اجانب لاإ�سرار بكمبوديا.
وقال رئي�ض ال��وزراء الأحد خلف كيم �سوخا هناك على الدوام اليد 

نف�سها، يد اأمريكا، م�سريا اإىل موؤامرة لتدمري الباد.
با�ستمرار  عاما،  منذ ثاثن  الباد  يحكم  ال��ذي  �سن  ويتهم هون 
خطابا  ويتبنى  كمبوديا  يف  املعار�سة  بدعم  وا�سنطن  �سنوات  منذ 
الكمبودي  املعهد  من  فاناريث  �سيليانغ  وق��ال  لاأمريكين.  معاديا 
للتعاون وال�سام انه ا�سبح لديه هاج�ض الثورات امللونة التي تقف 

وراءها الوليات املتحدة براأيه.

عوا�صم

لندن

بنوم بنه

�سيول

رئي�ش ال�سليب الأحمر 
يلتقى ال�سنوار يف غزة

•• غزة-اأ ف ب: 

يحيى  ام�ض  ماورير  بيرت  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  رئي�ض  التقى 
ال�سنوار رئي�ض حركة حما�ض يف قطاع غزة، وذلك خال زيارته اىل القطاع 
والأرا�سي  ا�سرائيل  يف  اي���ام  لثاثة  بها  ي��ق��وم  ا�ستطاعية  ج��ول��ة  �سمن 
الفل�سطينية. و�سل ماورير �سباح الثاثاء اىل غزة عرب معرب بيت حانون 
ايريز على احلدود ال�سمالية بن غزة وا�سرائيل والتقى بال�سنوار يف مكتبه 
ويلتقي  امل��دين  املجتمع  ع��ن  مبمثلن  يجتمع  ان  قبل  غ��زة،  مدينة  غ��رب 

عائات املعتقلن الفل�سطينين يف ال�سجون ال�سرائيلية.
وعقب لقائه بال�سنوار، قال ماورير لل�سحافين انه اأجرى معه حمادثات 
جيدة حول عدة ق�سايا من بينها الو�سع الن�ساين يف غزة والقانون الدويل 
اللجنة  اأن  هنا،  ولل�سلطات  غ��زة  ل�سكان  اأوؤك��د  ان  “اأريد  وتابع  الن�ساين. 
الدولية لل�سليب الحمر �ست�ستمر يف تقدمي اأف�سل ما لديها لدعم الذين 

يعانون اأكرث من الو�سع«.
ويعاين القطاع من نق�ض مزمن يف املياه والكهرباء وتوقعت المم املتحدة 
حروب  ث��اث  �سهد  ان  بعد   2020 بحلول  للعي�ض  �سالح  غري  ي�سبح  اأن 
مدمرة مع ا�سرائيل. وكانت �سهري زقوت املتحدثة با�سم ال�سليب الحمر 
يف القطاع قالت لوكالة فران�ض بر�ض ان الهدف من هذه الزيارة الطاع 
على الأو�ساع الإن�سانية . وكانت اللجنة الدولية لل�سليب الحمر اأعلنت يف 
اأعلى  على  والفل�سطينية  ال�سرائيلية  بال�سلطات  �سيلتقي  ماورير  ان  بيان 
تهم  موا�سيع  ع��دة  لبحث  ابيب  وت��ل  وغ��زة  اهلل  ورام  القد�ض  يف  م�ستوى 

اللجنة الدولية لل�سليب الحمر.

االحتالل يوا�صل التهود ويطرد عائلة فل�صطينية من القد�س

اإ�سرائيل تعلق منح تاأ�سريات للعاملني يف املنظمات الإن�سانية 

ال�سحة العاملية: حالت الكولريا يف اليمن يتجاوز 600 األف 

ال�سني ت�سعى لإ�سكات منتقديها يف الأمم املتحدةفرن�سا تريد وقف مفاو�سات ان�سمام تركيا للحتاد 
•• نيويورك-وكاالت:

قالت منظمة هيومن رايت�ض ووت�ض اإن بكن ت�سن حملة ت�سييق 
على النا�سطن ال�سينين ال�ساعن لاإدلء ب�سهاداتهم يف الأمم 
اأحياناً  الطرف  الدولية تغ�ض  املنظمة  واإن  القمع،  املتحدة عن 
�سدر  تقرير  يف  املنظمة  وقالت  فيه.  تتواطاأ  حتى  اأو  ذل��ك  عن 
ام�ض الثاثاء، اإن ال�سن تقيد �سفر النا�سطن اأو ت�سورهم اإذا 
جاءوا اإىل الأمم املتحدة يف جنيف للتعاون مع منظمات حقوق 
الإن�سان التي تتفح�ض �سجل ال�سن يف هذا ال�سدد. وقال كينيث 
روث املدير التنفيذي يف هيومن رايت�ض ووت�ض: ما تو�سلنا اإليه 
املتحدة  الأمم  ق��درة  اإ�سعاف  منهجي  ب�سكل  حت��اول  ال�سن  اأن 
اأن هذا يحدث يف  املوؤكد  الإن�سان، ومن  على الدفاع عن حقوق 

ال�سن، لكنه يحدث على م�ستوى العامل اأي�ساً .

•• القد�س-غزة-اأ ف ب:

طردت ال�سرطة ال�سرائيلية اأم�ض 
الذي  املنزل  فل�سطينية من  عائلة 
كانت تقيم فيه منذ اكرث من 50 
عاما يف القد�ض ال�سرقية ما ي�سكل 
غ���ري حكومية  م��ن��ظ��م��ات  ب��ح�����س��ب 
خطوة جديدة لتهويد هذا الق�سم 

من املدينة.
نحو  منذ  �سما�سنة  عائلة  وت�سكن 
ال�سيخ ج��راح يف  52 عاما يف ح��ي 
احتلتها  ال��ت��ي  ال�����س��رق��ي��ة  ال��ق��د���ض 
وجتري   ،1967 ع���ام  ا���س��رائ��ي��ل 
اأعمال الطرد بعد عملية ا�ستنزاف 
يف  للفل�سطينين  طويلة  ل�سنوات 
بحجة  ال�سرائيلية  املحاكم  اروقة 
البيوت كانت ملكا لليهود  ان هذه 

قبل عام 1948.
بر�ض  وكالة فران�ض  واف��اد مرا�سل 
انه فور طرد عائلة من هذا املنزل، 
دخل اليه رجال يهود من املتدينن 

حتت حماية �سباط ال�سرطة.
اهتمام  العائلة  ه��ذه  واث��ار م�سري 
معار�سة  حكومية  غ��ري  منظمات 
لا�ستيطان ودبلوما�سين يتابعون 
الذي  ال�سرقية  القد�ض  يف  الو�سع 
ي�����س��ك��ل اب����رز امل��ل��ف��ات ال�����س��ائ��ك��ة يف 

النزاع ال�سرائيلي-الفل�سطيني.
وح�سر ال�سرطيون حواىل ال�ساعة 
املنزل  مدخل  اىل  فجرا  اخلام�سة 
ال�سيخ  ح���ي  يف  ال���واق���ع  ال�����س��غ��ري 
ج������راح، وال������ذي ي��ق��ي��م ف��ي��ه اأي����وب 
القادر على احلركة  �سما�سنة غري 
وابنهما  �سما�سنة  فهمية  وزوج��ت��ه 
وعائلته، واجربوهم على الرحيل، 

كما روى افراد هذه العائلة.
يجل�ض  الذي  �سما�سنة  ايوب  وقال 
لل�سحافين  متحرك  كر�سي  على 
ع����ام  م����ن����ذ  ه����ن����ا  ن�������س���ك���ن  “نحن 
�ساأفعل؟  “ماذا  م�سيفا   ”1964
اغرا�سي  ي����رم����وا  ان  ل���ه���م  ك���ي���ف 

واثاثي وماب�سي يف ال�سارع؟«.
�سما�سنة  فهمية  قالت  جهتها  من 
ال��ب��اب يف  ب��ق��رع  ب���داأت ال�سرطة   “
اخل��ام�����س��ة ���س��ب��اح��ا. دخ���ل���وا مثل 
ك��ن��ت اح�����س��ر احلليب  ال���وح���و����ض، 
قبل  اب�����ن�����ي  لأولد  وال�����ف�����ط�����ور 
ذهابهم للعمل، حملونا ورمونا يف 

اخلارج«.
هذا  تبكي  وه��ي  فهمية  وا���س��اف��ت 
وت�ساءلت  حياتي.  يف  ي��وم  اأ�سعب 

امل�����س��اع��دات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي يعي�ض 
�سكان قطاع  ثلثي  اأكرث من  عليها 
غ���زة ال��ف��ق��ري وامل��ح��ا���س��ر م��ن قبل 
بح�سب  ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 

المم املتحدة.
وي����ت����م ت�������س���ل���ي���م ج������زء ك���ب���ري من 
ان�سانية  منظمات  عرب  امل�ساعدات 
ال�����ع�����ادة عرب  ت���ع���م���ل يف  دول�����ي�����ة، 

ا�سرائيل.
ومنذ يونيو املا�سي، مل يتمكن اي 
م��ن ع��م��ال الغ���اث���ة ال��دول��ي��ة من 
احل�����س��ول ع��ل��ى ت��اأ���س��رية “بي 1” 
�سيوعا  الك��رث  النوع  وه��و  للعمل، 
احلكومية  غري  املوؤ�س�سات  ملوظفي 

الدولية يف الدولة العربية.
وي��اأت��ي ه��ذا بعد وق��ف منحها من 
دي�سمرب  ك���ان���ون  اإىل  اغ�����س��ط�����ض 
ابريل  اىل  م��ار���ض  وم���ن   2016

.2017
وتاأثر الع�سرات من عمال املنظمات 
الدولية حتى الن، مع وجود عدد 
كبري منهم خارج الباد يف انتظار 
ت��اأ���س��ريات العمل  احل�����س��ول ع��ل��ى 

اخلا�سة بهم.
غري  ب�سكل  البع�ض  يعمل  بينما 
ق����ان����وين ب���ا����س���ت���خ���دام ت���اأ����س���ريات 
ولكنهم  ب���ه���م،  اخل��ا���س��ة  ال�����س��ي��اح 

يتخوفون من طردهم.
“انتظار  ان  الكبري  املوظف  وق��ال 
لأ�سهر  الباد  خ��ارج  مكتب  مدير 
امل�ساعدات  ت�سليم  وق��ت  ان  يعني 

�سيتاأثر«.
وق��ال��ت م��وظ��ف��ة اأخ����رى يف جمال 
الغ�����اث�����ة و����س���ل���ت ا�����س����رائ����ي����ل يف 
فران�ض  ل���وك���ال���ة  امل���ا����س���ي  ي��ون��ي��و 
ب��ر���ض ان��ه��ا ان��ت��ظ��رت ���س��ه��ري��ن من 
وزارة  م��ن  رد  على  احل�سول  اج��ل 
ال�سرائيلية  الجتماعية  ال�سوؤون 

دون جدوى.
غ����ادرت  امل���ا����س���ي،  اغ�����س��ط�����ض  ويف 
ا���س��رائ��ي��ل وع��ن��د عودتها  ال��ع��ام��ل��ة 
ال�سرائيلية  ال�سلطات  ان  ت��ق��ول 
او  و�سعها  لت�سوية  �سهرا  منحتها 

املغادرة.
وت���ت���وق���ع ان ت���غ���ادر ا����س���رائ���ي���ل يف 

غ�سون اأيام.
بر�ض  ف���ران�������ض  ل���وك���ال���ة  واك�������دت 
ا�سمها  الك�سف عن  م�سرتطة عدم 
“ل ميكنهم ان يقوموا با�ستبدايل، 
فان اي اجنبي �سياتي �سيواجه ذات 

امل�سكلة«.

هي الوىل التي تطرد من منزلها 
يف احلي منذ عام 2009.

املتحدة لغوث  وقالت وكالة المم 
الفل�سطينين  الاجئن  وت�سغيل 
م�ساعدة  ���س��ت��ح��اول  ان��ه��ا  اون������روا 
اخر.  منزل  ليجاد  ماليا  العائلة 
ال�سفة  يف  الوكالة  مدير  واع��ت��رب 
اندر�سون  �سكوت  املحتلة  الغربية 
لوكالة فران�ض بر�ض ان “مثل هذا 
ال��ط��رد يجعل  م��ن عمليات  ال��ن��وع 
من ال�سعب حتقيق ال�سام” بن 

الفل�سطينين وال�سرائيلين.
انتقلت  ���س��م��ا���س��ن��ة  ع���ائ���ل���ة  ك���ان���ت 
ويقول   .1964 ع���ام  امل��ن��زل  اىل 
ارا�سي  �سندوق  مدير  كينغ  ارييه 
ا�سرائيل، وهي جمعية ا�ستيطانية 
ال�سرقية  القد�ض  اح��ي��اء  يف  تعمل 
البيت  ان  العقار  وم��ال��ك  املحتلة، 
“ملك  العائلة  ت�سكنه  كانت  ال��ذي 

لليهود منذ 90 عاما.
فران�ض  لوكالة  كينغ  اري��ي��ه  وق��ال 
كان  كما  احل��ي  ه��ذا  �سيعود  ب��ر���ض 
ببطء  يحدث  الم��ر  يهوديا.  حيا 
م�����س��ي��ف��ا ان م�����س��األ��ة حت��وي��ل حي 
الفل�سطيني اىل حي  ال�سيخ جراح 

يهودي هي م�ساألة وقت فقط.
ال�ستيطانية  اجلمعيات  وت�ستغل 
لليهود  اأم�������اك  وج������ود  ح��ق��ي��ق��ة 
عام  الغربية  ال�سفة  احتال  قبل 
حتت  الأردن  ح��ف��ظ��ه��ا   ،1967

بيت.  ع��ن  �سنبحث  �سنفعل؟  م���اذا 
رمب�����ا ���س��ن��ب��ق��ى ب���ال�������س���ارع ي�����وم او 
يومن. و�ست�سطر عائلة �سما�سنة 
م��ا بن  ي��ق��در  دف��ع مبلغ  الن اىل 
60 اىل 70 الف �سيكل )بن 14 
و 16 الف يورو(، تكاليف اخائها 

لنه مت بالقوة.
العليا ال�سرائيلية  وكانت املحكمة 
 2013 اغ�سط�ض  اآب  يف  رف�ست 
الفل�سطينية  ال��ع��ائ��ل��ة  ال��ت��م��ا���ض 
ل�سالح  م���ن���زل���ه���ا  اخ��������اء  �����س����د 

امل�ستوطنن.
الن  ال���������س����ام  ح�����رك�����ة  وت������ق������ول 
هو  هذا  ان  لا�ستيطان  املناه�سة 
اول اخاء لأحد منازل حي ال�سيخ 

جراح منذ عام 2009.
عملية  ف��اأن  الن  ال�سام  وبح�سب 
عملية  اط������ار  يف  ت����اأت����ي  الخ�������اء 
بتاأ�سي�ض  بها احلكومة  او�سع تقوم 
م�ستوطنات يف حي ال�سيخ جراح”. 
احلي  يف  اخ���رى  ع��ائ��ات  وتنتظر 

الخاء.
واعتربت املنظمة ان اخاء العائلة 
ب�����س��ك��ل وح�����س��ي ي���دل ع��ل��ى منحى 
خطري يزيد من تعقيد اي ت�سوية 
ال��ق��د���ض يف اطار  حم��ت��م��ل��ة ح����ول 

ت�سوية النزاع.
“عري  منظمة  ت��وؤك��د  جهتها،  م��ن 
تدعم  التي  ال�سرائيلية  عاميم” 
الخرية  ه��ذه  ان  �سما�سنة  عائلة 

���س��ل��ط��ة ح����ار�����ض اأم��������اك ال���ع���دو 
حار�ض  �سلطة  اإىل  بعدها  وانتقلت 
ثم  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الغائبن  اأم���اك 
الذي  الإ�سرائيلي  العام  القيم  اإىل 
ا�ستغال  ب�سمان  وظيفته  تق�سي 

اأي عقار مالكه مفقود.
مماثل  ق�����ان�����ون  اي  ي����وج����د  ول 
فقدوا  ال����ذي����ن  ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن 
القد�ض  يف  وارا���س��ي��ه��م  م��ن��ازل��ه��م 
على  وامن���ا  ا���س��رائ��ي��ل،  او  الغربية 
ا�سرائيل  ف��ر���س��ت  ف��ق��د  ال��ع��ك�����ض 
الذين  ال��غ��ائ��ب��ن  ام����اك  ق���ان���ون 
مبوجبه متت م�سادرة الكثري من 

الماك الفل�سطينية.
وكانت عائلة �سما�سنة تدفع اأيجار 
املنزل ل�”حار�ض اماك الغائبن” 
2009 مع  ا�سرائيل حتى عام  يف 
ظ���ه���ور م�����س��ت��وط��ن��ن مت��ك��ن��وا من 
حيازة ملكية املنزل على اأ�سا�ض حق 
لطرد  و�سعوا  فقط  لليهود  العودة 

العائلة.
عدد  ا���س��ب��ح   ،1967 ع���ام  وم��ن��ذ 
اليهود 195 الفا من ا�سل �سكان 
القد�ض ال�سرقية البالغ 450 الف 

ن�سمة.
�سما�سنة  ع���ائ���ل���ة  ط������رد  وي�����اأت�����ي 
م�ساريع  اربعة  طرح  مع  بالتزامن 

ا�ستيطانية يف احلي.
و���س��م��ت ا����س���رائ���ي���ل ال���ق���د����ض عام 
عا�سمتها  واع���ل���ن���ت���ه���ا   1980

خطوة  يف  واملوحدة”،  “البدية 
مل ي��ع��رتف ب��ه��ا امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 

و�سمنه الوليات املتحدة.
اإ���س��رائ��ي��ل منح  ذل����ك، ع��ل��ق��ت  اىل 
الجانب  للعاملن  عمل  تاأ�سريات 
الإن�سانية  امل��ن��ظ��م��ات  يف  اجل�����دد 
الدولية، بح�سب هذه املنظمات يف 
امل�ساعدات  منح  تعرقل  قد  خطوة 

للفل�سطينين.
العاملن  من  ع�سرات  يتمكن  ومل 
دولية  اإغ��اث��ة  منظمات  يف  اجل���دد 
تاأ�سريات  بارزة من احل�سول على 
ل���ل���ت���اأخ���ري يف  ت���ع���ر����س���وا  ع���م���ل او 
ال�سهر الخرية، بح�سب العاملن 

يف املجال.
امل�ساألة  ان  ا�����س����رائ����ي����ل  وت�������س���ر 
بريوقراطية، ولكنها مل تعرث على 
امل�ستمرة  الق�سية  لهذه  دائ��م  حل 

منذ اأكرث من عام.
وقال عامل كبري يف جمال الغاثة 
ا���س��رتط ع���دم ال��ك�����س��ف ع��ن ا�سمه 
“الو�سع  ان  بر�ض  فران�ض  لوكالة 
العمليات  ل��ت��ع��ط��ي��ل  ي��ت�����س��ع��د  ق���د 

الن�سانية«.
ا�سرائيليون  م�������س���وؤول���ون  ون���ف���ى 
متعمدا،  التاأخري  يكون  ان  ب�سدة 
الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  وقالت 
القول  ه��ذا  مثل  ان  ال�سرائيلية 

“ادعاء كاذب«.
على  ب�سدة  الفل�سطينيون  ويعتمد 

تركيا. اأثارت ت�سريحات مريكل غ�سب النظام الرتكي الذي 
لاحتاد  ال�سا�سية  القيم  على  هجوما  ت�سكل  باأنها  و�سفها 
“يف  اإنه  الفرن�سية  با�سم احلكومة  املتحدث  الأوروب��ي. وقال 
ال�سنوات الع�سر الخرية ا�ستخدمت تركيا كب�ض فداء لتربير 
التلويح برتكيا لإثارة  �سيا�سية يف فرن�سا. وكان يتم  مواقف 
اخل��وف يف ح��ن ان��ه يف ال��واق��ع تركيا ه��ي ج��زء م��ن تاريخنا 

امل�سرتك«.
اليوم  ال�سيا�سي  الو�سع  ان  الكيد هو  الم��ر  ان  بيد  وا�ساف 
يف تركيا ل يتيح التفكري، وفق الأ�س�ض التي ن�سري عليها، يف 
ال�ستمرار يف املباحثات واملبادلت ويف المل يف تعزيز اندماج 

تركيا. وانا اآ�سف لذلك.

•• باري�س-اأ ف ب:

قال كري�ستوف كا�ستانري املتحدث با�سم احلكومة الفرن�سية 
بالتفكري  ي�سمح  ل  ال�سيا�سي  تركيا  و�سع  ان  الثاثاء  ام�ض 
لاحتاد  البلد  ه��ذا  ان�سمام  مفاو�سات  يف  ال�ستمرار  يف   ..

الأوروبي.
اما  احل���وار  موا�سلة  يجب  الدولية  فرن�سا  لإذاع���ة  واأو���س��ح 
اليوم.  له  فانه ل وج��ود  اأي حال معلق،  التفاو�ض وهو على 

هذا هو واقع احلال.
امل�ست�سارة  اإع���ان  م��ن  ي��وم��ن  بعد  الت�سريحات  ه��ذه  ت��اأت��ي 
ان�سمام  مفاو�سات  وق��ف  تاأييدها  م��ريك��ل  انغيا  الأمل��ان��ي��ة 

ومفاو�سات ان�سمام تركيا لاحتاد الوروبي ال�سعبة بداأت يف 
2005 وهي اليوم متوقفة ب�سبب تطورات الو�سع ال�سيا�سي 
نحو  بالنحراف  معار�سيه  من  النظام  يتهم  حيث  تركيا  يف 
حذر  ماكرون  اميانويل  الفرن�سي  الرئي�ض  وكان  ال�ستبداد. 
ت��ق��دم يف مفاو�سات  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ل��ن  ان��ه  م��ن  انتخابه  قبل 
يريد  ان��ه  اىل  م�سريا  الوروب����ي  الحت���اد  يف  تركيا  ان�سمام 
انحرافا  ي�سهد  ال��ذي  البلد  هذا  الدميقراطين يف  م�ساعدة 

للنظام، انحرافا ت�سلطيا، وخروج تركيا من م�سار التاريخ.
و�سرح الرئي�ض الفرن�سي يف الآونة الخرية “انا كما تعرفون 
جمرب على احلديث اىل اردوغ��ان كل ا�سبوع”، وهو ت�سريح 

مل ير الرئي�ض الرتكي انه ينطوي على “اي �سيء �سلبي«.

اأعداد احلالت اجلديدة.
مفاجئة  زي����������ادات  ظ����ه����رت  ل���ك���ن 
اأع��داد حالت ال�ستباه  وكبرية  يف 
امل�سجلة من 12 حيا يف حمافظات 
واإب  واملحويت  احل��دي��دة واجل��وف 

و�سمار والبي�ساء وعدن.
املنظمة  حتقق  جا�سارفيت�ض  وقال 
ح��ال��ي��ا يف اأ����س���ب���اب ه����ذه ال���زي���ادة. 
الرئي�سية  الأه���داف  من  و�سيكون 
كانت  اإذا  م���ا  حت���دي���د  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الأرقام دقيقة وما اإذا كانت الزيادة 
بالفعل  ناجتة  ال�ستباه  ح��الت  يف 

 •• جنيف-رويرتز:

اأظهرت بيانات من منظمة ال�سحة 
اليمنية  ال�سحة  ووزارة  ال��ع��امل��ي��ة 
الإ�سابة  ح�����الت  ع����دد  اأن  ام�������ض 
مب��ر���ض ال��ك��ول��ريا يف ال��ي��م��ن منذ 
بلغ  ني�سان  اأب��ري��ل  يف  انت�ساره  ب��دء 
612703 حالت واأن الوباء قتل 
2048 �سخ�سا وبع�ض املناطق ما 
زالت تبلغ عن ارتفاع عدد احلالت 

اجلديدة.
وت��ب��اط��اأ م��ع��دل ان��ت�����س��ار امل��ر���ض يف 
وانخف�ض  الأخ���ريي���ن  ال�����س��ه��ري��ن 
ال�ستباه  ال��ي��وم��ي حل���الت  امل��ع��دل 
اآلف  ث��اث��ة  ن��ح��و  اإىل  اجل���دي���دة 
حالة. لكن الوباء، الأ�سرع انت�سارا 
يخالف  زال  م���ا  الإط��������اق،  ع��ل��ى 
ال��ت��وق��ع��ات. ف��ق��د ت��وق��ع��ت منظمة 
انت�سار  ب��دء  ف��ور  العاملية،  ال�سحة 
الإ�سابة  ح���الت  تبلغ  اأن  امل��ر���ض، 
300 األف يف اأ�سواأ الأحوال خال 

�ستة اأ�سهر.
ي��ون��ي��و ح����زي����ران كانت  وب���ح���ل���ول 
املنظمة تاأمل اأن يكون عدد 218 
ح��ال��ة ه��و ع��ام��ة ال��ن�����س��ف للعدد 
اأواخ�����ر ي��ول��ي��و متوز  امل��ت��وق��ع. ويف 
قالت اإن النت�سار بلغ ذروته بعد اأن 

بلغ عدد احلالت 400 األف.
بنف�ض  الأوب��ئ��ة  تنح�سر  م��ا  وع���ادة 
لذلك  ب��ه��ا،  تنت�سر  ال��ت��ي  ال�سرعة 
ف��اإن ع��دد احل��الت يف ذروة انت�سار 

اأفغان�ستان ت�ساعف عدد قواتها اخلا�سة 
•• كمب مورهيد-اأ ف ب:

ي�سوب عنا�سر من فرق كوماندو�ض قاذفات ار بي جي �ساروخية على دبابة 
النخبة يف  ق��وات  اىل  موؤخرا لان�سمام  بعد قدومهم  المتار  مئات  تبعد 
اأفغان�ستان التي تثري قوتها املتزايدة قلق حركة طالبان بح�سب جرنالت 
الأمامية  قريبا يف اخلطوط  املجندون اجلدد  و�سيكون هوؤلء  امريكين. 
ترامب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  وع��د  وال��ت��ي  امل��ت��م��ردي��ن  �سد  للحرب 
اآلف  اأربعة  ح��واىل  اإ�سافية من  تعزيزات  ن�سر  فيها من خال  بالنت�سار 
ع�سكري اأمريكي. يف مع�سكر كمب مورهيد، القاعدة ال�سابقة ال�سوفياتية 
يبقى  كابول،  واد بجنوب  بعد ذلك حركة طالبان يف  �سيطرت عليها  التي 
القوات  راأ�ض فرق جت�سد خرية  التحدي، على  ملواجهة  ال�سباط متاأهبن 

الأفغانية غري اأنها مهددة بان يبالغ اجلي�ض يف العتماد عليها.
وي�ستقبل مركز تدريب القوات اخلا�سة الأفغانية 800 اإىل 900 جمند 
وت�سميمهم  لقدراتهم اجل�سدية  الع�سكرية  القوات  اختيارهم من بن  مت 

على النتماء اإىل فرق الكومندو�ض.

ي����ك����ون ن�سف  م����ا  ع�������ادة  امل����ر�����ض 
اإجمايل عدد احلالت املتوقع.

