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الهالل الأحمر الإماراتي ي�سلم حافالت 
لعدة قطاعات خمتلفة ب�ساحل ح�سرموت

•• املكال -وام:

ام�����س يف مدينة  الإم����ارات����ي ���ص��ب��اح  الأح���م���ر  ال��ه��ال  ه��ي��ئ��ة  �صلمت 
لدعم  احل��اف��ات  م��ن  ع���ددا  اليمنية  ح�����ص��رم��وت  مبحافظة  امل��ك��ا 
احلكومية  واملدار�س  ح�صرموت  وجامعة  الريا�صية  الأندية  ق��درات 
�صاحل  مبديريات  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  وجمعيات  وموؤ�ص�صات 
ح�صرموت وذلك برعاية اللواء الركن فرج �صاملني البح�صني حمافظ 

ح�صرموت .
اإط��ار م�صاعي دولة الم��ارات ممثلة بهيئة  جاء ت�صليم احلافات يف 
الهال الحمر للتخفيف من معاناة ال�صعب اليمني ال�صقيق يف ظل 
الظروف القا�صية التي ي�صهدها اليمن و احلر�س على تطبيع احلياة 

العامة يف املناطق املحررة .                                   )التفا�صيل �س2(

بتهمة التطبيع مع الكيان اال�سرائيلي:
عر�ض على ركح قرطاج يتحول اىل ق�سية راأي عام...!

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

اثار عر�س م�صرحي مربمج يف مهرجان قرطاج الدويل، جدل كبريا 
ال�صيا�صية  الأح��زاب  الفي�صبوك  �صفحات  جانب  اىل  �صمل  تون�س  يف 

واملركزية النقابية.
ويف ه��ذا ال�صياق، ط��ال��ب ام�����س الرب��ع��اء احل���زب اجل��م��ه��وري، وزارة 
قرطاج  م��ه��رج��ان  فعاليات  �صمن  امل��ربم��ج  احل��ف��ل  ب��اإل��غ��اء  الثقافة 
الدويل والذي من املقرر اأن يحييه الكوميدي الفرن�صي من اأ�صول 

تون�صية مي�صال بوجناح .
)التفا�صيل �س15(

•• وكاالت :

بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  ت��راأ���س 
اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د 
وال��ت��ع��اون ال���دويل وف��د الدولة 
الرباعي  الج��ت��م��اع  امل�����ص��ارك يف 
الإمارات  دول��ة  خارجية  ل���وزراء 
ال�صعودية  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��م��ل��ك��ة 
وجمهورية  ال��ب��ح��ري��ن  ومم��ل��ك��ة 
م�صر العربية الذي انعقد اأم�س 
بالقاهرة ملتابعة تطورات املوقف 

من العاقات مع قطر.
ويعقد الجتماع بناء على دعوة 
وزير  �صكري  �صامح  معايل  م��ن 
اخل���ارج���ي���ة امل�������ص���ري يف اإط�����ار 
بني  وال��ت�����ص��اور  امل��واق��ف  تن�صيق 
اخلطوات  ب�صاأن  الأرب���ع  ال���دول 
قطر  م��ع  للتعامل  امل�صتقبلية 
ب�صاأن  والتقييم  ال���روؤى  وت��ب��ادل 
والإقليمية  الدولية  الت�صالت 

القائمة يف هذا ال�صاأن .
واأع�����ل�����ن ����ص���ام���ح ����ص���ك���ري وزي����ر 
بيان  يف  امل�������ص���ري،  اخل���ارج���ي���ة 
الدول الداعية ملكافحة الإرهاب 
الأرب�����ع على  ال����دول  اإن م��وق��ف 
امل����ب����ادئ ال���دول���ي���ة وامل���واث���ي���ق. 

ال�����ص��ك��ر لأم����ري ال��ك��وي��ت جلهود 
الو�صاطة.

 واأعلنت ال��دول الأرب��ع يف البيان 
اخلارجية  وزي������ر  ت�����اه  ال������ذي 
ملوقف  ت����ق����دي����ره����ا  امل�����������ص�����ري، 
مكافحة  يف  ت���رم���ب  ال���رئ���ي�������س 

الإرهاب.
ال�صعودي  اخلارجية  وزير  واأك��د 
ت�صاورا  هناك  اأن  اجلبري  ع��ادل 

واأ�صاف اأنه "ل ميكننا الت�صامح 
م���ع ال�����دور ال��ت��خ��ري��ب��ي ل��ق��ط��ر.
�صلبي  قطر  رد  اإن  �صكري  وق��ال 

ويفتقر لأي م�صمون.
الداعية  ال�������دول  ب���ي���ان  وذك������ر 
الجتماع  اإن  الإره����اب  ملكافحة 

املقبل �صيعقد يف املنامة.
وقدمت الدول الأربع ال�صعودية 
والبحرين  والإم������ارات  وم�����ص��ر 

ح������ول الإج���������������راءات ال���ق���ادم���ة 
و�صنتخذها يف الوقت املنا�صب. 

الراعي  اإي�����ران  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 
الأك��رب ل��اإره��اب يف العامل فا 
عجب اأن تتعاون قطر مع اإيران.
وقال وزير اخلارجية البحريني 
اإن  خليفة  اآل  اأح��م��د  ب��ن  خ��ال��د 
كثريا  ت�صررت  العربية  ال���دول 

من اإرهاب الإخوان وداعميهم. 

مواقــيت ال�صالة
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مفاو�سات اأ�ستانا تنتهي بال اتفاق
نذر مواجهة بني الأكراد وتركيا �سمال �سوريا

•• عوا�صم-وكاالت:

اأخفقت كل من رو�صيا وتركيا وايران خال حمادثات ال�صام التي جرت 
اأم�س يف التفاق على تفا�صيل تتعلق بق�صايا من بينها حدود اأربع مناطق 
املفاو�صني  كبري  بح�صب  �صوريا،  يف  عليها  الت��ف��اق  مت  الت�صعيد  خلف�س 
الرو�س الك�صندر لفرينتييف. اىل ذلك، قال قائد وحدات حماية ال�صعب 
الرتكي  الع�صكري  النت�صار  اإن  الأربعاء  ام�س  لرويرتز  ال�صورية  الكردية 
قرب مناطق ي�صيطر عليها الأكراد يف �صمال غرب �صوريا ي�صل اإىل م�صتوى 
اإعان حرب" يف موؤ�صر على خطر حدوث مواجهة كربى. وعندما �صئل اإن 
كان يتوقع �صراعا مع تركيا يف �صمال �صوريا حيث تبادل اجلانبان الق�صف 
ب��الإع��داد حلملة  �صيبان حمو تركيا  اتهم  الأخ��رية  الأي��ام  املدفعي خ��ال 
اإعان  م�صتوى  اإىل  و�صلت  الع�صكرية  التح�صريات  هذه  وقال  ع�صكرية. 
القادمة.  الأي���ام  يف  الفعلية  ال�صتباكات  ان��دلع  اإىل  تف�صي  وق��د  احل��رب 
املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  امل��دع��وم��ة  احلملة  ال�صعب  حماية  وح���دات  وت��ق��ود 
على  الإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  معقل  الرقة  مدينة  على  ال�صيطرة  لنتزاع 
تت�صاعد  حيث  حلب  حمافظة  من  ال�صرق  اإىل  كيلومرت   200 نحو  بعد 

حدة التوتر بني القوات الرتكية والوحدات خال الأ�صابيع الأخرية.

ا�ست�سهاد �سابطني وجندي يف هجوم قرب القاهرة
•• القاهرة-اأ ف ب:

قتلوا،  وجنديا  املتقاعدين  �صباطه  من  اثنني  اإن  امل�صري  اجلي�س  قال 
ام�س الأربعاء، يف هجوم بالر�صا�س على حمطة لتح�صيل الر�صوم على 

طريق مبنطقة تابعة ملحافظة اجليزة املجاورة للقاهرة. 
واأكد املتحدث الع�صكري، يف بيان، اأن الهجوم وقع على الطريق الإقليمي 

الدويل مبنطقة العياط يف اجليزة. 
النار من  اأطلق  �صيارة  نزل من  ملثما  اإن م�صلحا  اأمنية  وقالت م�صادر 
ي�صتقل  اأن  قبل  ال��ي��وم  فجر  ال��ر���ص��وم  حت�صيل  حمطة  على  اآيل  ���ص��اح 

ال�صيارة مرة اأخرى ويلوذ بالفرار. 

عبد اهلل بن زايد خال لقائه وزراء خارجية كل من ال�صعودية وم�صر والبحرين يف القاهرة اأم�س )ا.ف.ب(

عبداهلل بن زايد يرتاأ�س وفد الدولة يف االجتماعي الرباعي يف القاهرة

دول املقاطعة تقدمت بال�سكر للدور الكويتي .. و رد قطر �سلبي .. يفتقر لأي م�سمون
�سامح �سكري: ال ميكننا الت�سامح مع الدور التخريبي لقطر

رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

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

P.O.Box ٢١٣٣, Abu Dhabi, UAE٩٧١ ٢ ٦٧٧ ٦٢٠٠+ info@gulfelectronics.ae www.gulfelectronics.ae

تكرمي شركة اخلليج الفنية
باعتبارها املوزع الوحيد املصنف

لتميزها في خدمة 
العمالء باملنطقة

Aj∏q
بوش - سيمنس لألدوات المنزلية

جوائز ٢٠١٦جوائز ٢٠١٦

شركة اخلليج الفنية
جائزة التميز في
 اخلدمة ٥ جنوم

خدمة ٥ جنوم 
جائزة التميز 

لسيمنس لألجهزة املنزلية

                   ¬Ãå                    ¬Ãå 
٤٠ عاما

من التميز
بوش - سيمنس لالدوات 
املنزلية - واخلليج الفنية

شركة اخلليج الفنية، املوزع  املعتمد لشركة سيمنس لألدوات املنزلية في أبوظبي
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما بتعيني عبداهلل 

املري ع�سوا مبجل�ض اأمناء موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل
•• دبي-وام:

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء، رعاه اهلل، ب�صفته حاكماً 
2017 بتعيني عبداهلل  27 ل�صنة  لإم��ارة دبي املر�صوم رقم 
خليفة املري، ع�صوا يف جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل، 
يف  وين�صر  ���ص��دوره،  ت��اري��خ  م��ن  املر�صوم  بهذا  يعمل  اأن  على 

اجلريدة الر�صمية. 

وزارة ال�سحة« ت�ست�سيف اجتماع جلنة الت�سجيل املركزي لالأجهزة الطبية يف دول التعاون
•• دبي-وام:

امل�صنعة  وال�����ص��رك��ات  الطبية  ل��اأج��ه��زة  امل��رك��زي  الت�صجيل  جلنة  ناق�صت 
خال  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ل���دول  ال�صحة  جمل�س  يف 
اجتماعها الثاين الذي ا�صت�صافته وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع يف دبي .. 
مرئيات دول املجل�س حول لئحة الت�صجيل املقرتحة والأدلة اخلا�صة بعمل 
حمليا  بها  املعمول  الطبية  الأج��ه��زة  وت�صنيفات  الت�صجيل  ور�صوم  اللجنة 

لدى كل دولة.
اأم��ني ح�صني  الدكتور  تراأ�صه  ال��ذي  الجتماع  - خال  اللجنة  وا�صتعر�صت 
بح�صور  والرتاخي�س  العامة  ال�صحة  ل�صيا�صة  امل�صاعد  الوكيل  الأم���ريي 

الدكتور هاجد بن حممد نائب املدير العام ملجل�س ال�صحة يف دول التعاون 
والتي  التنفيذية  الهيئة  اأع�صاء  تو�صيات   - الأع�صاء  ال��دول  عن  وممثلني 

ت�صمنت مهام اللجنة وهي .
. ت�صجيل الأجهزة الطبية وكل بنود امللزمة الطبية وال�صركات امل�صنعة لها 
واإعداد الائحة اخلليجية لت�صجيل الأجهزة الطبية واإعداد الأدلة اخلا�صة 

بعمل اللجنة وحتديد ر�صوم الت�صجيل.
ال�صركات  ال��واردة من  املرا�صات  .. درا�صة  اأعمال الإجتماع  وت�صمن جدول 
جمل�س  ل��دى  املعتمدة  منتجاتها  قائمة  اإىل  بنود  اإ�صافة  طلب  بخ�صو�س 
ماحظات  لإ�صتيفاء  ال�صركات  من  املقدمة  امل�صتندات  ومراجعة  ال�صحة 
تقرير  يف  امل��اح��ظ��ات  وا�صتعرا�س  ال��ن��واق�����س  وا�صتكمال  الت�صجيل  جلنة 

طلب  ملف�������ات  ودرا�ص������ة  ال��������صركات  م�������صانع  على  ال�������تفتي�س  زي������ارات 
من  املقدمة  الت�صجيل  اإع����ادة  وطل������بات  اجلدي�����دة  لل������صركات  الت�صجيل 
ال�صركات ف�صا عن ا�صتعرا�س ملفات املرا�صات الواردة من ال�صركات بعد 

زيارات التفتي�س.
البارز الذي حققته اللجنة  اإنه نظرا للنجاح  اأمني الأمريي  وقال الدكتور 
هذه  ت�صكيل  املجل�س  دول  ق��ررت  الدوائية  والت�صعرية  للت�صجيل  اخلليجية 
الطبية  لاأجهزة  املركزي  بالت�صجيل  وتهتم  تعنى  التي  امل�صرتكة  اللجنة 
وتوحيد  الطبية  الأج��ه��زة  �صراء  عملية  تنظيم  بهدف  امل�صنعة  وال�صركات 
موا�صفاتها مبا يتما�صى مع املوا�صفات العاملية والختيار الأمثل للم�صتلزمات 

واملعدات الطبية امل�صتخدمة على م�صتوى دول جمل�س التعاون.

عبداهلل بن زايد ي�سارك يف اجتماع وزاري عربي يف القاهرة ب�ساأن اأزمة قطر
•• القاهرة-وام:

تراأ�س �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل وفد الدولة امل�صارك يف الجتماع الرباعي 
لوزراء خارجية دولة الإم��ارات واململكة العربية ال�صعودية 
ومملكة البحرين وجمهورية م�صر العربية الذي انطلقت 
اأعماله اأم�س بالقاهرة ملتابعة تطورات املوقف من العاقات 

مع قطر.
�صكري  �صامح  دع��وة من معايل  على  بناء  الجتماع  ويعقد 
والت�صاور  املواقف  تن�صيق  اإطار  امل�صري يف  وزير اخلارجية 
امل�صتقبلية للتعامل مع  بني الدول الأرب��ع ب�صاأن اخلطوات 
الدولية  الت�صالت  ب�صاأن  والتقييم  ال���روؤى  وت��ب��ادل  قطر 

والإقليمية القائمة يف هذا ال�صاأن .