ينت�سر  ال��ذي  الوباء،  انح�سار  لكن 
امللوثة،  املياه والأغذية  عن طريق 
مل ي���ك���ن ���س��ل�����س��ا وع������دد احل�����الت 
اأ�سبوعن  ارت��ف��ع خ��ال  اجل��دي��دة 

من الأ�سابيع الأربعة املا�سية.
وقال طارق جا�سارفيت�ض املتحدث 
اإن  العاملية  ال�سحة  منظمة  با�سم 
املت�سررة  املناطق  اأك��رث  من  بع�سا 
وحمافظتي  �سنعاء  مدينة  ومنها 
حجة وعمران �سهدت انخفا�سا يف 

عن الكولريا اأم عن اأمرا�ض اإ�سهال 
اأخرى مثل فريو�ض الروتا .

وهي  الطفولة  اإنقاذ  هيئة  وقالت 
منظمة خريية تدير مراكز لعاج 
املا�سي  اجل��م��ع��ة  ي����وم  ال���ك���ول���ريا 
حمافظة  يف  ال���س��ت��ب��اه  ح���الت  اإن 
باملئة   40 بن�سبة  قفزت  احلديدة 
اأمطار  و���س��ط  اأ���س��اب��ي��ع  ث��اث��ة  يف 
غ���زي���رة وم���وج���ة ط��ق�����ض ح����ار ويف 
بع�ض الأحياء زاد العدد الأ�سبوعي 
حل����الت الإ����س���اب���ة اجل���دي���دة اإىل 

مثليه يف الأ�سابيع ال�سابقة.

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/937  جتاري  كلي 
اىل املدعي عليه/1- فاتى كران عبدو جميد جنيب جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
�سيتي بنك ان ايه قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 
الف�سل يف  املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل  التايل:حكمت  التمهيدي  2017/8/17 احلكم 
املو�سوع بندب اخلبري امل�سريف املخت�ض �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته الطاع على 
ملف الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي 
عليها ان لزم المر والط��اع على املرا�سات الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�سجات 
والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها ع�سرون الف درهم 
املوافق:2017/10/9  الثنن  ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح��ددت   ، ب�سدادها  املدعي  والزمت 

 .ch2.E.21:ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 112201 بتاريخ : 2008/05/05
امل�سجلة بتاريخ : 2011/09/11

با�س��م �ض. نيو بوي �ض.م.ح.
وعنوانه: �ض ب 61177 جبل علي، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اللعب والدمى، اأدوات الريا�سية البدنية البدنية والأدوات الريا�سية غري امل�سنفة يف فئات اأخرى، الزخارف 

اخلا�سة ب�سجرة عيد املياد
الواق�عة بالفئة: 28

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: فيفيدفيل انك.

املتحدة  ال��ولي��ات   ، كارولينا  ن���ورث  ولي���ة  ���س��ارل��وت  مدينة   205 �سويت   ، واي  ت��وري��ن��غ��دون   3440 ع��ن��وان��ه: 
الأمريكية  

تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/06/19
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2017/07/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  6  �سبتمرب 2017 العدد 12114
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 175264 بتاريخ : 2012/06/18
امل�سجلة بتاريخ : 2016/03/24

با�س��م: جي ال جي بارترنز �سريفي�سز ال تي دي
وعنوانه: مابلز كوربوريت �سريفي�سز ليمتد، �ض . ب 309، اأوجاند هاو�ض، �سوث ت�سرت�ض �سرتيت، جورج 

تاون، جراند كاميان كيه واي 1 - 1104، جزر كاميان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اخلدمات املالية والتمويلية؛ خدمات الإدارة املالية؛ خدمات الو�ساطة املالية او ال�سم�سرة املالية؛ اخلدمات 
امل�سرفية ال�ستثمارية؛ اخلدمات القرو�ض امل�سرفية؛ خدمات ال�ست�سارات ال�ستثمارية؛ اخلدمات املعلومات 

وال�ست�سارات والن�سح املتعلقة باخلدمات املذكورة �سابقا
الواق�عة بالفئة: 36

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: مان انف�ستمنت ايه جي

عنوانه: هوب�سرتا�سه 3، 8808 بفافيكون ا�ض زيد، �سوي�سرا
تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/02/07

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 24 / 07 /2017
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  6  �سبتمرب 2017 العدد 12114
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 18927 بتاريخ : 1996/10/14
امل�سجلة بتاريخ : 1998/08/20

با�س��م: �سنغاهاى ليت اند�سرتيال برودكت�ض امبورت اند اك�سبورت كوربوري�سن 
وعنوانه: 2402 رقم 335 دونغ يان �سان كون بودونغ نيو دي�سرتيكت، �سانغاهاى 200120 ال�سن

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
طاء تلميع الأحذية، كرميات )معاجن( ال�سنان، ال�سابون، مواد التجميل

الواق�عة بالفئة: 3
بيانات التعديل: 

ال  ك��ورب.،  اك�سب.  اآند  راي��ز( امب.  اند�سرتيال برودكت�ض )�سن  امللكية: �سنغهاي ليت  انتقلت له  ا�سم من 
تي دي.

عنوانه: اآر ام. 1608، منرب 501، وانينج ار دي.، بوتو دي�ست.، �سنغهاي 200063، ال�سن
تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/02/20

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2017/07/23
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  6  �سبتمرب 2017 العدد 12114
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 190326 بتاريخ : 2013/04/17
امل�سجلة بتاريخ : 2014/09/17

با�س��م: بريكون�ض ان�ساءات �سانايى انونيم �سريكيتى
وعنوانه: توران جوني�ض بولفارى 2/84، يلديز، ت�سانكايا - انقره / تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خلطوط  معدنية  م��واد  معدنية،  متنقلة  مباين  معدنية؛  بناء  م��واد  منها،  خليط  وكل  نفي�سة  غري  معادن 
حدادة،  م�سنوعات  نفي�سة،  غري  معادن  من  كهربائية  غري  واأ���س��اك  حبال  )ك��ب��ات(،  احلديدية  ال�سكك 
منتجات  الثمينة،  والأ�سياء  الوثائق  حفظ  خزائن  معدنية،  واأنابيب  موا�سري  �سغرية،  معدنية  خ���ردوات 

م�سنوعة من معادن غري نفي�سة غري واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن
الواق�عة بالفئة: 6
بيانات التعديل: 

ا�سم من انتقلت له امللكية: بريكوموز ان�ساءات يف تيجاريت انونيم �سريكيتى
عنوانه: كافاكليديرى ماهالي�سي، عزت جادي�سي نو: 32 ت�سانكايا - انقره / تركيا

تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/02/28
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 23 /  07  /2017

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  6  �سبتمرب 2017 العدد 12114

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 65507 بتاريخ : 2004/12/07
امل�سجلة بتاريخ : 2005/07/18

با�س��م �ض. نيو بوي �ض.م.ح.
وعنوانه: املنطقة احلرة، جبل علي، دبي، �ض ب 61177، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املحفوظة  واخل�سروات  الفواكه  اللحوم،  م�ستخرجات   ، ال�سيد  وحلوم  الداجنة  والطيور  وا�سماك  اللحوم 
واملجففة واملطهية ، اجللي واملربيات، �سل�سات الفواكه، البي�ض، حليب منتوجات اللبان الخرى، الزيوت 

وال�سحوم املعدة لاكل
الواق�عة بالفئة: 29

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: فيفيدفيل انك.

املتحدة  ال��ولي��ات   ، كارولينا  ن���ورث  ولي���ة  ���س��ارل��وت  مدينة   205 �سويت   ، واي  ت��وري��ن��غ��دون   3440 ع��ن��وان��ه: 
الأمريكية  

تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/06/19
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2017/07/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  6  �سبتمرب 2017 العدد 12114
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 65508 بتاريخ : 2004/12/07
امل�سجلة بتاريخ : 2005/07/18

با�س��م �ض. نيو بوي �ض.م.ح.
وعنوانه: املنطقة احلرة، جبل علي، دبي، �ض ب 61177، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
القهوة وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساجو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق وامل�ستح�سرات 
اخلمرية  ال�سكر،  ودب�ض  الع�سل   ، املثلجة  واحللوى   ، واحللويات  واملعجنات  اخلبز  احلبوب،  من  م�سنوعة 

وم�سحوق اخلبازة ، ملح واخلردل واخلل وال�سل�سات )التوابل( ، البهارات، الثلج
الواق�عة بالفئة: 30

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: فيفيدفيل انك.

املتحدة  ال��ولي��ات   ، كارولينا  ن���ورث  ولي���ة  ���س��ارل��وت  مدينة   205 �سويت   ، واي  ت��وري��ن��غ��دون   3440 ع��ن��وان��ه: 
الأمريكية  

تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/06/19
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2017/07/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  6  �سبتمرب 2017 العدد 12114
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 65509 بتاريخ : 2004/12/07
امل�سجلة بتاريخ : 2005/07/18

با�س��م �ض. نيو بوي �ض.م.ح.
وعنوانه: املنطقة احلرة، جبل علي، دبي، �ض ب 61177، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
البرية غري الكحولية،  املياه املعدنية والغازية ، امل�سروبات الخرى غري الكحولية، �سراب الفواكه وع�سري 

الفواكه، مركزات الع�سائر وامل�ستح�سرات األخرى ل�سنع امل�سروبات والواقعة بالفئة رقم 32
الواق�عة بالفئة: 32

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: فيفيدفيل انك.

املتحدة  ال��ولي��ات   ، كارولينا  ن���ورث  ولي���ة  ���س��ارل��وت  مدينة   205 �سويت   ، واي  ت��وري��ن��غ��دون   3440 ع��ن��وان��ه: 
الأمريكية  

تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/06/19
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2017/07/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  6  �سبتمرب 2017 العدد 12114
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 65512 بتاريخ : 2004/12/07
امل�سجلة بتاريخ : 2005/07/18

با�س��م �ض. نيو بوي �ض.م.ح.
وعنوانه: املنطقة احلرة، جبل علي، دبي، �ض ب 61177، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
امل���واد )غ��ري م�سنفة يف فئات اخرى(؛  امل��ق��وى )ال��ك��رت��ون( والأ���س��ن��اف امل�سنوعة م��ن ه��ذه  ال���ورق وال���ورق 
يف  امل�ستعملة  الا�سقة  امل���واد  القرطا�سية،  الفوتوغرافية،  ال�سور  الكتب،  التجليد؛  وم���واد  املطبوعات 
الكاتبة  الآلت  وال��ده��ان،  التلوين  فر�ض  بالفنانن،  اخلا�سة  الدوات  املنزلية،  لاأغرا�ض  او  القرطا�سية 
للتغليف)  والتعليمية)عدا الجهزة(، مواد با�ستيكية  الإر�سادية  املواد  الثاث(،  املكاتب )عدا  وم�ستلزمات 

غري امل�سنفة �سمن فئات اخرى(، حروف الطباعة، الكا�سيهات
الواق�عة بالفئة: 16

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: فيفيدفيل انك.

املتحدة  ال��ولي��ات   ، كارولينا  ن���ورث  ولي���ة  ���س��ارل��وت  مدينة   205 �سويت   ، واي  ت��وري��ن��غ��دون   3440 ع��ن��وان��ه: 
الأمريكية  

تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/06/19
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2017/07/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  6  �سبتمرب 2017 العدد 12114

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 190327 بتاريخ : 2013/04/17
امل�سجلة بتاريخ : 2014/09/17

با�س��م: بريكون�ض ان�ساءات �سانايى انونيم �سريكيتى
وعنوانه: توران جوني�ض بولفارى 2/84، يلديز، ت�سانكايا - انقره / تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
مواد بناء )غري معدنية(، اأنابيب قا�سية غري معدنية للمباين، اأ�سفلت وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة 

للنقل، جم�سمات غري معدنية 
الواق�عة بالفئة: 19

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: بريكوموز ان�ساءات يف تيجاريت انونيم �سريكيتى

عنوانه: كافاكليديرى ماهالي�سي، عزت جادي�سي نو: 32 ت�سانكايا - انقره / تركيا
تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/02/28

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 23 /  07  /2017
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  6  �سبتمرب 2017 العدد 12114
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 190328 بتاريخ : 2013/04/17
امل�سجلة بتاريخ : 2014/09/17

با�س��م: بريكون�ض ان�ساءات �سانايى انونيم �سريكيتى
وعنوانه: توران جوني�ض بولفارى 2/84، يلديز، ت�سانكايا - انقره / تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اإن�ساء املباين والإ�ساح وخدمات الرتكيب اأو التجميع

الواق�عة بالفئة: 37
بيانات التعديل: 

ا�سم من انتقلت له امللكية: بريكوموز ان�ساءات يف تيجاريت انونيم �سريكيتى
عنوانه: كافاكليديرى ماهالي�سي، عزت جادي�سي نو: 32 ت�سانكايا - انقره / تركيا

تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/02/28
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 23 /  07  /2017

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  6  �سبتمرب 2017 العدد 12114
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 56244 بتاريخ : 2003/10/01
امل�سجلة بتاريخ : 2004/07/19

با�س��م ال�سيد / منار الطرابي�سي
وعنوانه: �ض.ب: 3042، دم�سق، اجلمهورية العربية ال�سورية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الزخارف  اأخ��رى،  فئات  يف  امل�سنفة  غري  بدنية  واأدوات  الريا�سية  الأدوات  اللعب،  واأدوات  وال��دم��ى،  اللعب 

اخلا�سة ب�سجرة عيد املياد، ورق اللعب 
الواق�عة بالفئة: 28

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: فيفيدفيل انك.

املتحدة  ال��ولي��ات   ، كارولينا  ن���ورث  ولي���ة  ���س��ارل��وت  مدينة   205 �سويت   ، واي  ت��وري��ن��غ��دون   3440 ع��ن��وان��ه: 
الأمريكية  

تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/06/19
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2017/07/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  6  �سبتمرب 2017 العدد 12114
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 65506 بتاريخ : 2004/12/07
امل�سجلة بتاريخ : 2005/07/18

با�س��م �ض. نيو بوي �ض.م.ح.
وعنوانه: املنطقة احلرة، جبل علي، دبي، �ض ب 61177، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اللعب والدمى، الأدوات الريا�سية واأدوات البدنية غري امل�سنفة يف فئات اأخرى، الزخارف اخلا�سة ب�سجرة 

عيد املياد
الواق�عة بالفئة: 28

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: فيفيدفيل انك.

املتحدة  ال��ولي��ات   ، كارولينا  ن���ورث  ولي���ة  ���س��ارل��وت  مدينة   205 �سويت   ، واي  ت��وري��ن��غ��دون   3440 ع��ن��وان��ه: 
الأمريكية  

تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/06/19
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2017/07/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  6  �سبتمرب 2017 العدد 12114

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 65518 بتاريخ : 2004/12/07
امل�سجلة بتاريخ : 2005/07/18

با�س��م �ض. نيو بوي �ض.م.ح.
وعنوانه: املنطقة احلرة، جبل علي، دبي، �ض ب 61177، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
القهوة وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساجو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق وامل�ستح�سرات 
اخلمرية  ال�سكر،  ودب�ض  الع�سل   ، املثلجة  واحللوى   ، واحللويات  واملعجنات  اخلبز  احلبوب،  من  م�سنوعة 

وم�سحوق اخلبازة ، ملح واخلردل واخلل وال�سل�سات )التوابل( ، البهارات، الثلج
الواق�عة بالفئة: 30

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: فيفيدفيل انك.

املتحدة  ال��ولي��ات   ، كارولينا  ن���ورث  ولي���ة  ���س��ارل��وت  مدينة   205 �سويت   ، واي  ت��وري��ن��غ��دون   3440 ع��ن��وان��ه: 
الأمريكية  

تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/06/19
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2017/07/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  6  �سبتمرب 2017 العدد 12114
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 65519 بتاريخ : 2004/12/07
امل�سجلة بتاريخ : 2005/07/18

با�س��م �ض. نيو بوي �ض.م.ح.
وعنوانه: املنطقة احلرة، جبل علي، دبي، �ض ب 61177، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
البرية غري الكحولية،  املياه املعدنية والغازية وامل�سروبات الخرى غري الكحولية، �سراب الفواكه وع�سري 

الفواكه، مركزات الع�سائر وامل�ستح�سرات األخرى ل�سنع امل�سروبات
الواق�عة بالفئة: 32

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: فيفيدفيل انك.

املتحدة  ال��ولي��ات   ، كارولينا  ن���ورث  ولي���ة  ���س��ارل��وت  مدينة   205 �سويت   ، واي  ت��وري��ن��غ��دون   3440 ع��ن��وان��ه: 
الأمريكية  

تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/06/19
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2017/07/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  6  �سبتمرب 2017 العدد 12114
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 66422 بتاريخ : 2005/01/10
امل�سجلة بتاريخ : 2005/10/05

با�س��م �ض. نيو بوي �ض.م.ح.
وعنوانه: املنطقة احلرة، جبل علي، دبي، �ض ب 61177، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املحفوظة  واخل�سروات  الفواكة  اللحوم،  م�ستخرجات  ال�سيد  وحل��وم  الداجنة  الطيور  والأ�سماك  اللحوم 
الأخرى،  الل��ب��ان  ومنتوجات  احلليب  و  بي�ض   ، الفواكه  و�سل�سات   واملربيات  اجللي  واملطهية،  واملجففة 

الزيوت وال�سحوم املعدة لاكل
الواق�عة بالفئة: 29

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: فيفيدفيل انك.

املتحدة  ال��ولي��ات   ، كارولينا  ن���ورث  ولي���ة  ���س��ارل��وت  مدينة   205 �سويت   ، واي  ت��وري��ن��غ��دون   3440 ع��ن��وان��ه: 
الأمريكية  

تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/06/19
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2017/07/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  6  �سبتمرب 2017 العدد 12114
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 74171 بتاريخ : 2005/10/15
امل�سجلة بتاريخ : 2009/03/31

با�س��م �سركة الطرابي�سي و�سريكه احلاج وي�ض/الطفل اجلديد
وعنوانه: �ض.ب: 3042، طريق املطار، دم�سق، �سوريا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الزخارف  اأخ��رى(،  اأ�سناف  يف  ال��واردة  )غري  واجلمباز  الريا�سة  ومعدات  اأدوات  اللعب،  واأغ��را���ض  الألعاب 

والألعاب لتزين �سجرة عيد املياد
الواق�عة بالفئة: 28

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: فيفيدفيل انك.

املتحدة  ال��ولي��ات   ، كارولينا  ن���ورث  ولي���ة  ���س��ارل��وت  مدينة   205 �سويت   ، واي  ت��وري��ن��غ��دون   3440 ع��ن��وان��ه: 
الأمريكية  

تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/06/19
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2017/07/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  6  �سبتمرب 2017 العدد 12114

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 87523 بتاريخ : 2006/11/16
امل�سجلة بتاريخ : 2010/10/12

با�س��م: واج�سيت�ض اينجلوت  
وعنوانه: يو ال. لواو�سكا 154، 37-700 برزميي�سل، بولندا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اأقام  احلواجب،  جتميل  م�ستح�سرات  التجميل،  اأطقم  التجميل،  م�ستح�سرات  الزينة،  لأغرا�ض  ملونات 
احلواجب، م�ستح�سرات جتميل الرمو�ض، طاء ال�سفاه، املاكياج، م�ستح�سرات اإزالة املاكياج، م�سكرة، اأقام 

جتميل، م�ساحيق التجميل
الواق�عة بالفئة: 3
بيانات التعديل: 

ا�سم من انتقلت له امللكية: اليزبيتا اجنلوت زبيجنيف اجنلوت �سبوكا �سيفيلنا
عنوانه: يو ال. جرونفالدزكا 62ايه، 37-700 برزميي�سل، بولندا

تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/02/14
تاريخ التا�سري يف ال�سجل:  /    /2017

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

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

املودعة بالرقم : 103759  
باإ�سم : جيه جي �سي كوربوري�سن

وعنوانه : 1-2 ، اوتيما�سي  2-كوم ، �سيودا-كو ، طوكيو ،  اليابان.
بتاريخ:2011/02/02 وامل�سجلة حتت الرقم : 131212 

�صورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/11/29 وحتى تاريخ: 2027/11/29. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

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

املودعة بالرقم : 103760  
باإ�سم : جيه جي �سي كوربوري�سن

وعنوانه : 1-2 ، اوتيما�سي  2-كوم ، �سيودا-كو ، طوكيو ،  اليابان.
بتاريخ:2011/02/02 وامل�سجلة حتت الرقم : 131213 

�صورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/11/29 وحتى تاريخ: 2027/11/29.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

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

املودعة بالرقم : 23278   
باإ�سم : راي�سريفز )رقم3 ( ليمتد

وعنوانه : جلوب هاو�ض ، 1  ووتر �سرتيت ، لندن ، دبليو  �سي2اآر 3ال اإيه ، اإجنلرتا.
بتاريخ : 1998/5/25 وامل�سجلة حتت الرقم : 15541 

�صورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/09/06 وحتى تاريخ: 2027/09/06.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  6  �سبتمرب 2017 العدد 12114
EAT 34617 EAT 34618 EAT 10166
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عربي ودويل

احلرب تفاقم م�ساكل
 الق�ساء يف الفيليبني

•• مانيال-اأ ف ب:

اتهم مانويل �سرينا بالقتل ويقبع منذ 15 عاما يف ال�سجن بدون ان ي�سدر 
حكم عليه كغريه من الكثريين من املعتقلن يف الفيليبن حيث املحاكمات 
طويلة جدا واحلرب على املخدرات تزيد من اأعباء املحاكم. ويواجه النظام 
الق�سائي يف الرخبيل املعروف ببطئه ال�سديد ونق�ض الو�سائل لديه، �سيا 
الرئي�ض  اطلقها  التي  املخدرات  الق�سايا اجلديدة مع حملة مكافحة  من 

رودري��غ��و دوت��ريت��ي ال���ذي و���س��ل اىل 
 .2016 يونيو  حزيران  يف  ال�سلطة 
و�����س����رين����ا  ا�����س����م م��ن��ت��ح��ل لأ����س���ب���اب 
ال�سل يف  ك��اد مي��وت مبر�ض  قانونية 
اح���د ال�����س��ج��ون الك����رث اك��ت��ظ��اظ��ا يف 
يف  ام�ساها  ال��ت��ي  وامل���دة  الفيليبن. 
العقوبة  من  قريبة  املوقت  التوقيف 
الدنيا التي يواجهها اذا متت ادانته. 
وقال لوكالة فران�ض بر�ض يف �سجنه 
يف م��ان��ي��ا ال����ذي حت��ي��ط ب��ه ا�ساك 
���س��ائ��ك��ة ي��غ��ط��ي��ه��ا ال�������س���داأ وت���ف���وح يف 
داخله روائح الطعمة الفا�سدة ا�سعر 
بالحباط. البع�ض هنا انتحروا لن 

زوج��ات��ه��م ت��خ��ل��ن ع��ن��ه��م وف���ق���دوا كل 
ع�سر  اك��رث من  ام�سوا  الذين  املعتقلون  ه��وؤلء  ويعك�ض   . ام��ل يف احلرية 
و�ساهم  كبري  خلل  من  يعاين  ق�سائي  نظام  �سورة  الق�سبان  وراء  �سنوات 
يف انتخاب دوتريتي. وكان دوتريتي فاز يف النتخابات الرئا�سية بناء على 
برنامج امني مفرط يف ت�سدده، واعدا بت�سريع اجراءات الق�ساء والق�ساء 
على ع�سرات الآلف من املدمنن على املخدرات. يف الواقع ومنذ ان توىل 
ومدمني  مهربي  ماحقة  عرب  ال�سخا�ض  اآلف  ال�سرطة  قتلت  الرئا�سة، 
الن�سان  ع��ن ح��ق��وق  امل��داف��ع��ون  الع�سوائية. واط��ل��ق  امل��خ��درات يف الح��ي��اء 
ان��ه جتنب  حت��ذي��رات ودان���وا عمليات القتل خ��ارج اط��ار الق�ساء. ول �سك 
الكثري من املحاكمات بهذه الطريقة. لكن 96 الفا و700 �سخ�ض اوقفوا 
منذ حزيران/يونيو 2016، كما قال متحدث با�سم الرئا�سة، وهذا يزيد 
ال�سغط على ال�سجون املكتظة ا�سا مبعدلت ا�سغال اكرب ب�ست مرات من 
املعدل الطبيعي يف بع�ض الحيان. ويتوجب على املتهمن انتظار اجلل�سات 
ل�سهر ان مل يتم تاأجيلها لن القا�سي مري�ض او املحامي م�سغول يف مكان 

اآخر وكل �سىء يجب ان يبداأ من ال�سفر.

ترامب يجيز لليابان وكوريا اجلنوبية �سراء اأ�سلحة »فائقة التطور« 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأعلن الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب ام�ض يف تغريدة انه يجيز 
لليابان وكوريا اجلنوبية �سراء اأ�سلحة امريكية فائقة التطور وذلك 
يف اطار من التوتر املتزايد مع كوريا ال�سمالية التي اأجرت �ساد�ض 

جتربة نووية الحد.
ال�سلحة  من  ن����������������وع  اي  الف�����������ور  على  ترامب  يو�س����ح  ول����������م 

يعني.
اأثار ترامب هذا املو�سوع الثنن خال حمادثة هاتفية مع نظريه 

الكوري اجلنوبي مون جاي ان.
وقال البيت الأبي�ض ان “الرئي�ض ترامب اعطى موافقته املبدئية 

ع�سكرية  املتحدة معدات  الوليات  اجلنوبية من  كوريا  �سراء  على 
دون ان يديل امل�سدر باي  وا�سلحة بعدة مليارات من الدولرات”، 

تفا�سيل ا�سافية.
خم�سة  ن��ح��و  قيمته  م��ا  ���س��ي��ول  ا���س��رتت  و2016   2010 وب���ن 
معهد  بح�سب  وا�سنطن،  من  الع�سكري  العتاد  من  دولر  مليارات 

بحوث ال�سام الدويل ب�ستوكهومل.
كما متثل اليابان اأحد اكرب م�ستوردي �سناعة ال�ساح المريكية.

الثنن  واليابان  اوروب��ا  يف  حلفائها  مع  املتحدة  الوليات  واعلنت 
كوريا  بحق  املتحدة  المم  يف  ج��دي��دة  عقوبات  فر�ض  تبحث  انها 
ال�سمالية لكن موقفي بكن ومو�سكو اللتن متلكان حق الفيتو يف 

جمل�ض المن ل زال غري وا�سحن.

اأنباء تتحدث عن �سراء اأذربيجان دعما يف اخلارج 
•• �صرتا�صبورغ -اأ ف ب:

بداأ ثاثة خرباء م�ستقلن مكلفن من قبل اجلمعية الربملانية ملجل�ض اوروبا خال الأ�سبوع اجلاري 
يف �سرتا�سبورغ ال�ستماع اىل �سهود للتحقيق يف معلومات تفيد ان عددا من النواب الوروبين قبلوا 
ان  اللكرتوين  موقعها  على  الربملانية  اجلمعية  وقالت  الذربيجانية.  ال�سلطات  من  فاخرة  هدايا 
املحققن الثاثة - القا�سي الفرن�سي ال�سابق ملكافحة الرهاب جان لوي بروغيري والرئي�ض ال�سابق 
للمحكمة الوروبية حلقوق الن�سان الربيطاين نيكول�ض برات�سا واحلقوقية ال�سويدية - يعقدون 
جل�ساتهم من الثنن اىل اخلمي�ض ب�سرية تامة. وتاأتي جل�سات ال�ستجواب هذه بينما ن�سرت �سحف 
وقالت  اذربيجان.  تتبعها  التي  الكافيار  دبلوما�سية  ح��ول  حتقيق  من  الول  اجل��زء  ك��ربى  اوروب��ي��ة 
الفرن�سية لوموند والربيطانية ذي غارديان والملانية �سوددويت�سه ت�سايتونغ  هذه ال�سحف وبينها 
والدمناركية برلينغ�سكي ان باكو انفقت 2،5 مليار يورو بن 2012 و2014 خ�سو�سا للح�سول 

على دعم يف اخلارج وخ�سو�سا يف جمل�ض اوروبا.

•• وا�صنطن-وكاالت:

كتب الباحث دوف زاخم يف جملة 
فورين بولي�سي اأن اأحد التطورات 
الأهلية  احل��رب  م�سار  يف  املقلقة 
ال�����س��وري��ة ك���ان ت��ق��ارب ت��رك��ي��ا مع 

رو�سيا والتعاون مع اإيران. 
تركيا ورو�سيا  كانت  فمنذ قرون، 
ع���دوت���ن، ب�����س��رف ال��ن��ظ��ر عمن 
اأياً من البلدين. وقبل كل  يحكم 
�سيء، تعترب رو�سيا نف�سها حار�سة 
ال�سرقية  الأرثوذك�سية  الكني�سة 
اأيدي  يف  بيزنطية  ���س��ق��وط  ب��ع��د 
العثمانيون  وح�����ارب  الأت��������راك. 
تكراراً القيا�سرة، ل �سيما ب�سبب 
املحاولت الرو�سية للح�سول على 
ممر اإىل البحر املتو�سط. وبقيت 
ت���رك���ي���ا ع���ل���ى احل����ي����اد يف احل����رب 
اأفاد  الذي  الأمر  الثانية،  العاملية 
اأمل��ان��ي��ا ال��ن��ازي��ة اأك���رث م��ن رو�سيا 
تركيا  وان�����س��م��ت  ال�����س��وف��ي��ات��ي��ة. 
لتمنح  الأطل�سي  �سمال  اإىل حلف 
ال��ن��ات��و اأط���ول ح���دود م��ع الحتاد 
ال�سوفياتي. ومل يكن ثمة الكثري 

من املودة بن البلدين. 

من العداء اإىل التعاون
وذكر دوف باأن العاقات الرتكية 
م���ع اإي�������ران ك���ان���ت ع���دائ���ي���ة على 
لكنها  ع���ام���اً،   150 ن��ح��و  م���دى 
حتولت اإىل حذر و�سك متبادلن. 
وف��وق ذل��ك كله، ف��اإن ب��اد فار�ض 
للحكم  اأب���داً  تخ�سع  مل  ال�سيعية 
العثماين ال�سّني. وعلى رغم ذلك 

 وقد هدد اأردوغان فعلياً مبراجعة 
الأمر  ال��ن��ات��و،  م��ع  تركيا  حت��ال��ف 
اإب��ان احلرب  وارداً  ال��ذي مل يكن 

الباردة. 

اتفاق اأ�صتانة
واأو�سح اأن العاقات الرو�سية مع 
منذ  م��ت��زاي��د  ب�سكل  ت��رك��ي��ا من��ت 
طراز  من  تركية  مقاتلة  اإ�سقاط 
اإف16- مقاتلة رو�سية من طراز 
�سو24-م قرب احلدود الرتكية-

ال�سورية يف 24 نوفمرب )ت�سرين 
الثاين( 2016. وبقيت العاقات 
اإيران �سليمة، ولو على حذر.  مع 
الدول  بن  اأ�ستانة  اتفاق  وانتهى 
 ،2017 )اأي���ار(  مايو  يف  الثاث 
اأمريكية  م�������س���ارك���ة  دون  م�����ن 
اأقامة ثاث مناطق  اإىل  نا�سطة، 

خلف�ض الت�سعيد يف �سوريا. 
العاقة  ه����ذه  اأن  اإىل  وخ��ل�����ض 
ق�سرية  �ستكون  الأ���س��اع  املثلثة 
فم�سالح  الأرج������ح.  ع��ل��ى  الأم�����د 
متطابقة.  لي�ست  الثاث  ال��دول 
الكثري هنا يعتمد  فاإن  ومع ذلك 

على الوليات املتحدة. 
يف  نا�سطة  وا�سنطن  �ستبقى  ه��ل 
اأم ت��زي��د ج��ه��وده��ا، ومن  ���س��وري��ا، 
يف  تركيا  ت��ك��ون  اأن  املحتمل  غ��ري 
عن  اأو  ال��غ��رب  ع��ن  التخلي  وارد 
غ�سلت  اإذا  اأم���ا  اآخ���ري���ن.  ���س��رك��اء 
ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة ي���دي���ه���ا من 
ال��ع��اق��ة الرتكية- ف���اإن  ���س��وري��ا، 

تكون  ق���د  ال���رو����س���ي���ة-الإي���ران���ي���ة 
بداية ل�سداقة جميلة.

ال��ث��اث تعمل عن  ال����دول  ب����داأت 
كثب على احتواء احلرب الأهلية 
اإدراكها  منطلق  م��ن  ال�����س��وري��ة، 
ال�سعف الأمريكي، اأكرث من حب 
متبادل مفاجئ بن هذه الدول. 

 اخلط االأحمر 
الرئي�ض  اإدارة  ت��ع��ت��رب  وب��ي��ن��م��ا 
الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب اأكرث 
ن�ساطاً يف �سوريا من الإدارة التي 
���س��ب��ق��ت��ه��ا، جل��ه��ة ت���زوي���د وح���دات 

املدين  ع���ن  ن��اه��ي��ك  ����س���وري���ا  يف 
املتو�سط والبعيد. 

رو�صيا واإيران وتركيا
 يف �صوريا

م��ن جهة  رو���س��ي��ا،  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اأخرى، لديها عقود اإيجار طويلة 
كما  �سوريا.  يف  لقواعدها  الأم���د 
ان اإيران لديها ا�ستثمار يف �سوريا 
ون���ظ���ام ب�����س��ار الأ�����س����د، اأك����رب من 
املعار�سة  يف  وا���س��ن��ط��ن  ا���س��ت��ث��م��ار 

حماية ال�سعب الكردية بالأ�سلحة 
ا�ستخدام  ع��ل��ى  وال�����رد  وال���دع���م، 
الكيميائية  ل��اأ���س��ل��ح��ة  ����س���وري���ا 
اإبريل  يف  ك��روز  �سواريخ  باطاق 
ع���ل���ى مطار  امل���ا����س���ي  )ن���ي�������س���ان( 
ذكرى  فاإن  الع�سكري،  ال�سعريات 
ر�سمه  ال�������ذي  الأح�����م�����ر  اخل������ط 
باراك  ال�سابق  الأمريكي  الرئي�ض 
اأوباما ل تزال حا�سرة. ول يزال 
�ستتدخل  كيف  الوا�سح  غري  من 
القريب  امل�����دى  ع��ل��ى  وا���س��ن��ط��ن 

التي كانت �سعيفة على  ال�سورية 
الدوام. 

وال��رئ��ي�����ض ال���رتك���ي رج���ب طيب 
اأقل  رو�سيا  م��ن  يخ�سى  اإردوغ����ان 
بكثري مما خ�سيت الإمرباطورية 
مو�سكو،  من  واأ�سافه  العثمانية 
ف��ي��م��ا ع��اق��ات��ه م��ع ح��ل��ف �سمال 
الأط��ل�����س��ي والحت�����اد دالأوروب������ي 
م�ستمرة يف التدهور، بالتوازي مع 
تزايد انتهاكات حقوق الإن�سان يف 

تركيا.

هذه العالقة �صتكون ق�صري االأمد على االأرجح

�سداقة غري طبيعية بني رو�سيا واإيران وتركيا.. ما م�سريها؟

الوليات املتحدة العمل مع ال�سن 
ك��م��ا ح�سل  ب�����س��ورة ع��ر���س��ي��ة،  ل 
خال الأ�سهر الأخرية، اإ�سافة اإىل 
التعاون مع جمل�ض الأمن الدويل 
واليابان  اجلنوبية  كوريا  وطماأنة 

�سمن �سيا�سة مدرو�سة.

•• وا�صنطن-وكاالت:

رغم التطور ال�سريع الذي ي�سهده 
الربنامج النووي لكوريا ال�سمالية، 
ال��ذي ميثله على  الكبري  واخلطر 
الأمن يف �سمال �سرق اآ�سيا والعامل، 
ق�سم  عميد  هيل،  كري�ستوفر  راأى 
ال��درا���س��ات ال��دول��ي��ة ل��دى جامعة 
لوزير  ���س��اب��ق  وم�����س��اع��د  دي���ن���ف���ر، 
اخلارجية الأمريكي ل�سوؤون �سرق 
ب�ساأن  امل��ف��او���س��ن  وك���ب���ري  اآ����س���ي���ا، 
اإدارة  بو�سع  اأن��ه  ال�سمالية،  ك��وري��ا 
الربنامج  ذل����ك  اح���ت���واء  ت���رام���ب 

الرهيب.
اأن  اأت��ان��ت��ي��ك  وك��ت��ب يف جم��ل��ة ذا 
مدار  على  �سعت،  ال�سمالية  كوريا 
اأ�سلحة  وت��ط��وي��ر  حل���ي���ازة  ع���ق���ود، 
بيونغيانغ،  اخ��ت��ب��ار  وي��ع��د  ن��ووي��ة. 
هيدروجيني  ل�����س��اح  اأي������ام،  ق��ب��ل 
خ���ط���وة ك����ربى يف ذل����ك الجت�����اه، 
املتحدة  ل��ل��ولي��ات  ت��ه��دي��داً  وميثل 

والتزاماتها الأمنية يف �سمال �سرق 
اآ�سيا وما ورائها.

رد غا�صب
ويقول الكاتب اإن الأ�سلحة النووية 
غري رخي�سة. اإذن، ملاذا ي�سعى بلد 
�سديد الفقر مثل كوريا ال�سمالية 
لم���ت���اك���ه���ا؟ وه����ل ي���رج���ع ذل���ك، 
نظام  ل��رغ��ب��ة  بع�سهم،  ي���رى  ك��م��ا 
يحتمل  اأم  �سورته؟  بتح�سن  كيم 
الأ�سلحة  ت��ل��ك  ت��ط��وي��ر  ي��ك��ون  اأن 
لأغ���را����ض دف��اع��ي��ة، ف��ح�����س��ب. ويف 
ك��ل ع��ام، جت��ري ال��ولي��ات املتحدة 
وكوريا اجلنوبية مناورات ع�سكرية 
م�������س���رتك���ة ب����ه����دف ال�����س����ت����ع����داد 
ملواجهة غزو ك�������وري اآخ�����ر لكوريا 
يف  ي�سدر،  املقابل  ويف  اجلنوبية. 
ال�سمالين  الكورين  عام، عن  كل 
اأمريكا  وي���ت���ه���م���ون  غ���ا����س���ب،  رد 
وكوريا اجلنوبية بال�ستعداد لغزو 

ال�سمال.

حمتمل، اأو يغم�ض عينيه ما يوؤدي 
معاهدات  م�����س��داق��ي��ة  ل��ت��ق��وي�����ض 

والتزامات اأمريكية حول العامل.
ال�سماليون  ال����ك����وري����ون  وي�������روج 
ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة من  ق����وات  لأن 
امل���ت���ح���دة، بقدر  ال����ولي����ات  ���س��ن��ع 
ف���ي���ت���ن���ام يعترب  ����س���م���ال  ك������ان  م����ا 
اجل��ن��وب��ي��ة جم���رد ق�سرة.  ف��ي��ت��ن��ام 
الكورين  اأن  ع��ل��ى  ي�����س��رون  ك��م��ا 
نفوذ  م����ن  ي���ع���ان���ون  اجل���ن���وب���ي���ن 
الأج���ان���ب، وي���ري���دون لأم��ري��ك��ا اأن 

ترحل عن بلدهم. 

اأهداف
وب��������راأي ال���ك���ات���ب، رغ�����م ك����ل تلك 
امل��م��ار���س��ات ال��ه��زل��ي��ة، ث��م��ة هدف 
وح��ي��د وراءه����ا، وه��و تقليل حجم 
يف  الع�س���������كرية  ال��ت��دري��ب�����������������������ات 
امل�سمون  ح���ي�������ث  م�����ن  امل���ن���ط���ق���ة 

واملدى. 
يف  اخل�����ط�����وات  اأوىل  و����س���ت���رتك���ز 

  �صلوك دفاعي
يف�سر هيل �سلوك كوريا ال�سمالية 
تلك  وج���������ه  يف  دف�������اع�������ي  ب�������اأن�������ه 
اأ�سلحة  ا�ستخدام  واأن  التهديدات، 
وافرتا�سي  ب���ع���ي���د،  اأم������ر  ن����ووي����ة 
ت��ق��ري��ب��اً، م��ن اأج���ل ب��ق��اء ال��ن��ظ��ام . 
اأحد بغزوهم، فا  ولطاملا مل يقم 

يخ�سى من �سيء.
وبح�سب الكاتب، �سممت الرت�سانة 
ال��ن��ووي��ة ل��ك��وري��ا ال�����س��م��ال��ي��ة لكي 
للتعهدات  م��ب��ا���س��راً  حت��دي��اً  ت�سكل 
الأم��ن��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ح��ي��ال كوريا 
حال  ويف  وال����ي����اب����ان.  اجل���ن���وب���ي���ة 
وقعت عمليات عدائية )اأي هجوم 
ك����وري ���س��م��ايل ���س��د اجل���ن���وب( اأو 
ح��ت��ى ع��ن��د اإج�����راء ت��دري��ب��ات، فاإن 
خطر ا�ستخدام اأ�سلحة نووية �سد 
رئي�ض  ي�سع  قد  املتحدة  ال��ولي��ات 
اأمريكي يف ماأزق: فهو اإما اأن يقوم 
مب�سوؤولياته جتاه حلفائه، وعندها 
لهجوم  الأمريكي  ال�سعب  يعر�ض 

الوليات املتحدة ل�ستك�ساف جميع 
لتعطيل  املمكنة  املبا�سرة  الو�سائل 
كهجمات  ال������ن������ووي،  ال����ربن����ام����ج 
ت�سدير  �سل�سلة  وقطع  اإلكرتونية 
معلومات ومواد �سرورية. وي�ساف 
اإليه، بح�سب هيل، اأنه من م�سلحة 

خمتلف،  ل�سبب  ���س��روري  اأم��ري��ك��ا 
اجلنوبي  ال��ك��وري  ال�سعب  اأن  وه��و 

يتوقعها. 
ا�صتك�صاف �صبل 
تعطيل الربنامج

من جهة ثانية، ي�سري هيل حلاجة 

اجلي�سن  بن  العاق��������ة  اإ�سعاف 
الكوري اجلنوبي والأمريكي.

الكورين  م��وا���س��ل��ة  ورغ�����م  ك��م��ا 
نزع  برف�سهم  التلويح  ال�سمالين 
الإبقاء  ف����اإن  ال���ن���ووي،  ���س��اح��ه��م 
مع  املبا�سرة  املحادث�ات  خيار  على 

من م�صلحة اأمريكا العمل مع ال�صني ال ب�صورة عر�صية

خطوات احتواء اخلطر الرهيب لكوريا ال�سمالية

بوتني يوؤيد ن�سر قوة حلفظ ال�سلم �سرق اوكرانيا 
•• �صيامني-اأ ف ب:

فادميري  الرو�سي  الرئي�ض  اك��د 
قوات  ن�سر  يوؤيد  انه  ام�ض  بوتن 
ال�����س��ام م��ن اج��ل �سمان  حلفظ 
اأم������ن م���راق���ب���ي م��ن��ظ��م��ة الم����ن 
�سرق  يف  اوروب��������ا  يف  وال����ت����ع����اون 
اوك��ران��ي��ا ال��ذي ي�سهد ن��زاع��ا بن 
القوات الوكرانية والنف�سالين 
امل���وال���ن ل��رو���س��ي��ا. وق����ال بوتن 
يف م��وؤمت��ر ���س��ح��ايف ع��ل��ى هام�ض 
�سيامن  مدينة  يف  بريك�ض  قمة 
املنا�سب  من  ان��ه  “اجد  ال�سينية 
وج����ود ق����وات حل��ف��ظ ال�����س��ام او 
بالأحرى ا�سخا�ض ي�سمنون اأمن 
يف  والتعاون  الم��ن  منظمة  بعثة 

اأوروبا ول ارى يف ذلك �سوءا«.
ان  اع��ت��ق��د  “بالعك�ض  واأ�����س����اف 
لت�سوية  م���ف���ي���دا  ���س��ي��ك��ون  ذل�����ك 

اوكرانيا  وكانت  املنطقة.  هذه  يف 
ار�سال  طويلة  ف��رتة  منذ  طلبت 
�سرق  ال�����س��ام يف  ق�����وات حل��ف��ظ 
ال��ن��زاع بن  ا�سفر  اوك��ران��ي��ا حيث 
املدعومن  وامل��ت��م��ردي��ن  اجل��ي�����ض 
ع�سكريا من رو�سيا ح�سب كييف، 
اآلف  ع�سرة  ح���واىل  �سقوط  اىل 
�سنوات  ث����اث  ح�����واىل  يف  ق��ت��ي��ل 
مو�سكو  ل���ك���ن  ال�������س���ن���ة.  ون�������س���ف 
وتقع  ال����ف����ك����رة.  ه�����ذه  ت���ع���ار����ض 
الرغم  على  با�ستمرار  �سدامات 
ات��ف��اق��ات مين�سك يف  ت��وق��ي��ع  م��ن 
متقطعة  واع�����ان�����ات   2015
و�سككت  ال����ن����ار.  اط�����اق  ل���وق���ف 

كييف يف ت�سريحات بوتن. 
اخل����ارج����ي����ة  وزارة  واع�����ل�����ن�����ت 
ه����ذه  ه��������دف  ان  الوك�������ران�������ي�������ة 
ال���ت�������س���ري���ح���ات ت�������س���وي���ه اف���ك���ار 

واهداف بعثة حفظ ال�سام.

امل�سكلة يف جنوب �سرق اوكرانيا«. 
وط����ل����ب ف����ادمي����ري ب����وت����ن من 
تقدمي  الرو�سية  اخلارجية  وزارة 
م�������س���روع ق�����رار يف ه����ذا الجت����اه 
ان  واأو����س���ح  امل��ت��ح��دة.  المم  اىل 
ي��ف��رت���ض ان تكلف  ال��ق��وات  ه���ذه 
منظمة  مراقبي  امن”  “�سمان 
اوروب��������ا  وال�����ت�����ع�����اون يف  الم��������ن 
“خطوط  على  تن�سر  ان  وي��ج��ب 
التما�ض” بن املتمردين والقوات 

النظامية.
مراقب   600 ح����واىل  وي��ن��ت�����س��ر 
والتعاون  الم���ن  ملنظمة  تابعن 
م���راق���ب���ة  م���ك���ل���ف���ن  اوروب������������ا  يف 
احرتام اتفاقات ال�سام، يف �سرق 

اوكرانيا. 
قتل  ن��ي�����س��ان/اب��ري��ل  ن��ه��اي��ة  ويف 
البعثة  ه��ذه  اع�ساء  من  امريكي 
يف انفجار لغم عند مرور دوريته 

“اوكرانيا،  ان  ب��ي��ان  يف  وق���ال���ت 
ب�سفتها داعمة ثابتة ملبادرة ار�سال 
لاأمم  تابعة  ���س��ام  حفظ  ق���وات 
م�ستعدة  دون��ب��ا���ض،  اىل  امل��ت��ح��دة 

للعمل على هذه امل�ساألة«.
ن�سر  ان  على  ا���س��رت  كييف  لكن 
القوة يجب ان يحظى مبوافقتها 
ويجب ان يرتافق مع ان�سحاب كل 
القوات املحتلة وامل�ساهمة يف اعادة 
ف��ر���ض ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى احل����دود 
ل�سيطرة  اخل��ا���س��ع��ة  رو���س��ي��ا  م���ع 

النف�سالين.
وك����ان����ت ن���ائ���ب���ة رئ���ي�������ض ال���ربمل���ان 
اتهمت  غ��ريا���س��ت�����س��ن��ك��و  اي���ري���ن���ا 
ب��وت��ن ب��ان��ه ي��ري��د ت�����س��وي��ه فكرة 
ورف�ست  الوك���ران���ي���ة  ال�����س��ل��ط��ة 
ق���وات حم����دودة على  ن�سر  ف��ك��رة 
“لي�ست  لن����ه����ا  اجل���ب���ه���ة  خ�����ط 

احلدود الوكرانية«.
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   اإعالن بالن�سر باجلل�سة  
اىل املدعي عليه : ح�سن ح�سن �سامل عبدالرزاق 

حيث ان املدعية : نبيله لعور عوادي 
قد  اقامت عليك الدعوى رقم 2017/190 احوال �سخ�سية وعليه يقت�سي 
ح�����س��ورك اىل )حم��ك��م��ة راأ������ض اخل��ي��م��ة الب��ت��دائ��ي��ة( ي���وم الح����د املوافق 
ما  وتقدمي  ال��دع��وى  على  لاجابة  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة   2017/8/20
لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور او ار�سال وكيل عنك 

يف الوقت املحدد فان مكتب ادارة الدعوى �سيبا�سر الدعوى غيابيا بحقك 
 حرر بتاريخ 2017/8/13

 مدير  اإدارة الدعوى          

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اعـــــــالن       

ال�سيد/   : خورفكان  والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
بدر اأحمد حممد �سالح احلمادي - اجلن�سية : الإم��ارات ، وطلب الت�سديق على حمرر 
خلياطة  اخل��ور  ل��وؤل��وؤة  التجاري  ال���س��م  يف   %100 البالغة  ح�سته  يف  )ت��ن��ازل(   يت�سمن 
العبايات وال�سيل ، ن�ساط الرخ�سة خياطة العبايات وال�سيل ، خياطة املاب�ض الن�سائية 
، واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�سادية خورفكان رخ�سة مهنية يف  241554 ال�سادر 
بتاريخ 1992/5/3 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان اىل ال�سيد/ اإبراهيم حممد 
العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   - الإم���ارات   : اجلن�سية   - النقبي  علي  �سيف 
املذكور بعد  املحرر  ال�ساأن يف  بالت�سديق على توقيعات ذوي  �سيقوم  يف مدينة خورفكان 

انق�ساء ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا العان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 اعـــــــالن       
املرجع  2017/735  ك.ع.ت

ال�سيد/  والت�سديقات- عجمان   العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
احمد جا�سم ا�سماعيل علي ا�سماعيل ، اجلن�سية : الإمارات -  طلب الت�سديق علي 
حمرر يت�سمن : تنازل املحل التجاري با�سم )غنيمة ل�سيانة املباين( املرخ�سة من 
دائرة التنمية القت�سادية يف عجمان حتت رقم امللف  78802  وامل�سجل لدى غرفة 
جتارة و�سناعة عجمان  اىل / اخرت بانو ف�سل كرمي - اجلن�سية : الإمارات - ليكن 
معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على  التوقيعات ذوي ال�ساأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا العان
الكاتب العدل   
بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
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اإعالن املتنازع �سده 

يف الدعوى 2017/267 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي 
املرفوعة من دبي با�سرت دراي مك�ض - �ض ذ م م 

�سد / �سركة العارف للمقاولت - ذ م م 
ب�سفتكم متنازع �سده يف الدعوى 2017/267 نزاع تعين خربه جتاري - حماكم دبي ، املرفوعة من / �سركة دبي با�سرت 
دراي مك�ض - �ض ذ م م ، وحيث مت ندبنا خبريا يف الدعوى وعليه ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة املقرر له 2017/9/18 
ال�ساعة 9.30 �سباحا مبكت اخلبري الكائن يف دبي - هور العنز �سرق - �سارع اأبوهيل - بناية عبدالرزاق الزرعوين - 
البناية  بها بنك الفجرية الوطني - الطابق الثاين - مكتب 210 ، وعليه يرجى ح�سوركم يف  املوعد واملكان املحددين ، 
مع اح�سار كافة البيانات وامل�ستندات اخلا�سة بالق�سية على ان تكون باللغة العربية او مرتجمة اىل اللغة العربية يف 
حال كانت بلغة اخرى واأن تكون مفهر�سة و�سمن حافظة م�ستندات وان تكون الن�سخ بعدد اأطراف الدعوى ، علما بانه يف 
حال عدم ح�سوركم �ست�ستمر اخلربة يف اإجراءات اخلربة حتى اإيداع التقرير لدى املحكمة املوقرة ح�سب الأ�سول املتبعة 
 يف ذلك ، وللتوا�سل يرجى التوا�سل  على العناوين ، هاتف متحرك : 050/5412815 - فاك�ض اأبوظبي 02/6328942 

بريد الكرتوين elkershhassan@gmail.com - املهند�ض / ح�سن القر�ض
اخلبري  بالدعوى 
املهند�س/ح�سن القر�س    

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : رويال �صتار لتجارة اجهزة التربيد - �س ذ م م   
العنوان :  مكتب رقم 1404 ملك حممد فروخ عرفان خان - بردبي - الثنية 1-  ال�سكل 
القانوين: ذات م�سوؤولية حمدودة  رقم الرخ�سة: 735592  رقم القيد بال�سجل التجاري: 
يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1174526
ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
وعلى   2017/5/23 بتاريخ   دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق    2017/5/29 بتاريخ 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن تي ار �صي بامكو االأو�صط 
للتدقيق واملحا�صبة العنوان : مكتب رقم 9 فاطمة علي عبداهلل العوي�ض - املرقبات - 
الهاتف : 2298777-04 ، الفاك�ض : 2298787-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/تي ار �صي بامكو االأو�صط للتدقيق واملحا�صبة  
 : الهاتف   - املرقبات   - العوي�ض  فاطمة علي عبداهلل   9 رقم  :  مكتب  العنوان 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-2298787  : الفاك�ض   ،  04-2298777
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية رويال �صتار 
لتجارة اجهزة التربيد -  �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/5/29 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/5/23  وعلى 
الكائن  املعن يف مكتبه  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  من لديه 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اه،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
 اعالن ن�سرا        

اإىل املدعي عليه /ال�سطيب اأحمد عبيد احلفيتي 
�سيف  ح�سن  حممد  بدر  املدعي/  اأن  حيث  وذلك  فكان  خور  مدينة  ومقرها 
بوهندي املن�سوري قد اأقام �سدكم دعوى ايجارية بالرقم 2017/86   تنفيذ لدى 
ح�سوركم  فيقت�سي  فكان  خور  مدينة  ببلدية  اليجارية  املنازعات  ف�ض   جلنة 
�سخ�سيا اأو وكيا عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 15 يوم 
من تاريخ الإعان . ويف حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف 