ثالثة اآلف و250 م�ساركا من اجلن�سني يف الربنامج الوطني “�سيف ثقايف”

الهالل الأحمر الإماراتي ي�سلم حافالت لعدة قطاعات خمتلفة ب�ساحل ح�سرموت

•• اأبوظبي-وام:

الذي  ثقايف”  “�صيف  الوطني  ال��ربن��ام��ج  يف  امل�صاركة  طلبات  ع��دد  بلغ 
تنظمه وزارة الثقافة وتنمية املعرفة حتت رعاية معايل ال�صيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة ثاثة الف و 250 طلبا 
وور�صه  دورات���ه  تنطلق  ال��ذي   - الربنامج  ويركز  اجلن�صني.  من  مقدما 
الوزارة  مراكز  بجميع  القادم  اغ�صط�س  من  العا�صر  حتى  وي�صتمر  غ��دا 
املنت�صرة يف انحاء الدولة - على دعم ال�صباب يف تنمية مواهبهم البداعية 
والكتابة  الب�صرية  وال��ف��ن��ون  واملو�صيقى  امل�صرحية  الفنون  جم��الت  يف 
الإبداعية بهدف التوظيف الأمثل لطاقات ال�صباب يف الجازة ال�صيفية 

واكت�صاف املوهوبني.
واأكدت �صعادة عفراء ال�صابري وكيل وزارة الثقافة وتنمية املعرفة اأن ما 
�صهدته املراكز الثقافية على مدار ال�صبوع املا�صي واملخ�ص�س للت�صجيل 
الت�صجيل  اإقبال كبري من اجلمهور على  “�صيف ثقايف” من  يف برنامج 

ف��اق ال��ت��وق��ع��ات ي��وؤك��د ال��وع��ي الكبري ل��دى اأول��ي��اء الم���ور وال��ط��اب يف 
اختيار الربامج الهادفة ورغبتهم يف اكت�صاف مواهب ابنائهم ومواهبهم 
على  ذل��ك  وي��دل��ل  املتخ�ص�صة  اجل��ه��ات  خ��ال  م��ن  وتنميتها  ال�صخ�صية 
ثقتهم الكبرية يف دور وزارة الثقافة وتنمية املعرفة يف الرتقاء بالقطاع 
الثقايف يف الدولة مما ي�صعرنا مبدى ج�صامة هذه امل�صوؤولية الواقعة على 

عاتقنا ويجعلنا حر�صني على اجناح الربنامج.
واأ�صافت ال�صابري اأن الوزارة حر�صت على اأن ت�صع كافة اإمكاناتها لتخرج 
وال�صكل  “�صيف ثقايف” بال�صورة  الوطني  الربنامج  ال��دورة الوىل من 
الذي يليق به كربنامج وطني �صخم متتد اأن�صطته لت�صمل كافة مناطق 
ابناء  املبدعني من  واكت�صاف  تنمية مواهب  باأهمية  يليق  واي�صا  الدولة 
الوطن واملقيمني م�صرية اإىل اأن الربنامج يحظى باهتمام كبري ومتابعة 
م�صتمرة من جانب معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
وتنمية املعرفة والذي يتابع معاليه ب�صورة �صبه يومية كافة التفا�صيل 
يتوانى  ول  املجتمع  اإىل  ���ص��ورة  باأف�صل  ي�صل  حتى  للربنامج  الدقيقة 

معاليه عن تقدمي كافة انواع الدعم الازم لإجناح الربامج.
الثقافة  ب��وزارة  الثقافية  الفعاليات  اإدارة  مدير  القرقاوي  يا�صر  واأو�صح 
“�صيف ثقايف” ي�صكل نقلة نوعية  اأن الربنامج الوطني  املعرفة  وتنمية 
اأبناء  املبدعة لدى  املواهب  اكت�صاف  العمل على  جديدة يتم من خالها 
الفنون  يف  خا�صة  والطالبات  الطلبة  من  اأر�صها  على  واملقيمني  الوطن 
الإبداعية وغريها من  والكتابة  الب�صرية  والفنون  واملو�صيقى  امل�صرحية 
العمل على �صقل هذه  ث��م  اأن��واع��ه��ا وم��ن  الب��داع��ي��ة مبختلف  امل��ج��الت 
الطر  اأح���دث  وف��ق  و�صينفذ  املتخ�ص�صني  خ��ال  م��ن  وتنميتها  امل��واه��ب 
الرتبوية والكادميية املتطورة التي يتم من خالها العمل على توفري 
العطلة  خ��ال  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��اب  ف���راغ  اأوق����ات  ل�صغل  املنا�صب  امل��ن��اخ 
ال�صيفية مبا يفيد يف تكوين موهبتهم و�صخ�صيتهم ويوؤهلهم لن يكونوا 
الثقايف  امل�صتقبل  اع�صاء فاعلني وموؤثرين يف �صناعة  ثم  مبدعني ومن 
واملعريف مما يجعل ال��وزارة ق��ادرة على اكت�صاف جيل جديد من املواهب 

ودعمهم.

وك�صف القرقاوي اأن العدد الذي مت ا�صتقباله خال ايام الت�صجيل على 
يتم  منت�صبا   250 و  الف  املتخ�ص�صة جت��اوز ثاثة  وال��ور���س  ال���دورات 
توزيعهم ح�صب ميولهم الإبداعية واختياراتهم يف ا�صتمارة طلب امل�صاركة 
وح�صب الطاقة ال�صتيعابية للدورات باملراكز على ان تبداأ جميع الدورات 
بجميع املراكز الثقافية يف جمالت الفنون امل�صرحية واملو�صيقى والفنون 

الب�صرية والكتابة من مطلع ال�صبوع القادم .
الروح  دع��م  على  الرتكيز  اإىل  يهدف  الربنامج  اأن  اىل  القرقاوي  وا�صار 
املجالت  كافة  يف  امل��واه��ب  واكت�صاف  التقليدية  ع��ن  والبعد  البتكارية 
املختلفة  العمرية  الفئات  يف  اجلديدة  والج��ي��ال  ال�صباب  من  البداعية 
متهيداً لرعايتهم من قبل وزارة الثقافة خال فرتة ال�صيف وبعد انتهاء 
ال�صريحة  تلك  على  يركز  ثقايف  �صيف  اأن  اإىل  لفتا  ال�صيفية.  الج��ازة 
املهمة يف املجتمع عن طريق منحها املزيد من الرعاية من خال الربامج 
املتنوعة التي ترمي اإىل تقدمي وجبة فنية وثقافية ومعرفية وترفيهية 

متكاملة ل�صبابنا يف كل مكان على اأر�س الدولة.

•• املكال -وام:

���ص��ل��م��ت ه��ي��ئ��ة ال���ه���ال الأح���م���ر الإم����ارات����ي ���ص��ب��اح ام�����س يف م��دي��ن��ة املكا 
الأندية  ق��درات  لدعم  احل��اف��ات  من  ع��ددا  اليمنية  ح�صرموت  مبحافظة 
وجمعيات  وموؤ�ص�صات  احلكومية  وامل��دار���س  ح�صرموت  وجامعة  الريا�صية 
ذوي الحتياجات اخلا�صة مبديريات �صاحل ح�صرموت وذلك برعاية اللواء 

الركن فرج �صاملني البح�صني حمافظ ح�صرموت .
جاء ت�صليم احلافات يف اإطار م�صاعي دولة الم��ارات ممثلة بهيئة الهال 

الظروف  ظ��ل  يف  ال�صقيق  اليمني  ال�صعب  م��ع��ان��اة  م��ن  للتخفيف  الح��م��ر 
يف  ال��ع��ام��ة  احل��ي��اة  تطبيع  على  احل��ر���س  و  اليمن  ي�صهدها  ال��ت��ي  القا�صية 

املناطق املحررة .
واأك���د رئي�س ف��ري��ق ال��ه��ال الأح��م��ر الم���ارات���ي ع��ب��داهلل امل�����ص��اف��ري اهتمام 
وح��ر���س دول���ة الم����ارات وق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���ص��ي��دة على دع��م ال���ص��ق��اء يف اليمن 
وتخفيف معاناتهم خال الأزمة التي تع�صف ببادهم والتي خلفت اعباء 

اقت�صادية ونف�صية واجتماعية األقت بظالها على املواطن اليمني.
واأ�صاد امل�صافري بالدور الذي تلعبه الأندية الريا�صية واملدار�س وماتقوم به 

املهتمة  واجلمعيات  املوؤ�ص�صات  وكذلك  احلياة  لتطبيع  متنوعة  اأن�صطة  من 
الازم  ال��دع��م  ت��ق��دمي  اأهمية  على  ..م�����ص��ددا  الإح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة  ب���ذوي 

وال�صخي لها وهو ماتعمل عليه هيئة الهال الأحمر الإماراتي.
واكد حر�س دولة المارات منذ ن�صوب الزمة اليمنية وبدء عا�صفة احلزم 
وماتاها من مرحلة اعادة المل لل�صعب اليمني على تقدمي الدعم الغاثي 
والن�صاين وتخفيف معاناة اليمنيني بدءا من توزيع ال�صال الغذائية وحتى 
اعادة تاأهيل البنية التحتية مع الهتمام بال�صحة والتعليم وكافة القطاعات 
البح�صني حمافظ  �صاملني  ف��رج  ال��رك��ن  ال��ل��واء  واأل��ق��ى  الخ����رى.  احل��ي��وي��ة 

ح�صرموت قائد املنطقة الع�صكرية الثانية كلمة قدم فيها ر�صالة �صكر لقيادة 
دولة المارات وهيئة الهال الأحمر على الدعم ال�صخي املتوا�صل .

داعيا اجلهات التي تلقت احلافات اىل ال�صتفادة الق�صوى منها للتخفيف 
اأعباء النقل واملوا�صات وم�صاعدة منت�صبي هذه املراكز واجلهات على  من 
املكا  مديرية  ع��ام  مدير  احل��اف��ات  ت�صليم  ح�صر   . وال��ع��ط��اء  ال�صتمرار 
بارزيق  اأم��ني  ال�صحر  مديرية  ع��ام  ومدير  احل��وث��ري  عبدالباقي  الدكتور 
ومدير  م�صجدي  ح�صن  ح�صرموت  ب�صاحل  والريا�صة  ال�صباب  عام  ومدير 

عام الرتبية والتعليم ب�صاحل ح�صرموت جمال عبدون.

دبي العطاء تطلق برناجما لتعليم الفتيات يف م�سر مدته 3 �سنوات
•• دبي-وام:

اأط���ل���ق���ت دب������ي ال���ع���ط���اء ������ اإح������دى 
مبادرات حممد بن را�صد اآل مكتوم 
يف م�صر  برناجماً جديداً   �� العاملية 
ب���ه���دف معاجلة  ال��ف��ت��ي��ات  ل��ت��ع��ل��ي��م 
بتعليم  املتعلقة  ال��ت��ح��دي��ات  بع�س 
وامل�����ص��اع��دة على  ال��ف��ت��ي��ات يف م�صر 
من  ال��ق��ادة  من  جديد  جيل  تن�صئة 
 7 اإىل  قيمته  ت�صل  برنامج  خ��ال 
مايني و347 الف دره��م. وميثل 
ب��صمان  ُي���ع���رف  ال����ذي  ال���ربن���ام���ج 
واآم��ن للفتيات يف  �صليم  دعم تعليم 
يف  العطاء  لدبي  تدخل  اأول  م�صر 
الذي  الربنامج  ويعك�س  البلد  هذا 
مي��ت��د مل���دة ث���اث ���ص��ن��وات احلاجة 
والبيئة  والتمكني  ال�صمولية  اإىل 
اأ�صاليب  وتطوير  املح�صنة  املدر�صية 
التدري�س ف�صًا عن اإعادة النظر يف 
الدرا�صية من خال توفري  املناهج 
تعليم �صليم من �صاأنه اإعداد ال�صباب 

مل�صتقبل ناجح وزاهر.
بالإ�صافة اإىل ذلك يهدف الربنامج 

بناء  اإىل  العطاء  دبي  ن�صعى يف  كما 
القادة وتوفري التعلم مدى احلياة، 
وجمتمعي  ت��ع��ل��ي��م��ي  اإرث  وب����ن����اء 
و�صي�صجع  ودائم يف م�صر.  م�صتدام 
الفاعلة  اجل��ه��ات  اأي�����ص��ا  ال��ربن��ام��ج 
ال���ت���ع���ّرف على  ع���ل���ى  امل�����دار������س  يف 
وحت�صني  الطالبات  متكني  اأهمية 
امل�صتوى  ورف���ع  التعليمية  امل��راف��ق 

امل����ه����ارات ال��ق��ي��ادي��ة ل��ل��ف��ت��ي��ات عرب 
اىل  الدرا�صية  املناهج  اأن�صطة خارج 
جانب ممار�صة الريا�صة، كما يقدم 
الربنامج الفر�صة للفتيات ملمار�صة 
القيادة من خال امل�صاركة يف احتاد 

الطاب. 
الربنامج  اإطاق هذا  وتعليقا على 
اجلديد يف م�صر قال طارق القرق 

�صابط برامج دولية يف دبي العطاء 
اأ�صاليب  ي��اأخ��ذ  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  ان 
ونحن  �صابقة  ب��رام��ج  م��ن  تدخلية 
ناحية  م���ن  بفاعليتها  ي��ق��ني  ع��ل��ى 
الت�صدي للتحديات املتعلقة بتعليم 
حزمة  لتوفري  ويدجمها  الفتيات 
تعليم  حت�صني  اإىل  تهدف  متكاملة 
الفتيات يف �صعيد م�صر، معربة عن 

التعليم  م�������ص���ت���وى  حت�������ص���ني  اإىل 
وطالبة  طالب   15،000 حل��وايل 
اآمنة  بيئة  على  ح�صولهم  و�صمان 
م�صر  �صعيد  يف  للتعلم  وم�صجعة 
اأ�صيوط  حم��اف��ظ��ات  ي�صمل  وال���ذي 
ويعتمد  وامل����ن����ي����ا  ����ص���وي���ف  وب����ن����ي 
ال���ربن���ام���ج ن��ه��ج��اً م��ت��ع��دد الأوج�����ه 
لتحقيق الأه��داف من خال �صقل 

تطوير  خ���ال  م��ن  للتعليم  ال��ع��ام 
باللغة  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  امل��ع��ل��م  ق�����درات 
يت�صمن  ذلك  ع��اوة على  العربية، 
اأ�صاليب  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب  ال��ربن��ام��ج 
التعلم الن�صط واأ�صاليب الن�صباط 
الإيجابية خللق بيئة مدر�صية اأكرث 

ت�صاركية.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ن���دى احلجري 

العطاء  ل��دب��ي  التنفيذي  الرئي�س 
ال���ربن���ام���ج  ه������ذا  م�����ن  ه���دف���ن���ا  ان 
اجلديد واملتنوع هو اإتاحة الفر�صة 
للطالبات يف م�صر لكت�صاف واإدراك 
معرفتهن  اآف��اق  وتو�صيع  قدراتهن، 
ح��ول م��ا ميكن حتقيقه م��ن خال 
التدري�س  ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ري  ال��ت��ع��ل��ي��م 
التعليم،  ج��ودة  تعزز  التي  والتعلم 

اأملها باأن ي�صاهم الربنامج يف متكني 
البنية  حت�صني  خ��ال  من  الفتيات 
التحتية للمدار�س و�صامة الفتيات 
يف امل��دار���س وال��وع��ي ب��ال��ف��وارق بني 
اجلن�صني وتعزيز القدرات القيادية 
تطوير  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ل��ل��ف��ت��ي��ات 
مناهج  خال  من  املعلمني  مهارات 
التعلم الن�صط. وجاء هذا الربنامج 
اأنه  م��ف��اده��ا  حقيقة  اإىل  ا�صتجابة 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن الل���ت���ح���اق �صبه 
وزيادة  الأ�صا�صية  باملدار�س  الكامل 
اإل  م�صر  يف  العام  التعليم  ميزانية 
الأطفال  كبريا من  ع��ددا  هناك  اأن 
يف الباد ل يزالون حمرومني من 
التعليم ال�صليم اأو حتى اأي نوع من 
التعليم.  واختتم القرق بالقول اإن 
واح���د من  ه��و  الفتيات  تعليم  دع��م 
اأف�����ص��ل ال���ص��ت��ث��م��ارات ال��ت��ي متكننا 
حلقة  ك�صر  ع��ل��ى  م�صاعدتهن  م��ن 
ال��ف��ق��ر، وت��دع��م دب���ي ال��ع��ط��اء بقوة 
اجلهات الفاعلة يف قطاع التعليم يف 
م�صر، ل�صمان ح�صول الفتيات على 

مكانتهن املنا�صبة يف املجتمع.



اخلميس   6   يوليو    2017  م   -   العـدد  12063  
Thursday  6   July   2017  -  Issue No   12063

03

اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

األف زائر ملركز حيوانات �سبه اجلزيرة العربية خالل الن�سف الأول من العام اجلاري  100
•• ال�صارقة-وام:

ا�صتقبل مركز حيوانات �صبه اجلزيرة العربية خال الن�صف الأول من 
العام اجلاري اأكرث من 100 األف زائر من خمتلف اجلن�صيات من داخل 
الدولة ومن خارجها جاءوا ليطلعوا على ما يتوافر يف املركز ويتعرفوا 
على خمتلف براجمه واأن�صطته وفعالياته بالإ�صافة اإىل احل�صول على 

معلومات متنوعة عن املركز ودوره ووظيفته ومكانته.
وقالت �صعادة هنا �صيف ال�صويدي رئي�س هيئة البيئة واملحميات الطبيعية 
يف ال�صارقة اإن مركز حيوانات �صبه اجلزيرة العربية يعترب اأكرب موطن 
مركز  واأول  بالنقرا�س  امل��ه��ددة  ال��ربي��ة  للحيوانات  العربي  ال��ع��امل  يف 
يفتتح يف اإطار حممية طبيعية يف الدولة حيث ي�صم خم�صة اأق�صام هي 

ق�صم الزواحف وق�صم الطيور وق�صم احليوانات الليلية وق�صم احليوانات 
املفرت�صة بالإ�صافة اىل احلديقة املفتوحة.

اأن املركز متخ�ص�س يف حماية احلياة الربية يف �صبه اجلزيرة  وا�صافت 
الربية  احليوانات  لإك��ث��ار  مائمة  بيئة  يكون  اأن  اإىل  ويهدف  العربية 
احليوانات  لأك��رث  اإك��ث��ار  وب��رام��ج  متخ�ص�صة  م��راك��ز  ع��دة  فيه  ويتوافر 
املحلية عر�صًة لانقرا�س تركز على درا�صة كيفية احلفاظ على البيئة 

الطبيعية لتلك احليوانات.
للنزهة  مثالية  عائلية  وجهة  يعترب  امل��رك��ز  اأن  اإىل  ال�صويدي  واأ���ص��ارت 
والرتفيه واملعلومات البيئية الرثية وملتقى للتعليم والرتفيه والن�صاط 
يقدمه من معلومات  ملا  والتفاعل معها  الطبيعية  للت�صالح مع  ومكانا 

وما يتوافر فيه من برامج واأن�صطة وفعاليات.