الوقت املحدد فاإن اللجنة �سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/5894   

املنذر : م�سرف اأبوظبي ال�سامي 
بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل الزرعوين 

املنذر اليه : �سركة تيج لتاأجري ال�سيارات - جمهولة القامة 
الق�ساط  ب�سداد  الخ���ال  نتيجة  دره��م   )48.044.41( وق���دره  مبلغ  ب�سداد  اليه  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذر  يخطر 
ال�سهرية املتعلقة بعقود البيع بالتق�سيط وذلك خال  ا�سبوع من تاريخ الن�سر وال �سي�سطر املنذر لتخاذ 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارات ارقم 1- )27030/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )هيونداي الينرتا - 
�سالون - اللون ف�سي( 2-  )27029/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )هيونداي الينرتا - �سالون - اللون 
ابي�ض( وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �سوف ن�سطر اآ�سفن لتخاذ 
وامل�ساريف  والر�سوم  الفوائد  من  ذلك  عن  ينتج  ما  كافة  حتميلكم  مع  املذكورة  ال�سيارات  بيع  اج��راءات 

ومقابل اتعاب املحاماة. مع حفظ كافة حقوق املخطرة القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

اإعالن بالن�سر
رقم    2017/1/5893   

املخطر : بوتن�سال للعقارات - بوكالة ال�سيد/ جناح انور ابراهيم 
املنذر اليه : كافرتيا بيت او دونر  

الذي  الي��ج��ار  عقد  على  املتاأخرات  �سداد  ب�سرورة  اليه  املخطر   - يخطر  املخطر  ف��ان 
ينتهي بتاريخ 2017/12/19 وذلك خال موعد اق�ساه ثاثن يوما من تاريخ ا�ستامه 
هذا الخطار وال �سي�سطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له 
امل��ادة 1/25 من القانون رقم 26 ل�سنة 2007  حقه واملطالبة باخاء العقار طبقا لن�ض 
وتعدياته واعتبارا العقد منتهيا من تلقاء نف�سه ورفع الدعوى املو�سوعية للمطالبة 
بكافة امل�ستحقات والزامها بالقيمة اليجارية حتى تاريخ ا�ستام العقار خايل من جميع 

ال�سواغل و�سداد فاتورة الكهرباء واملياه وت�سمينكم الر�سوم وامل�ساريف. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

اإعالن بالن�سر
رقم    2017/1/5892   

املخطر : بوتن�سال للعقارات - بوكالة ال�سيد/ جناح انور ابراهيم 
املنذر اليه : الهيثم للتجارة - �ض ذ م م 

الذي  الي��ج��ار  عقد  على  املتاأخرات  �سداد  ب�سرورة  اليه  املخطر   - يخطر  املخطر  ف��ان 
ينتهي بتاريخ 2017/11/11 وذلك خال موعد اق�ساه ثاثن يوما من تاريخ ا�ستامه 
هذا  الخطار وال �سي�سطر املخطر اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية التي حتفظ 
له حقه واملطالبة باخاء العقار طبقا لن�ض املادة 1/25 من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 
وتعدياته واعتبارا العقد منتهيا من تلقاء نف�سه ورفع الدعوى املو�سوعية للمطالبة 
بكافة امل�ستحقات والزامها بالقيمة اليجارية حتى تاريخ ا�ستام العقار خايل من جميع 

ال�سواغل و�سداد فاتورة الكهرباء واملياه وت�سمينكم الر�سوم وامل�ساريف. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

اإعالن بالن�سر
رقم    2017/1/5891   

املخطر : بوتن�سال للعقارات - بوكالة ال�سيد/ جناح انور ابراهيم 
املنذر اليه : طريق الت�سال للتجارة - �ض ذ م م 

بتاريخ  ينتهي  ال��ذي  اليجار  عقد  جتديد  ب�سرورة  اليه  املخطر   - يخطر  املخطر  فان 
2017/7/19 وذلك خال موعد اق�ساه ثاثن يوما من تاريخ ا�ستامه هذا  الخطار 
وال �سي�سطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له حقه واملطالبة 
باخاء العقار طبقا لن�ض املادة 1/25 من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 وتعدياته واعتبار 
امل�ستحقات  بكافة  للمطالبة  املو�سوعية  الدعوى  ورف��ع  نف�سه  تلقاء  من  منتهيا  العقد 
والزامها بالقيمة اليجارية حتى تاريخ ا�ستام العقار خايل من جميع ال�سواغل و�سداد 

فاتورة الكهرباء واملياه وت�سمينكم الر�سوم وامل�ساريف. 
  الكاتب العدل

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1508
نيبايل اجلن�سية يرغب   - باجنادي  برا�ساد  ال�سيد/ كري�سنا  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50 %  يف الرخ�سة التجارية امل�سماة )مغ�سلة 
زهرة الق�سباء( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )609007( وذلك لكل من 

ال�سيد/ دورجا باجنادي - نيبايل اجلن�سية 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1507

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ بيتلهيم جيتا هون �سيما ، اثيوبية  اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة مهنية امل�سماة �سالون ن�سيم 
 - �ساندر  بوزالن  ماريكون  ال�سيد/  اىل  وذلك   739536 رقم  رخ�سة   ، لل�سيدات  الريحان 

فلبينية اجلن�سية بن�سبة )%100( 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

اعالن جمموعة اإعالن بالن�سر       
                      اىل املنفذ �سدها :  عمران عثمان خلدمات ال�سحن - �ض ذ م م 

وذلك للزامك  ادن��اه-  بالك�سف  املو�سحة  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ  ان طالبي  مبا 
املحكمة  فان  وعليه  التبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خال  به  املو�سحة  املبالغ  ب�سداد 

�ستتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
1317 درهم

1384 درهم

8639 درهم

8287 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
 حممد ايوب 

اهلل يار 
�سيف امللوك اهلل يار 

 2017/3153
تنفيذ عمايل

 2017/3154
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/479  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1-�سركة رويف ووتر فرونت ري�سيدني�سي ليمتد جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/نيلوفر �سيمون  نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/1084 
عقاري كلي يوم الحد  بتاريخ  2015/4/19 واملعدل بال�ستئناف رقم 2015/329 ا�ستئناف 
عقاري  باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )538661( درهم 
وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العان  
2- بف�سخ اتفاقية البيع وال�سراء املربمة بن املدعية واملدعي عليها بتاريخ 2008/8/16 
عن الوحدة رقم 707 وموقف �سيارة مب�سروع رويف وتر فرونت الريا�سية.  وعليه فان 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر )منفذ �سده(   

فى الدعوى رقم 2015/484  اإنابات جتارية            
طالب التنفيذ:  حممد اإح�سان احلايك 

عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي 
املنفذ �سده :  تعمري القاب�سة لا�ستثمار - ذ م م 

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية ال�سايا - بالقرب من من معر�ض هايونداي لل�سيارات 
انه يف يوم الحد املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه اأدناه  على الراغبن يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع 

)�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاه .
املزايدة ولكل  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمن ل يقل عن  اي��داع  ال�سراء من مواطني  وعلى راغبي 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  من لديه اعرتا�ض على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : او�ساف العقار : �سقة �سكنية رقم الر�ض : 
-22 - املنطقة : مر�سى دبي - امل�ساحة : 862.30  قدم  مربع - رقم الوحدة : 4209 ا�سم املبنى : برج المريه 

رقم املبنى : 1 - القيمة التقديرية 1.084.935 درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم 2015/484  اإنابات جتارية            

طالب التنفيذ:  حممد اإح�سان احلايك 
عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي 

املنفذ �سده :  تعمري القاب�سة لا�ستثمار - ذ م م 
عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية ال�سايا - بالقرب من من معر�ض هايونداي لل�سيارات 

انه يف يوم الحد املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه اأدناه  على الراغبن يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع 

)�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاه .
املزايدة ولكل  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمن ل يقل عن  اي��داع  ال�سراء من مواطني  وعلى راغبي 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  من لديه اعرتا�ض على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : او�ساف العقار : �سقة �سكنية رقم الر�ض : 
-22 - املنطقة : مر�سى دبي - امل�ساحة : 862.30  قدم مربع - رقم الوحدة : 4209 ا�سم املبنى : برج المريه 

رقم املبنى : 1 - القيمة التقديرية 1.084.935 درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/2431   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سدهم/1- �سركة حراء لل�سحن اجلوي والبحري ال�سريع - ذ م م 2-عبدالروؤوف 
 نور حممد ب�سفته مدير و�سريك ب�سركة حراء لل�سحن اجلوي والبحري ال�سريع - ذ م م  
لل�سحن  ح��راء  ب�سركة  و�سريك  مدير  ب�سفتها  حممد  ن��ور  عبدالروؤوف  يو�سف  3-عظمى 
اجلوي والبحري ال�سريع - ذ م م 4- �سمري عبدالروؤوف نور حممد ب�سفته مدير و�سريك 
ب�سركة حراء لل�سحن اجلوي والبحري ال�سريع - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
احمد  حممد  عبداهلل  من�سور   : وميثله  دبي  فرع   - ال�سامي  ابوظبي  التنفيذ/م�سرف 
الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )385438( درهم بالت�سامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2428   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- حممد اأيوب كهرازة  جمهول حمل القامة مبا ان 
اأجنبية وميثله : من�سور  طالب التنفيذ/بنك ملي ايران - فرع �سركة 
اأق���ام عليك ال��دع��وى التنفيذية  ع��ب��داهلل حممد اأح��م��د ال��زرع��وين  ق��د 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6722600( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/2470   تنفيذ جتاري  

اك��رام احلق بهاتي حممد اقبال جاويد - ب�سفته كفيل  املنفذ �سدهما/1-  اىل 
�سامن ملديونية �سركة ريك�ض كورب للتجارة العامة - �ض ذ م م 2-ريك�ض كورب 
للتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك 
دبي التجاري - �ض م ع وميثله : من�سور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين  قد اأقام 
املبلغ املنفذ به وقدره  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع 
)580652.12( درهم بالت�سامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2387   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- �سركة �سبا انرتنا�سيونال التجارية - ذ م م 2-نا�سر 
حممد ر�سا ها�سم بور  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك 
ملي ايران - فرع �سركة اأجنبية وميثله : من�سور عبداهلل حممد اأحمد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك  الزرعوين - قد 
اىل  والتكافل  بالت�سامن  دره��م   )371690( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
املذكور خال 15 يوما  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2471   تنفيذ جتاري  
2-جا�سم ح�سن  م   م  ذ  �ض   - العامة  لتجارة  ام  ام  املنفذ �سدهما/1- جي  اىل 
جمعه حممد املازمي - ب�سفته كفيل �سامن ملديونية �سركة جي ام ام للتجارة 
دبي  التنفيذ/بنك  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  م  جمهول حم��ل  م  ذ  ���ض   - العامة 
ال��زرع��وين  قد  اأحمد  : من�سور عبداهلل حممد  ع - وميثله  م  - �ض  التجاري 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
وقدره )1077837.25( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2455   تنفيذ جتاري  
رب�ض  2-�سركة  ال خليفة  رزق  ال�سيخ خليفة حمد  املنفذ �سدهما/1-  اىل 
للمقاولت - ذ م م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي 
اأحمد الزرعوين  قد  التجاري - �ض م ع وميثله : من�سور عبداهلل حممد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )11813636.96( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/459  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-حممد اف�سل غني جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
قد  الكتبي   غ��دي��ر  علي  حميد  وميثله:هند  ذ.م.م  العقارية  دام���اك  /�سركة 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعى  ب��اإل��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
)490.151 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة و�سداد ما ي�ستحق من 
غرامات من ت��اري��خ:2017/7/9 بواقع 36%�سنويا وحتى متام �سداد باقي ثمن 
ال�سحيفة تف�سيليا( وحددت لها جل�سة  الطلبات مو�سحة يف  ال�سراء )جميع 
  Ch 1.B.8 : يوم الثاثاء املوافق 2017/9/12 ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
الرئي�ش الفنزويلي يقاطع جمل�ش حقوق الن�سان 

•• جنيف-اأ ف ب:

الغى الرئي�ض الفنزويلي نيكول�ض مادورو م�ساركته يف افتتاح 
ال����دورة ملجل�ض ح��ق��وق الن�����س��ان ل���امم امل��ت��ح��دة ال��ت��ي كانت 
مقررة الثنن القادم، يف وقت متر فيه باده باأزمة �سيا�سية 

واقت�سادية، بح�سب ما اعلن املجل�ض ام�ض الثاثاء.
وقال متحدث با�سم جمل�ض حقوق الن�سان يف مذكرة وجهت 
كلمة يف جمل�ض  يلقي  لن  م��ادورو  الرئي�ض  “ان  لل�سحافين 
خماطبة  مون�سريات  اري��زا  الوزير  و�سيتوىل  الن�سان.  حقوق 

دون مزيد من التو�سيح. املجل�ض حمله”، 
بعد  �سبتمرب جلنيف   11 امل��ق��ررة يف  زي��ارت��ه  م����ادورو  وال��غ��ى 

�ساعات من العان عنها. وكان من املقرر ان يخاطب ممثلي 
47 دولة ع�سو يف املجل�ض كما �سبق ان فعل يف ت�سرين الثاين/

نوفمرب 2015.
“امل�سايقة  ب  امل��ت��ح��دة  المم  يف  حينها  ن���دد  م�����ادورو  وك����ان 
ب”الحرتام  مطالبا  فنزويا  لها  تتعر�ض  التي  امل�ستمرة” 

التام” لباده.
الن�سان  حل��ق��وق  امل��ت��ح��دة  المم  جمل�ض  يف  ع�سو  وف��ن��زوي��ا 
وت�سهد فنزويا   .2018 املنتخب من اجلمعية العامة حتى 
منذ ابريل 2017 تظاهرات للمعار�سة تطالب باإقالة مادورو، 
اأوقعت 125 قتيا ا�سافة اىل توقيف اأكرث من خم�سة اآلف 

�سخ�ض بح�سب منظمة غري حكومية.

الحتلل ال�سرائيلي يعتقل 18 فل�سطينيا يف ال�سفة
•• رام اهلل-وام:

�سنت قوات الحتال ال�سرائيلي حملة مداهمات واعتقالت يف عدة مناطق بال�سفة الغربية اعتقلت خالها  18 مواطنا 
فل�سطينيا. وزعم متحدث ع�سكري بجي�ض الحتال اأن غالبية املعتقلن مطلوبون لأجهزة الأمن ومت نقلهم للتحقيق معهم 
..م�سريا اإىل اأن غالبيتهم ن�سطاء من حركة حما�ض. و يف رام اهلل اندلعت مواجهات مع قوات الحتال التي اقتحمت مركز 

املدينة حيث ت�سدى لها ال�سكان ودارت مواجهات مع ع�سرات ال�سبان.
وح�سب �سهود عيان فاإن دوريات ع�سكرية وناقات اجلنود اقتحمت مركز املدينة من جهة �سارع الإر�سال وت�سدى لها ع�سرات 
ال�سبان ور�سقوها باحلجارة قبيل حماولتها اقتحام الأمعري.. واأطلق جنود الحتال القنابل ال�سوتية والر�سا�ض املعدين 
املغلف باملطاط دون وقوع اإ�سابات. واقتحمت قوات الحتال 5 منازل بالأمعري و�سط رام اهلل وفجرت اأبواب بع�سها وقامت 
باأعمال التفتي�ض والتخريب والعبث مبحتوياتها والتحقيق مع �ساكنيها ب�سورة ا�ستفزازية واعتقلت ال�ساب يحيى جربين 
رمانة بعد اقتحام منزل اأ�سرته يف املخيم كما مت اإغاق مطبعة بذريعة اأنها ت�ستخدم لطباعة مواد حتري�سية على حد تعبري 

�سلطات الحتال.

•• باري�س-اأ ف ب:

ال�سخ�سية  ال�������س���م���ات  ت��خ��ت��ل��ف 
العتداءات  منفذي  عمل  وط��رق 
الإرهابية ب�سورة كبرية وبالتايل 
فاإن حماولة ر�سم �سورة منوذجية 
اأو منطية لهم اأو لهجماتهم، يعقد 
حماربتهم،  جهود  يربك  حتى  اأو 

وفق خرباء.
و����س���واء اع��ت��ن��ق��وا ال��ت��ط��رف منذ 
فرتة طويلة اأم ل، دخلوا ال�سجن 
اأم ل، عادوا من جبهات القتال يف 
يعرفوها،  مل  اأو  وال��ع��راق  �سوريا 
اأو  ي���ق���ت���ل���وا  اأن  ل�����ه�����وؤلء  مي���ك���ن 
ي���ح���اول���وا ت��ن��ف��ي��ذ اع���ت���داء دموي 
و�ساحنة  ب�سيارة  اأو  منزل  ب�سكن 
�سنعوها  وق��ن��ب��ل��ة  ن����اري  و����س���اح 
ع�سكرية.  متفجرات  اأو  باأنف�سهم 
ممزقة  عائات  اأبناء  غالباً  اإنهم 
وفقرية ولكن بع�سهم ن�ساأ كذلك 
اإىل  ت��ن��ت��م��ي  ع���ائ���ات حُم���ب���ة  يف 
الطبقة الو�سطى وحتى مي�سورة.

 ل يوجد منط حمدد هو عنوان 
ال����ك����ن����دي فيل  ت���ق���ري���ر و����س���ع���ه 
غور�سكي رئي�ض �سركة بوريالي�ض 
ظاهرة  در���ض  ال��ذي  ال�ست�سارية 
ال��ت��ط��رف ع��ل��ى ام���ت���داد ثاثن 
�سنة حل�ساب اأجهزة ال�ستخبارات 
ال���ك���ن���دي���ة واع������ت������داء لرام����ب����ا 
الأخرية يف بر�سلونة. وي�سري هذا 
مهمة  تعقيد  م��دى  اإىل  ال��ع��ن��وان 
درء  الإره����اب يف  اأج��ه��زة مكافحة 

املتطرفن  م�����ن  ب���������دءاً  مت����ام����ا 
امل���زم���ن���ن وب��ع�����س��ه��م خ�����رج من 
ال�����س��ج��ن م��ن��ذ ���س��ن��وات ع����دة، اإىل 
الذين  ال�سلفية  اإىل  امل��ت��ح��ول��ن 
انتقالهم  قبل  مراقبتهم  ينبغي 
العائدين  و  العنف،  ممار�سة  اإىل 
م���ن ���س��وري��ا وال����ع����راق ال���ذي���ن ل 
ميكن زجهم يف ال�سجن اإىل ما ل 
نهاية، ومن حتولوا اإىل التطرف 
اأي  غ����ي����اب  يف  الن�����رتن�����ت،  ع����رب 

هيكلية منظمة.
ويو�سح لدينا هنا م�سكلة حقيقية 
تتمثل يف تاأمن العدد الكايف من 
 12 اإىل  نحتاج  فنحن  املوظفن 
على  �سخ�ض  ك��ل  ملراقبة  �سرطياً 
اأننا  م����دار ال�����س��اع��ة وه����ذا ي��ع��ن��ي 
�سرطي  األ���ف   120 اإىل  ب��ح��اج��ة 
نحن  ال��ع��م��ل...  ل��ه��ذا  متفرغن 

بعيدون جداً عن ذلك .
التعميم،  ف��خ  يف  ال��وق��وع  لتفادي 
ينبغي  اإن���ه  غور�سكي  فيل  ي��ق��ول 
املطلقة  ال��ف��رادة  بتحديد  ال��ب��دء 
عن  فالبحث  اره��اب��ي.  عمل  لكل 
هو  املفرت�سة  امل�سرتكة  النقاط 
ع��م��ل غ���ري م���ائ���م ب���ق���در م���ا هو 
بالأعمال  التكهن  يف  جم��د  غ��ري 
العنيفة املتطرفة. نحن مرغمون 
على التعامل مع كل حدث ب�سفته 
املعلومات  ف��ري��دا ودرا���س��ة  ح��ادث��ا 
الرغبة  وتفادي  به فقط  املتعلقة 
منه  ال���س��ت��ن��ب��اط  يف  ال�������س���دي���دة 

اأمناط اعتداءات اأخرى .

م�سابون  وه��م  بنغاد�ض  ارا���س��ي 
امل�ستحيل  م��ن  ل��ك��ن  ب��ال��ر���س��ا���ض، 
م��ع��رف��ة م�����س��در اط����اق ال���ن���ار اذ 
على  مفرو�سة  �سارمة  ق��ي��ودا  ان 
ولية  اىل  الع���ام  و�سائل  دخ��ول 

راخن.
الفقرية يف  راخ��ن  حتولت ولي��ة 
احل��دود مع  عند  تقع  التي  بورما 
بوؤرة لا�سطرابات  اىل  بنغاد�ض 
وبوذين  م�سلمن  ب��ن  ال��دي��ن��ي��ة 
ع��ل��ى م���دى ���س��ن��وات، ل��ك��ن دوام���ة 
ال���ع���ن���ف ه�����ذه ه����ي ال������س�����واأ منذ 
2012 عندما قتل عدد كبري من 
الآلف  ع�سرات  واأجرب  الروهينغا 

على النزوح.

العتداءات وبالتايل التدخل قبل 
حدوثها.

ت���ق���ري���ره  غ���ور����س���ك���ي يف  ي����ق����ول 
ا�ستخدام  اأن  ال��ب��دء  يف  اع��ت��ق��دن��ا 
 16 وقتل  امل��ارة  )لده�ض  �ساحنة 
الأ�سا�سية،  اخلطة  ك��ان  �سخ�سا( 
احلقيقية  اخل��ط��ة  اأن  علمنا  ث��م 
حتوي  قنابل  تفجري  على  قامت 
ع��ل��ى ب��ريوك�����س��ي��د ال���س��ي��ت��ون. ثم 
مدن  ع��دة  يف  موزعة  �سبكة  حلت 
يت�سرف  اأن  ينبغي  ���س��ائ��ق  حم��ل 

مبفرده .
الذين  ال�������س���ب���اب  اأن  وي����اح����ظ 
اعتنقوا التطرف كانوا مندجمن 
جيدا يف جمتمعهم على خمتلف 
ال�سعد ول �سيء يف �سخ�سيتهم اأو 
مواقفهم ميكن اأن يدعو لاعتقاد 

باأن لديهم نوايا اإجرامية.
العتداء  يحدث  عندما  وي�سيف 
اأنني  )لحظوا  اخلطري  اجلديد 
�سناحظ  حدث’(  ’اإذا  اأك��ت��ب  مل 
هنا اأي�سا اأن الرهابين خمتلفون 
وياأتون من بيئات خمتلفة متاما. 
لي�ض هناك  وهذا يعزز ما قلناه: 
ب���ت���ات���ا، ول����ن ي���ك���ون ه���ن���اك منط 

حمدد .

ذهنيا  م���ر����س���ا  ي���ع���اين  ���س��خ�����ض 
ب���دف���ع من  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ي��ن��ت��ق��ل اىل 
وت�سليط  الع�������ت�������داءات  ت����ع����دد 
الإع��������ام ال�������س���وء ع��ل��ي��ه��ا، يعد 
كابو�سا بالن�سبة لأجهزة مكافحة 
وقوع  م��ن��ع  عليها  ال��ت��ي  الإره�����اب 

هذه العتداءات.
يقول اآلن �سويه، الرئي�ض ال�سابق 
اخلارجية  ال���س��ت��خ��ب��ارات  جل��ه��از 
اإنه من غري املمكن يف  الفرن�سي، 
بلد يعد �ستن مليون ن�سمة وقف 
ويبداأ  ال�سكن  �سيحمل  جم��ن��ون 

بطعن النا�ض .
كان  اإذا  ذل��ك  نفعل  كيف  وي�����س��األ 
ولي�ض  ال�����س��خ�����ض مب���ف���رده  ه����ذا 
����س���ب���ك���ة؟ ه���ن���ا ندفع  ج������زءا م����ن 
�سرطة  ع��ن  التخلي  ث��م��ن  غ��ال��ي��ا 
الأحياء. اأتذكر ال�سرطين الذين 
باأ�سمائهم  الفتية  يعرفون  كانوا 
التغري احلا�سل... مل  وي�سهدون 
مينعوا حدوث كل �سيء، ولكن مع 

هذا، كان لدينا �سيء ما .
وي�سيف �سويه اإن اأجهزة مكافحة 
م��ن ع�سرة  اأك���رث  الإره����اب لديها 
عليها  ي���ن���ب���غ���ي  ����س���خ�������ض  اآلف 
متابعتهم ولديهم �سمات خمتلفة 

الرهاب  مكافحة  يف  الربيطاين 
يف جمل�ض قادة ال�سرطة الوطنية 
ل��دي��ن��ا م��ن خمتلف الأن�����واع، من 

الأب�سط اإىل الأكرث تعقيدا .

على  اآذار/م�����ار������ض  يف  تعليقه  يف 
يف  اأحبطت  اعتداء  حماولة   13
الأربع  ال�سنوات  خال  بريطانيا 
الأخرية، قال مارك راويل اخلبري 

التي �سهدناها يف بلجيكا وفرن�سا 
وغريها .