املركز  زوار  ع��دد  اإن  امل��رك��ز  م�����ص��وؤول  امل��زروع��ي  كلثم  ق��ال��ت  م��ن جانبها 
 100 العام اجل��اري جت��اوز  الأول من  الن�صف  اأق�صامه خال  مبختلف 
األف زائر من داخل وخ��ارج الدولة حيث كان عدد ال��زوار يف �صهر يناير 
من  زائ��ر  و3848  مواطناً   3535 بينهم  من  زوار   20605 املا�صي 
والأجانب  الآ�صيويني  من  والبقية  املدار�س  طلبة  من  و7368  العرب 
 2452 بينهم  م��ن  زائ���راً   18847 ف��رباي��ر  �صهر  ال��ع��دد يف  ك��ان  بينما 
من  والبقية  املدار�س  طلبة  من  و8728  العرب  من  و3189  مواطناً 
زائراً   18567 ال��زوار  بلغ عدد  �صهر مار�س  والأج��ان��ب ويف  الآ�صيويني 
م��ن طلبة  و6755  ال��ع��رب  م��ن  و2074  م��واط��ن��اً   3478 بينهم  م��ن 

املدار�س والبقية من الآ�صيويني والأجانب.
وتابعت اأنه يف �صهر اأبريل فبلغ عدد زوار املركز 18351 زائراً من بينهم 

املدار�س  طلبة  من   4164 و  العرب  من  و2284  مواطناً   3023
والبقية من الآ�صيويني والأجانب بينما زار املركز يف �صهر مايو 14947 
زائراً من بينهم 1242 مواطناً و784 من العرب و7301 من طلبة 
املدار�س والبقية من الآ�صيويني والأجانب ويف �صهر يونيو ا�صتقبل املركز 
7128 زائراً من بينهم 1414 مواطناً و873 من العرب و469 من 

طلبة املدار�س والبقية من الآ�صيويني والأجانب.
على  ال���زوار  ي�صتقبل  العربية  اجل��زي��رة  �صبه  حيوانات  مركز  اأن  واأك���دت 
الأن�صطة  من  العديد  وتنظيم  بتنفيذ  تقوم  الهيئة  اأن  كما  العام  م��دار 
والرتفيه  املعلومة  تت�صمن  والتي  فيه  واجل��اذب��ة  احليوية  والفعاليات 
من  وت�صتهدف  ال��ع��ام  البيئي  ب��ال��وع��ي  الرت��ق��اء  يف  الفعالة  وامل�صاهمة 

فعالياتها واأن�صطتها وبراجمها خمتلف فئات املجتمع.

بالتعاون مع مركز النقل املتكامل )مواقف( وال�سحراء للنقليات

بلدية مدينة ابوظبي و�سركاوؤها يحتجزون 5 �سيارات ويحررون 10 اإنذارات وخمالفات ب�ساأن ال�سيارات املهملة يف اأبوظبي
•• اأبوظبي –الفجر:

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي بالتعاون مع مركز النقل 
تفتي�صية  حملة  للنقيات  وال�صحراء  مواقف  املتكامل 
املهملة يف  ال�����ص��ي��ارات  م��ن  ظ��اه��رة  التخل�س  ب��ه��دف 

جزيرة اأبوظبي  .
اأبوظبي  كورني�س  �صملت  ال��ت��ي  احلملة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
و�صارع حمدان ، تاأكيدا حلر�س دائرة ال�صوؤون البلدية 
والنقل – بلدية مدينة اأبوظبي و مواقف على حماية 
 ، امل�صوهات  اأ���ص��ك��ال  ك��اف��ة  م��ن  للمدينة  ال��ع��ام  املظهر 
وحفظ البيئة و�صامة املجتمع ، وحتقيق الن�صيابية 

املرورية يف ال�صوارع .
كما حر�صت البلدية ومواقف �صمن اإطار حملتها على 
توعية اجلمهور باأهمية اللتزام بعدم ترك ال�صيارات 
ملدد  املختلفة  الأم��اك��ن  يف  اأنواعها  بجميع  واملركبات 
طويلة من غري عناية اأو تنظيف، الأمر الذي ي�صهم 

يف ت�صويه املظهر احل�صاري للمدينة. 
ومواقف  البلدية  بني  امل�صرتكة  احلملة  اأ�صفرت  وقد 

���ص��ي��ارات ون��ق��ل��ه��ا اإىل م��رك��ز احل��ج��ز ،   5 ع��ن �صحب 
5 خمالفات بحق  ، ووج��ه��ت  اإن����ذارات   5 كما ح���ررت 

ال�صيارات املهملة.
ظاهرة  مبواجهة  تقوم  اأنه�������ا  الب�������لدية  ون������وهت 
العامة  وال�صاحات  امل��وق��ف  يف  ال�ص���������يارات  اإهم�������ال 
الإج�����راءات  اإىل  ب��ال���ص��ت��ن��اد  الأخ��������������������رى  وامل��������رافق 
 2012 ل�صنة   2 رقم  لل�����قانون  وف������قاً  الق�������انونية 
وال���صحة  ال��ع��ام  املظ���هر  ع��ل��ى  ال������حفاظ  ب������صاأن 
والائحة  اب���وظ���ب���ي  ام������ارة  يف  ال���ع���ام���ة  وال�����ص��ك��ي��ن��ة 

الت����نفيذية 
املركبة  خمالفة  تتم  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  لأح��ك��ام  وتنفيذا 

مببلغ 3000 ثاثة الف درهم .
و�صمن الإطار ذاته اأهابت البلدية و�صركاوؤها بجميع 
على  املحافظة  اأه��م��ي��ة  اإىل  املجتمع  واأف����راد  ال�صكان 
امل��ظ��ه��ر ال��ع��ام ل��ل�����ص��وارع وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة م��ن خال 
ب�صكل  واإه��م��ال��ه��ا  تركها  وع���دم  ب�صياراتهم  الع��ت��ن��اء 
ي�صوه املظهر العام ويت�صبب باأخطار بيئية ويوؤثر على 

�صامة حركة املرور و�صامة املجتمع .  

بلدية الظفرة ت�ستعد لفتتاح اأول مول جتاري يف بدع املطاوعة قريبا 
 •• منطقة الظفرة - لطيفة جابر

تنفيذه  ج���اري  جت���اري  م��ول  اأول  لف��ت��ت��اح  ال��ظ��ف��رة  منطقة  بلدية  ت�صتعد 
حاليا  مبنطقة بدع املطاوعة بعد النتهاء من اللم�صات الأخرية والت�صطيبات 

النهائية اجلاري العمل فيها .
منطقة  بلدية  ع��ام  مدير  امل��زروع��ي  حمد  خمي�س  عتيق  واأو���ص��ح  املهند�س 
مربع  مرت   12،000 م�صاحة  يغطي  ال��ذي  امل�صروع  اأن  الظفرة  بالإنابة 
يتكون من 4 مباين اأ�صا�صية، حيث ي�صم املبنى الأول مبني املول التجاري 
امل�صغر مب�صاحة 1600 مرت مربع.  واملبني الثاين �صكني مب�صاحة 600 
مرت مربع يتكون من طابقني اأر�صي واأول. اأما املبني الثالث الذي يتكون من 
طابق ار�صي هو مبنى اخلدمات ويغطي م�صاحة 180 مرت مربع. وي�صم 
املبني الرابع خزان املاء وغرف الكهرباء مب�صاحة 225 مرت مربع ويتكون 
ال�صيارات  اأر���ص��ي، بالإ�صافة اىل م��واق��ف  م��ن خ��زان حت��ت الأر����س وط��اب��ق 

ومناطق خ�صراء و�صور خر�صاين.
واأكد املزروعي  اأن تنفيذ امل�صروع جاء انطاقاً من توجيهات ودعم قيادتنا 
الكرمية  احل��ي��اة  و�صبل  اخل��دم��ات  اأف�صل  توفري  على  وحر�صها  الر�صيدة 
لأهايل املنطقة ، وانطاقاً من روؤية النظام البلدي الرامية اإىل توفري نظام 
بلدي ذو كفاءة عاملية يحقق التنمية امل�صتدامة املن�صودة ويعزز معايري جودة 

الظفرة  يف  العي�س ل�صكان  ابوظبي وتوفري متعة و�صهولة  اإم��ارة  احلياة يف 
خال  من  احل�صرية  ومظاهرها  ال�صحية  ببيئتها  تتميز  جاذبة  منطقة 

توفري بنية حتتية وخدمات بلدية مميزة. 
�صوب  وك���ويف  28 حم��ًا جت��اري��اً خمتلفاً  امل���ول ي�صم  امل��زروع��ي  اإن  وق���ال 
ومطعم وحمل �صرافة و�صكن للموظفني وم�صلى للرجال واآخر للن�صاء مع 
ل�صكان  للت�صوق  توفري مكان  اإىل  امل�صروع  التحتية، ويهدف  البنية  خدمات 
بدع املطاوعة ليخفف عنهم عناء ال�صفر وقطع م�صافات طويلة للت�صوق يف 
مدينة غياثي واملناطق املجاورة لها، حيث يوفر املول متطلبات وم�صتلزمات 

الأ�صر من مواد غذائية وملبو�صات وغريها.
ملجل�س  العاملية  امل��وا���ص��ف��ات  ح�صب  مت  امل���ول  ت�صميم  امل��زروع��ي  باأن  وب��ني 
اب��وظ��ب��ي للتخطيط ال��ع��م��راين وم��ع��اي��ري ال���ص��ت��دام��ة م��ع امل��ح��اف��ظ��ة على 
توفري  اإىل  اإ�صافة  واإثرائها،  ظبي  اأبو  لإم��ارة  والثقافية  العمرانية  الهوية 
م�صتوى عاٍل من اخلدمات مبا ي�صمن جودة احلياة جلميع ال�صكان م�صرياً 
اإىل حر�س بلدية منطقة الظفرة  لاطاع على متطلبات املجتمع املحلي 
على  والعمل  املجتمعية  امل�صاركة  ودع��م  ال�صكان  ق�صايا  ح��ل  على  والعمل 
حت�صني وتطوير خدمات اجلهات احلكومية واخلا�صة باملنطقة الغربية، يف 
اإطار حر�س البلدية ودورها الفعال يف املنطقة على ال�صتمرار يف دفع عجلة 

التطور. 

بعدما وعدت باإر�سالها عرب الربيد

الرتبية تفاجئ املعلمني نهاية دوام الأم�ض وتطالبهم مبراجعة الوزارة ل�ستالم عقود التجديد بعد ت�سديقها
•• دبي – حم�صن را�صد 

ال��ي��وم قبل  اأم�����س الرب��ع��اء وم��ع  امل��دار���س ظهر  اإدارات  تلقت 
غري  املعلمني  باإباغ  تعميما   ، املعلمني  دوام  لنهاية  الخ��ري 
ل�صتام  ال���وزارة  ع��ام  ل��دي��وان  احل�صور  ب�صرورة  املواطنني 
املوظفني  �صوؤون  اإدارة  املعلمني م�صدقة ومعتمدة من  عقود 
، واأبدت ادارات املدار�س واملعلمني ا�صتيائهم من هذا التخبط 
مع  تعاماتها  يف  ف��رتة  قبل  الرتبية  وزارة  تنتهجه  ال���ذي 
امليدان الرتبوي ، اإذ ك�صفت اإدارات مدار�س عن تلقيها تعميما 
من وزارة الرتبية والتعليم يف 21 يونيو  املا�صي حول اآلية 
اجراءات ت�صليم  وت�صلم العقود املربمة  بني الوزارة واملوظفني 
، واأو�صحت فيه وزارة الرتبية اأنها �صرت�صل ن�صخه من العقود 
املعلمني  يقوم  اأن  على   ، اللكرتوين  الربيد  عرب  للمعلمني 
بطباعة العقد والتوقيع  جهة الطرف الثاين ، واإعادة العقود 

باأ�صماء  باعداد ك�صوف   ، �صتقوم بدورها  التي  املدر�صة  لإدارة 
وارفاق  العقود  ال��وزارة  ابرمت  معهم  والتي   ، بها  العاملني 
يف  كل  الخ��ري  ويقوم   ، النطاق  ملدير  وت�صليمها  بها  العقود 
نطاقه بت�صليمها جلهة الخت�صا�س يف الوزارة ليت�صنى لهم 
ت�صديقها واإعادتها مرة اأخرى للمعلمني عرب نظام بياناتي . 
وذكرت اإدارات مدار�س اأن الوزارة اكدت عليهم  منع اأي معلم 
العقود  ا�صتام  اأو  لل�صوؤال  مراجعتها  من  مدر�صية  اإدارة  اأو 
الوزارة  تتبعه  ما  ووف��ق  اأن��ه  عليهم  م��وؤك��دة   ، ت�صديقها  بعد 
من تعامل �صيتم اإر�صال العقود للمعلمني بعد ت�صديقها عرب 
نظام بياناتي لكل معلم حيث ميكن لكل معلم طباعة ن�صخة 
اأن املدار�س فوجئت بالم�س  اإل   ، من العقد والحتفاظ بها 
املعلمني  مبراجعة  ال���وزارة  بتوجيهات  ال���دوام  اإنتهاء  وق��رب 
لديوان الوزارة ل�صتام العقود والتي تخ�س األف املعلمني 
املجددة عقودهم  ، لفتني اىل اأنه وحتى نهاية دوام يوم اأم�س 

املعلمني  عقود  ب�صاأن  تعليمات  اأي��ة  الرتبية  وزارة  تعلن  مل 
اإ�صتيائهم  املواطنني . كما اأعرب عدد كبري من املعلمني عن 
الدوام  ا�صبوع  اأنهم وخ��ال هذا  اىل  ، م�صريين  مما يحدث 
بعد عطلة العيد مل يكلفوا داخل مدار�صهم باأية مهام ، واأن 
ينبغي  كان  واأن��ه   ، اخلمي�س  اليوم  م�صاء  مغادرين  معظمهم 
على الوزارة اأن تبلغهم من وقت اأو تن�صق مع ادارات املدار�س 
ليت�صنى لهم ا�صتام العقود م�صدقة من وقت كاف ليت�صنى 
اأن  يذكر   . الدولة  داخ��ل  املعنية  ت�صديقها من اجلهات  لهم 
لكافة  ار�صلت  واأن  �صبق  الب�صرية  للموارد  الحتادية  الهيئة 
، بتعميم  ال��وزارات الحتادية ومنها وزارة الرتبية والتعليم 
اخلدمة  �صاحيات  جميع  اإي��ق��اف  �صيتم  ب��اأن��ه  فيه  ابلغتهم 
الذاتية بدءا من تاريخ 1 يوليو اجلاري وحتى 10 منه وملدة 
10 اأيام عمل ، لن ي�صتقبل النظام اأي معاملة جديدة خال 

تلك الفرتة .

الرتبية توجه بح�سر املدراء ممن 
اأم�سوا مبدار�سهم اأكرث من 6 �سنوات

والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  اأم�س  بالرتبية  م�صوؤولة  م�صادر  ك�صفت 
تعكف حاليا ، على ح�صر كافة اإدارات املدار�س بكافة مراحلها الدرا�صية 
التي ق�صت مبدار�صها اأكرث من 8 �صنوات ، حيث �صتعمل الوزارة على 
تدوير اخلربات ، ومن ثم ينتظر اأن تتم حركة نقل وا�صعة بني ادارات 
املدار�س ، خا�صة واأن هناك ادارات مدار�س على راأ�س مدار�صها لكرث 
من 10 و15 �صنة ، على الرغم اأن ما اأعلنت عنه الوزارة لي�س جديدا 
املدر�صة  وادارة  املعلم  بقاء  �صنوات  بتحديد  لئحة  ا�صدرت  اأن  و�صبق 
منذ  تفعل  ومل  معطلة  اأنها  اإل  والتدوير  النقل  و�صرورة  مبدار�صهم 
اأو خال  ، وتاأتي هذه اخلطوة مواكبة ملا �صيعلن عنه اليوم  �صدورها 
اأيام قليلة عن حركة النقل التي ترتبت على دمج واحال 29 مدر�صة 

حكومية .

طلبة »نيويورك اأبوظبي«و»جورج وا�سنطن« يزورون الأر�سيف الوطني
•• اأبوظبي-وام:

درا�صات  م��ن طلبة  وف���دان  اط��ل��ع 
جامعة  يف  الجتماعية  اخلدمات 
وطلبة  اأب���وظ���ب���ي  يف  ن���ي���وي���ورك 
يف جامعة  بالفن  العاج  درا�صات 
وا�صنطن  يف  وا����ص���ن���ط���ن  ج������ورج 
مقر  اإىل  ع��ل��م��ي��ة  زي������ارة  خ����ال 

اهلل حم��م��د ال��ري�����ص��ي م��دي��ر عام 
ال����وط����ن����ي - خ���ال  الأر������ص�����ي�����ف 
ا���ص��ت��ق��ب��ال��ه ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ت��ني - 
الوطني  الأر����ص���ي���ف  ج��ه��ود  ع��ل��ى 
وحت�����������ص�����ريات�����ه ل����ص���ت�������ص���اف���ة 
املجل�س  ل���ك���وجن���ر����س  ال�����دول�����ة 
ال���دويل ل��اأر���ص��ي��ف ع��ام 2020 
دولة  اأول  الإم�������ارات  ت��ع��د  ح��ي��ث 
احلدث  ه���ذا  ت�صت�صيف  ع��رب��ي��ة 
خال  و�صيلتقي  املهم  التاريخي 
واملتخ�ص�صون  اخل���رباء  امل��وؤمت��ر 
الأر�صفة  جم��ال  يف  وامل�����ص��وؤول��ون 
وال����ت����وث����ي����ق م�����ن خم���ت���ل���ف دول 

العامل.
وزودهم �صعادته مبعلومات مهمة 
ال��وط��ن��ي ورحلته  ع��ن الأر���ص��ي��ف 
التي بلغت ن�صف قرن تقريبا وهو 
التي  ب��اإ���ص��دارات��ه  املثقفني  مي��د 
واملعا�صرة  الأ���ص��ال��ة  ب��ني  جت��م��ع 

ال���ب���اح���ث���ني وت����وف����ر ل���ه���م اآل���ي���ات 
البحث العلمي وتتيح لهم اأجهزة 
عربها  ي�صلون  التي  احلوا�صيب 
والوثائق  الأر���ص��ي��ف��ي��ة  امل���واد  اإىل 
اإىل جانب اإمكانية الن�صخ وامل�صح 
العادية  ل��ل�����ص��ف��ح��ات  ال�����ص��وئ��ي 
اأجواء  ت��وف��ر  وه�������ي  واخل��رائ��ط 
من  قري������بة  م��ري��ح��ة  بح�������ثية 
ي�ص������تطيع  حتى  املك�����تبة  ق��اع��ة 
امل�صادر  اإىل  ال��و���ص��ول  ال��ب��اح��ث 
واملراجع واإىل الوثائق التاريخية 
الوقت  يف  ب��ح��ث��ه  يتطلبها  ال��ت��ي 

نف�صه.
وت�������ص���م���ن���ت ال������زي������ارة ج����ول����ة يف 
ب���ن �صلطان  ال�����ص��ي��خ زاي����د  ق��اع��ة 
تت�صمن  الت�������ي  نه���������يان  اآل 
ال�����وثائق  من�����اذج  م���ن  ال���ع���دي���د 
الفوتوغرافية  وال�صور  املكتوبة 
اإلكرتونية  واألبومات  واخلرائط 

على جوانب  ال��وط��ن��ي  الأر���ص��ي��ف 
من تاريخ الإمارات العريق وعلى 
يحفظها  ال���ت���ي  ال���وط���ن  ذاك������رة 

الأر�صيف لاأجيال.
وا�����ص����ط����ح����ب ط��������اب ج���ام���ع���ة 
وفدهم  اأب���وظ���ب���ي  يف  ن���ي���وي���ورك 
ال�������ص���ي���ف م�����ن ج���ام���ع���ة ج�����ورج 
وا�صنطن لاأر�صيف الوطني بناء 
والبناءة  املتينة  ال��ع��اق��ات  ع��ل��ى 
بني الأر�صيف الوطني واملوؤ�ص�صات 
الأك���ادمي���ي���ة يف داخ����ل الإم�����ارات 
وخارجها وما يقدمه للطلبة من 
معارف ذات �صلة مبهامه اجلليلة 
علمية  وفائدة  الوطنية  واأهدافه 
وتقاليد  ع���ادات  على  باطاعهم 
امل��ج��ت��م��ع الإم������ارات������ي وج���وان���ب 
واأح��داث من تاريخ الدولة وبناء 

احتادها امليمون.
و����ص���ل���ط ����ص���ع���ادة ال���دك���ت���ور عبد 

ي�صهل على الزائر عملية البحث 
ت��راث وتاريخ دول��ة الإمارات  عن 
الوثائق  يف  اخل���ل���ي���ج  وم��ن��ط��ق��ة 
التاريخية التي يقتنيها الأر�صيف 
القاعة  ���ص��م��م��ت  وق����د  ال��وط��ن��ي 
الباحث  ن��ف�����س  يف  ي��ب��ع��ث  ب�����ص��ك��ل 
تاأثيثها  ومت  وال���راح���ة  ال�����ص��ع��ادة 
مب����ا ي�����ص��ج��ع ع���ل���ى ق�������ص���اء وقت 
الأر�صيف  كنوز  ب��ني  فيها  طويل 
بالوثائق  امل���ت���م���ث���ل���ة  ال����وط����ن����ي 
وال�صور  واخل���رائ���ط  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ال����ف����وت����وغ����راف����ي����ة وال���و����ص���ائ���ط 
املتعددة التي ل ي�صتطيع الباحث 
العثور عليها اإل يف مقر الأر�صيف 

الوطني.
اإعجابهم بالقاعة  واأبدى الطلبة 
التي توؤدي دورها اأ�صوة بالقاعات 
الأر�صيفات  اأك������رث  يف  امل���م���اث���ل���ة 
ت�صتقبل  اإذ  ت���ق���دم���ا  ال���ع���امل���ي���ة 

وب���ني ال����رتاث واحل���داث���ة ف�صا 
والأر�صفة  التوثيق  يف  عمله  ع��ن 
التاريخية  امل���واد  جمع  يف  ودوره 
النفي�صة املتعلقة يف دولة الإمارات 
اخلليج  م���ن���ط���ق���ة  ويف  خ���ا����ص���ة 
وترجمتها  وتوثيقها  ع��ام  ب�صكل 
التاريخية  ال��ب��ح��وث  اإع�����داد  ويف 
اإىل  اإ�صافة  ون�صرها  املتخ�ص�صة 
الندوات واملوؤمترات املحلية  عقد 
والإقليمية والدولية وم�صاركاته 
فيها وجهوده يف تنظيم املعار�س 
عرب  وم�صاركته  بالدولة  املتعلقة 
التن�صئة  يف  التعليمية  ب��راجم��ه 

الوطنية للطلبة.
وق��ام وف��دا اجلامعتني بجولة يف 
الأر���ص��ي��ف ال��وط��ن��ي ح��ي��ث تعرفا 
على مهام قاعة اإ�صعاد املتعاملني 
ا�صتقبال  يف  ت���ت���ل���خ�������س  ال����ت����ي 
الباحثني وحيث مت تزويدها مبا 

ل����ق����ادة دول������ة الإم����������ارات واأب������رز 
احلديث  ال��ع�����ص��ر  يف  رج���الت���ه���ا 
وحت����ك����ي �����ص����رية ق����ي����ام الحت������اد 
للوزراء  جم��ل�����س  اأول  وت�����ص��ك��ي��ل 

واختيار علم الحتاد.
وا���ص��ت��م��ل ب��رن��ام��ج ال���زي���ارة على 
الإم�����ارات حيث  ج��ول��ة يف مكتبة 
اط���ل���ع ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ت���ني على 
املراجع  م���ن  حم��ت��وي��ات��ه��ا  اأب������رز 
والإلكرتونية  الورقية  وامل�صادر 
والر�صائل  وال����دوري����ات  وال��ك��ت��ب 
وعلى  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  اجل���ام���ع���ي���ة 
اأ�صاليب ال�صتفادة من مقتنياتها 
وتابعوا يف قاعة ال�صيخ حممد بن 
زاي���د ل��ل��واق��ع الف��رتا���ص��ي فيلما 
وثائقيا ثاثي الأبعاد عن ما�صي 
وعن  وحا�صرها  الإم����ارات  دول���ة 
الأر�صيف الوطني ودوره يف حفظ 

ذاكرة الوطن.

فقدان جواز �سفرت
����ص���ه���اب   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ال���دي���ن ���ص��وب��ي��ان ك���اراك���ات 
الهند   ، حم���م���د  ك���ون���ه���ي 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
يجده  من   )7880814(
عليه الت�صال بتليفون رقم 
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العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

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

ابيا و�صركاه ذ.م.م - فرع ابوظبي 1
رخ�صة رقم:CN 2002210 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه 

املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإعــــــــــالن
اإل  ال�ص�����ادة/اآر  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جي ريتيل ذ.م.م - فرع ابوظبي 4 )كلويه(
رخ�صة رقم:CN 1375367 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه 

املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

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

ابيا و�صركاه ذ.م.م - فرع العني
رخ�صة رقم:CN 1395283 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه 

املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

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

ابيا و�صركاء ذ.م.م - فرع ابوظبي 6
رخ�صة رقم:CN 1760124 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه 

املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة قي�س الدين 

لتجارة مواد البناء ذ.م.م وفروعها
رخ�صة رقم:CN 1030404 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة كهربه علي هادي العامري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف كرامه البخيت علي حطاب العامري

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

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

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ البندر لل�صفر وال�صياحة

رخ�صة رقم:CN 2241254  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبدالنظر ادكم حممد مالم عبداهلل %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد ر�صتم دو�صت البلو�صي من مالك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد ر�صتم دو�صت البلو�صي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 3.50*0.80

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
 تعديل ا�صم جتاري من/البندر لل�صفر وال�صياحة   

AL BANDAR TRAVEL & TOURISM
اىل/ البندر لل�صفر وال�صياحة ذ.م.م 

AL BANDAR TRAVEL & TOURISM LLC
تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �صارع املطار القدمي بناية م�صوي ياعد بيات امل�صوي القبي�صي 

اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي غرب 9 ق C83 ط G  متجر6 49589 49589 جمعة خادم را�صد
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خال 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ اكام للمقاولت العامة

رخ�صة رقم:CN 1194966  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�صاحة 1.4*0.30 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 

 تعديل ا�صم جتاري من/اكام للمقاولت العامة   

AKAM GENERAL CONTRACTING

اىل/ اكام للمقاولت العامة - ملالكها عبدالعزيز هادي املن�صوري 

�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 

 AKAM GENERAL CONTRACTING OWNED BY ABDULAZIZ

HADI ALMANSOORI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خال 

اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإعــــــــــالن
خلدمات  �صميل  اك�صلنت  ال�ص�����ادة/  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التنظيف رخ�صة رقم:CN 2188607  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�صاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جتاري من/اك�صلنت �صميل خلدمات التنظيف   
EXCELLENT SMILE CLEANING SERVICES

اىل/ اك�صلنت �صميل خلدمات التنظيف وال�صيانة العامة 
EXCELLENT SMILE CLEANING SERVICE AND GENERAL MAINTENANCE

 تعديل ن�صاط/ا�صافة �صيانة املباين )4329901(
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإعــــــــــالن
للمقاولت  ال�ص�����ادة/هاربور  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 2247873 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة نايجل بادن وين�صتون هوملي�س %24
تعديل ن�صبة ال�صركاء/هايدون ميكانيكال اند اليكرتيكال ليمتد
HAYDON MECHANICAL AND ELECTRICAL LIMITED من 49% اىل %25

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

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

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإعــــــــــالن
الدين  ال�ص�����ادة/قي�س  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت وادارة العقارات ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1913609 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة كهربه علي هادي العامري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف كرامه البخيت علي حطاب العامري

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

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

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإعــــــــــالن
النور  ق�صر  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة مواد الديكور ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1119843 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة كهربه علي هادي العامري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف كرامه البخيت علي حطاب العامري

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

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

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/قي�س الدين لعمال 

ال�صباغ واجلب�س ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1162204 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة كهربه علي هادي العامري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف كرامه البخيت علي حطاب العامري

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

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

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإعــــــــــالن
لتجارة  فاور  ال�ص�����ادة/بلو  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صمنت واجلب�س ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1099119 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة كهربه علي هادي العامري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف كرامه البخيت علي حطاب العامري

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

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

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

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

الدويل للر�صاقة والتجميل لل�صيدات
رخ�صة رقم:CN 1085065 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه 

املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإعــــــــــالن
لل�صفريات  ال�ص�����ادة/اوكي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م منفذ 1 ذ.م.م 

رخ�صة رقم:CN 2242238  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*5.25

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 

هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 

العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم:CN 2020566 بال�صم التجاري �صالون هابي 
�صتايل لل�صيدات ، بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة 

الو�صع كما كان عليه �صابقا.
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خال  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املذكورة. 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
عامل  جنيد  التجاري  بال�صم   CN رقم:1018974 
الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  ماركت  �صوبر 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خال  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املذكورة. 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

كالكون لتجارة اجهزة القيا�ض والتحكم- ذ م م
يعلن مكتب/ جا�صكا -حما�صبون قانونيون- انه مبوجب قرار 
العدل   الكاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية 

بالرقم 1703009201 بتاريخ 2017/07/02 بحل وت�صفية 
كالكون لتجارة اجهزة القيا�س والتحكم - ذ م م

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
  026434603 فاك�س    026434602 رقم  هاتف   املعني  امل�صفى 
املن�صوري  را�صد  حممد  ورثة  بناية  ابوظبي   26389 �س.ب  
واإح�صار   )02( رقم  مكتب  )امليزان(  الطابق  املرور  ب�صارع 
اأق�صاها 45 يوما من  الثبوتيه، وذلك خال مدة  امل�صتندات 

تاريخ هذا العان

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/خياط �صباب الظاهر 

CN 1129697:للرجال وفروعه  رخ�صة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صعود حمد م�صبح علي الرا�صدي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حمد م�صبح علي �صاعن الرا�صدي

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

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

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإعــــــــــالن
لتاجري  ال�ص�����ادة/املرجان  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ال�صيارات  رخ�صة رقم:CN 1710072 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة يا�صر احمد ح�صان علي ثابت %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف زينب يحيى �صعد ال�صلطان

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
تنفيذا لتوجيهات �سعود القا�سمي .. ترقية  161  

منت�سبا يف �سرطة راأ�ض اخليمة
•• راأ�ص اخليمة-وام:

ع�صو  القا�صمي  �صقر  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة .. اأ�صدر اللواء علي عبد اهلل بن علوان 
161 من ال�صباط  راأ���س اخليمة ق��رارا برتقية  النعيمي قائد عام �صرطة 
و�صباط ال�صف والأفراد العاملني يف �صرطة الإمارة على الكادر املحلي اإىل 

الرتب التي تلي رتبهم احلالية.
و�صمل القرار ترقية 31 �صابطا و 130 من �صباط ال�صف والأفراد.

وتوجه اللواء النعيمي بخال�س ال�صكر والتقدير اإىل �صاحب ال�صمو حاكم 
راأ�س اخليمة على ثقته الغالية وتوجيهاته الكرمية ودعمه الكبري لأبنائه 
من منت�صبي ال�صرطة. مقدما التهاين والتربيكات اإىل جميع الذين �صملهم 
قرار الرتقية . واأكد اأن هذه الرتقيات جاءت عن ا�صتحقاق تقديرا للجهود 

التي بذلها منت�صبي ال�صرطة طيلة مدة خدمتهم يف �صرطة راأ�س اخليمة.
لفتا اإىل اأن هذه املكرمة تاأتي يف اإطار التحفيز الداعم لراأ�س املال الب�صري 
ودافع لبذل املزيد من اجلهد والعطاء لأجل خدمة الوطن واملحافظة على 

اأمنه وا�صتقراره.

غرفة ال�سارقة ت�ستكمل ا�ستعداداتها لإطالق مهرجان الذيد للرطب
•• ال�صارقة-وام:

ت�صتعد غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة لإطاق مهرجان الذيد للرطب 
الذي تنظمه يف نادي الذيد الثقايف الريا�صي خال الفرتة من 20 
حتى 22 يوليو اجلاري . وقال حممد م�صبح الطنيجي مدير فرع 
غرفة ال�صارقة يف مدينة الذيد من�صق عام املهرجان ان ال�صتعدادات 
املهرجان  ه��ذا  لي�صبح  الثانية  دورت���ه  امل��ه��رج��ان يف  ج��اري��ة لط��اق 
ال�صنوي واحدا من ابرز الفعاليات التي تنظمها الغرفة �صمن برامج 
فعاليات اقت�صادية يف مدن المارة ومن�صة ملاك النخيل واملهتمني 
يف  واخل��ربات  الآراء  لتبادل  ومنربا  عليها  القائمة  وال�صناعات  بها 

�صبيل رفع كفاءة النتاج وتعظيم العائد ال�صتثماري للنخيل .
ال��ذي عقد م��وؤخ��را يف مدينة  واأو���ص��ح الطنيجي - خ��ال الجتماع 

يف  اخت�صا�صاتها  وحت��دي��د  املهرجان  جل��ان  ت�صكيل  مت  ان��ه   - ال��ذي��د 
و�صيتم  الكرام  وال���زوار  امل�صاركني  ا�صتقبال  اإج���راءات  ت�صهيل  �صبيل 
النتهاء من جتهيز قاعة الحتفال لتواكب الزيادة يف عدد امل�صاركني 
والزوار املتوقع حيث �صي�صمل املهرجان يف دورته الثانية العديد من 
الفعاليات ومن اأهمها مزاينة الرطب واكرب عذج وم�صابقة الليمون 
وم�صابقة �صلة فواكه والتي خ�ص�صت للن�صاء فقط اىل جانب العديد 

من الفعاليات الرتاثية و�صوق املهرجان وامل�صرح .
بها يف  املكلفة  �صتعمل جاهدة لإجن��اح العمال  العمل  ان فرق  واأك��د 
وقتها ل�صمان اخراج املهرجان بال�صكل الذي يعزز من جهود الغرفة 
احلثية يف تن�صيط احلركة القت�صادية بالإمارة با�صتحداث فعاليات 
مبتكرة وحمفزة ملجتمع العمال وتوؤكد حر�س جمل�س الدارة على 

الهتمام بكافة مناطق المارة .