التنوع  ه����ذا  مب��ث��ل  ت���ه���دي���دا  اإن 
م���ن قبل  ي��ت��م  اأن  ك���ذل���ك  مي��ك��ن 

دقة  اأك���رث  ك��ان  بع�سهم  واأ���س��اف 
ال��ت��ح�����س��ري فخطط  يف  وت���ط���ورا 
ومراكز  ع���ام���ة  اأم����اك����ن  ل�����س��رب 
تلك  م��ث��ل  اأو اجل��ي�����ض  ل��ل�����س��رط��ة 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

على  بناء  رئي�سا  انتخب  ال��ذي  ت��رام��ب  دون��ال��د  يح�سم 
خ���ط���اب ح�����ازم ح���ي���ال ال���ه���ج���رة، م��ل��ف��ا ح�����س��ا���س��ا يتعلق 
مب�سري مئات اآلف ال�سباب الذين ل ميلكون ت�ساريح 
بالبقاء  ال�سابقة  الدارة  لهم  و�سمحت  قانونية  اقامة 
ان��دجم��وا اىل ح��د كبري يف  املتحدة حيث  ال��ولي��ات  يف 

املجتمع المريكي.
وك���ان ب��رن��ام��ج الج�����راء امل���وؤج���ل ل��ل��ق��ادم��ن يف مرحلة 
ارايفالز  ت�سايلدهود  ف���ور  اك�����س��ن  )دي��ف��ريد  ال��ط��ف��ول��ة 
اأو�ساع  اإىل  قانونية  �سفة  اإ���س��ف��اء  اىل  يهدف  داك���ا(   -
اىل  م�سروعة  غ��ري  بطريقة  دخ��ل��وا  ال��ذي��ن  املهاجرين 
وال�سماح  اأط��ف��ال  وه��م  اهاليهم  م��ع  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
لهم بالدرا�سة والعمل علنا. ويوؤكد البيت البي�ض منذ 
للبحث ويحذر  اخل��ي��ارات مطروحة  ع��ددا من  ان  اي��ام 
العان  قبل  ا�ستنتاجات  اىل  التو�سل  يف  الت�سرع  من 
با�ستمرار  يطرح  احتمال  هناك  لكن  للقرار.  الر�سمي 
على  م�سمما  يبدو  ال��ذي  ال�سبعيني  الرئي�ض  ان  وه��و 

اعطاء �سمانات لقاعدته النتخابية، قد يعمد اإىل اإنهاء 
هذا الربنامج الرمزي لكن مع حتديد مهلة �ستة ا�سهر 
ملنح الكونغر�ض الوقت الازم للتو�سل اىل حل لهوؤلء 
من  ومعظمهم  ال��ف   800 ع��دده��م  البالغ  املهاجرين 
امريكا الاتينية. يف املع�سكر اجلمهوري، حتذر ا�سوات 
منذ ايام من حماولة اإلغاء هذا الربنامج ب�سطبة قلم، 
الذين  ال�سباب احلاملن  ه��وؤلء  ق��رار يعر�ض للطرد  يف 
قانون  م�سروع  اىل  ا�ستنادا  ال�سفة  ه��ذه  عليهم  تطلق 
لتعديل ت�سريعات الهجرة مل يتم متريره يف الكونغر�ض 

وي�سمى قانون احللم )درمي اآكت(.
وخل�ض ال�سناتور اجلمهوري جيم�ض لندفورد ال�سعور 
نحمل  ل  كامريكين  قائا  واح���دة،  بجملة  بال�ستياء 

الطفال قانونيا م�سوؤولية افعال اأهلهم .
ب�سعة  خ��ال  الكونغر�ض  يف  ت�سوية  اىل  التو�سل  لكن 
منذ  ووا�سنطن  يف  انق�ساما  ت�سبب  ق�سية  ح��ول  ا�سهر 
ماذا  هو  املطروح  وال�سوؤال  املنال.  بعيد  ه��دف  �سنوات، 
�سيح�سل اذا مل يتم التو�سل اىل اي حل خال املهمة 

التي حتددها الرئا�سة؟

•• لندن-وكاالت:

هجمات  اأن  )اأمن�ستي(  الدولية  العفو  منظمة  اأعلنت 
يف  اأوق��ع��ت  النيجريية  املتطرفة  ح���رام  ب��وك��و  جماعة 
)ني�سان(،  اأبريل  �سهر  منذ  الفائتة،  اخلم�سة  الأ�سهر 
حواىل 400 قتيل مدين اأي اأكرث من �سعف ح�سيلة 

الأ�سهر اخلم�سة التي �سبقت.
وقالت املنظمة احلقوقية يف بيان اإن ازدياد الهجمات 
والع����ت����داءات الن��ت��ح��اري��ة م���ن ق��ب��ل ب��وك��و ح����رام يف 
اأ�سفر عن مقتل ما ل يقل عن  الكامريون ونيجرييا 

. املا�سية  اخلم�سة  الأ�سهر  يف  مدنياً   381
واأ����س���اف ال��ب��ي��ان اأن����ه م��ن م��اي��و )اأي������ار( وح��ت��ى �سهر 
اأغ�سط�ض )اآب( بلغ عدد ال�سحايا املدنين 7 اأ�سعاف 

التي �سبقت، يف  الأ�سهر الأربعة  امل�سجلة يف  احل�سيلة 
 100 �سقوط  اأح�سي  ل��وح��ده  )اآب(  اأغ�سط�ض  �سهر 

قتيل يف �سفوف املدنين بنيجرييا .
حقوق  ع��ن  ال���دف���اع  يف  املتخ�س�سة  امل��ن��ظ��م��ة  ول��ف��ت��ت 
اأكرب  ه��و  لل�سحايا  الفعلي  ال��ع��دد  اأن  اإىل  الإن�����س��ان 
الهجمات  ك��ل  ت�سجيل  يتم  مل  لأن��ه  الأرج��������ح،  على 

بال�سرورة .
العنف  اأعمال  يف  الأقل  على  �سخ�ساً  األف  وقتل 20 
 2،6 من  اأكرث  �سردت  والتي  امل�ستمرة منذ 2009، 

مليون �سخ�ساً.
واأ�سفر النزاع بن اجلي�ض النيجريي وبوكو حرام منذ 
األ��ف قتيل و2،6 مليون   20 من  اأك��رث  عن   2009

نازح.

•• كوك�س بازار-اأ ف ب:

من  ال������ف   125 ح��������واىل  دخ������ل 
ال�������اج�������ئ�������ن م����ع����ظ����م����ه����م م���ن 
الروهينغا امل�سلمن اىل بنغاد�ض 
منذ بدء دوامة العنف اجلديدة يف 
بورما يف 25 اغ�سط�ض كما ذكرت 
ام�ض المم املتحدة، بينما تتزايد 
املخاوف من حدوث ازمة ان�سانية 

يف املخيمات املكتظة.
�سجلت  انها  املتحدة  الأمم  وقالت 
�سخ�ض  و600  الفا   123 عبور 
العنف يف ولية  اأعمال  هربوا من 
ب����ورم����ا ل���ي���ل���ج���اأوا اىل  راخ������ن يف 

بنغاد�ض.
وع������زز و����س���ول���ه���م امل�����خ�����اوف من 
بينما  ج���دي���دة  ان�����س��ان��ي��ة  ك���ارث���ة 
ت��ب��ذل م��ن��ظ��م��ات الإغ���اث���ة جهودا 
�ساقة للتكيف مع تدفق الاجئن 
اإىل امل��خ��ي��م��ات امل��ك��ت��ظ��ة اأ���س��ا يف 
بنغاد�ض والتي يعي�ض فيها 400 
الروهينغا  ال��اج��ئ��ن  م���ن  ال����ف 
ال���ذي���ن و���س��ل��وه��ا خ���ال موجات 

عنف �سابقة على مدى �سنوات.
النا�سط  ل��ي��ت��ون  خ���ان  ن���ور  وق����ال 
يف ال��دف��اع ع��ن حقوق الن�����س��ان يف 
الاجئن  “و�سول  ب��ن��غ��اد���ض 
باأعداد كبرية يخلق اأزمة ان�سانية 

هنا«.
يف  يعي�سون  “النا�ض  ان  وا���س��اف 
املخيمات وعلى الطرق ويف باحات 
امل���دار����ض وح��ت��ى يف ال���ع���راء. انهم 
اإليها  اأماكن يلجاأون  يبحثون عن 

و�ستنق�سهم املياه والغذاء«.
التي  ال���ع���ن���ف الخ�������رية  واع����م����ال 
بعد   2016 اك��ت��وب��ر  يف  ان��دل��ع��ت 
�سغرية  جم���م���وع���ة  ه���اج���م���ت  ان 

الإغ���اث���ة وحر�ض  م��ن��ظ��م��ات  وف���ق 
احلدود.

وق���ال ق��ائ��د ح��ر���ض احل���دود منذر 
احل�سن خان لوكالة فران�ض بر�ض 
جرحا  الروهينغا  م��ن  طفلن  ان 
يف انفجار لغم على ما يبدو بينما 
واو�سح  ال����ه����رب.  ي����ح����اولن  ك����ان 
متفجر  ج�سم  على  “�سارا  انهما 

وفقد اأحدهما �ساقه«.
ام��راأة من الروهينغا  وبرتت �ساق 
يثري  م����ا  الث�����ن�����ن،  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
منطقة  ت���ك���ون  ان  م����ن  خم������اوف 

احلدود قد مت تلغيمها عمدا.
ك���ب���ريا  ع����������ددا  ان  خ��������ان  وق����������ال 
م����ن ال���روه���ي���ن���غ���ا ي���دخ���ل���ون اىل 

اجل��ي�����ض وب��وذي��ن وم��ق��ات��ل��ن من 
الروهينغا.

واىل ج��ان��ب ال��روه��ي��ن��غ��ا، ف��ر احد 
ع�������س���ر ال����ف����ا م����ن ����س���ك���ان راخ����ن 
البوذين والهندو�ض اأمام هجمات 
املقاتلن اىل خميمات داخل بورما، 

كما قالت احلكومة موؤخرا.
ي���ق���ول م�������س���وؤول���ون ع���ل���ى ح����دود 
يهربون  ال����ذي����ن  ان  ب���ن���غ���اد����ض 
اللغام  خ��ط��ر  اي�����س��ا  ي���واج���ه���ون 
الر������س�����ي�����ة ع����ل����ى احل�����������دود بن 

البلدين.
بينهم  ا���س��خ��ا���ض  ث���اث���ة  وج�����رح 
املا�سين  اليومن  خ��ال  طفان 
ال��غ��ام يف داخ���ل بورما  ان��ف��ج��ار  يف 

املراكز  م��ن  ع���ددا  الروهينغا  م��ن 
التي  الأ��������س�������واأ  ه�����ي  احل������دودي������ة 
�سنوات.  م��ن��ذ  ال���ولي���ة  ت�����س��ه��ده��ا 
ان  يف  امل���ت���ح���دة  المم  وت�����س��ت��ب��ه 
انتهاكات  ارتكب  البورمي  اجلي�ض 
الن�سانية  �سد  جرائم  اىل  ترقى 

بعد تلك الهجمات.
البورمية  ال�������س���ل���ط���ات  وت���ع���ت���رب 
ال����روه����ي����ن����غ����ا م����ه����اج����ري����ن غري 
وتقول منظمات حقوق  �سرعين. 
عقود  منذ  يعانون  انهم  الن�سان 

من ال�سطهاد.
ميكن  ل  ������س�����ه�����ادات  وحت������دث������ت 
ال��ت��ح��ق��ق م��ن��ه��ا ع��ن ع��م��ل��ي��ات قتل 
قبل  م��ن  ق���رى  واح����راق  جماعية 

ال�صباب الذين اعتنقوا التطرف كانوا مندجمني جيدا يف جمتمعهم 

�سمات خمتلفة وطرق متنوعة وراء العتداءات الرهابية 

عبور 125 الف لجئ من بورما اىل بنغلد�ش 

ترامب يبت يف م�سري 800 الف مهاجر 

الكويت توؤكد التزامها تطبيق قرارات 
جمل�ش الأمن ب�ساأن كوريا ال�سمالية

•• الكويت-وام:

ب�ساأن  ال��دويل  الأم��ن  ق��رارات جمل�ض  التزامها بتطبيق  الكويت  اأك��دت دول��ة 
كوريا ال�سمالية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كوناعن خالد اجلاراهلل نائب 
وزير اخلارجية الكويتي يف ت�سريح له ام�ض..اأن باده نفذت قرارات جمل�ض 
الأمن الدويل املفرو�سة على بيونغ يانغ واتخذت عدة خطوات يف هذا ال�ساأن. 
و�سدد اجلار اهلل على التزام الكويت بتطبيق اأي قرارات جديدة قد ي�سدرها 
احرتامها  منطلق  م��ن  كيان  اأو  دول��ة  اأي  اأو  ال�سمالية  ك��وري��ا  بحق  املجل�ض 
القرارات الأممية. يذكر اأن جمل�ض الأمن �سوت مطلع �سهر اأغ�سط�ض املا�سي 
بالإجماع على قرار فر�ض عقوبات جديدة �سد كوريا ال�سمالية اإثر جتربتي 
اإطاق �ساروخ بالي�ستي عابر للقارات اأواخر �سهر يوليو املا�سي وا�ستمرارها 
اقت�سادية  عقوبات  حزمة  القرار  يفر�ض  فيما   .. نووية  �سواريخ  تطوير  يف 

جديدة هي الأكرب التي تواجهها كوريا ال�سمالية.

 400 قتيل ح�سيلة هجمات بوكو حرام منذ اأبريل 
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املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: جيبي ثوكالث انطوين   

وق���دره )261756.08( درهم  ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
 ، الن�سر  تاريخ  ا�سبوع من  التق�سيط وذل��ك خال  بيع  نتيجة الخ��ال بعقد 
)تويوتا/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال 
لوؤلوؤي(  )2597/خ�سو�سي/دبي/P/2015/ابي�ض  رقم  لندكروزر/ا�ستي�سن( 

املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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رقم 2017/6007   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: باب العادل للتجارة املعادن اخلردة - �ض ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )71517.24( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
)ميت�سوبي�سي/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 
املمولة  )19150/خ�سو�سي/دبي/O/2013/ابي�ض(  رق��م  اب(  كتنرت/بيك 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5918   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: �سركة تارا ل�سناعة ال�سغال املعدنية للمباين - ذ م م   

درهم   )63801.34( وق����دره  مبلغ  ���س��داد  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
 ، الن�سر  تاريخ  ا�سبوع من  التق�سيط وذل��ك خال  بيع  نتيجة الخ��ال بعقد 
)تويوتا/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال 
املمولة  )86211/خ�سو�سي/ال�سارقة/2015/1/احمر(  رقم  يار�ض/�سالون( 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6020   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: يونيك كون�سبت لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )42619.27( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
)تويوتا/يار�ض/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر 
ل�ساحلكم  املمولة  )88417/خ�سو�سي/دبي/P/2015/ابي�ض(  رقم  �سالون( 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5967   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: رويال هايت�ض للو�ساطة العقارية   

نتيجة  دره��م   )59219( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
ال�سيارة )ني�سان/ميكرو/ التنفيذية على  املنذر لتخاذ الج��راءات  �سي�سطر 
با�ض( رقم )21375/خ�سو�سي/دبي/P/2014/ابي�ض( املمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6002   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: باب العادل للتجارة املعادن اخلردة - �ض ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )91460.77( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
)ميت�سوبي�سي/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 

املمولة  )53886/خ�سو�سي/دبي/M/2015/ابي�ض(  رقم  اب(  كتنرت/بيك 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6037   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: عمر عبداهلل عمر باخ�سوين   

درهم   )76755.33( وق����دره  مبلغ  ���س��داد  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
 ، الن�سر  تاريخ  ا�سبوع من  التق�سيط وذل��ك خال  بيع  نتيجة الخ��ال بعقد 
)تويوتا/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال 

كامري/�سالون( رقم )35660/خ�سو�سي/ال�سارقة/2016/1/ف�سي( املمولة 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6014   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: واو بينوي �سوبر ماركت - �ض ذ م م   

نتيجة  درهم  وق��دره )3911.15(  �سداد مبلغ  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )تويوتا/هاي ا�ض/

من  ل�ساحلكم  املمولة  )93796/خ�سو�سي/دبي/I/2013/ابي�ض(  رقم  فان( 
قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5939   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: وايت اند باك لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )74412.84( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )تويوتا/�سيكويا/

املمولة  لوؤلوؤي(  )78616/خ�سو�سي/دبي/D/2014/ابي�ض  رقم  ا�ستي�سن( 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6025   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: قلعة حلب لتاأجري ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )47648.62( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
)ني�سان/تيدا/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 

املمولة  )95465/خ�سو�سي/ال�سارقة/ابي�ض/2015/ف�سي(  رق��م  �سالون( 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5980   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: يونيك كون�سبت لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )50695.49( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )تويوتا/كورول/
�سالون( رقم )42311/خ�سو�سي/دبي/H/2015/ابي�ض( املمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5999   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: باب العادل للتجارة املعادن اخلردة - �ض ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )92724.83( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
)ميت�سوبي�سي/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 
املمولة  )53879/خ�سو�سي/دبي/M/2015/ابي�ض(  رقم  اب(  كتنرت/بيك 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6038   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: ربيع عمر املع�سراين   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )72085.88( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
/CTS/ سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )كاديلك�

كوبيه( رقم )19487/خ�سو�سي/دبي/B/2013/ا�سود( املمولة ل�ساحلكم من 
قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6010   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: باب العادل للتجارة املعادن اخلردة - �ض ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )68835.45( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
)ميت�سوبي�سي/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 
املمولة  )19147/خ�سو�سي/دبي/O/2013/ابي�ض(  رق��م  اب(  كتنرت/بيك 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5923   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: الفرات لتاأجري ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )29314.45( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
)هوندا/اكورد/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج��راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 
املمولة  )10542/خ�سو�سي/دبي/ال�سارقة/2013/2/ابي�ض(  رقم  �سالون( 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6023   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: جنم حتى للخدمات الفنية   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )63255.04( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )تويوتا/كو�سرت/
با�ض( رقم )87509/خ�سو�سي/دبي/I/2014/ابي�ض( املمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5975   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: ال�سحراء العربية لل�سياحة   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )79998.23( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )هايونداي/ازيرا/
ل�ساحلكم  املمولة  )51583/خ�سو�سي/دبي/P/2014/ا�سود(  رقم  �سالون( 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6003   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: جيبي ثوكالث انطوين   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )27201.94( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
/ )ميت�سوبي�سي  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج��راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 

املمولة  )50647/خ�سو�سي/دبي/C/2009/احمر(  رقم  باجريوا/ا�ستي�سن( 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5914   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: عبدال�ستار علي حمزا بوتيل توتيبار امبيل   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )25295.54( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
)تويوتا/يار�ض/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر 
هات�سباك( رقم )59848/خ�سو�سي/دبي/L/2013/ابي�ض( املمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6017   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: �سولركو للمعدات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )28812.39( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )فوتون/اومارك/

بيك اب( رقم )16792/خ�سو�سي/دبي/Q/2015/ابي�ض( املمولة ل�ساحلكم 
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5951   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: �ساهيم احمد ممتاز احمد �سيخ   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )207318.54( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
)تويوتا/برادو/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج��راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 

املمولة  لوؤلوؤي(  )41790/خ�سو�سي/دبي/Q/2015/ابي�ض  رقم  ا�ستي�سن( 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6029   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: قلعة حلب لتاأجري ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )26044.74( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
)ه��اي��ون��داي/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر 

املمولة  )75761/خ�سو�سي/ال�سارقة/2015/2/بيج(  رقم  النرتا/�سالون( 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5995   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: يونيك كون�سبت لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )50695.49( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )تويوتا /كورول/

ل�ساحلكم  املمولة  )26783/خ�سو�سي/دبي/I/2015/ابي�ض(  رقم  �سالون( 
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6040   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: رايث ت�سوي�ض ماركتينغ �سوليو�سونز جي ال تي 

���س��داد مبلغ وق���دره )239352.3( درهم  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
الن�سر  ا�سبوع من تاريخ  التق�سيط وذلك خال  نتيجة الخال بعقد بيع 
، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات التنفيذية على ال�سيارة )بور�ض/
كاين ا�ض/ا�ستي�سن( رقم )49491/خ�سو�سي/دبي/L/2014/بني( املمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



األربعاء   6   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12114  
Wednesday  6   September   2017  -  Issue No   12114

ا�ستمر جناح البطل الإماراتي املوهوب را�سد 
الظاهري يف بطولت الكارتينغ يف اأوروبا هذا 
الإيطالية  البطولة  يف  امل��رة  وه��ذه  ال�سيف، 
يف   2017 ل��ل��ع��ام  ال��ع��ال��ي��ة  التناف�سية  ذات 
�سريكويتو دي �سيينا بالقرب من فلورن�سا يف 
عطلة نهاية الأ�سبوع من 1 و 2 و 3 �سبتمرب 
اأداء �سائق الكارت  اجلاري، ومرة اأخرى كان 
التوقعات  فوق  اأع��وام  الت�سعة  اإبن  الإماراتي 

حا�سداً من�ستن يف عطلة نهاية الأ�سبوع.
ال70  يقارب  ما  مع  الظاهري  تناف�ض  وقد 
���س��ائ��ق��اً م���ن ب���ل���دان خم��ت��ل��ف��ة يف ف��ئ��ة ميني 
املناف�سة  كانت  حيث  �سنة،   12-8 العمرية 
ال�سباب  م��ن  ال�سائقن  اأف�����س��ل  �سد  �سعبة 
كبار  من  ال�سائقن  عن  ف�سًا  الإيطالين، 

ال�سن من 14 دولة اأخرى.
الإطارات  لأن  �سعبة  الت�سفيات  كانت  وق��د 
كان  اأن���ه  تعني  ال��ظ��اه��ري  ا�ستخدمها  ال��ت��ي 
اأ�سرع  لتحقيق  ف��ق��ط  واح����دة  ف��ر���س��ة  ل��دي��ه 
ل��ف��ة يف امل����ي����دان. وم����ع ���س��غ��ط احل���رك���ة يف 
من  للتخفيف  ال��ظ��اه��ري  ا���س��ط��ر  امل���ي���دان 
�سرعته حمققٌا املركز 29 من اأ�سل 67 من 

ال�سائقن خال التاأهيات.

اأربع جمموعات،  اإىل  ال�سائقن  تق�سيم  ومع 
له  ���س��ب��اق حت�����س��ريي  اأول  ال���ظ���اه���ري  ب�����داأ 
ب��داي��ة ممتازة  11. ويف  امل��رك��ز  م��ن  منطلقاً 
بعد  ال�سابع  املركز  حتقيق  من  را�سد  متكن 
تلو  واح���داً  ال�سائقن  مناف�سة  يف  ب���داأ  ذل��ك 
اأ�سرع  الآخر ليحل يف املركز الثالث، حمققاً 

لفة يف هذا ال�سباق.
اإنطلق  ال���ث���اين  ال��ت��ح�����س��ريي  ال�����س��ب��اق  ويف 
الظاهري من املركز 12. ويف اأداء ممتاز مرة 
اأخ��رى متكن الظاهري يف احللول يف املركز 
الإماراتي  البطل  وا���س��ل  ذل��ك  بعد  ال�سابع 
با�ستعرا�ساته اخلارقة على احللبة  املوهوب 
ال��راب��ع، حمققاً  امل��رك��ز  ومت��ك��ن م��ن حتقيق 

اأ�سرع لفة يف هذا ال�سباق اأي�ساً.
بالرغم من الإنطاقة اجليدة اإل اأن احلظ 
التح�سريي  ال�����س��ب��اق  يف  را���س��د  ي��ح��ال��ف  مل 
الثالث وقد واجهته بع�ض امل�ساكل التقنية يف 
اأج��ربه على التوقف على جانب  الكارت مما 

امل�سار مل ينته.
قدم  ال��راب��ع  التح�سريي  ال�سباق  ب��دء  وم��ع 
املركز  م��ن  ب��داي��ة ج��ي��دة منطلقاً  ال��ظ��اه��ري 
الرابع  املركز  يف  ليحل  م�ساره  �ساقاً  ال12 

را�سد  ولكن  اأخ���رى  م��رة  لفة  اأ���س��رع  حمققاً 
اأخذ عقوبة خم�ض ثوان من احلكام ما اأجربه 

على الرتاجع للمركز 11.
التح�سريية  ال�سباقات  يف  جرى  ما  كل  بعد 
بداأ الظاهري ال�سباق النهائي الأول منطلقاً 
من املركز  19. لكن وبكل اإ�سرار وعزم بداأ 
را�سد ب�سق م�ساره يف امليدان وقد كان يف املركز 
التا�سع عندما رفع العلم معلناً نهاية ال�سباق 
اأف�سل  ث���اين  ل��ق��ب  ح��ا���س��داً  الأول  ال��ن��ه��ائ��ي 

روكي ما خوله الإحتفال على املن�سة.
ويف ال�سباق النهائي الثاين اإنطلق را�سد من 
ال�سباقات  اأك���رث  م��ن  واح���دة  ال9 يف  امل��رك��ز 
اإزدحاماً حيث كان الظاهري يف قمة تركيزه 
زائداً  ال�سباق  ط��وال  املتاعب  عن  بعيداً  بقي 
م��ن ���س��رع��ت��ه ل��ي��ع��رب وب��ك��ل ���س��ه��ول��ة للمركز 
الثامن ليجد نف�سه مرة اأخرى على املن�سة 

كاأف�سل روكي يف �سباق نهاية الأ�سبوع.
ويف هذا الإطار �سرح مدير فريق بيبي ري�ض 
�ساندرو لوراندي قائًا: كان �سباق فئة امليني 
يف البطولة الإيطالية يف نهاية هذا ال�سبوع 
تناف�سياً للغاية. لقد اأظهر را�سد قدرة عالية 
بع�ض من  ���س��د  ج��ي��د  واأداء  ال�����س��م��ود،  ع��ل��ى 

تغلب  ال��ع��م��ري��ة.  فئته  يف  ال�سائقن  اأف�����س��ل 
�سباقات  يف  واجهته  التي  امل�ساعب  كل  على 
التاأهيات ليحقيق نتائج قوية يف ال�سباقات 
ثاث  يف  ل��ف��ة  اأ���س��رع  حم��ق��ق��اً  التح�سريية، 

�سباقات من اأ�سل اأربع. 
اأظ��ه��ر الظاهري  ل��ق��د  ل���وران���دي:  واأ����س���اف 
اأي�ساً وترية مثرية لاإعجاب مظهراً حرفية 
وبقوة  نف�سه  لي�سع  ال��ن��ه��ائ��ي��ات،  يف  ع��ال��ي��ة 
�سمن ال�سائقن الع�سرة الأوائل على الرغم 
من اأنه الأ�سغر عمراً من امل�ساركن يف هذه 

البطولة الإيطالية.
وق���د ع��ل��ق ال��ب��ط��ل الإم����ارات����ي امل���وه���وب ابن 
اأنني  قائًا:  الظاهري  را�سد  اأع��وام  الت�سعة 
ب���ه���ذا ال����ف����وز، �سررت  ���س��ع��ي��د وف���خ���ور ح���ق���اً 
ب���ال���وق���وف ع��ل��ى امل��ن�����س��ة م����رة اأخ������رى، لقد 
ا�ستمتعت حقا يف �سباق نهاية هذا الأ�سبوع. 
اإىل  اأتطلع  واأن��ا  وحما�سي  �سعب  �سباق  ك��ان 
اإ�ستخدام كا ما تعلمته يف هذا ال�سباق يف كل 

مناف�ساتي املقبلة.
كاأ�ض  نهائيات  يف  الظاهري  را�سد  �سي�سارك 
ال���� ROK ال��ت��ي ���س��ت��ق��ام ع��ل��ى ح��ل��ب��ة اأدري����ا 

للكارتينج يف 15-17 �سبتمرب اجلاري.

ا�ست�ساف نادي الإمارات ور�سة فنية بالتعاون 
م�������ع احت������اد الإم����������ارات ل���ك���رة ال����ق����دم حول 
التعديات اجلديدة التي طراأت على قانون 
التحكيم وم�سائل التحكيم يف كرة القدم، قبل 
الكروي اجلديد،  املو�سم  انطاقة مناف�سات 

وذلك من اأجل الإملام بالأمور التحكيمية.
ح�سر الور�سة خليل اإبراهيم الطويل ع�سو 
الأول  ال��ف��ري��ق  ع��ام  م�سرف  الإدارة  جمل�ض 
لكرة القدم وبا�سم عبد اهلل ال�سام�سي مدير 

والفنية  الإداري����ة  الأج��ه��زة  وجميع  الفريق 
وكل لعبي الفريق الأول لكرة القدم.