طرق دبي تطور برنامج »�سالمة الطفل« ملواءمة تعديالت »الداخلية« يف القانون املروري
•• دبي- وام:

واملوا�صات  ال��ط��رق  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
يف دب������ي ع����ن ت���ط���وي���ر ال���ربن���ام���ج 
املُوجه  الطفل«  »�صامة  التوعوي 
وذلك  والأط����ف����ال؛  الأم����ه����ات  اإىل 
وزارة  اأقرتها  التي  التعديات  بعد 
التنفيذية  الائحة  على  الداخلية 
ب�����ص��اأن ق��واع��د واإج������راءات ال�صبط 
ال�صائق  اإل���زام  بينها  وم��ن  امل���روري 
بو�صع الطفل الذي يقل عمره عن 
4 �صنوات يف املقعد املخ�ص�س له يف 

املركبة.
واأو�صحت املهند�صة ميثاء بن عدي 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ص�����ص��ة امل���رور 
اأه��م��ي��ة هذه  ال��ه��ي��ئ��ة  وال���ط���رق يف 
يتعلق  م���ا  ال��ت��ع��دي��ات خ�����ص��و���ص��اً 
بو�صع  ال�����ص��ائ��ق��ني  ب����اإل����زام  م��ن��ه��ا 
ال��ط��ف��ل ال�����ذي ي��ق��ل ع���م���ره ع���ن 4 
يف  ل��ه  املخ�ص�س  املقعد  يف  ���ص��ن��وات 

واملوا�صات،  الطرق  لهيئة  التابعة 
م���وؤك���دة اأن����ه ���ص��ي��ت��م اإج�����راء حتليل 
وجهة  ل���ف���ه���م  ل���ل���ب���ي���ان���ات  ����ص���ام���ل 
و�صائل  با�صتخدام  ال��وال��دي��ن  نظر 
مل��ع��رف��ة م�صتوى  الأط���ف���ال  ح��م��اي��ة 
لو�صائل  ال�صحيح  بالتثبيت  الوعي 
الو�صيلة  اختيار  وعملية  احلماية 
اأطفالهم  حلماية  والآمنة  املنا�صبة 
واأ�صباب عدم ا�صتخدام بع�س اأولياء 
اإىل  وا�صتناداً  الطفل،  الأم��ور ملقعد 
البحثي  امل�����ص��روع  ���ص��ي��اأت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج 
ا�صتخدام  لزيادة  وتو�صيات  بتقييم 
و�صائل حماية الطفل يف دبي بهدف 
يف  الأطفال  �صامة  م�صتوى  زي��ادة 
موؤ�ص�صة  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت  ال�صيارة. 
امل���������رور وال�����ط�����رق ع����ق����دت ور����ص���ة 
نفذوا  الذين  للمتطوعني  تدريب 
ال�صتبيان حا�صر فيها الربوفي�صور 
برايان فيلد من مركز الأبحاث يف 
ت�صرف  التي  ال�صرتالية  اجلامعة 

اجلديدة بعدما اأ�صبح وجود مقعد 
الطفل يف املركبة اأمراً اإلزامياً حيث 
ُيغّرم املخالف للقانون 400 درهم 

مع 4 نقاط �صوداء.
موؤ�ص�صة  بني  التعاون  اإىل  واأ���ص��ارت 
امل����رور وال��ط��رق م��ع م��رك��ز اأبحاث 
مونا�س  جلامعة  ال��ت��اب��ع  احل����وادث 

املركبة ليتم تطبيقه خال الفرتة 
توفري  على  حر�صاً  وذل��ك  املقبلة؛ 
املطلوبتني  وال�����ص��ام��ة  احل��م��اي��ة 
اأن التطبيق  اإىل  لاأطفال، م�صرية 
ي�صمل اأي�صا ال�صماح لاأطفال دون 
طولهم  يقل  مّمن  اأو  العا�صرة  �صن 
املقعد  يف  باجللو�س  �صم   145 عن 

الأمامي للمركبة.
واأكدت اأن الهيئة تواكب التعديات 
بتطوير برنامج “�صامة الطفل” 
العام  ال��ذي يتم تنفيذه على م��دار 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع ه��ي��ئ��ة ال�����ص��ح��ة يف 
الأطفال  �صريحة  م�صتهدفا  دب���ي 
واملراكز  امل�صت�صفيات  يف  والأم��ه��ات 
ال�����ص��ح��ي��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة ب����الإج����راءات 
خا�صة  الطفل،  ل�صامة  الأ�صا�صية 
وكيفية  ال���ط���ف���ل  م���ق���ع���د  اأه���م���ي���ة 
امل��رك��ب��ة واأن  اخ��ت��ي��اره وت��ث��ب��ي��ت��ه يف 
الربنامج �صريكز يف املرحلة املقبلة 
بالتعديات  الأف�����راد  ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى 

الذي  ال�صرتالية   MUARC
يعد واحداً من اأ�صمل مراكز اأبحاث 
الوقاية من احلوادث والإ�صابات يف 
العلمي  بالتفوق  املدعومة  ال��ع��امل 
والأك����ادمي����ي ح��ي��ث مت ال��ع��م��ل مع 
املركز على جمع بيانات نحو 800 
اإمارة  اأولياء الأمور يف  �صخ�س من 
دب����ي ل��ق��ي��ا���س م����دى وع��ي��ه��م حول 
ا���ص��ت��خ��دام و���ص��ائ��ل حماية  اأه��م��ي��ة 
مّمن  ل��اأط��ف��ال  املركبة  يف  الطفل 

هم دون 10 �صنوات.
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  واأ�صافت 
املرور والطرق اأن بيانات ال�صتبيان 
جرى جمعها من اأولياء الأمور من 
دبي  يف  ومتفرقة  خمتلفة  اأم��اك��ن 
م��ث��ل ال��رب���ص��اء م���ول ودب���ي مارينا 
وعيادات  لطيفة  وم�صت�صفى  م��ول 
التابعة  ال�صحية  واملراكز  احلوامل 
بالإ�صافة  دب���ي،  يف  ال�صحة  لهيئة 
املتعاملني  اإ�����ص����ع����اد  م����راك����ز  اإىل 

يف  ارت��ف��ع  ق��د  الطفل”  “�صامة 
اإىل   2016 امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة 
توؤهلهن  ح��ي��ث   3000 م��ن  اأك���رث 
ه�����ذه ال��ع�����ص��وي��ة ل��ل��ح�����ص��ول على 
الفوز  م��ن��ه��ا  م���ت���ع���ددة  ام����ت����ي����ازات 
املركبة  يف  للطفل  جم��اين  مبقعد 
ال��ت��ع��اون م���ع �صركات  ف�����ص��ًا ع���ن 

كيفية  فيها  ���ص��رح  ال�صتبيان  على 
مع  ال�صخ�صية  امل��ق��اب��ات  اإج�����راء 
التمييز  واأهمية  امل�صتهدفة  الفئات 
بني املقيمني �صمن املجتمع املحلي 

والزائرين لاإمارة ملدة ق�صرية.
جتدر الإ�صارة اإىل اأن عدد الأمهات 
برنامج  يف  ك���اأع�������ص���اء  امل�����ص��ج��ات 

القطاع اخلا�س ل�صتحداث وابتكار 
اجلديد من احلمات واملطبوعات 
الآباء  لتوعية  امل��وج��ه��ة  ال��ت��وع��وي��ة 
ال�صائقني  وجم���ت���م���ع  والأم�����ه�����ات 
ب��اأه��م��ي��ة الن��ت��ب��اه حلماية  دب���ي  يف 
الأط�����ف�����ال وجت��ن��ي��ب��ه��م احل������وادث 

املرورية.

مرور راأ�ض اخليمة يكرم املتميزين 

اأبوظبي تنظم ملتقى تعريفيا لأولياء اأمور منت�سبي »اأبطال �سرطة الغد

•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

ال��زع��اب��ي م��دي��ر ف��رع املباحث  ال��رائ��د ح�صن حمد  ك���ّرم 
العامة  ب�����الإدارة  وال���دوري���ات  امل����رور  ب�����اإدارة  والتعقيب 
للعمليات املركزية ب�صرطة راأ�س اخليمة عدداً من اأفراد 
نظري  وال���دوري���ات  امل����رور  ق�صم  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  الف�صيلة 

خال  واج��ب��ه��م  اأداء  يف  وتفانيهم  ال��وظ��ي��ف��ي  مت��ي��زه��م 
الربع الثاين لعام 2017م .

 واأكد الزعابي اأن التكرمي نهج ت�صري عليه �صرطة راأ�س 
الرامية  الداخلية  وزارة  ا�صرتاتيجية  اإط��ار  يف  اخليمة 
دافعاً  ليكونوا  العاملني  وحتفيز  وت�صجيع  التميز  اإىل 

لاآخرين لارتقاء باأدائهم اإىل م�صاف التميز .

نائب قائد �سرطة راأ�ض اخليمة يتفقد طريق المارات العابر 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

�صرطة  عام  قائد  نائب  العميد عبداهلل خمي�س احلديدي  تفقد 
نائب مدير  النقبي  ال�صم  اأحمد  العقيد  ، يرافقه  راأ���س اخليمة 

اإدارة املرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات املركزية براأ�س 
اجلديد  العابر  الإم����ارات  طريق   ، ال�صباط  م��ن  وع��دد  اخليمة 
و���ص��ب��ل ال�����ص��ام��ة امل���روري���ة عليه ب��ه��دف ت��وف��ري ح��رك��ة مرورية 
املذكور  الطريق  اأهمية  على  احل��دي��دي  واأك���د   . واآم��ن��ة  مبا�صرة 

الذي يخدم املنطقة احليوية وي�صاهم يف ت�صهيل عملية احلركة 
مع  التن�صيق  على  اخليمة  راأ���س  �صرطة  حتر�س  كما   ، امل��روري��ة 
خمتلف اجلهات املعنية يف توفري و�صائل ال�صامة املرورية على 
الطرق والوقوف على املاحظات التي تتعلق باجلانب املروري .

•• اأبوظبي-وام:

باإدارة  ممثلة  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  نظمت 
م���دار����س ال�����ص��رط��ة امل��ل��ت��ق��ى ال��ت��ع��ري��ف��ي لأول���ي���اء اأم���ور 
يف   « الغد  �صرطة  »اأب��ط��ال  ال�صيفي  الربنامج  منت�صبي 
مدينتي اأبوظبي والعني ، لإتاحة الفر�صة لأولياء اأمور 
الطلبة الطاع على حمتوى الربنامج الذي �صيخ�صع 

له اأبناوؤهم مع انطاقه يف التا�صع من ال�صهر اجلاري.
اإدارة  م��دي��ر  النعيمي،  حممد  مهنا  العقيد  وا�صتقبل 
اأمور  اأولياء  الب�صرية  امل��وارد  ال�صرطة  بقطاع   مدار�س 
القاطنني  مل��ج��م��وع��ة   ، ل��ل��ربن��ام��ج   املنت�صبني  ال��ط��ل��ب��ة 
�صامل  اهلل  عبد  العقيد  بح�صور   ، اأب��وظ��ب��ي  مدينة  يف 

التميمي، امل�صرف على الربنامج يف ابوظبي .
ال��ربن��ام��ج وما  اأه����داف  ���ص��رح مف�صل ع��ن  ت��ق��دمي  ومت 
وفعاليات  واأن�����ص��ط��ة  وت��دري��ب��ات  م��ه��ارات  م��ن  يحتويه 
خمتلفة بهدف اإعداد الطلبة وتاأهيلهم مبا يعود عليهم 
بالنفع والفائدة وتنمية مهاراتهم وغر�س القيم النبيلة 

ف�صًا عن اإثراء خمزونهم املعريف.   
تهد  ال�صرطة  مدار�س  اإدارة  اإن  النعيمي،  العقيد  واأك��د 
اإىل تعزيز  التعريفي لأولياء الأم��ور  امللتقى  من خال 
لإتاحة  املجتمع  واأف���راد  اأبوظبي  �صرطة  بني  التوا�صل 
التدريبية  الفر�صة لهم للتعرف عن كثب على القيمة 
املرجوة من الربنامج ال�صيفي و التي تت�صم بالن�صباط 
والل���ت���زام واجل���دي���ة والع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ن��ف�����س وحتمل 

امل�صوؤولية.
اإك�����ص��اب الطلبة  ي��رك��ز ع��ل��ى  ال���ربن���ام���ج   ، ان  واأو����ص���ح 
م���ه���ارات ج��دي��دة و رف���ع ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة ل��دي��ه��م من 
خ���ال ال��ت��دري��ب ع��ل��ى م��ه��ارة ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال�����ص��اح و 
اإ�صافة اإىل �صقل مواهبهم يف ال�صباحة وركوب   ، امل�صاة 
اخليل، و القيام بزيارات لإدارات �صرطية للتعرف على 
والوقائي  الجتماعي  وال���دور  ال�صرطة   عنا�صر  مهام 
املعامل  زي��ارة  جانب  اإىل  والأمنية  ال�صرطية  لاأجهزة 

الرتاثية وال�صياحية .   
كما ا�صتقبل الرائد را�صد �صليمان الظاهري، مدير فرع 
ال�صوؤون الإداري��ة ب��اإدارة مدار�س ال�صرطة،  بالتزامن  ، 
للربنامج  املنت�صبني  الطلبة  اأمور  اأولياء  جمموعة من 
الفوعة،  منطقة  يف  ال�صرطة  م��دار���س  اإدارة  مبنى  يف 
ال��ق��اط��ن��ني مب��دي��ن��ة ال��ع��ني ، لط��اع��ه��م ع��ل��ى حمتوى 

الربنامج والفعاليات والأن�صطة امل�صاحبة.   
ويف ختام امللتقى ا�صتكمل الطاب املقبولني يف الربنامج 
اإجراءات الت�صجيل و تعبئة ال�صتمارات ، كما مت توزيع 

العهدة وامل�صتلزمات على املنت�صبني.

واأ�صاد عدد من اأولياء اأمور الطاب، بربنامج » اأبطال 
�صرطة الغد« وتوجهوا بال�صكر للقيادة العامة ل�صرطة 
الدورة  ه��ذه  وتنظيم  بالطلبة  اهتمامها  على  اأبوظبي 
ال�صتثمار  اأن  واأك���دوا  فراغهم،  وق��ت  ل�صغل  التدريبية 
الأمثل للوقت هو �صر النجاح، ويعترب من اأقوى الدوافع 
للتطور والزدهار، ويجب على الطاب ا�صتغال اأوقات 
العطات وا�صتثمارها مبا يعود عليهم بالفائدة، واغتنام 
اإن  حيث  امل���دارك،  وتو�صيع  امل��ه��ارات  اكت�صاب  يف  الوقت 
تقدم ال�صعوب وجناحها يعتمد على ا�صتثمار الوقت يف 

حتقيق الإجنازات التي تخدم الوطن .   
وثمن املواطن را�صد حممد الظاهري، ويل اأمر الطالب 
عبد اهلل، هذه املبادرة الطيبة من �صرطة اأبوظبي، لفتا 
الع�صكرية  بالدورات  ال�صيفية  الإج��ازة  ا�صتثمار  اإن  اإىل 
يف  ���ص��واء  مفيد  ه��و  م��ا  وب��ك��ل  والتثقيفية  والتعليمية 
الثقة  ت��ع��زز  امل���ه���ارات،  تنمية  اأو  ال��ت��دري��ب  اأو  ال��درا���ص��ة 
مهاراتهم  وتنمي  امل�صتقبل  جيل  الأب��ن��اء  ل��دى  بالنف�س 
وتو�صع  اأذه��ان��ه��م  وتن�صط  واأج�����ص��اده��م  عقولهم  وتبني 
اأجل  م��ن  ج��دي��دة  عملية  خ��ربات  اكت�صاب  يف  مداركهم 

الرتقاء باملجتمع نحو م�صتقبل مزدهر وم�صرق .   
الطالب  اأم���ر  ويل  �صعيد،  اأح��م��د  �صعيد  امل��واط��ن  واأك���د 
اأبوظبي،  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اه��ت��م��ام  اأن  اأح��م��د، 
ب��ال��ط��اب دل��ي��ل ح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى غ��ر���س ال��ق��ي��م النبيلة 
نفو�صهم،  يف  والنتماء  الوطنية  الهوية  وتعزيز  فيهم، 
امل�صتقبل  ق���ادة  بكونهم  امل��ج��الت  جميع  يف  ومتكينهم 
اأن  اإىل  م�صرياً  الدولة،  ت�صهدها   التي  النه�صة  مل�صرية 
الفراغ  اأوق��ات  اأك��رب من  فيها مت�صع  ال�صيفية  الإج���ازة 

التي يجب اأن ت�صتثمر بال�صكل اجليد.   
واأو�صح املواطن �صعود تركي البلو�صي، ويل اأمر الطالب 
اإىل  الإن�صان  اأن ي�صل  ال�صهولة  لي�س من  اأن��ه   ، �صلطان 
ال�صحيح  بال�صكل  الوقت  تنظيم  مت  اإذا  ولكن  اأه��داف��ه، 

ي�صتطيع الو�صول اإىل مبتغاه.
م�صرياً اإىل اأن على الطاب ا�صتثمار اأوقاتهم يف اكت�صاب 
املزيد من اخلربات مبا يعود عليهم بالنفع يف حياتهم 
الرائدة  الربامج  من  يعد  الربنامج  اإن  وقال  اليومية، 
للطاب التي ت�صقل  �صخ�صياتهم وتزيدهم قوة وثقة 

باأنف�صهم  يف خدمة الوطن .
وثمن املواطن عبد اهلل را�صد القبي�صي، ويل اأمر الطالب 

عبيد، تعليمات القيادة  ال�صرطية.
التدريبية  ال���دورات  يف  الوقت  ا�صتثمار  اأن  اإىل  م�صرياً 
النظام  على  مبنية  ج��دي��دة  خ��ربات  املنت�صبني   يك�صب 
معاين  خالها  يتعلمون  وا�صتغاله،  الوقت  واح���رتام 

عديدة كال�صرب والتحمل والتكيف وغريها .  

وفاة مواطن يف تدهور �سيارة براأ�ض اخليمة
•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

لقي اإماراتي اجلن�صية يبلغ من العمر 20 عاماً م�صرعه متاأثراً بجروحه 
البليغة بعد تعر�س مركبته حلادث تدهور يف منطقة جلفار براأ�س اخليمة 
عام  م��دي��ر  احل��م��ي��دي  �صعيد  ال��دك��ت��ور حممد  العميد  اأو���ص��ح��ه  م��ا  ح�صب 

العمليات املركزية بالقيادة العامة ل�صرطة راأ�س اخليمة.
الطرق  وم�صتخدمي  املركبات  قائدي  اتباع  اأهمية  على  احلميدي  و�صدد 
احلوادث  من  اجلميع  �صامة  ت�صمن  التي  املرورية  والتعليمات  للقواعد 
بالقيادة  اإياهم  ، مطالباً  والوفيات  الإ�صابات  وقوع  والوقاية من  املرورية 
اأن حتقق ال�صامة املرورية  الآمنة عرب اتباعهم لاأوامر التي من �صاأنها 
وعدم الن�صغال بغري الطريق والقيادة بال�صرعات املحددة والتحلي بال�صرب 
، وعدم القيادة بتهور وطي�س ناقًا تعازيه احلارة لأ�صرة الفقيد داعياً املوىل 

عز وجل اأن يلهمهم ال�صرب وال�صلوان ، ومتمنياً للجميع ال�صامة.
 وتف�صيًا ي�صري املقدم اإبراهيم حممد مطر رئي�س مركز �صرطة الرم�س 
اإىل ورود باغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند ال�صاعة  11:20 م�صاء 
ال�صرطة  الفور حتركت دوري��ات  ، وعلى  اأم�س يفيد بوقوع ح��ادث م��روري 
و�صيارات الإ�صعاف والإنقاذ ملكان الباغ ، حيث ات�صح اأن �صبب احلادث هو 
اإىل  التدهور واأ�صفر احلادث عن وفاة مواطن ، ومت حتويل ملف احلادث 

اجلهات املخت�صة ل�صتكمال الإجراءات القانونية الازمة . 

»دبي املالحية« تطلق حملة توعية �ساملة مبعايري ال�سالمة البحرية
•• دبي-وام:

اأطلقت »�صلطة مدينة دبي املاحية« 
بتنظيم  املعنية  احلكومية  اجلهة   -
اجلوانب  خمتلف  واإدارة  وت��ط��وي��ر 
املتعلقة بالقطاع البحري يف دبي - 
ن�صر  اإىل  تهدف  جمتمعيًة  م��ب��ادرًة 
البحرية  ال�صامة  مبعايري  الوعي 
والتعريف باأف�صل املمار�صات الآمنة 
الو�صائل  ا���ص��ت��خ��دام  ع��ن��د  امل��ت��ب��ع��ة 

البحرية والدراجات املائية.
وتتوىل اإدارة الت�صجيل والرتخي�س 
متابعة  لل�صلطة  التابعة  ال��ت��ج��اري 
توعية  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  احل��م��ل��ة 
الو�صائل  م����اك  م���ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
ال�صامة  ب������اإج������راءات  ال���ب���ح���ري���ة 
ال���ب���ح���ري���ة م���ث���ل ارت���������داء ����ص���رتات 
النجاة وكيفية التعامل مع احلالت 

الطارئة وغريها.
التنفيذي  امل��دي��ر  علي  ع��ام��ر  وق���ال 

املاحية«  دب����ي  م��دي��ن��ة  »���ص��ل��ط��ة  ل���� 
ال�صلطة  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  ال����دور  اإن 
العام  ال��وع��ي  تعزيز  ح��ول  يتمحور 
ب��ال�����ص��ام��ة ال���ب���ح���ري���ة م����ن خال 
وامل�صاركة  التوعية  حمات  اإط��اق 
بالقطاع  املتخ�ص�صة  الفعاليات  يف 
والتن�صيق  التعاون  وتعزيز  البحري 
مع خمتلف اجلهات املعنية بالقطاع 
التزام  ..موؤكدا  الإم��ارة  البحري يف 
وا�صع  نطاق  على  بالعمل  ال�صلطة 
م����ن اأج�������ل ال���ت���ع���ري���ف ب�����اإج�����راءات 
ال�����ص��ام��ة واأه��م��ه��ا ارت�����داء �صرتات 
النجاة واخلوذ الواقية وعدم اإهمال 
الإر�صادية  والعامات  التحذيرات 

املوجودة يف عر�س البحر.
وتندرج هذه املبادرة يف اإطار اجلهود 
احلثيثة التي تبذلها ال�صلطة لن�صر 
ال��وع��ي ب��ني ك��اف��ة اأو���ص��اط املجتمع 
ال�صامة  معدات  ا�صتخدام  باأهمية 
ف�����ص��ًا ع��ن ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �صرورة 
والقوانني  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  الل����ت����زام 

والإمل�������ام ب��ق��واع��د امل����ن����اورة وامل�����رور 
ممار�صة  ومناطق  الإن���زال  واأم��اك��ن 
الن�صاط البحري واتخاذ الجراءات 
تفادي  ت�����ص��م��ن  ال����ت����ي  ال���وق���ائ���ي���ة 

احلوادث املحتملة.
وقال علي الدبو�س املدير التنفيذي 
دبي  م��دي��ن��ة  »���ص��ل��ط��ة  يف  للعمليات 
الأخ������رية  امل�����ب�����ادرة  اإن  امل����اح����ي����ة« 

ال�صرتاتيجية  اأه��داف  مع  تتما�صى 
امل����ق����ّوم����ات  ت���ع���زي���ز  ال���ب���ح���ري���ة يف 
دبي  يف  البحري  للقطاع  التناف�صية 
للم�صاعي  ق��وي��ة  دف��ع��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
بني  التكامل  حتقيق  اإىل  ال��رام��ي��ة 
جوانب ال�صامة البحرية واملاحة 
على  الت�صغيلية  وال��ك��ف��اءة  الآم���ن���ة 

امتداد �صواحل اإمارة دبي .

وزير العدل يبحث مع نظريه 
الكازاخ�ستاين تعزيز وتطوير عالقات 

التعاون الق�سائي والقانوين 
•• اأبوظبي-وام:

�صعيد  بن  �صلطان  معايل  ا�صتقبل 
العدل  وزي�����ر  ال���ظ���اه���ري  ال���ب���ادي 
مبكتبه بالوزارة يف اأبوظبي �صباح 
ام�س معايل مارات بيكيتايف وزير 
كازاخ�صتان  ب��ج��م��ه��وري��ة  ال���ع���دل 

والوفد املرافق ملعاليه.
دعم  �صبل  بحث  ال��ل��ق��اء  خ��ال  مت 
وتعزيز عاقات التعاون الق�صائي 
وال���ق���ان���وين ب���ني دول�����ة الإم������ارات 
وجمهورية  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
برامج  وا���ص��ت��ع��را���س  ك��ازاخ�����ص��ت��ان 
التعاون وتبادل الوفود واخلربات.

البادي  واأكد معايل �صلطان �صعيد 
العدل  وزارة  حر�س  اللقاء  خ��ال 
وم�صروعات  ب���رام���ج  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
اآف������اق  اإىل  امل���������ص����رتك  ال����ت����ع����اون 
ك��ازاخ�����ص��ت��ان يف �صوء  اأرح�����ب م���ع 
ب��ني البلدين  امل��وق��ع��ة  الت��ف��اق��ي��ات 
القانونية  امل�����ص��اع��دة  جم����الت  يف 
وت�صليم املجرمني وغريها، وتبادل 
وامل�صروعات  وال���ربام���ج  اخل����ربات 
التطويرية التي ت�صتهدف الرتقاء 
بالعدل كمنظومة خدمات ق�صائية 
عمل  واأن��ظ��م��ة  متميزة  وق��ان��ون��ي��ة 

متكاملة.
الوفد  م��ع  معاليه  ا�صتعر�س  كما 
العدل  وزارة  ا�صرتاتيجية  ال��زائ��ر 
وال���ت���ي ت��ه��دف اإيل حت��ق��ي��ق روؤي���ة 
وا�����ص����ع����اد   ،2021 الإم���������������ارات 
وحتقيق  وامل���وظ���ف���ني،  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
ال����ع����دال����ة وت���ق���دمي  ال������ري������ادة يف 
والقانونية،  الق�صائية  اخل��دم��ات 
خطتها  يف  ال��ع��دل  وزارة  ور���ص��ال��ة 
والتي  اجل���دي���دة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ق�صائي  ن���ظ���ام  ل���ت���وف���ري  ت���ه���دف 
ع���ادل م��ن خ���ال ت��ق��دمي خدمات 
وقانونية  وع���دل���ي���ة  ق�������ص���ائ���ي���ة، 
رائدة  ت�صريعات  وتطوير  مبتكرة، 
وحماية  ال��ق��ان��ون  ���ص��ي��ادة  ت�صمن 

احلقوق واحلريات.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ مطعم الخوان

رخ�صة رقم:CN 1105437  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�صاحة 1*3 اىل 1*3

 تعديل ا�صم جتاري من/مطعم الخوان   
BROTHERS RESTAURANT

اىل/ مطعم هتابك 
HATABAK RESTAURANT

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

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

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ ع�صائر ال�صام

 رخ�صة رقم:CN 2276328  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�صاحة 1*2.35 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جتاري من/ع�صائر ال�صام   
AL SHAM JUICES

اىل/ �صالون �صيزر هاو�س للرجال
SCISSORS HOUSE GENTS SALOON

ثانية  فئة  للرجال  واحلاقة  ال�صعر  وت�صفيف  ق�س  ن�صاط/ا�صافة  تعديل   
)9602101.2(

تعديل ن�صاط/حذف بيع الع�صائر الطازجة )5630003(
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ �صند�س وا�صتربق خلياطة املاب�س الن�صائية ذ.م.م 

رخ�صة رقم:CN 1006511  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/زكيه الغرباوي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ زكيه الغرباوي من 49% اىل %100
تعديل وكيل خدمات/ا�صافة حممود �صالح را�صد �صعيد اجلنيبي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �صعيد خمي�س �صم�صموم الكعبي
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية
 تعديل ا�صم جتاري من/�صند�س وا�صتربق خلياطة املاب�س الن�صائية ذ.م.م   

SAUNDS ISTABRAQ LAIDIES TAILORING LLC
اىل/ مطعم وحلويات دار الطاجني 

DAR AL TAGINE RESTAURANT AND SWEETS
تعديل عنوان/من العني العني �صناعية هيلي بناية �صعيد عاي�س حممد حنيف الحبابي اىل 

العني هيلي �صناعية هيلي �صهيل علي نا�صر
تعديل ن�صاط/ا�صافة مطعم )5610001(

تعديل ن�صاط/ا�صافة حت�صري احللوى واحللويات ال�صعبية )5621007(
تعديل ن�صاط/حذف تف�صيل وخياطة املاب�س الن�صائية )1410907(

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

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

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ عمارون للمقاولت والنقليات العامة

رخ�صة رقم:CN 1169266  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عطا عبدالكرمي احلجازي %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد عبيد را�صد عبيد احل�صاين %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبيد را�صد عبيد احل�صاين

تعديل راأ�س املال/من 0 اىل 150000
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
 تعديل ا�صم جتاري من/عمارون للمقاولت والنقليات العامة

AMAARON GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING
اىل/ عمارون للمقاولت العامة ذ.م.م 

AMAARON GENERAL CONTRACTING LLC
تعديل ن�صاط/حذف نقل املواد العامة بال�صاحنات اخلفيفة )4923010(

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

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

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

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

CN 2103347:لاأقم�صة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه 

املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الغروب 
CN 1046892:خلياطة املاب�س املغربية رخ�صة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه 

املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإعــــــــــالن
كونكريت  ال�ص�����ادة/باور  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1444752:للنقليات واملقاولت العامة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة م�صيعد �صامل حميد بالعبد املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حميد �صامل حميد بالعبد املن�صوري

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

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

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإعــــــــــالن
الغربية  ال�ص�����ادة/فار�س  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1772813:للهواتف املتحركة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد علي حممد حمرور املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ذياب حممد ذياب املن�صوري

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

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

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: 
�صركة كيو�صك اي تي �صي�صتم تريدجن

NT.Payments: طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية 

املودعة بالرقم :271714     بتاريخ : 2017/4/18
با�ص������م :�صركة كيو�صك اي تي �صي�صتم تريدجن

و  ال��دور 17 - مكتب 1703   - الكرتا والنجدة �صرق 11 - قطعة 87  وعنوانه:ابوظبي - تقاطع 
1704 - هاتف:024459019 - فاك�س:024459029 - �صندوق الربيد:109924

امييل infoabudhabi@ntpayments.com ابوظبي
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42 خدمات تقنية املعلومات.

و�صف العامة:عباره عن �صكل بي�صاوي على �صكل حدوة فر�س يقفل من الطرف الخر بعامه 
على �صكل رقم اثنني مفتوحة قليا وبجانبها �صكل ي�صبه قو�س قزح. 

ال�ص��رتاطات :.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  يوليو 2017 العدد 12063

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: 
 �صركة بون كنيل �صيمون�س انتيليكتيال بروبريتي

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :96259     
با�ص������م :جريجوري دلهايي

وعنوانه:مدينة دبي لاعام - �س.ب:502385 دبي
بتاريخ:2008/11/13 وامل�صجلة حتت الرقم:91862  

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اخرى اعتبارا من 
تاريخ انتهاء احلماية يف:2017/6/19 وحتى تاريخ:2027/6/19 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  يوليو 2017 العدد 12063

تعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / بيت احلكمة لا�صت�صارات
V-FLASH:لت�صجيل العامة التالية

بتاريخ 2016/10/17 م املودعة حتت رقم:261418     
 بيانات الأولوية:FR 16/ 4266916   2016/4/22 م

با�صم:�صانيل ا�س.ايه.ا�س .
 جن�صية ال�صركة:فرن�صا 

وعنوانه  135 ، افنيو �صارل ديغول ، 92200 ، نيويل ، �صيور ، �صاين ، فرن�صا.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

�صابون لا�صتعمال ال�صخ�صي ، عطور ، زيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، م�صتح�صرات جتميلة للعناية 
بالب�صرة ، كرميات جتميلية ، كرميات لتبيي�س الب�صرة ، كرميات للتجاعيد ، اقنعة جتميلية ، احمر ال�صفاه 
، م�صكرة ، ظل للعيون ، م�صتح�صرات ازالة امليكاج ، حليب تنظيف لغايات الزينة ، مزيات الروائح الكريهة 
للج�صم )عطور( ، غ�صولت )لو�صن( لا�صتعمال التجميلي ، م�صتح�صرات جتميلية لحوا�س ال�صتحمام ، 

مزيات ال�صعر ، غ�صولت )لو�صن( لل�صعر ، �صامبو.
 الواقعة بالفئة :3 

و�صف العامة : العبارة V-FLASH بالحرف الاتينية .
 ال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اليه ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  يوليو 2017 العدد 12063

يعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
الرواد الدولية للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:
املودعة حتت رقم  267599            بتاريخ : 02 / 02 / 2017

تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م
با�ص��م: : ميانو للهواتف ) �س.ذ.م.م (. 