�ستيف  الإجن���ل���ي���زي  ال���ور����س���ة  يف  وح���ا����س���ر 
وبدر  احل��ك��ام  للجنة  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  بينيت 
، حيث مت  احل��ك��ام  ال��ب��دري مقيم وحما�سر 
ع��ر���ض ل��ق��ط��ات م�����س��ورة ل��ب��ع�����ض احل����الت 
الفنية  الأج��ه��زة  م�����س��وؤويل  م��ع  ومناق�ستها 
اآخر  �سرح  اإىل  اإ�سافة  والإداري��ة والاعبن، 
تعديات قانون التحكيم التي يتم تطبيقها 

م���ع ان��ط��اق��ة امل��ن��اف�����س��ات ال��ر���س��م��ي��ة، حتى 
التعديات  بتلك  ع��ل��م  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع  ي��ك��ون 
خال  احلكام  مهمة  ت�سهيل  يف  ي�ساهم  مبا 

املباريات.
ال�سكر  ب��خ��ال�����ض  ال���ط���وي���ل  خ��ل��ي��ل  وت���ق���دم 
والتقدير لإدارة احتاد الإم��ارات لكرة القدم 
اإطار تطوير  التي يبذلونها يف  على اجلهود 
هو  م��ا  ك��ل  ت��ق��دمي  ويف  التحكيمي  ال�����س��ل��ك 
لكافة  ب���اأول  اأوًل  التحكيم  ق��ان��ون  يف  جديد 

لاعبن كما تقدم بال�سكر للمحا�سران على 
الور�سة الفنية التي حققت الفائدة الكبرية، 
ب�سكل  الكروية  املنظومة  مبا يعزز من عمل 
عام، والتعاون مع ق�ساة املاعب مبا ي�ساهم 
النادي  اأن  كما  امل��ن�����س��ود،  ال��ن��ج��اح  حتقيق  يف 
ث��روة هذا  لأنهم  املواطنن  احلكام  دع��م  مع 
املحافل  يف  وا���س��ح��ة  وم�ساهماتهم  ال��وط��ن 
التوفيق  لهم  ونتمنى  والإقليمية،  الدولية 

دائماً.

حا�صدًا من�صتني يف اإيطاليا

�سي��ف ناجح بامتي��از للبط���ل الإمارات��ي 
املوه��وب را�س��د الظاه��ري

نادي الإمارات ي�ست�سيف ور�سة التحكيم الكروية

ت��وا�س��ل من��اف�س��ات بطول���ة العال����م لرماي��ة 
الأطب��اق مب�سارك��ة الإم���ارات

التي  الأطباق  لرماية  العامل  بطولة  مناف�سات  توا�سلت 
مب�ساركة   “ مو�سكو   “ الرو�سية  العا�سمة  ت�ست�سيفها 
بينهم  م��ن  دول����ة   73 مي��ث��ل��ون  ورام���ي���ة  رام��ي��ا   651

الإمارات.
يف غ�سون ي�سارك رماتنا �سيف ال�سام�سي وخالد الكعبي 
ويحيي املهريي يف مناف�سات رماية الأطباق املزدوجة من 

البطولة  فعاليات  �سمن  تقام  التي  تراب  الدبل  احلفرة 
التي ت�ستمر حتى 11 �سبتمرب اجلاري.

امل��ن��ت��خ��ب ال����س���رتايل ق��د ت���وج ب��ط��ا لأول بطولة  ك���ان 
“الرتاب” وفاز  احل��ف��رة  م��ن  الأط���ب���اق  ل��رم��اي��ة  ع���امل 
ليقفز  املختلط  ال��زوج��ي  لبطولة  ذهبية  ميدالية  ب��اأول 
وت�سبث   . للبطولة  العام  الرتتيب  يف  الثاين  املركز  اىل 
بجدارة  بها  ينفرد  ال��ت��ي  ب��ال�����س��دارة  الي��ط��ايل  املنتخب 

9 مداليات بينها خم�ض ميداليات ذهبية  اأن ح�سد  بعد 
�سمن  ب��رون��زي��ت��ان  وم��ي��دال��ي��ت��ان  ف�سيتان  وم��ي��دال��ي��ت��ان 

مناف�سات بطولة العامل .
واحتلت الوليات املتحدة املركز الثالث بعد اأن جمعت 4 
ميداليات بينها ميدالية ذهبية واحدة وثاث ميداليات 
فازت  ان  بعد  ال��راب��ع  املركز  يف  فرن�سا  وتبعتها  برونزية 

مبيدالية ذهبية واحدة .

اأم�ض عملية بيع التذاكر عرب النرتنت لدورة اللعاب  بداأت 
الكورية  ت�سانغ  بيونغ  مدينة  يف   2018 ال�ستوية  الوملبية 
كوريا  م��ع  الأزم����ة  خ�سم  يف  خميب  اق��ب��ال  و���س��ط  اجلنوبية، 

ال�سمالية.
ويقام الأوملبياد ال�ستوي بن التا�سع من �سباط فرباير املقبل 
النرتنت.  عرب  التذاكر  بيع  عملية  اليوم  وب��داأت  منه،  و25 
وعلى رغم التوتر املت�ساعد يف �سبه اجلزيرة الكورية، ل�سيما 
يف اأع��ق��اب ال��ت��ج��رب��ة ال��ن��ووي��ة الأخ����رية ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا كوريا 
تزايد  يف  تفاوؤلهم  املنظمون  اأب���دى  الأح���د،  �سباح  ال�سمالية 

القبال على البطاقات.
لاأوملبياد  املنظمة  اللجنة  يف  الع��ام��ي��ة  امل�����س��وؤول��ة  وق��ال��ت 
���س��ون��غ ه��ان-���س��ي��وك اجل��ول��ة الأوىل م��ن ال��ب��ي��ع ك���ان خميبة 

من  اأك���رب  اأومل��ب��ي��ة  حما�سة  خلق  �سنحاول  م�سيفة   ، ل��اآم��ال 
خال م�ساعفة الأحداث . وترغب كوريا اجلنوبية يف اإجراء 
حملة ترويج متنوعة يف املدن، علما ان الباد ل حتظى بتاريخ 
كبري يف الريا�سات ال�ستوية وتعول على اجلماهري الأوروبية 

والأمريكية ال�سمالية مللء املدرجات.
مت  الأوملبياد،  حل�سور  للبيع  تذكرة  مليون   1،18 و�ستطرح 
اخلا�ض،  املبيعات  تطبيق  على  فقط  منها  األ��ف   162 حجز 
بينما كانت تتمنى اللجنة املنظمة تامل يف ان ي�سل هذا الرقم 
اىل 600 األف. وقال املتحدث با�سم اللجنة املنظمة لأوملبياد 
بيونغ ت�سانغ �سونغ بايكو ب�سرف النظر عن ال�سجة الكبرية 
التي يثريها الربنامج النووي لكوريا ال�سمالية، التح�سريات 

�ست�ستكمل لتاأكيد جناح الألعاب الأوملبية .

بداية خميبة لبيع تذاكر الأوملبياد ال�ستوية
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الفجر الريا�ضي

الدرعي  ث��ع��ل��وب  ب���ن  ه���ن���اأ حم��م��د 
للم�سارعة  الإم���ارات  احت��اد  رئي�ض 
واجل����ودو امل��ج��ري م��اري��و���ض فايزر 
للجودو  ال������دويل  الحت������اد  رئ��ي�����ض 
IJF مبنا�سبة اإعادة انتخابه لدورة 
اأع�����س��اء جمل�ض  ب��ج��ان��ب   ، ق���ادم���ة 
الإدارة اجلديد الذين مت انتخابهم 
ال��ع��ام لحتاد  الأم����ن  بينهم  وم���ن 
التميمي  نا�سر  الإم��ارات��ي  اجل��ودو 
اأم�����ن ����س���ن���دوق الحت������اد ال����دويل 
ال����ذي ن����ال ث��ق��ة احت������ادات اجل����ودو 
الدرعي  ع��ل��م  ك��م��ا  ث��ال��ث��ة.  ل�����دورة 
ب���اأن وف��د الحت���اد ال���دويل للجودو
جان  روج  الفرن�سي  IJF  برئا�سة 
لوك �سكرتري عام لاحتاد قد اأرجاأ 
لها  كان مقررا  التي  للباد  زيارته 
خال عطله عيد الأ�سحى املبارك 
كانت  وال��ت��ي  املقبل  اأك��ت��وب��ر  ل�سهر 
ا�ستعدادات  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  ت��ه��دف 
اأب���و ظبي  الإم�����ارات  دول���ة  عا�سمة 
ل�ست�سافة بطولة اأبو ظبي جراند 
2017  بعد  ل��ع��ام  ل��ل��ج��ودو  ���س��ام 
50 يوما وذلك خال الفرتة من 
ب�سالة  املقبل  اأكتوبر   28 اإىل   26
اآيبيك اأرينا مبدينة زايد الريا�سية 
التا�سعة  للمرة  وذلك   اأب��و ظبي  يف 

يف م�سرية البطولة.
الدرعي  ثعلوب  بن  حممد   و�سرح 
للم�سارعة  الإم���ارات  احت��اد  رئي�ض 

العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض  واجل�������ودو 
مكاملة  ع���ق���ب  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
هاتفية مع املجري ماريو�ض فايزر 
للجودو  ال������دويل  الحت������اد  رئ��ي�����ض 
�سوزوكي  بطولة  ختام  قبل   IJF
 2017 ل���ع���ام  ل���ل���ج���ودو  ال���ع���امل���ي���ة 
املجرية  العا�سمة  يف  اأقيمت  التي 

بوداب�ست والتي تختتم م�ساء اليوم 
ال���دويل للجودو على  ب���اأن الحت���اد 
تنظيم  على  الإم�����ارات  ب��ق��درة  ثقة 
ن�سبه   ، ل��ل��ج��ودو  من��وذج��ي��ة  بطولة 
لرتاكم اخلربات من خال تنظيم 
العديد من بطولت الحتاد الدويل 
ل��ل��ج��ودو ال��ك��ب��رية وال��ت��ي ك��ت��ب لها 

ال���ن���ج���اح ون����ال����ت اأرف�������ع ال����درج����ات 
ب�سهادة كافه الدول الأع�ساء.

ب��ن ث��ع��ل��وب الدرعي  واأك����د حم��م��د 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������ض 
للبطولة باأن اللجنة املنظمة اأكملت 
البطولة  لإجن��اح  ال�ستعدادا  كافه 
القيادة  واه��ت��م��ام  ل��دع��م  ا���س��ت��ث��م��ارا 

ال���ر����س���ي���دة مب���ث���ل ه�����ذه الأح�������داث 
الريا�سية واملجتمعية العاملية التي 
ق���دره �سباب  ت��وؤك��د  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 
الإمارات على اإجناح كافه الأحداث 

واملنا�سبات اجلماهريية.
وجدد ابن ثعلوب ال�سكر ملجل�ض اأبو 
ظبي الريا�سي برئا�سة �سمو ال�سيخ 

لدعمهم  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان 
امل�ستمر مل�سرية الحتاد واعتمادهم 
امل��ق��ب��ل��ة �سمن  ل��ب��ط��ول��ة اجل������ودو 
الريا�سية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأح�����داث 
املجل�ض  يحت�سنها  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
اأبو  خ���ال م��و���س��م��ه ال��ري��ا���س��ي��ة يف 

ظبي.

باب  زال  م����ا  اآخ���������ر..  ج���ان���ب  م����ن 
لان�سمام  م��ف��ت��وح��ا  ال�����س����رتاك 
ل��ب��ط��ول��ة اأب����و ظ��ب��ي ج���ران���د �سام 
للجودو لعام 2017  وفقا لائحة 
الحتاد  موقع  خال  من  البطولة 
بامل�ساركة  اخلا�ض  للجودو  ال��دويل 
بينها  وم����ن  الحت������اد  ب���ط���ولت  يف 

اأب�����و ظ��ب��ي ج���ران���د �سام  ب��ط��ول��ة 
للجودو لعام 2017، والتي ت�سهد 
اللبناين  ل��ل��ج��ودو  م�����س��ارك��ة  اأول 
الياأ�ض  ن�سيف  الاعب  خ��ال  من 
 90 وزن حت���ت  ي�����س��ارك يف  ال�����ذي 
اأول  ال��ب��ط��ول��ة  ت�سهد  ك��م��ا   ، ك��ل��غ��م 
م�ساركة �سودانية بان�سمام الاعب 
الأم��ن يف  ال�سوداين عمرو حممد 

كغم. وزن حتت 73 
ك���م���ا ت�������س���م ق���ائ���م���ة امل�������س���ارك���ة يف 
فرن�سا  منتخبات  املقبلة  البطولة 
ح��ام��ل��ه ال��ل��ق��ب وال����ربازي����ل اأق����وي 
هونغ   ، ،ط��اج��اك�����س��ت��ان  امل��ن��اف�����س��ن 
ال�سويد   ، ،�سربيا  ،اي��رل��ن��دا  ك��ون��غ 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  وال�����ولي�����ات 
وغ��ريه��م م��ن ال����دول امل��ت��ق��دم��ة يف 
جمال اللعبة ، حيث ت�سب امل�ساركة 
القادمة �سمن  اأبو ظبي  يف بطولة 
ا�ستعدادات تلك املنتخبات للم�ساركة 
للجودو  املفتوحة  العامل  يف بطولة 
ال��ت��ي ت��ق��ام يف الأ���س��ب��وع ال��ث��اين من 
املغربية  اململكة  يف  ال��ق��ادم  نوفمرب 
الأوملبية  الأل����ع����اب  دورة  وه���ن���اك 
 2020 طوكيو  القادمة  ال�سيفية 
تنظيم  م�����ره  لأول  ت�����س��ه��د  ال���ت���ي 
بطولة اجلودو املختلط للمنتخبات 
يف  تطبيقها  مت  ،وال���ت���ي  ال��وط��ن��ي��ة 
يف  اختتمت  التي  بوداب�ست  بطولة 

�ساعة متاأخرة من م�ساء اأم�ض.

ال�ساح  نف�سه  فرينر  تيمو  ال�ساب  ليبزيغ  جنم  فر�ض 
بف�سل  القدم  لكرة  الأمل���اين  للمنتخب  الأول  الهجومي 
مع  الآن  حتى  خا�سها  التي  الثماين  املباريات  يف  تاألقه 
اأبطال العامل حيث �سجل �ستة اأهداف، اآخرها هدفان �سد 

الرنوج يف ت�سفيات اأوروبا املوؤهلة ملونديال 2018.
وعلى رغم تاألقه الافت، مل يك�سب فرينر )21 عاما( 
م���ودة ج��زء كبري م��ن اجل��م��ه��ور الأمل����اين، ال ان الو�سع 
حيث  �ستوتغارت  م�سقطه  يف  الثنن  م�ساء  خمتلفا  كان 

ا�ست�سافت اأملانيا الرنوج.
وبعدما وجد نف�سه عر�سة ل�سافرات ال�ستهجان من قبل 
ت�سيكيا )2-1( يف  م�سجعن خال مباراة اجلمعة �سد 
وقف  حيث  �ستوتغارت  يف  ال�سعداء  فرينر  تنف�ض  ب��راغ، 
والت�سفيق  لتحيته  ارينا  بنز  مر�سيد�ض  ملعب  جمهور 
باملهاجم   66 ال��دق��ي��ق��ة  ا���س��ت��ب��دال��ه يف  ع��ن��د  ل���ه  ط��وي��ا 
املباراة  اأه��داف  اآخر  �سجل  الذي  املخ�سرم ماريو غوميز 

)6-�سفر(. واأبدى فرينر �سعادته بنتيجة مباراة الثنن 
الثالثة، على بعد  املانيا، مت�سدرة املجموعة  التي جعلت 
نقطة من بلوغ نهائيات مونديال رو�سيا 2018 للدفاع 

عن اللقب الذي اأحرزته يف الربازيل عام 2014.
وقال ما ح�سل عنى يل الكثري لأنها )�ستوتغارت( م�سقط 
الت�سجيل  من  لتمكني  �سعيد  واأن��ا  ترعرعت  هنا  راأ���س��ي. 

مرتن لرد اجلميل للجمهور .
وق����ارن ف��رين��ر ال����ذي ب����داأ م�����س��واره يف ���س��ت��وت��غ��ارت قبل 
اأج����واء  ب��ن   ،2016 ���س��ي��ف  الن��ت��ق��ال اىل لي��ب��زي��غ يف 
مباراتي اجلمعة والثنن قائا الأمور كانت خمتلفة، يف 
ما يخ�ض امل�ساعر وال�سلوك، مقارنة مع مباراة جمهورية 
ت�سيكيا. كنا جدين اليوم )الإثنن( منذ اللحظة الأوىل 

عانت  عندما  اجلمعة  ال�سابقة  اجل��ول��ة  مل��ب��اراة  وخ��اف��ا 
للفوز على م�سيفتها ت�سيكيا، مل تواجه املانيا �سعوبة يف 
حتقيق فوزها الثامن يف ثماين مباريات، وهذه املرة على 

ح�ساب الرنوج.
مباراة  من  واح��دة  نقطة  اىل  حاجة  يف  اأملانيا  واأ�سبحت 
ايرلندا  الأخ�������رية ���س��د م��اح��ق��ت��ه��ا  ق��ب��ل  م���ا  اجل���ول���ة 
ال�سمالية، علما ان الأخرية اأجلت ح�سم الملان لتاأهلهم، 
2-�سفر.  الرابعة  ت�سيكيا  �سيفتها  على  الثنن  بفوزها 
ورف���ع لع��ب��و امل���درب المل���اين ي��واك��ي��م ل��وف ال���ذي انتقد 
24 نقطة يف  املا�سية، ر�سيدهم اىل  اأداءه��م يف اجلولة 
ال�سدارة بفارق 5 نقاط عن ايرلندا ال�سمالية التي تبدو 
تتقدم  كونها  امللحق  بطاقة  على  للح�سول  طريقها  يف 

بفارق 6 نقاط على اأذربيجان.
وح�سمت املانيا لقاء الرنوج بعد تقدمها بثاثية نظيفة 
تغلبها على  لها منذ  الأ���س��رع  وه��ي  21 دقيقة فقط،  يف 
الك�������وادور ودي����ا يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ب��ث��اث��ة اأه����داف 
 .2013 اأي��ار/م��اي��و  يف   )2-4 )ف���ازت  دقيقة   17 بعد 
وباأهدافها ال�ستة اأم�ض، اأ�سبح يف ر�سيد اأملانيا 35 هدفا، 
الت�سفيات  ت�سجيا يف  املنتخبات  اأكرث  لتت�سارك �سدارة 
اأول  اأ�سبحت الحد  الأوروبية، م�ساركة مع بلجيكا التي 

منتخب اأوروبي يتاأهل. 
ا�سبحوا  املنتخب  اجل��دد يف  الاعبن  اأن  واعترب فرينر 
ال�سبان  ي�ستخدمه  ال��ذي  اللعب  ا�سلوب  تاأقلما مع  اأك��رث 
اأنا  ال�سخ�سي،  ال�سعيد  على  ف��رتة.  منذ  )املخ�سرمون( 

�سعيد لت�سجيلي بهذه الوفرة، ا�ستمتعت كثريا .
اأت��وق��ع ي��وم��ا اأن ت�سل الأم���ور اىل ه��ذا احلد  اأ���س��اف مل 

بالن�سبة اإيل .

فرينر ال�سلح الهجومي الأول لأملانيا

حممد بن ثعلوب يهنئ املجري ماريو�ش فايزر رئي�ش الحتاد 
الدويل للجودو IJF  مبنا�سبة اإعادة انتخابه لدورة قادمة

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/315  مدين كلي
حممد  اهلل  حبيب  حممد   -2 منجالور  حممد  عبداحلميد   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
موؤ�س�سة  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  ا�سماعيل  �سديق  اأبوبكر   -3 �سريف 
ا�سماعيل  الغرير وميثله:علي  احمد ماجد  ملالكها عبداهلل  لل�سرافة  الدولية  الغرير 
املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ابراهيم اجلرمن  قد 
على �سبيل الت�سامن مببلغ وقدره )2823174.00 درهم( وبالزام املدعي عليهما الثاين 
والثالث مببلغ على �سبيل الت�سامن وقدره )4067325.00( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام. وحددت لها 
جل�سة يوم  الحد املوافق  2017/10/1   ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على القل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1367  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- با�سار لتجارة رجنات والط��ارات ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ح�سن  حممد  ح�سن  �سرحان   : وميثله  يو�سفي  ن�سيب  بن  ال�سحبى  امل��دع��ي/  ان  مبا 
املعيني   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)6700 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من 
املوافق   الثاثاء    ي��وم  ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�سة  ال�سداد  املبلغ  وحتى  ا�ستام  تاريخ 
2017/9/19   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2070  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سركه �سروق العقاريه ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ عبداحلميد احمد فرج حممود وميثله:احمد عبدالقادر احمد الهاجري  
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
ال�سداد  وحتى  املطالبه  من   %12 والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   78000(
امل��واف��ق  2017/9/11   ال�ساعة 8.30 �ض  ي��وم  الثنن  ال��ت��ام. وح��ددت لها جل�سة 
بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

الأقل ، علما بان الدعوى معادة من حمكمة ال�ستنئاف اىل حمكمة اول درجة.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/1247  مدين  جزئي 

حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  رحمن  قا�سي  الرحمن  عتيق  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/17 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/فهد عبداهلل قويل بحكمت املحكمة 
ومبثابة احل�سوري ب�سحة ونفاذ العقد املربم بن املدعي واملدعي عليهما يف ما ت�سمنه من بيع ال�سيارة حمل 
التداعي نوع جيم�سي اكاديا موديل 2008 بالرقم:25638/كي واملربم بتاريخ:2015/5/12 واملبينة ب�سحيفة 
الدعوى والزامهما بت�سجيل هذه ال�سيارة وحتويلها يف ا�سميهما لدى ال�سلطات املخت�سة اعتبارا من تاريخ 
�سدور عقد البيع او متكن املدعي عليه بعد ا�ستيفاء اجراءات و�سروط الت�سجيل لدى تلك ال�سلطات مع 
الزامهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ )�سبعة الف درهم( بقية املقابل والزامهما ب�سداد مبلغ )ثاثة وخم�سون 
الدعوى  تاريخ رفع  القانونية 9% من  الفائدة  املرورية مع  املخالفات  الف وثمامنائة و�ستون دره��م( قيمة 
حكما  للمحاماة.  كاأتعاب  دره��م  وخم�سمائة  وامل�ساريف  الر�سوم  والزامهما  التام  ال�سداد  وحتى  القانونية 
مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1740  مدين جزئي

بدر  مالك عبدالرب  فهد   -2 امل��رزوق��ي  علي عبداهلل حممد  نا�سر   -1  / عليه  املدعي  اىل 
الدين جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد علي اعظم هدايت علي وميثله:احمد 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  البناي  اب��راه��ي��م  ر�سا  علي 
املدعي  وال��زام  ال�سيارة  درهم( ثمن  والت�سامم مببلغ وقدره )215000  بالت�سامن  عليهما 
عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )50000( درهم تعوي�سا ماديا وادبيا والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2016/3/22 
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم  الثنن املوافق  2017/9/18   ال�ساعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/243  عقاري كلي 

دا����ض جم��ه��ويل حمل  اج���ان 2- ج��وب��ا  م��ان��ور  دا����ض  راج���ان  برانابي�ض  امل��ح��ك��وم عليهما/1-  اىل 
املذكورة  املنعقدة بتاريخ 2017/6/11 يف الدعوى  القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
بالتمليك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  بف�سخ  ���ض.م.ع  ال�سامي  الم��ارات  ل�سالح/م�سرف  اع��اه 
ال�سواغل  م��ن  خاليا  الج���ارة  حم��ل  العقار  بت�سلميه  والزامهما  ال��دع��وى  مو�سوع  وماحقها 
العقار  الذي فحواه )تخ�سع ملكية  القيد  دائ��رة الرا�سي والم��اك ملحو  واحليازة وخماطبة 
اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك ل�سالح املدعي عليه( طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك 
املودع لدى الدائرة عن وحدة التداعي والواردة يف �سهادة ملكية العقار كما الزمتهما بالر�سوم 
وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ماعدا ذلك. حكما مبثابة احل�سوري 
قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1042  جتاري  كلي 

نور  م��ن/ع��ب��دال��روؤوف  كا  امل���دراء  وميثلها  ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ح��راء  جنمة  عليهم/1-  املدعي  اىل 
حممد و�سمري عبدالروؤوف نور حممد وعظمى يو�سف عبدالروؤوف حممد 2- �سركة حراء لل�سحن اجلوي 
املدراء كا من/عبدالروؤوف نور حممد و�سمري عبدالروؤوف نور حممد  ال�سريع ذ.م.م وميثلها  والبحري 
وعظمى يو�سف عبدالروؤوف حممد  3- عبدالروؤوف نور حممد 4- �سمري عبدالروؤوف نور حممد 5- عظمى 
يو�سف عبدالروؤوف نور حممد جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/البنك التجاري الدويل �ض.م.ع قد 
املحكمة وقبل  ب��ت��اري��خ:2017/8/16 حكمت  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  املذكورة اعاه وعليه  الدعوى  اقام 
الط��راف خال  ي�سمه  ال��دور باجلدول ما مل  املخت�ض �ساحب  امل�سريف  بندب اخلبري  املو�سوع  الف�سل يف 
ان  ع�سى  وما  وم�ستنداتها  اوراقها  على  الط��اع  تكون مهمته  الدعوى  تاريخ احلكم خبريا يف  ا�سبوع من 
امانة  املدعي لاطاع على ما لديه من م�ستندات وق��درت  البنك  يقدمه له اخل�سوم والنتقال اىل مقر 
خم�سة ع�سر الف درهم والزمت املدعي ايداعها خزانة املحكمة على ذمة م�ساريف واتعاب اخلربة ، وحددت 
حال  يف   ch2.E.22:لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/9/6 ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة

عدم �سداد المانة وجل�سة:2017/9/27 يف حال �سدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/383    تظلم جتارى               

ان��دار���س��ي��ن��غ   جم��ه��ول حمل  �سا�سار  �سينغ  ه��ارج��ي��ت   -1  / ���س��ده  املتظلم  اىل 
القامة مبا اأن التظلم /بنك اي دي بي اي املحدودة    قد اقام عليك التظلم 
التحفظي رقم  ال�سادر يف احلجز  القرار  املذكور اعاه ومو�سوعه تظلم من 
)2017/342( جتاري والر�سوم وامل�ساريف.    وحددت لها جل�سه يوم الربعاء    
فاأنت  لذا   ch1.B.6 املوافق 2017/9/13  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة رقم
م��ك��ل��ف ب��احل�����س��ور اأو م���ن مي��ث��ل��ك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م���ا ل��دي��ك من 
مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6047   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: غلوباز لدارة الفعاليات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )31308.37( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
)ه��اي��ون��داي/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر 

املمولة  )23816/خ�سو�سي/دبي/O/2014/ابي�ض(  رقم  اك�سنت/�سالون( 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6044   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: ا�سد علي خان بن حمي الدين خان   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )24441.61( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���ال 
)هوندا/اكورد/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج��راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 
املمولة  )67778/خ�سو�سي/الفجرية/D/2012/ا�سود(  رق���م  ���س��ال��ون( 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1252  جتاري  كلي 