وعنوانه: �س.ب 183930، دبي، الإمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الأجهزة والأدوات العلمية واملاحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�صارة واملراقبة )الإ�صراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ 
ال�صوت اأو ال�صور، حامات بيانات مغناطي�صية، اأقرا�س ت�صجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�صائط الت�صجيل الرقمية؛ اآليات لاأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�صجيل النقد، اآلت 

حا�صبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
الواق�عة بالفئة: 09

و�صف العامة: عبارة عن احلروف الاتينية BYZ كتبت ب�صكل كبري و مميز و اأ�صفلها العبارة الاتينية 
مربعة  خلفية  على  الأجوري  الأحمر  باللون  مميز  ب�صكل  جميعها  كتب   BEGIN YOUR ZEST

ال�صكل باللون الرمادي كما هو مو�صح بال�صكل املرفق .
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  يوليو 2017 العدد 12063

يعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
الرواد الدولية للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم  194104            بتاريخ : 27 / 06 / 2013
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: : معر�س طالب ذ.م.م. 
وعنوانه: �س.ب:13134 دبي، الأم�ارات العربي�ة املتح�دة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املاب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.

الواق�عة بالفئة: 25
ب�صكل  الأ�صود  باللون  الاتينية )GRAND SPEED( مكتوبة  الكلمات  عبارة عن  العامة:  و�صف 

مميز كما هو مو�صح بال�صكل.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  يوليو 2017 العدد 12063

يعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
الرواد الدولية للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم  267765            بتاريخ : 06 / 02 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: : �صيبا ليمتد. 
 400013 مومباي  ب��ريل،  ل��وار  م��رج،  ك���ادام  جانباترو  ب���ارك،  بزن�س  بينين�صيول  ه��او���س،  �صيبا  وع��ن��وان��ه: 

ماهارا�صرتا، الهند .
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

منتجات طبية و�صيدلنية.
الواق�عة بالفئة: 05

و�صف العامة: عبارة عن الكلمة الاتينية Phosome متبوعة باحلرف الاتيني B كتبت ب�صكل مميز 
باللون الأ�صود كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .
 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  يوليو 2017 العدد 12063

يعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
الرواد الدولية للملكية الفكرية

 بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم  194101            بتاريخ : 27 / 06 / 2013
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: : معر�س طالب ذ.م.م. 
وعنوانه: �س.ب:13134 دبي، الأم�ارات العربي�ة املتح�دة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املاب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.

الواق�عة بالفئة: 25
و�صف العامة: العامة عبارة عن ، الكلمة  )STAR ROMANCE(مكتوبة باللون الأ�صود ب�صكل 

مميز كما هو مو�صح بال�صكل.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  يوليو 2017 العدد 12063

تعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / بيت احلكمة لا�صت�صارات
لت�صجيل العامة التالية:وادي الزمان

بتاريخ 2017/2/12 م املودعة حتت رقم:268076     
 بيانات الأولوية:

با�صم:ريت�صمونت هولدينغز ايه جي .
 جن�صية ال�صركة:�صوي�صرا 

وعنوانه:هينرتبري غ�صرتا�صه 22 ، 6312 �صتاينهاو�صن ، �صوي�صرا.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

، حلقات  ، دبابي�س زينة  ، قائد  اق��راط   ، ا�صاور   ، ، خ��وامت  ، م�صابك ربطات عنق  ازرار طرف كم القمي�س 
الكرونومرتات   ، ال�صاعات   ، الدقيقة  الوقت  الوقت وادوات قيا�س  ادوات قيا�س   ، مفاتيح من معادن نفي�صة 
)موقتات دقيقة(  ، �صاعات حائط ، غاف ال�صاعات املعدين ، وجه ال�صاعة املدرج )ل�صناعة �صاعات احلائط 
و�صاعات اليد واجليب( الت ل�صاعات احلائط و�صاعات اليد واجليب ، �صاعات منبهة ، �صيور �صاعات ، �صناديق 

من معادن نفي�صة.
 الواقعة بالفئة :14 

و�صف العامة : عبارة وادي الزمن .
 ال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اليه ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  يوليو 2017 العدد 12063

تعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / بيت احلكمة لا�صت�صارات
لت�صجيل العامة التالية:وادي الزمان

بتاريخ 2017/2/12 م املودعة حتت رقم:268077     
 بيانات الأولوية:

با�صم:ريت�صمونت هولدينغز ايه جي .
 جن�صية ال�صركة:�صوي�صرا 

وعنوانه:هينرتبري غ�صرتا�صه 22 ، 6312 �صتاينهاو�صن ، �صوي�صرا.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الفنية  والع��م��ال  للمجوهرات  بالتجزئة  البيع  لغايات  الت�����ص��ال  و�صائط  على  الب�صائع  عر�س  خ��دم��ات 
وال�صاعات و�صاعات احلائط والحجار الكرمية واملعادن النفي�صة ، خدمات العاقات العامة ، خدمات الدعاية 
والحجار  احلائط  و�صاعات  وال�صاعات  الفنية  والعمال  املجوهرات  فيها  مبا  الرفاهية  ملنتجات  والع��ان 
 ، الرفاهية  منتجات  التنظيمية يف جمال  وال�صت�صارات  العمال  ادارة  ، خدمات  النفي�صة  واملعادن  الكرمية 
الكرمية والعمال  ال�صاعات و�صاعات احلائط واملجوهرات والحجار  التجاري ل�صراء وبيع  الن�صح  خدمات 

الفنية والعمال القابلة للجمع.
 الواقعة بالفئة :35 

و�صف العامة : عبارة وادي الزمن .
 ال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اليه ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  يوليو 2017 العدد 12063

تعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / بيت احلكمة لا�صت�صارات
FENDI ISHINE:لت�صجيل العامة التالية

بتاريخ 2017/2/21 م املودعة حتت رقم:268593     
 بيانات الأولوية:

با�صم:فيندي اديلي ا�س.ار.ال .
 جن�صية ال�صركة:ايطاليا 

 ، روم��ا   00144  ، رق��م:3   ، كونكورديا  دي��ا  ك��وادرات��و   ، اتاليانا  ت�صيفيلتا  دي��ا  وعنوانه:بالتزو 
ايطاليا.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�صاعات.

 الواقعة بالفئة :14 
و�صف العامة : عامة جتارية لفظية كلمة FENDI ISHINE بالحرف الاتينية .

 ال�ص��رتاطات :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اليه ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  يوليو 2017 العدد 12063

تعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / بيت احلكمة لا�صت�صارات
لت�صجيل العامة التالية:

بتاريخ 2017/1/15 م املودعة حتت رقم:266473     
 بيانات الأولوية:

با�صم:ريت�صمونت هولدينغز ايه جي .
 جن�صية ال�صركة:�صوي�صرا 

وعنوانه:هينرتبري غ�صرتا�صه 22 ، 6312 �صتاينهاو�صن ، �صوي�صرا.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الفنية  والع��م��ال  للمجوهرات  بالتجزئة  البيع  لغايات  الت�����ص��ال  و�صائط  على  الب�صائع  عر�س  خ��دم��ات 
وال�صاعات و�صاعات احلائط والحجار الكرمية واملعادن النفي�صة ، خدمات العاقات العامة ، خدمات الدعاية 
والحجار  احلائط  و�صاعات  وال�صاعات  الفنية  والعمال  املجوهرات  فيها  مبا  الرفاهية  ملنتجات  والع��ان 
 ، الرفاهية  منتجات  التنظيمية يف جمال  وال�صت�صارات  العمال  ادارة  ، خدمات  النفي�صة  واملعادن  الكرمية 
الكرمية والعمال  ال�صاعات و�صاعات احلائط واملجوهرات والحجار  التجاري ل�صراء وبيع  الن�صح  خدمات 

الفنية والعمال القابلة للجمع.
 الواقعة بالفئة :35 

و�صف العامة : العبارة               بالحرف الاتينية .
 ال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اليه ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  يوليو 2017 العدد 12063

تعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / بيت احلكمة لا�صت�صارات
لت�صجيل العامة التالية:

بتاريخ 2017/1/15 م املودعة حتت رقم:266462     
 بيانات الأولوية:

با�صم:ريت�صمونت هولدينغز ايه جي .
 جن�صية ال�صركة:�صوي�صرا 

وعنوانه:هينرتبري غ�صرتا�صه 22 ، 6312 �صتاينهاو�صن ، �صوي�صرا.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

، حلقات  ، دبابي�س زينة  ، قائد  اق��راط   ، ا�صاور   ، ، خ��وامت  ، م�صابك ربطات عنق  ازرار طرف كم القمي�س 
الكرونومرتات   ، ال�صاعات   ، الدقيقة  الوقت  الوقت وادوات قيا�س  ادوات قيا�س   ، مفاتيح من معادن نفي�صة 
)موقتات دقيقة(  ، �صاعات حائط ، غاف ال�صاعات املعدين ، وجه ال�صاعة املدرج )ل�صناعة �صاعات احلائط 
و�صاعات اليد واجليب( الت ل�صاعات احلائط و�صاعات اليد واجليب ، �صاعات منبهة ، �صيور �صاعات ، �صناديق 

من معادن نفي�صة.
 الواقعة بالفئة :14 

و�صف العامة : العبارة                بالحرف الاتينية .
 ال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اليه ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
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اأخبـار الإمـارات

••اأبوظبي-وام:

النتهاء  على  حاليا  والرقابة  التنظيم  مكتب  يعكف 
م���ن ت��ط��وي��ر الإط������ار ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ت��ع��ل��ي��م��ات ودليل 
والغري  ال�����ص��رب  مل��ي��اه  ال��ن��اق��ل��ة  ال�����ص��ه��اري��ج  تعليمات 
اأبوظبي  اإم��ارة  ال�صحي يف  وال�صرف  لل�صرب  �صاحلة 
والقت�صادية  الفنية  التنظيمية  اجل��وان��ب  ليغطي 
اإ�صافة اإىل اجلوانب الإدارية . وبناء على ذلك اأ�صدر 
على  احل�����ص��ول  اإىل  ت��ه��دف  ا�صت�صارية  اأوراق  املكتب 
وجهات نظر وتعليقات لعدد اأكرب من اجلهات املعنية 
وامل�صتهلكني  ال�صهاريج  وم��اك  اخل��دم��ات  وم���زودي 
ال�صهاريج  تعليمات  م�����ص��ودة  على  الأوراق  وحت��ت��وي 
واأدله تعليمات �صهاريج مياه ال�صرب والغري �صاحلة 
املكتب  و�صينظم  ال�صحي.  ال�����ص��رف  وم��ي��اه  لل�صرب 
ور�صة عمل خال �صهر يوليو احلايل ملناق�صة الردود 
والتعليقات التي وردت اإليه من اجلهات املختلفة حول 

تطوير الإطار التنظيمي.
اآل  بطي  بن  حممد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  معايل  وق��ال 
حامد رئي�س جمل�س اإدارة مكتب التنظيم والرقابة اإنه 
انطاقا من دور املكتب كونه جهة تنظيمية لقطاع املاء 
اأبوظبي يعمل  اإمارة  والكهرباء وال�صرف ال�صحي يف 
وبروح  ال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  مع  بالتعاون  دائما 
التنظيمية  الأط��ر  تطوير  على  الواحد  العمل  فريق 
الازمة لدعم تنفيذ خطط وا�صرتاتيجيات احلكومة 
والتي  الإم�����ارة  وخ��ط��ط  روؤى  حتقيق  اإىل  ال��رام��ي��ة 
وحماية  احتياجات  تلبية  الأوىل  بالدرجة  ت�صتهدف 
و�صحي  اآم��ن  ب�صكل  اخل��دم��ات  وتو�صيل  امل�صتهلكني 
اإىل  اإ�صافة  املتعاملني  واإ���ص��ع��اد  خدمة  يف  ي�صهم  مم��ا 
من  احليوية  املرافق  قطاعات  يف  تناف�صية  بيئة  خلق 
مناف�س  و�صعر  عالية  ب��ج��ودة  خ��دم��ات  تقدمي  خ��ال 

بالتن�صيق مع اجلهات ذات ال�صلة.

اأن��ب��اء الإم�����ارات “ وام “ ع��ل��ى اأبرز  واط��ل��ع��ت وك��ال��ة 
تطوير  ت�صمنت  حيث  ال�صت�صارية  ال��ورق��ة  حم���اور 
الإط������ار ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ل�����ص��ه��اري��ج ال��ن��اق��ل��ة ل��ل��م��ي��اه يف 
وامل�صوؤوليات  الأدوار  حت����دد  خ����ال  م���ن  اأب���وظ���ب���ي 
البيئة  حماية  بهدف  املعنية  ل��اأط��راف  التنظيمية 
و�صون ال�صحة العامة اإ�صافة اإىل م�صوؤولية ال�صركات 
العاملة يف القطاع لإدارة عمليات نقل �صهاريج املياه 
�صمان  �صاأنها  من  التي  وال���ص��رتاط��ات  املعايري  وف��ق 
الت�صغيل الأمثل من قبل �صائقني موؤهلني ف�صا عن 
اجلودة  ل�صمان  املتبعة  والآل��ي��ات  املحظورات  حتديد 
تتطلب  وال��ت��ي  الت�صعري  اآل��ي��ة  م��راج��ع��ة  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
الورقة  م�صتندات  جميع  اأن  ي��ذك��ر  امل��ك��ت��ب.  م��واف��ق��ة 
ملكتب  الإل��ك��رتوين  املوقع  على  متوفرة  ال�صت�صارية 
ال���راأي  واإب�����داء  عليها  ل��اط��اع  وال��رق��اب��ة  التنظيم 

واملقرتحات .

•• دبي –الفجر:

اأع��ل��ن��ت ج��ائ��زة الأم���ري حممد بن 
اأ�صماء  خ���ريي  اأداء  لأف�����ص��ل  ف��ه��د 
الأوىل،  دورت�����ه�����ا  يف  ال���ف���ائ���زي���ن 
ح��ي��ث ك��ان��ت ج��م��ع��ي��ة ب��ي��ت اخلري 
اخلريية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  م��ق��دم��ة  يف 
الكربى عن دول��ة الإم���ارات، وهي 
رفيع،  م�صتوى  ذات  عربية  جائزة 
ب�����ص��ك��ل مهني  ف��ي��ه��ا  ال��ت��ح��ك��ي��م  مت 
حمايد من خال املنظمة العربية 
للتنمية الإدارية التابعة للجامعة 

العربية بالقاهرة.
ومت اختيار »بيت اخلري« من �صمن 
واإن�صانية  خريية  جمعية   156
املهمة،  ه���ذه اجل��ائ��زة  ���ص��ارك��ت يف 
�صديدة،  امل��ن��اف�����ص��ة  ك���ان���ت  ح���ي���ث 
اأرقى املعايري الفنية  واتبعت فيها 
املطلوبة  وامل��وؤ���ص�����ص��ي��ة  والإداري�������ة 
واجلمعيات  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ع��م��ل  يف 
اخلريية، ومل يفز باجلائزة �صوى 
فقط،  وج��م��ع��ي��ات  م��وؤ���ص�����ص��ات   9
بني  ال��ف��ائ��زة  اجلمعيات  وت��وزع��ت 
العربية  واململكة  الإم����ارات  دول���ة 
م�صر  وج���م���ه���وري���ة  ال�������ص���ع���ودي���ة 

العربية واململكة املغربية.
وت�������ص���درت ج��م��ع��ي��ة ب���ي���ت اخلري 
املركز الأول مثالثة مع موؤ�ص�صتني 
ال�صعودية،  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  م��ن 
املوؤ�ص�صات  ك��ل واح���دة م��ن  وف���ازت 
الثاثة بجائزة مالية قدرها 50 
تكرمي  ي��ت��م  و����ص���وف  دولر،  األ����ف 
ال��ف��ائ��زي��ن يف ح��ف��ل ر���ص��م��ي يعلن 

عنه يف وقت لحق.
ال�صمو  ����ص���اح���ب  اع���ت���م���د  وق������د 
امل���ل���ك���ي الأم�������ري حم���م���د ب����ن فهد 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، رئ��ي�����س جمل�س 
بن  حممد  الأم��ري  موؤ�ص�صة  اأمناء 
اأ�صماء  الإن�����ص��ان��ي��ة،  للتنمية  فهد 
واجل��م��ع��ي��ات اخلريية  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
اأن  بعد  الأوىل،  ب��ال��دورة  ال��ف��ائ��زة 
ح�صلت اجلائزة على اعتماد خادم 
�صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني 
لإن�صائها  �صعود  اآل  بن عبدالعزيز 
الدولية،  امل���ع���اي���ري  اأف�������ص���ل  وف����ق 
للجمعيات  الفر�س  توفري  بهدف 
اأداء،  ل��ل��و���ص��ول لأف�����ص��ل  ال��ع��رب��ي��ة 
وت��اأ���ص��ي��ل ث��ق��اف��ة ال��ت��م��ي��ز يف هذه 