حمل  حم��دودة( جمهول  م�سوؤولية  ذات  )�سركة  العامة  للتجارة  دو�سيجا  عليه/1-  املدعي  اىل 
EBISA وميثله:احمد ح�سن رم�سان ال علي مبا  اإيه  القامة مبا ان املدعي/اإي بي اآي اإ�ض 
امل��ذك��ورة اع��اه وعليه نعلنكم بان  اق��ام الدعوى  EBISA قد  اإي��ه  اإ���ض  اآي  اإي بي  ان املدعي/ 
وقبل  ح�سوريا  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم   2017/8/28 بتاريخ  حكمت  املحكمة 
كالتي  مهمته  وت��ك��ون   - ب��اجل��دول  ال���دور  �ساحب  املخت�ض  اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل 
الطاع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه اخل�سوم والنتقال اىل مقر املدعية 
واملدعي عليها ان لزم المر والطاع على املرا�سات الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�سجات 
والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها خم�سة ع�سر الف درهم 
املوافق:2017/9/20  ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء  املدعي ب�سدادها  البنك  والزمت 

 .ch2.E.22:ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/126  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �سدفة املحيط للماحة �ض.ذ.م.م 2- اأي بي جي خلدمات ال�سحن �ض.ذ.م.م 
3- العاملية للمزادات املحدودة جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة كونتيرنز بروفايدرز 
ليزينج ايه بي ا�ض قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها ف�سه اتفاقية ايجار احلاويات مببلغ وقدره 
)4.622.436/97( درهم والفائدة قدرها 2% �سهريا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد 
ورد وت�سليم احلاويات ويف حالة عدم رد وت�سليم احلاويات الزامهم بدفع مبلغ وقدره )638.480( 
درهم والفائدة قدرها 2% �سهريا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والزامهم بالر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.   وحددت لها جل�سة 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch 2.E.22 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة   2017/9/27 املوافق  الربعاء  يوم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة  باحل�سور 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت تعديل الطلبات .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

رد رئي�ض نادي بر�سلونة ال�سباين جو�سيب ماريا بارتوميو 
ام�ض على النتقادات التي طالته يف ق�سية انتقال الربازيلي 
ناديه  ان  معتربا  الفرن�سي،  جرمان  �سان  باري�ض  اىل  نيمار 
اأف�سل بغيابه، وموؤكدا يف الوقت نف�سه قرب توقيع  �سيكون 

الأرجنتيني ليونيل مي�سي عقده اجلديد.
�سفقة  يف  جرمان  �سان  اىل  اأغ�سط�ض  اآب  يف  انتقاله  ومنذ 
قيا�سية بلغت 222 مليون يورو، �ساءت العاقة بن النادي 
حادة  انتقادات  الأخ��ري  وجه  اذ  ال�سابق،  وجنمه  الكاتالوين 
ق�سائية  دعوى  النادي  رفع  بينما  ال�سابقن،  م�سوؤوليه  اىل 

بحقه مطالبا بتعوي�ض مايل.
ويف ما بدا انها حماولة للرد على النتقادات التي و�سلت اىل 
حد مطالبة امل�سجعن با�ستقالته، ل�سيما يف ظل ال�سفقات 
رحيل  تعوي�ض  يف  والف�سل  الن��ت��ق��الت  ���س��وق  يف  ال�سعيفة 
النجم الدويل البالغ 25 عاما، اأدىل بارتوميو بت�سريحات 
ن�سرت يف وقت متزامن الثاثاء يف �سحيفتن كاتالونيتن 

هما �سبورت و موندو ديبورتيفو .
وقال بارتوميو ل� موندو ديبورتيفو ، يبدو فريقنا اأقل قوة 
لكي  م��رك��ز، نحن نطمح  ك��ل  لي�ض �سحيحا. يف  ه��ذا  ان  ال 

ن�سبح فريقا اأف�سل .
اأ�ساف النا�ض �سريون اأن فريق املو�سم احلايل �سيكون اأكرث 
تناف�سية من املو�سم املن�سرم، بالتاأكيد من دون نيمار ولكن 
مع لعبن مثل )الفرن�سي عثمان( دميبيلي. مل يعد لدينا 
توازنا  اأك��رث  اأ�سبحنا  لكن  مي�سي-�سواريز-نيمار،  الثاثي 

على امللعب .
اىل  بالن�سبة  ب��ارت��وم��ي��و  ق���ال   ، ���س��ب��ورت  ل���  ت�سريحاته  ويف 
بر�سلونة، انها فر�سة لانتهاء من الثاثي والرتكيز على 
اللعب اجلماعي التمريرات الق�سرية يف و�سط امللعب �سكلت 

تقليديا نقطة قوة بر�سلونة .
بورو�سيا  ن���ادي  م��ن  ع��ام��ا(   20( دميبيلي  بر�سلونة  و���س��م 
 147 اىل  ق��د ت�سل قيمتها  المل���اين، يف �سفقة  دورمت��ون��د 
مليون يورو. ال انه ف�سل يف �سم اأبرز هدف له، وهو �سانع 
الأخذ  اأ�سابيع من  بعد  كوتينيو،  فيليبي  الربازيلي  الألعاب 

والرد مع ناديه ليفربول النكليزي.
 200 طلب  ليفربول  ان  املا�سي  الأ�سبوع  بر�سلونة  وك�سف 
بارتوميو  ك��رره  ما  وهو  كوتينيو،  للتخلي عن  ي��ورو  مليون 

الثاثاء.
وقال الأخري كنا نرغب ب�سم كوتينيو لتدعيم خط الو�سط 
ال�سعر  ب�سبب  ب��ذل��ك  نقم  مل  لكننا  امل��ه��اج��م��ن،  وم�����س��اع��دة 
فقط  ذاتين  لنتقادين  تقبله  عن  معربا   ، لاعب  املرتفع 
 ، بر�سلونة(  )م��ع  �سيبقى  ب��اأن��ه  نيمار  عائلة  كلمة  ت�سديق 

وعدم قدرته على خف�ض فائ�ض العديد يف الفريق.
واأكد بارتوميو انه اذا عقد الاعب العزم على الرحيل، عليه 
ي�سمح  فهذا  �سنفعله،  ما  نرى  لكي  بو�سوح  رغبته  يعلن  اأن 
لناديه بالبحث عن بديل ، م�سريا اىل انه مل يرتك لنا هذه 

الفر�سة .
وت�سكل هذه الت�سريحات الف�سل الأخري من حرب كامية 

وق�سائية بن نيمار والنادي الذي ان�سم اليه عام 2013.
بر�سلونة  ان  نيمار  اعترب  ج��رم��ان،  �سان  اىل  انتقاله  فبعد 
ي�ستحق اأف�سل بكثري من مديريه احلالين. وبعد اأقل من 

48 �ساعة على هذه الت�سريحات، ك�سف النادي انه يقا�سي 
جنمه ال�سابق على خلفية عدم احرتام عقده معه، 

بعدما كان وقع على متديده يف �سيف 
.2016

هذا  مب��وج��ب  م��ك��اف��اأة  نيمار  منح  بر�سلونة  رف�����ض  كما 
من  الأوىل  ال�سنة  م��رور  بعد  ت�ستحق  كانت  التمديد، 

العقد اجلديد.
ويف الت�سريحات نف�سها، �سعى بارتوميو اىل طماأنة 
ليو  الأب���رز  جنمهم  مل�ستقبل  لرب�سلونة  م�سجعي 
ت�سري  ع��ق��ده  اإج�����راءات مت��دي��د  ان  م��وؤك��دا  مي�سي، 

ب�سكل جيد، و�ستتوج بتوقيعه ال�سخ�سي قريبا.
عقده  ينتهي  ال����ذي  ع��ام��ا(   30( مي�سي  ي��وق��ع  ومل 

احلايل يف حزيران/يونيو 2018، على العقد اجلديد 
املمتد حتى 2021، ما اأثار قلق م�سجعي بر�سلونة 

ل�سيما يف اأعقاب رحيل نيمار.
وقال بارتوميو كل �سيء تقرر ومت التوقيع عليه 
ثمة ثاثة عقود. واحد مع موؤ�س�سة مي�سي وقع 
عقد  الاعب.  و�سقيق  املوؤ�س�سة  رئي�ض  قبل  من 
والده  وقعه  مي�سي  +ل��ي��و+  �سور  بحقوق  يتعلق 
عقد  وه��ن��اك  موؤ�س�سته،  يف  وك��ي��ا  يعمل  ال���ذي 

العمل الذي وقعه والد مي�سي اي�سا .
التنفيذ يف  ودخ��ل حيز  العقد  توقيع  اأ���س��اف مت 

للمايل  ل��ت��دق��ي��ق  خ�سع  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و   30
لن�����ه ���س��م��ن ح�������س���اب���ات امل���و����س���م امل���ا����س���ي. ل 

التوقيع  �سوى  يبق  مل  م�سكلة.  اأي  توجد 
الربوتوكويل. نحن مرتاحون .

التوقيع من قبل  اذا كان  �سوؤاله ما  ولدى 
اأقل من �سهر،  الاعب نف�سه �سيتم قبل 

ق���ال ب��ارت��وم��ي��و اآم����ل يف ذل���ك ن��ع��م. مل 
يتبق �سوى ذلك .

ومبوجب هذا العقد �سريتبط مي�سي 
الرابعة  بلوغه  حتى  احلايل  بفريقه 

والثاثن من عمره.
ب�ساأن  ت���ف���اوؤل���ه  ب���ارت���وم���ي���و  واأب�������دى 
املخ�سرم  الل���ع���اب  ���س��ان��ع  م�ستقبل 

الذي  ع��ام��ا(   33( انيي�ستا  ان��دري�����ض 
ع����ق����ده يف ح����زي����ران/ي����ون����ي����و  ي���ن���ت���ه���ي 

.2018
النادي لدينا اتفاق من  وقال رئي�ض 

حيث املبداأ لتمديد العقد وناأمل يف 
املقبلة  ال�سابيع  يف  ذل��ك  حتقيق 

انه لعب نود ان ينهي م�سريته 
حدا  ي�سع  متى  يقرر  وان  هنا 
ب�����ان مننحه  ل���ع���ق���ده مب��ع��ن��ى 
ف��رتة حمددة  دون  عقدا من 

جتديده  ي�����س��ت��ط��ي��ع  ح���ي���ث 
ت���ل���ق���ائ���ي���ا م�����ن ����س���ن���ة اىل 

اخرى .

بارت��ومي���و : بر�سلون����ة اأف�س��ل 
ب����دون نيمار!

اأعلنت ال�سرطة الربازيلية فتح حتقيق والبدء يف اإجراء عمليات دهم يف ق�سية 
ف�ساد ت�سمل دفع ر�ساوى ل�سمان اختيار مدينة ريو دي جانريو م�سيفة لدورة 

اللعاب الأوملبية ال�سيفية 2016.
11 موقعا، �سمن  انها نفذت عمليات دهم يف  بيان اىل  ال�سرطة يف  واأ���س��ارت 
الدولية  الوملبية  اللجنة  قبل  م��ن  )ري���و(  لختيار  اأ���س��وات  ���س��راء  يف  حتقيق 

. كمدينة م�سيفة لأوملبياد 2016 
وقام 70 عن�سرا يف ال�سرطة الق�سائية الربازيلية، بهذه املداهمات بحثا عن 

اأدلة، بح�سب بيان ال�سرطة
وحملت عملية ال�سرطة �سعار انفري باي )اللعب غري النظيف( ، وت�ستهدف 
اإجرامية متورطة يف عمليات دفع ر�سى لقاء توقيع عقود بن حكومة  �سبكة 

ريو دي جانريو و�سركات و�سيطة .
كما مت اإ�سدار مذكرتي توقيف، بح�سب البيان.

واأ�سارت �سبكة غلوبو اىل ح�سول مداهمات يف �ساحية لوبلون الراقية حيث 
رئي�ض  كان  ال��ذي  نوزمان  كارلو�ض  الربازيلية  الوملبية  اللجنة  رئي�ض  منزل 
بينما  �سيارة،  منت  على  منزله  يغادر  ن��وزم��ان  و�سوهد  املدينة.  تر�سيح  ملف 

كان يغادره اأي�سا عنا�سر من ال�سرطة مع وثائق. وبح�سب ال�سبكة العامية 
يف  مبا�سرة  ب�سكل  �سارك  نوزمان  ب��اأن  ي�ستبه  ال��ربازي��ل،  يف  النت�سار  الوا�سعة 
ر�سوة اأع�ساء يف اللجنة الوملبية الدولية، وعمل اأي�سا كو�سيط بن الرا�سن 

واملرت�سن.
ويف مدينة لوزان ال�سوي�سرية حيث مقر اللجنة الدولية، قال متحدث با�سم 
الأخرية انها اأخذت علما بهذه الظروف من و�سائل العام، وتبذل كل جهد 

للح�سول على كامل املعلومات .
واأ�ساف من امل�سلحة العليا للجنة الأوملبية الدولية احل�سول على اي�ساحات 

لهذه امل�ساألة .
واأمكن خارج منزل نوزمان، روؤية م�سوؤولن يف ال�سرطة الربازيلية والقا�سي 

الفرن�سي املتخ�س�ض يف مكافحة الف�ساد رونو فان روميبيك.
دورة  اأول  به  الذي حظيت  الحتفايل  والطابع  التنظيمي  النجاح  رغم  وعلى 

والف�سائح  الف�ساد  �سبهات  ان  ال  اأمريكا اجلنوبية،  ت�ست�سيفها  اأوملبية  األعاب 
لحقت اأوملبياد ريو 2016 خال اأ�سهر طويلة.

فقد �سبق لفرن�سا فتح حتقيق مماثل عرب النيابة العامة املالية التي تعمل على 
التدقيق يف عمليات الر�سوة املتعلقة مبنح ا�ست�سافة اأوملبياد 2016، والذي مت 
الت�سويت عليه يف اجتماع للجنة الدولية يف كوبنهاغن يف الثاين من ت�سرين 

الأول/اكتوبر 2009.
وفازت ريو بنتيجة الت�سويت على �سيكاغو المريكية ومدريد وطوكيو.

وبح�سب امللفات التي ار�سلتها م�سلحة ال�سرائب المريكية اىل النيابة العامة 
املا�سي،  اآذار/مار�ض  يف  الفرن�سية  لوموند  �سحيفة  ك�سفتها  والتي  الفرن�سية 
قامت �سركة تدير م�سالح رجل العمال الربازيلي اآرثر �سيزار دي مينيزي�ض 
مليون   1،5 مبلغ  بتحويل  الت�سويت،  من  اأي��ام  ثاثة  قبل  فيليو،  �سواري�ض 
دولر اأمريكي اىل �سركة ميلكها بابا ما�ساتا دياك، جنل رئي�ض الحتاد الدويل 

للعاب القوى وع�سو اللجنة الوملبية اآنذاك لمن دياك.
واأ�سارت غلوبو اىل ان رجل العمال الربازيلي هو اأحد املطلوبن من ال�سرطة، 

علما باأن التقارير تفيد انه يقيم يف الوليات املتحدة.
ورجل الأعمال الربازيلي هو اأحد اأقارب �سريجيو كابرال حاكم ولية ريو دي 
جانريو ال�سابق )2007-2014(، والذي حكم عليه بال�سجن ملدة 14 عاما 
يف اطار عملية ر�سوة �سخمة يف الربازيل. ودين كابرال بدفع ر�سى وتبيي�ض 
الموال وامل�ساركة يف اختا�ض 64 مليون دولر من م�ساريع ان�ساءات عامة، 

منها ملعب ماراكانا يف ريو.
وكان بابا ما�ساتا دياك قام بتحويل مبلغ يناهز 300 األف دولر من �سركته اىل 
كيان ييمي ليميتد الذي ك�سفت لوموند انه يعود اىل العداء ال�سابق الناميبي 
اللجنة  ت�سويت  عملية  م��دق��ق  فريديريك�ض  وك���ان  فريديريك�ض.  ف��ران��ك��ي 

الوملبية الدولية قبل ان ي�سبح ع�سوا يف الخرية اعتبارا من 2012.
وبرر فريدبريك�ض هذا التحويل بعمليات ترويج للعاب القوى، ال انه ا�سطر 
لا�ستقالة من من�سبه رئي�سا للجنة تقومي اللعاب الوملبية 2024، قبل ان 

يتم ا�ستبعاده اأي�سا من الحتاد الدويل للعاب القوى.

حتقي���ق يف �س����راء اأ�س����وات لأوملبي����اد ري����و 

القدم  لكرة  ال�سباين  بر�سلونة  ن��ادي  رئي�ض  اكد 
جوزيب ماريا بارتوميو ان النجم الرجنتيني 
مع  ع��ق��ده  جت��دي��د  �سيوقع  مي�سي  ليونيل 
قام  بعدما  �سهر،  خال  الكاتالوين  النادي 
والده الذي يتوىل اأي�سا اإدارة اأعماله، بذلك 

يف حزيران يونيو املا�سي.
ك��ان عقده  ال��ذي  عاما(   30( مي�سي  يوقع  ومل 
على   ،2018 يونيو  ح��زي��ران  يف  ينتهي  ال�سابق 
قلق  اأث���ار  م��ا   ،2021 حتى  املمتدة  اجل��دي��د  العقد 
انتقال  اأي�سا  يتقبلوا  مل  ال��ذي��ن  بر�سلونة  م�سجعي 
الربازيلي نيمار اىل باري�ض �سان جرمان الفرن�سي يف 

�سفقة قيا�سية ال�سهر املا�سي.
وقال بارتوميو يف مقابلة مع �سحيفة �سبورت الكاتالونية 
كل �سيء تقرر ومت التوقيع عليه )...( ثمة ثاثة عقود. 
املوؤ�س�سة  رئي�ض  قبل  من  وق��ع  مي�سي  موؤ�س�سة  مع  واح��د 
و�سقيق الاعب. عقد يتعلق بحقوق �سور +ليو+ مي�سي 
وقعه والده الذي يعمل وكيا يف موؤ�س�سته، وهناك عقد 
هذا  ميلك  ال��ذي  اي�سا  مي�سي  وال��د  وقعه  ال��ذي  العمل 

احلق .
اأ����س���اف مت ت��وق��ي��ع ال��ع��ق��د ودخ����ل ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف 30 
حزيران/يونيو خ�سع لتدقيق للمايل لنه �سمن ح�سابات 
املو�سم املا�سي. ل توجد اأي م�سكلة. مل يبق �سوى التوقيع 

الربوتوكويل. نحن مرتاحون.
ولدى �سوؤاله ما اذا كان التوقيع قبل اقل من �سهر، قال 

بارتوميو اآمل يف ذلك نعم. مل يتبق �سوى ذلك.
ومبوجب هذا العقد �سريتبط مي�سي بفريقه احلايل 

حتى بلوغه الرابعة والثاثن من عمره.
الذي  الوقت  يف  التوقيع  ح��ول  الغمو�ض  وي��اأت��ي 
يواجه فيه جمل�ض ادارة بر�سلونة حملة انتقادات 
بعد التخلي عن نيمار، وعدم تعوي�ض غيابه 
ب�سكل مائم على رغم �سم الفرن�سي عثمان 
دميبيلي من بورو�سيا دورمتوند الملاين. 
ال ان النادي الكاتالوين ف�سل يف م�سعاه 
الربازيلي فيليبي كوتينيو من  ل�سم 

ليفربول النكليزي.
اىل ذلك، اأبدى بارتوميو تفاوؤله 
اللعاب  �سانع  م�ستقبل  ب�ساأن 
انيي�ستا  ان��دري�����ض  امل��خ�����س��رم 
ينتهي  ال�����ذي  ع���ام���ا(   33(
ال��ن��ادي يف حزيران  م��ع  عقده 

يونيو عام 2018.
اتفاق  لدينا  النادي  رئي�ض  وقال 
م��ن ح��ي��ث امل���ب���داأ ل��ت��م��دي��د العقد 
وناأمل يف حتقيق ذلك يف ال�سابيع 
امل��ق��ب��ل��ة ان���ه لع���ب ن���ود ان ينهي 
م�سريته هنا وان يقرر متى ي�سع 
مننحه  ب��ان  مبعنى  لعقده  ح��دا 
ف�����رتة حم����ددة  دون  م����ن  ع���ق���دا 
تلقائيا  جتديده  ي�ستطيع  حيث 

من �سنة اىل اخرى.

مي�س���ي يج����دد عق������ده 
لرب�سلون��ة خ���لل �سه���ر 

اتلتيكو  م��ع  عقده  �سيميوين  دييغو  الأرجنتيني  امل���درب  م��دد 
نادي  اأعلن  ما  بح�سب  وذل��ك   ،2020 الإ�سباين حتى  مدريد 
ال�سابق  م��ع لعبه  املمكنة  الأل��ق��اب  ك��ل  اأح���رز  ال��ذي  العا�سمة 
نهائي  بلغ  الذي  اتلتيكو  اوروب��ا. وكتب  ابطال  با�ستثناء دوري 
و2016(   2014( �سيميوين  م��ع  م��رت��ن  الأب���ط���ال  دوري 
دييغو  عقد  جتديد  اأ�سبح  ري���ال،  ال��ل��دود  اجل��ار  اأم���ام  ليخ�سر 
الآن. وقع مدربنا عقدا جديدا يربطه  واقعا  �سيميوين  بابلو 
ب��ات��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د ل��ع��ام��ن ا���س��اف��ي��ن، ح��ت��ى ح���زي���ران يونيو 
ومبوجب التفاق اجلديد، عاد الطرفان اىل ما كان   .2020
عليه العقد ال�سابق قبل عام 2016 حن قرر املدرب الإ�سباين 
ريال  ام��ام  اخل�سارة  بعد   2018 حتى   2020 م��ن  تقلي�سه 
 5-3 مدريد يف نهائي دوري ابطال اوروب��ا بركات الرتجيح 

)الوقتان ال�سلي وال�سايف 1-1(،
وت�سلم الأرجنتيني )47 عاما( تدريب اتلتيكو الذي دافع عن 

2003 حتى  ث��م م��ن  1994 و1997  ب��ن  ال��وان��ه ك��اع��ب 
2005، يف 2011 وقاده اىل القاب الدوري والكاأ�ض ال�سوبر 
الأوروبي  وال��دوري   ،2013 والكاأ�ض يف   ،2014 املحلين يف 

يوروبا ليغ والكاأ�ض ال�سوبر الأوروبية يف 2012.
للمدرب  الأ���س��م��ى  ال��ه��دف  الأب���ط���ال  دوري  م�����س��اب��ق��ة  وت��ب��ق��ى 
اخلام�ض  وللمو�سم  الطرفان  و�سيحاول  وفريقه،  الأرجنتيني 
يف  ل�سيما  منهما،  اف��ل��ت  ال���ذي  باللقب  ال��ف��وز  ال��ت��وايل  ع��ل��ى 
2014 حن كان كولو�سونريو يف طريقه لرفع الكاأ�ض بعدما 
تقدم على ريال حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ال�سائع 
الطرفن اىل  التعادل ويجر  رامو�ض  ي��درك �سريخيو  اأن  قبل 

التمديد )فاز ريال يف نهاية املطاف 1-4(.
عمل  ركيزة  ي�سكان  والثبات  ال�ستمرارية  عاملي  اأن  ويبدو 
ادارة اتلتيكو التي جنحت خال الأ�سابيع الأخ��رية يف متديد 
و�ساول  وك��وك��ي  غ��ري��زم��ان  ان��ط��وان  الفرن�سي  امل��ه��اج��م  ع��ق��ود 

ي�ستعد ولعبيه  الذي  �سيميوين  اليهم  اأن ين�سم  نيغويز قبل 
لانتقال اىل ملعبهم اجلديد واندا مرتوبوليتانو.

وخا�ض اتلتيكو مباراتيه الأولين يف الدوري هذا املو�سم خارج 
ملعبه، حيث تعادل مع جريونا )2-2( وفاز على ل�ض باملا�ض 
فالن�سيا  ملعب  على  ال�سبت  املقبلة  امل��ب��اراة  و�سيلعب   ،)1-5(
لقاء  يكون  اأن  اجل��دي��د، على  الأع��م��ال يف ملعبه  ت��اأخ��ر  ب�سبب 
واندا  على  له  الأول  الختبار  ملقة  �سد  �سبتمرب  ايلول   16
تعاقدات  اإج��راء  الذي حرم من  اتلتيكو  ويبداأ  مرتوبوليتانو. 
جديدة هذا ال�سيف ب�سبب عقوبة من الحتاد الدويل ملخالفته 
خارج  القاري  م�سواره  ال�سبان،  الاعبن  مع  التعاقد  قواعد 
روما  ع��ل��ى  �سيفا  امل��ق��ب��ل  ال��ث��اث��اء  ي��ح��ل  ح��ي��ث  اي�����س��ا  ملعبه 
الثالثة  املجموعة  مناف�سات  من  الأوىل  اجلولة  يف  الإي��ط��ايل 
مللعب  الأول  الأوروب���ي  ال��زائ��ر  الإنكليزي،  ت�سل�سي  ت�سم  التي 

واندا متربوبوليتانو يف 27 احلايل، وقره باغ الأذربيجاين.

اتلتيك���و ي��م����دد ع��ق�����د 
�سيمي�وين حت��ى 2020 



    
يقفز يف املحيط هرًبا من ال�سرطة 

اأمريكي يف املحيط الأطل�سي هربا من رجال ال�سرطة،  قفز رجل 
لوجه  وجها  نف�سه  ليجد  خم���درات،  على  بحوزته  ع��رثوا  اأن  بعد 
مع �سمكة قر�ض عماقة. واأوقفت ال�سرطة، زا�ساري كنج�سبوري 
اأثناء قيادته �سيارته يف مدينة �سريف بولية كارولينا ال�سمالية، 

وطلبت منه النزول منها لتفتي�سها.
اإعام  و�سائل  عن  نقا  الربيطانية  �ستار  ديلي  �سحيفة  واأف���ادت 
بجانب  يتوقف  اأن  قبل  ب�سيارته  هاربا  فر  زا���س��اري  ب��اأن  اأمريكية 
الطريق ويقفز يف املحيط الأطل�سي. وجنحت ال�سرطة يف حتديد 
مكان زا�ساري عن طريق طائرة دون طيار فوق املحيط لكن املفاجاأة 

كانت اأن �سمكة قر�ض �سخمة كانت ت�سبح على مقربة منه.
عملية  حت��ول��ت  اللحظة  تلك  يف  ال�سرطة:  با�سم  متحدث  وق���ال 
املطاردة اإىل عملية انقاذ م�سريا اإىل اأن رجال ال�سرطة جنحوا يف 
اإنقاذ زا�ساري واإح�ساره لل�ساطئ ثم توجيه عدة تهم له مبا فيها 

حيازة خمدرات ومقاومة العتقال.
واأو�سحت ال�سحيفة اأن احلادث وقع الأربعاء املا�سي واأن اأكرث من 
مليوين �سخ�ض �ساهدوا الفيلم الذي �سورته طائرة ال�سرطة منذ 

ن�سره على مواقع التوا�سل الجتماعي منذ يومن.

�سبعيني يعرب املحيط الأطل�سي
جنح بولندي يف ال�سبعن من العمر بعبور املحيط الطل�سي للمرة 
الثالثة على منت قارب كاياك وو�ساىل ال�سواطئ الفرن�سية بعد 

111 يوما على ابحاره من �ساحل الوليات املتحدة ال�سرقي.
وقال الرجل البولندي ال�سبعيني يف �سريط فيديو بث يف �سفحته 
عرب فاي�سبوك، مرحبا انا الك�سندر دوبا يف فرن�سا وقد قمت ر�سميا 

باوىل خطواتي على الياب�سة يف اأوروبا .
حيث  بري�ست  ق��رب  كونكيه  يف  ال�ساطئ  اىل  و�سوله  بعد  وا�ساف 
و�سعيد  جيد  و���س��ع  يف  "انا  امل�سجعن  ع�سرات  ا�ستقباله  يف  ك��ان 
جدا ببلوغي اأوروبا. وابحر دوبا من بارنيغات باي يف نيوجريزي 
الأمريكية يف 17 ايار املا�سي وواجه بحراً هائجاً موؤكدا انه لم�ض 

�سمكة قر�ض خال رحلته التي امتدت على 6680 كيلومرتا.
يف حزيران 2016 ا�سطر الك�سندر دوبا اىل الن�سحاب ب�سبب البحر 

الهائج الذي ادى اىل انقاب مركبه مرتن قبالة نيوجريزي.
ودوبا مهند�ض متقاعد �سبق له ان عرب املحيط الطل�سي على منت 

كاياك مرتن منفردا ومن دون م�ساعدة.

اأول فتاة باأطراف �سناعية تت�سلق قمة احلرية
يف  احلرية  قمة  ت�سلق  من  النجار،  يا�سمن  الفل�سطينية  جنحت 
جبل كليمنجارو يف جنوب اأفريقيا، وهو رابع اأعلى جبل يف العامل، 
بت�سلق  تنجح  فتاة  اأول  لتكون  عليه،  الفل�سطيني  العلم  ورف��ع��ت 
اجلبل باأطراف �سناعية. وحتدت النجار الطالبة يف تخ�س�ض علم 
ال�سفة  �سمال  نابل�ض  مدينة  يف  الوطنية  النجاح  بجامعة  النف�ض 
قمة  اإىل  ال��و���س��ول  م��ن  منعها  ال��ذي  الح��ت��ال  املحتلة،  الغربية 
جبل بورين حيث ت�سكن، وحيث يقيم الحتال ثاث م�ستوطنات 
العمر، حلادث  الثالثة من  النجار، وهي يف  اإ�سرائيلية. وتعر�ست 
اأدى اإىل برت �ساقها من الركبة، اإل اأن ذلك مل مينعها من ال�سعي 
لتحقيق حلمها بت�سلق اجلبال، وحولت الإعاقة ومعيقات الحتال 

اإىل دافع نحو متيزها وممار�ستها لريا�سة التحدي التي حتبها.
اأنه  والتعامل معه على  اإن تركيب طرف �سناعي  النجار:  وقالت 
واأنني  خا�سة  ال�سعوبة،  غاية  يف  اأم��ر  اجل�سم  م��ن  طبيعي  ج��زء 
لاإعاقة،  متاماً  مدركة  غري  وكنت  ال�سغر  يف  للحادث  تعر�ست 

لكن العائق الأ�سا�سي واجهني بعد احلادثة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تنام امراأة وتفيق رجًل 
تعي�ض امراأة بريطانية حياة مزدوجة، حيث تتوجه اإىل ال�سرير م�ساء كل يوم، وهي ل تعلم اإن كانت �ست�ستيقظ كذكر 
اأو اأنثى يف �سباح اليوم التايل. ولدت تابيثا داونز كينغ 20 عاماً كفتاة، وكانت كغريها من بنات جن�سها، حتب و�سع 
املكياج وارتداء الكعب العايل، لكن مع الأيام، بداأت ت�سعر اأنها متلك �سخ�سية اأخرى بداخلها، وترغب يف اأن تعي�ض 
حياة الذكور من وقت لآخر، وحتاول اأن تتقم�ض �سخ�سية رجل، من خال ارتداء ماب�ض ذكورية، ور�سم �سارب على 
وجهها. وتطلق تابيثا على نف�سها ا�سم تيت عندما ترغب باأن تكون رجًا، وت�سري يف ال�سارع، وهي ترتدي ماب�ض 
ا�ستخدام احلمامات العامة املخ�س�سة  اأبعد من ذلك، من خال  اإىل  امل��اّرة، بل وتذهب  ا�ستهجان  الرجال، مثرية 
للذكور، بح�سب ما ذكرت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. وكانت هذه الزدواجية يف حياة ثابيتا �سبباً يف حرمانها 
من احل�سول على وظيفة ثابتة، وتقول "كل �سباح اأحتاج اإىل عدة دقائق، قبل اأن اأقرر فيما اإذا كنت ثابيتا اأو تيت، 
الأمر يعتمد يف الواقع كيف هو �سعوري، وميكن اأن اأبدل من جن�ض اإىل اآخر خال اليوم". وت�سيف ثبيتا "يبدو 
الأمر ع�سّياً على الفهم لدى الكثريين، ولكن ملاذا يتم احلكم على ال�سخ�ض من خال �سفاته اجل�سدية. غري اأنني 
ل اأدعي اأن الأمر �سهل باأن تكون امراأة ورجًا يف نف�ض الوقت، خا�سة واأن النا�ض ل يدركون معنى ن يكون ال�سخ�ض 
ذو جن�ض متغري". وتتابع "لقد مت جتاهلي يف املئات من الوظائف، وحتى اأنني تعر�ست لل�سرب يف بع�ض املرات، لكن 

ذلك جعلني اأكرث قوة، ولن اأغري ما اأنا عليه مهما كان الثمن".
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اأُم تبتكر دمية تتلو القراآن 
بعد اأن اأعياها البحث عن لعب اأطفال منا�سبة، ميكن اأن ت�سلي وتفيد فيما 
ابتكرت �سيدة الأعمال والأُم الفرن�سية  يتعلق بالتعريف بتعاليم الإ�سام، 
�سمرية اأمارير بنف�سها دمية ت�سبه باربي ال�سهرية لكنها حمجبة وت�ستطيع 
من  اأم��اري��ر  �سممتها  التي  جنة  الدمية  وت�ستطيع  قراآنية.  اآي��ات  تتلو  اأن 

الألف للياء تاوة اأربعة من �سور القراآن.
ودخلت جنة بالفعل حيز الإنتاج التجاري، وتباع يف دول اخلليج.

وقالت اأمارير عندما بلغت ابنتي جنة عامها الثاين كنت اأبحث لها عن لعبة 
اأو و�سيلة تعليم. لذلك بحثت يف كثري من املتاجر الإ�سامية يف فرن�سا ومل 
"كانت الفكرة هي التو�سل اإىل لعبة متكنها من تعلم  اأعرث على �سالتي. 

القراآن ب�سرعة و�سهولة اأثناء اللعب.
وظهرت الدمية جنة مرتدية عباءة وغطاء راأ�ض.

الأزياء  لعرو�ض  كمبيوتر  برنامج  با�ستخدام  الدمية  اأم��اري��ر  و�سممت 
واختارت لها ب�سرة داكنة بع�ض ال�سيء وقليل من الزينة.

احلفظ.  و�سهلة  ق�سرية  الدمية  تتلوها  التي  ال��ق��راآن  من  الأرب��ع  وال�سور 
وخال اأيام من بدء اللعب بالدمية بداأت ابنتها يف تاوة الآيات.

كانت  لنا،  بالن�سبة  لأن��ه��ا،  دب��ي  اإىل  النتقال  قررنا  الوقت  ذات  يف  وقالت 
بعنا  �سريعا وليحقق م�سروعنا تقدما. لذا  ال�سركة  لتاأ�سي�ض  اأف�سل مكان 

بيتنا و�سياراتنا وحملنا حقائبنا واأطفالنا معنا.

من �سجني اإىل عار�ش اأزياء حمرتف
يف العام املا�سي، األقي القب�ض على �ساب اأمريكي مل يتجاوز من العمر 20 
عاماً يف ولية نورث كارولينا، بتهمة القيادة املتهورة و�سرقة �سيارة، ولكنه 

مل يعرف اأن هذا العتقال، �سيكون مفتاحه اإىل عامل ال�سهرة.
تفادي  م��ن  األن��ت��ي لك��ي،  احل��ظ متكن ميكي  يعني  ال��ذي  ا�سمه  وبف�سل 
نف�سه يف  اأوق��ع  الوقت،  ذلك  لكنه منذ  املا�سي،  العام  مايو من  ال�سجن يف 
2016، مت  ودي�سمرب    ،2016 اأبريل  الفرتة من  م��رات، ويف  ع��دة  امل�ساكل 
اإىل  بالإ�سافة  ام���راأة،  على  اعتدائه  ب�سبب  ع��دي��دة،  م��رات  ميكي  احتجاز 
اتهامه بالك�سر واخللع، والعتداء على �سابط �سرطة، ناهيك عن انتهاك 

اإطاق ال�سراح امل�سروط مرتن.
ل��اأزي��اء يف ولية  �سانت كلري  �سركة  العنيف، مل مينع  املا�سي  ه��ذا  اأن  اإل 
اأتانتا، من التوقيع مع ميكي، للعمل ل�ساحلها، منذ اأن ظهر على مواقع 

التوا�سل الجتماعي، بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
ويدين ميكي ملهنته اجلديدة كعار�ض اأزياء حل�ساب على تويرت يدعى ويك 
ون�سر  ال�سرطة،  �سجات  من  بالتحقق  اأ�سحابه  يقوم  وال��ذي  ماغ�سوت، 
وعيناه  الو�سيم  مظهره  لفت  ما  و�سرعان  الإن��رتن��ت.  على  املتهمن  �سور 
املختلفتان نظر م�ستخدمي تويرت، لتتنبه �سركة �سانت كلري اإليه، وتعر�ض 

عليه العمل ل�ساحلها، قبل اأن ت�سرقه اأية �سركة اأخرى.

حيوان غام�ش ي�سبه 
الدماغ الب�سري 

اك��ت�����س��ف ال��ع��ل��م��اء م�����س��ت��ع��م��رة من 
معروفة  ال�������س���غ���رية  امل���خ���ل���وق���ات 
با�سم بريوزوان يف بحرية بحديقة 
وذات  ك��ن��دا،  يف  �ستانلي  ف��ان��ك��وف��ر 
�سكل غريب ي�سبه الدماغ الب�سري. 
وك��ان��ت امل��خ��ل��وق��ات م��ت��واج��دة منذ 
م��اي��ن ال�����س��ن��ن، وجت��م��ع��ت معاً 
يف  وتعي�ض  غريبة،  باأ�سكال  لتبدو 
املناخات الأكرث دفئاً، وخا�سة على 
بح�سب  املي�سي�سيبي،  ن��ه��ر  ط���ول 

�سحيفة مريور الربيطانية.
جمموعة  م��ن  املخلوقات  وتتكون 
م���ن ك��ائ��ن��ات ح��ي��ة ف���ري���دة تدعى 
زوي����دز، وج���اء الك��ت�����س��اف على يد 
م���ن جمعية  ���س��ت��ارن��ي�����ض،  ���س��ي��ل��ي��ن��ا 
ال��ب��ي��ئ��ة، يف ح��دي��ق��ة فانكوفر  ع��ل��م 
ب�سحب  ق���ام���ت  وال���ت���ي  ���س��ت��ان��ل��ي، 
من  ال�سكل  غ��ري��ب  البني  ال��ك��ائ��ن 

املاء بهدف فح�سه.
�ستورمونت،  ك��اث��ل��ن  واأو����س���ح���ت 
املخلوق  ه���ذا  اأن  ���س��ي��ل��ي��ن��ا،  زم��ي��ل��ة 
الكائنات  من  جمموعة  عن  عبارة 
باأن  ترغب  التي  الدقيقة،  احلية 
تبقى مع بع�سها البع�ض. واأ�سافت 
لدى هذه الكائنات اأن�سال م�ستمرة 

منذ مئات الآلف من ال�سنن.
عانت  الأر����ض  اإن  العلماء،  ويقول 
م��ن ال��ظ��ام ال��دام�����ض مل��دة عامن 
ت�سبب  ك���وي���ك���ب،  ا����س���ط���دام  ب���ع���د 
باإبادة الدينا�سورات، وميكن لهذه 
الأج����واء  ت��ن��ج��و يف  اأن  امل��خ��ل��وق��ات 
الأك������رث دف����ئ����اً، وال���ت���ي ت�����س��ل اإىل 
15.5 درج��ة مئوية. ولكن  ح��رارة 
يف  عليها  للعثور  التف�سريات  اأح��د 
املكان  تغري  يكون  اأن  ميكن  ك��ن��دا، 

نتيجة ظاهرة الحرتار العاملي.

تعرف على اأجمل بلد يف العامل
اأظهر ا�ستطاع للراأي ن�سرته �سركة الدليل 
ال�سياحي الربيطانية اأن ا�سكتلندا هي اأجمل 
بلد يف العامل بعد تخطيها كندا يف ا�ستطاع 
عام 2017. واأ�سارت ال�سركة، وهي من اأكرب 
يف  الأ�سفار  وكتب  ال�سياحية  املواقع  نا�سري 
ا�سكتلندا جلمال  اختيار  اأنه مت  اإىل  العامل، 
�سواطئها الربية وبحرياتها العميقة والقاع 
ال�سخرية والتي تعد جميعاً من اأكرث املعامل 
كندا  واح��ت��ل��ت  العامل”.  يف  وج���م���اًل  روع���ة 
امل��رك��ز ال��ث��اين يف لئ��ح��ة اأج��م��ل 20 ب��ل��دا يف 
العامل والتي �سملت دوًل من اأوروبا واأمريكا 
ال�����س��م��ال��ي��ة واجل��ن��وب��ي��ة واآ���س��ي��ا، ول��ك��ن��ه��ا مل 
اأجمل  ترتيب  دولة عربية. وجاء  اأي  ت�سمل 
الآتي:  ال�سكل  على  الائحة  يف  العامل  دول 
اإيطاليا-  ن��ي��وزي��ان��دا-  ك��ن��دا-  ا�سكتلندا- 
ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا- اإن��دون��ي�����س��ي��ا- اإجن��ل��رتا – 
الربيطانية  وي��ل��ز  – م��ق��اط��ع��ة  اإي�����س��ان��دا 
– فنلندا  – الهند  – املك�سيك  – �سلوفينيا 
– بريو- الرنويج – اأيرلندا –  – �سوي�سرا 

كرواتيا – ثّم فيتنام.

اعتقال ممر�سة رف�ست علج مري�ش  
اعُتقلت املمر�سة األيك�ض وابلز من ولية يوتا الأمريكية 
دم  م��ن  زج��اج��ة  ت�سليم  ب�سبب رف�سها  امل��ا���س��ي،  يف مت��وز 
مري�ض لل�سرطة. ون�سرت املمر�سة فيديو ل�سابط �سرطة 
اأمريكي حن قب�ض عليها وكبّلها بالأ�سفاد، اأخرجها من 
امل�ست�سفى اإىل �سيارة دورية لل�سرطة بعد رف�سها اإعطاء 
دم مري�ض لل�سرطة، بعد اأن وقعت مواجهة بن املمر�سة 
26 متوز، يف م�ست�سفى جامعة  وال�سابط جيف باين يف 
دم من  �سحب  ال�سرطة  ب�سبب طلب  �سيتي  لي��ك  �سولت 
مري�ض فاقد للوعي اإثر حادث �سيارة. وُيظهر الفيديو، 
امل�ست�سفى  اأّن �سيا�سة  املمر�سة وابلز تقول للمخرب باين 
تق�سي برف�ض �سحب دم من مري�ض فاقد الوعي اإذا مل 
اعتقال  تتواجد مذكرة  اأو يف حال مل  القب�ض عليه  يتم 
موقعة من القا�سي وتق�سي ب�سحب دمه. يف حن، اأ�سر 
امل��ري�����ض، مهدداً  م��ن  ال���دم  واب��ل��ز  ت�سحب  اأن  ب��اي��ن على 
اأن  اإم��ا  الفيديو:  باين يف  اإن مل متتثل. وق��ال  باعتقالها 
اأرحل مع دم املري�ض يف زجاجة اأو مع ج�سم املمر�سة اأي 
�سيا�سة  لل�سابط  امل�ست�سفى  م�سوؤولو  واأو���س��ح  يعتقلها. 
ملتقطاً  امل�ست�سفى  من  وابلز  ُيخرج  اأن  قبل  امل�ست�سفى، 
اأحدهم!  فلي�ساعدين  �ساعدوين،  ت�سرخ:  وهي  ذراعيها 
اأنها عرقلت  اأفعل �سيئاً خاطئاً، هذا جنون! ومعترباً  مل 

جمرى العدالة ومنعته من القيام بعمله.
ون�سرت وابلز، التي مل يتم توجيه اأي تهم جنائية بحقها، 
الفيديو يف موؤمتر �سحفي مع حماميها، داعيًة ال�سرطة 
اإىل حت�سن معاملتهم مع موظفي امل�ست�سفيات. واأ�سارت 
حمامية وابلز، كارا بورتر، ل اأ�ستطيع ال�سكوت عن هذا 
حمادثات  اإج���راء  ال�سرطة  اأج��ه��زة  على  يتعن  الفيديو، 

حول التدخل املنا�سب عند تطبيق العدالة. 

عرثت على �سيارتها امل�سروقة بعد 38 عاما
من   ،104 بيجو  ن��وع  من  فرن�سية  �سيارة  مالكة  متكنت 
اأن عرثت  38 عاما، بعد  روؤية �سيارتها التي �سرقت قبل 
املياه  من�سوب  انخف�ض  موحلة،  بركة  يف  مهجورة  عليها 
فيها ب�سبب اجلفاف، �سرقي العا�سمة الفرن�سية باري�ض.

 ،1979 املارة ال�سيارة، التي �ُسرقت يف عام  اأحد  واكت�سف 
وك��ان من  الوحل من كل جانب،  وق��د غطاها  بال�سدفة 
املده�ض اأن ال�سيارة ل تزال يف حالة جيدة، اإل من بع�ض 
يف  ال�سيارة  ال�سرطة  وفح�ست  �سكنتها.  التي  احل�سرات 
100 ميل �سرقي  اإن �سامباين، على بعد  منطقة �سالون 
باري�ض الثنن املا�سي، للتاأكد من عدم وجود جثة فيها 
ميكانيكي  وه��و  م��ي��ن��ارد،  ف��ران��ك  وق���ال  ا�ستعادتها.  قبل 
قام ب�سحب ال�سيارة اإىل املراآب الذي يعمل فيه: ل يزال 
طاوؤها الأزرق كما هو، وم�سداتها مل تهرتئ. اإنه �سيء 
اأنها كانت حتت املاء لفرتة طويلة فاإنها ل  مذهل. رغم 
يف  وجدتها  املقاعد  حتى  واأ���س��اف:  ج��ي��دة.  بحالة  ت��زال 
لو  كما  البيج  لونها  وب��ق��ي  مده�ض،  ب�سكل  ج��ي��دة  ح��ال��ة 
ق��راءة لوحة  باإمكانك  ي��زال  اأح��د، ول  اأن��ه مل ي�ستعملها 
الأرقام ب�سهولة. وكانت �سيارة بيجو 104، وهي فرن�سية 
ال�سبعينات  يف  ال�سيت  ذائعة  اأب���واب،  اأربعة  وذات  ال�سنع 
والثمانينات من القرن املا�سي، وكانت واحدة من �سمات 
الك�سف  التي رف�ست  ال�سيارة،  الع�سر. ولأن مالكة  ذلك 
ع��ن ا���س��م��ه��ا، اأع��ل��ن��ت ع��ن ���س��رق��ت��ه��ا، ف��ق��د ع���ادت ملكيتها 
تلقائيا اإىل �سركة التاأمن، اإل اأنه �سيكون باإمكانها اإلقاء 

نظرة على �سيارتها وا�سرتجاع ذكريات املا�سي. املمثلة كري�صنت دان�صت خالل مرورها على ال�صجادة احلمراء حل�صور عر�س فيلم "وود�صوك" يف مهرجان البندقية ال�صينمائي باإيطاليا.   )رويرتز(

مئات الدينا�سورات 
يف �سوارع وا�سنطن

الذين  الأ����س���خ���ا����ض  م���ئ���ات  خ�����رج 
الدينا�سورات  م��اب�����ض  ي���رت���دون 
وا�سنطن  ال��ع��ا���س��م��ة  ����س���وارع  اإىل 
احتجاجاً على تخفي�سات امليزانية 
برامج  ع���ل���ى  ����س���ل���ب���اً  ت����وؤث����ر  ال���ت���ي 
�سركة  نظمت  ال��وط��ن��ي��ة.  اخل��دم��ة 
مظاهرة  األي��ان�����ض  ي��ري  �سريفي�ض 
امل��ا���س��ي لاحتجاج  الأرب���ع���اء  ي���وم 
قدمها  التي  امليزانية  اق��رتاح  على 
لعام  ت����رام����ب  دون����ال����د  ال���رئ���ي�������ض 
على  ���س��ل��ب��اً  ت���وؤث���ر  وال���ت���ي   2018
برامج خدمية عديدة مثل برنامج 
"بي�ض كورب�ض، تيت�ض فور اأمرييكا، 
يوثبيلد، و�سيتي يري. وقال �سرييل 
�ساغاوا، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة 
�سريفي�ض يري األيان�ض ارتدينا زي 
منذ  انقر�ست  التي  الدينا�سورات 
وقت طويل، كرمز للربامج املهددة 
خطة  ت��ن��ف��ي��ذ  مت  اإن  ب��الن��ق��را���ض 
ال��ت��ي قدمها  امل��ي��زان��ي��ة اجل���دي���دة 
قيد  امليزانية  و�سعت  ف��اإن  ترامب. 
ال�سباب  من   80000 ف��اإن  التنفيذ 
ال���ذي���ن ي��ن�����س��ط��ون يف ال��ك��ث��ري من 
يتمكنوا من  ل��ن  ���س��وف  اخل��دم��ات 
الفعاليات،  من  الكثري  يف  امل�ساركة 
امل����دار�����ض ذات  ال��ت��دري�����ض يف  م��ث��ل 
قدامى  دع��م  اأو  املنخف�ض،  الأداء 
املحاربن، اأو احلفاظ على احلدائق 
مثل  ق�سايا  معاجلة  اأو  الوطنية، 
امليزانية  �����س����اأن  وم�����ن  ال���ب���ط���ال���ة. 
امل���ق���رتح���ة ل��ل��رئ��ي�����ض ت����رام����ب، اأن 
موؤ�س�سات  العديد من  تق�سي على 
واملجتمعية،  ال��وط��ن��ي��ة  اخل���دم���ة 
خدمية  جمموعات  اإىل  بالإ�سافة 
وجمعية  اأم�����ريي�����ك�����ور������ض  م����ث����ل 

متطوعون يف خدمة اأمريكا. 

اكت�ساف بي�ش ملوث يف 40 دولة اأوروبية 
م�سادرها  ذك��ر  دون  الأملانية  الأن��ب��اء  وكالة  قالت 
ب��امل��ب��ي��د احل�سري  م��ل��وث  بي�ض  اك��ت�����س��اف  اإن���ه مت 
24 بلدا ع�سوا  40 دول��ة من بينها  فيربونيل يف 
يف الحت��اد الأوروب���ي. وج��رى �سحب املاين من 
بع�ض  كانت  واإن  الأوروب��ي��ة،  املتاجر  م��ن  البي�ض 
يكون  اأن  قلقها من  اأعربت عن  الرقابية  اجلهات 
الكثري من البي�ض امللوث قد دخل �سل�سلة الطعام 
بالفعل من خال منتجات م�سنعة مثل الب�سكويت 

والكعك وال�سلطات.
اأن يناق�ض وزراء  امل��ق��رر  اإن���ه م��ن  ال��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
الزراعة يف دول الحتاد الأوروبي ف�سيحة البي�ض 
ا�ستونيا  عا�سمة  طالن  يف  اجتماعهم  يف  امللوث 
ام�ض الثاثاء. واأ�سافت الوكالة اأن متحدثة با�سم 
والربتغال  ليتوانيا  اأن  اأكدت  الأوروبية  املفو�سية 
وقرب�ض وكرواتيا هي الدول الوحيدة بن الحتاد 

الأوروبي التي مل تتاأثر بالواقعة حتى الآن.

اإن من بن ال��دول غري الأع�ساء  وذك��رت الوكالة 
بالحتاد الأوروبي التي مت اكت�ساف البي�ض امللوث 
ورو�سيا  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  بها  احل�����س��ري  باملبيد 

وجنوب اأفريقيا وتركيا.
وت��ت��ب��ع��ت ���س��ل��ط��ات ه��ول��ن��دي��ة وب��ل��ج��ي��ك��ي��ة م�سدر 
ملنتجات  م��ورد  اإىل  تو�سلت  حيث  احل�سري  املبيد 
القب�ض على رجلن  واأُلقي  التنظيف يف هولندا. 
ت�سيكفريند  التنظيف  �سركة  يديران  هولندين 
ال�سهر املا�سي. ويوؤثر البي�ض امللوث على ال�سحة 
املبيد احل�سري  عند تناوله بكميات كبرية، ولكن 
فيربونيل يعد �ساما اإىل حد ما وميكن اأن يت�سبب 
املبيد  وي�ستخدم  الإن�سان.  بج�سم  اأع�ساء  تلف  يف 
احل�����س��ري ف��ي��ربون��ي��ل ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع يف عاج 
ولكن  والرباغيث،  القراد  من  الأليفة  احليوانات 
على  وذل��ك  الطعام  �سل�سلة  يف  ا�ستخدامه  يحظر 

�سبيل املثال يف تنظيف احلظائر.

اأديل ت�ستعد لتجربة 
جديدة 

يف  وال��رائ��ع  الافت  باأدائها  اأدي���ل،  ال�سهرية  الربيطانية  الفنانة  على  اعتدنا 
الغناء، بعد اأن ح�سدت اأعلى التكرميات اىل اأن اأ�سبح ا�سمها مرتبط بالعاملّية. 
وبعد هذه الفرتة من الغناء، �ستخو�ض اأديل اأّول دور متثيلي لها يف هوليوود، 
حيث من املتوّقع اأن يتم اختيارها من �سمن اأبطال فيلم جديد عن امل�سرحية 
اإنتاج للفيلم عينه الذي  اإع��ادة  اأّن الفيلم، هو  ي�سار اىل   ."oliver" املو�سيقية 
ال�سهرية.  املو�سيقية  املقطوعات  من  ع��دد  �سيتخلله  وال��ذي   ،1968 ع��ام  اأنتج 
الفيلم كما فعلت حن  امل�ساركة يف  اأدي��ل  البع�ض اىل عدم رف�ض  ولكن يطمح 

."Bond 25" رف�ست الغناء يف فيلم