املوؤ�ص�صات واجلمعيات.  
العو�صي،  ط��اه��ر  ع��اب��دي��ن  وع���رب 
م����دي����ر ع������ام »ب����ي����ت اخل�������ري« عن 
اجلمعية،  لفوز  ال��غ��ام��رة  �صعادته 
هذه  على  للقائمني  ال�صكر  ووج��ه 
التي  امل��رم��وق��ة،  العربية  اجل��ائ��زة 
ودافعاً  مهماً  ح��اف��زاً  ت��ك��ون  ���ص��وف 
لتطوير العمل اخلريي والإن�صاين 
قائًا:  و�صرح  العربي،  العامل  يف 
الفوز  ه��ذا  على  تعاىل  اهلل  نحمد 
امل�������ص���رف، ون���ح���ن يف اجل��م��ع��ي��ة ل 
ننظر اإليه كفوز ملوؤ�ص�صتنا اخلريية 
فقط، بل هو فوز لدولة الإمارات 
ال��ع��امل يف  ال���رائ���دة ع��ل��ى م�صتوى 

تقدمي اخلدمات الإن�صانية، والتي 
ق���ام���ت ع��ل��ى ن��ه��ج ال���ع���ط���اء ال���ذي 
له  املغفور  املوؤ�ص�س،  الوالد  اأر�صاه 
ال�����ص��ي��خ زاي����د اخل����ري، رح��م��ه اهلل، 
والذي عزز م�صاره �صاحب ال�صمو، 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ 
رئي�س الدولة، حفظه اهلل، واأثرى 
ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  م�صريته 
نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد 
ال����دول����ة، رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال�������وزراء، ح��اك��م دب����ي، رع����اه اهلل، 
املدر�صة،  اإل ثمرة لهذه  وما نحن 
حدود،  ب��ا  ال��ع��ط��اء  علمتنا  ال��ت��ي 
وزرع���ت يف ك��وادرن��ا اخل��ريي��ة قيم 
الإبداع  وعلمتها  واجل���ود،  ال��ب��ذل 
والب����ت����ك����ار يف ال���ع���م���ل اخل�����ريي، 
حاجة  �صاحب  لكل  املعونة  وب��ذل 
ع��ل��ى ه����ذه الأر�������س ال��ط��ي��ب��ة دون 
مت��ي��ي��ز، ول���ع���ل ه����ذا ال���ف���وز يكون 
من  امل��زي��د  اإىل  لل�صعي  لنا  داف��ع��اً 
الإت���ق���ان وال��ن��ج��اح، وع��ل��ي��ه فنحن 
ب����دورن����ا ن���ه���دي ه�����ذا ال����ف����وز اإىل 
قيادتنا الر�صيدة التي �صجعت على 
واملنظم،  املوؤ�ص�صي  اخلريي  العمل 
ووف��رت له فر�س الإجن��از والنمو 
اإىل موؤ�ص�س  نهديه  والإب���داع، كما 
املاجد  ج��م��ع��ة  م���ع���ايل  اجل��م��ع��ي��ة 
الإدارة،  جمل�س  اأع�صاء  واإخ��وان��ه 
ونعاهدهم على تطوير الأداء حتى 
نظل متميزين يف ميادين العطاء 

اخلريي  ال��ع��م��ل  وي��ظ��ل  والأداء، 
الإماراتي دائماً يف املقدمة .

���ص��ع��ي��د مبارك  م���ن ج��ان��ب��ه ع��ل��ق 
على  العام  املدير  نائب  امل��زروع��ي، 
الإمارات  دول��ة  قائًا:  الفوز  ه��ذا 
دائ��م��اً يف  ت��ع��اىل، تظل  بف�صل اهلل 
ي�صاف  اجلمعية  وف���وز  امل��ق��دم��ة، 
اإىل جن��اح��ات ه��ذه ال��دول��ة بقيادة 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د 
حفظه اهلل، واأخيه �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
ال�������وزراء، ح��اك��م دب����ي، رع����اه اهلل، 
وح��ك��ام الإم����ارات واأول��ي��اء العهود 

الكرام.
ب������اأن ج��م��ع��ي��ت��ن��ا كانت  ون���ت�������ص���رف 
ال�صباق  ه����ذا  يف  ال���راب���ح  اجل�����واد 
ال��ع��رب��ي اخل���ريي ال��رف��ي��ع، بدعم 
واحلكومات  الحت��ادي��ة،  احلكومة 
الإدارة  جمل�س  وج��ه��ود  امل��ح��ل��ي��ة، 
امل��ت��م��ث��ل يف م��ع��ايل رئ��ي�����ص��ه جمعة 
خليفة  ����ص���ع���ادة  واأخ����ي����ه  امل����اج����د، 
الرئي�س،  ن��ائ��ب  ال��ن��اب��ودة،  جمعة 
الذين  املوقرين،  املجل�س  واأع�صاء 
يبذلون اجلهد لدعمنا وتوجيهنا 
وتذليل ال�صعاب اأمامنا، كما اأثني 
ال�صيد  ال��ع��ام  مديرنا  ج��ه��ود  على 
ع��اب��دي��ن ط��اه��ر ال��ع��و���ص��ي، الذي 
املعرفة  اق��ت��ب��ا���س  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س 

تعزز  ال���ت���ي  والأف�����ك�����ار اخل����اق����ة 
الدولة،  داخ����ل  اجل��م��ع��ي��ة  ن�����ص��اط 
اأحدث  املعايري، ويتابع  اأرق��ى  وفق 

املمار�صات وكل ما هو جديد. 
ك���ان ه���دف اجل��م��ع��ي��ة دائماً  وق���د 
باأرقى  معه  والتعامل  املحتاج،  هو 
والرتكيز  الإن�������ص���ان���ي���ة،  امل���ع���اي���ري 
كامل�صنني  ال�صعيفة  ال��ف��ئ��ات  على 
والأرامل واأ�صحاب الهمم والأيتام 
والغارمني ممن يتهددهم ال�صجن 
دون متييز، فنحن  نقّدر ونحرتم 
م��واط��ن��ي��ن��ا وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى هذه 
ال�صكر  واأك�����رر  ال��ط��ي��ب��ة،  الأر������س 
دعم  م��ن  منهم  نلقاه  مل��ا  حلكامنا 
ل���ت���ع���زي���ز م�������ص���رية هذه  وت�����ع�����اون 
اجلمعية الرائدة بهم، ون�صاأل اهلل 
ملا فيه اخلري  يوفقنا  اأن  عز وجل 
يعي�س  من  وكل  جمتمعنا  ل�صالح 
�صاء  اإن  نظل  و�صوف  اأر�صنا،  على 
ك��ل م��ن ظن  اهلل عند ح�صن ظ��ن 
نن�صب  اأن  ن��ن�����ص��ى  ول  خ�����رياً،  ب��ن��ا 
موظفينا  اإىل  اأي�����ص��اً  النجاح  ه��ذا 
وم��ت��ط��وع��ي��ن��ا وال���داع���م���ني ل��ن��ا يف 
باأن  ع��ز وج��ل  اخل���ري، ون�صرع هلل 
واأهليهم  اأنف�صهم  يف  لهم  ي��ب��ارك 
باإذن  ك����اإدارة  و�صنظل  واأم��وال��ه��م، 
حكومتنا،  ظ���ن  ح�����ص��ن  ع��ن��د  اهلل 
وظ���ن ك��ل م��ت��ع��اون م��ع��ن��ا، ون�صهد 
ن��ع��م املوىل  ف��ه��و  ذل����ك،  اهلل ع��ل��ى 

ونعم الن�صري. 

•• باري�ص-وام :

ال��ت��ق��ت م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة اأم���ل عبداهلل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ص��ة  ال��ق��ب��ي�����ص��ي 
الحتادي �صعادة مياين فريفري مديرة 
وال�صام  ل���ل���م���راأة  ت����اون  ج����ورج  م��ع��ه��د 
الأمريكية  املتحدة  ب��ال��ولي��ات  والأم���ن 
وال�صفرية الأمريكية ال�صابقة للق�صايا 
العاملية للمراأة على هام�س م�صاركتها يف 
الناعمة:  والقوة  اليوني�صكو   “ موؤمتر 
املراأة” ال��ذي عقد  دع��م متكني وق��ي��ادة 
ح�صر   . باري�س  الفرن�صية  العا�صمة  يف 
م�صبح  عبدااهلل  ال�صفري  �صعادة  اللقاء 
لدى  للدولة  ال��دائ��م  امل��ن��دوب  النعيمي 
والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة 

والثقافة “يون�صكو«.
مياين  �صعادة  اثنت  اللقاء  بداية  ويف 
ف��ريف��ري على ج��ه��ود دول���ة الم����ارات يف 
احل��ف��اظ ع��ل��ى الم����ن وال�����ص��ل��م العاملي 
الإره����اب  ج��ه��وده��ا يف مكافحة  واأي�����ص��ا 

اأحرزته  ا����ص���ادت مب��ا  ك��م��ا   . وال��ت��ط��رف 
دول�����ة الم��������ارات م���ن ت���ق���دم يف جمال 

متكني املراأة ويف املجالت كافة.
املقرتحات  ان  على  �صعادتها  اأك��دت  كما 
الدكتورة  م���ع���ايل  ب��ه��ا  ت��ق��دم��ت  ال���ت���ي 
القبي�صي خال املوؤمتر هي خطة عمل 
املجالت  جميع  يف  عليها  البناء  ميكن 
وخ��ا���ص��ة اع����ان اب��وظ��ب��ي ال����ذي �صدر 
للن�صاء  العاملية  القمة  ا�صت�صافة  بعد 

الربملانيات يف ابوظبي موؤخرا .
ومت خال اللقاء التطرق اىل عدد من 
املراأة  باهتمامات  ال�صلة  ذات  الق�صايا 
م�صاعي  وتعزيز  والتمكني  التعليم  من 
..كما  ق��ي��ادي��ة  اأدوار  تقلد  اإىل  ال��ن�����ص��اء 
الناعمة  ال��ق��وة  اأه��م��ي��ة  مت��ت م��ن��اق�����ص��ة 
ومدى قوتها يف تغيري املجتمع واإحداث 
على  وال���ت���غ���ل���ب   .. احل����ي����اة  يف  حت������وًل 
احلواجز التي تر�صخت منذ زمن طويل 
اإجتثاث  و  والأم���ل  الت�صامح  ط��ري��ق  يف 

ثقافة الكراهية والإرهاب.

اأهمية ط��رح طرق  اىل  التطرق  كما مت 
م��ب��ت��ك��رة ج���دي���دة ل��ت��ع��زي��ز ق���ي���ادة امل����راأة 
ومتكينها على امل�صتويني املحلي والعاملي 
للتقدم  الأف�صل  ال�صتثمار  خ��ال  من 
الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  التقني يف 
من اأجل م�صاعفة قوة تاأثري الن�صاء يف 

العامل.
واأك����دت م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة اأم���ل عبداهلل 
القبي�صي ان دولة المارات ت�صعى دائماً 
اإىل تعزيز وتطوير عاقاتها يف خمتلف 
ال�صديقة  ال��دول  خمتلف  مع  املجالت 
تعاون  بعاقات  ترتبط  الإم���ارات  ك��ون 
م�����ص��رتك م���ع خم��ت��ل��ف ال�����دول وتعمل 
دائماً على احلفاظ على الأمن وال�صلم 
التعاون  ت��ع��زي��ز  اإىل  وت�صعى  ال��ع��امل��ي��ني 
وت��ط��وي��ر عاقات  امل�����ص��رتك  وال��ع��م��ل 
ال�صراكة القت�صادية وال�صتثمارية مع 
العاقة  ذات  العاملية  واملوؤ�ص�صات  الدول 

.
اخلارجية  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  ان  اىل  م�����ص��رية 

مبادئها  يف  ق��ائ��م��ة  الإم��������ارات  ل���دول���ة 
والعتدال  الو�صطية  على  وممار�صتها 
واحرتام  وال���ص��ت��ق��رار  الأم���ن  و�صيانة 
�صيادة الدول وتطلعات ال�صعوب واإقامة 

عاقات تعاون مع كل دول العامل.
القبي�صي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  اأك���دت  كما 
ع��ل��ى دور امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
من خال ال�صعبة الربملانية وتقدميها 
ال���ع���دي���د م���ن ال���ب���ن���ود ال���ط���ارئ���ة خال 
اج��ت��م��اع��ات الحت����اد ال��ربمل��اين الدويل 
التي تخ�س املراأة والمن وال�صام على 
امل�صتوى العاملي واأي�صا مكافحة الإرهاب 
والتطرف وخطر انت�صار ا�صلحة الدمار 
ال�صامل يف العامل، ف�ص�صا عن الأزمات 
والتوترات الإقليمية والدولية الراهنة 
وت����اأث����ريات����ه����ا ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة وع����دم 
ال��ت��دخ��ل يف ال�����ص��وؤون ال��داخ��ل��ي��ة للدول 
وال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى ���ص��ي��ادة ال������دول وع���دم 
الذي  الوطنية  الدولة  تقوي�س مفهوم 
والأمن  العاملي  النظام  ركائز  اأه��م  يعد 

وال�صتقرار الدوليني.
القبي�صي  الدكتورة  معايل  وا�صتعر�صت 
روؤي�����ة ال���دول���ة وح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى متكني 
املراأة منذ تاأ�صي�صها قبل اأكرث من اربعة 

عقود .
املغفور  الدولة  موؤ�ص�س  اأن  اإىل  م�صرية 
نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه 
توفري  على  ثراه” حر�س  اهلل  “طيب 
ف��ر���س ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ع��م��ل ل���ل���م���راأة ومت 
للمراأة  تكفل  مب��واد  الد�صتور  ت�صمني 
امل�صاواة  اأب���رزه���ا  م���ن  وال���ت���ي  ح��ق��وق��ه��ا 
م�صاهمة  اإىل  ولفتت  الفر�س.  وتكافوؤ 
امل�������راأة يف ج��م��ي��ع امل����ج����الت خ��ا���ص��ة يف 
امل�صاركة ال�صيا�صية وامل�صاهمة يف عملية 
التي  الن�صب  م�صتعر�صة  ال��ق��رار  �صنع 
حققتها املراأة يف انتخابات عام 2006 

وعام 2011 وعام 2015 .
موؤكدة اأن �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة “ 
حفظه اهلل “ يقود م�صرية متكني املراأة 

الذي  التمكني  لربنامج  ترجمة  وذل��ك 
2005 .. ف�صا عن  اأعلنه �صموه عام 
جهود �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 
الرئي�صة  العام  الن�صائي  الحتاد  رئي�صة 
الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية رئي�صة 
والطفولة  ل��اأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س 

املتوا�صلة يف هذا ال�صاأن و الدور الكبري 
الإمارات”  “اأم  به  قامت  ال��ذي  واملقدر 
ل��ه ال�صيخ زاي���د بن  امل��غ��ف��ور  اإىل ج��ان��ب 

�صلطان اآل نهيان .
م�صرية اإىل دور قيادة الإمارات احلكيمة 
و�صعب الإم��ارات يف تقدمي جميع اأوجه 

على  حر�صها  جانب  اإىل  للمراأة  الدعم 
اأع��ل��ى م��رات��ب التعليم  احل�����ص��ول ع��ل��ى 
للم�صاهمة يف م�صرية التنمية امل�صتدامة 
ف�����ص��ا ع���ن امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���ع���ادات 
بها  يتحلى  ال��ت��ي  امل���وروث���ة  وال��ت��ق��ال��ي��د 

جمتمع الإمارات.

اأمل القبي�سي تلتقي مديرة معهد جورج تاون للمراأة وال�سالم والأمن

مدير عام �سرطة اأبوظبي ي�سيد بدور العرو�ض 
ال�سينمائية يف ن�سر الوعي الأمني

»التنظيم والرقابة« يعكف على تطوير الإطار 
التنظيمي لل�سهاريج الناقلة للمياه يف اأبوظبي

مدير عام �سرطة اأبوظبي يكرم متعاونني مع ال�سرطة

اأف�سل  بجائزة  الفائزين  اخلري” تت�سدر  “بيت 
اأداء خريي عربي

•• اأبوظبي-الفجر:

عام  م��دي��ر  ال�صريفي  علي  مكتوم  ال��ل��واء  ���ص��ع��ادة  ك��رم   
مي�صال  ال��ع��ام��ة،  بالقيادة  مكتبه  يف   ، اأب��وظ��ب��ي  �صرطة 
عتوه املدير الإقليمي ل�صينما نوفو يف ابوظبي، واأحمد 
فوؤاد م�صمم جرافيك يف �صينما نوفو، وم�صطفى عبد 

الكرمي معد برامج. 
ال��ع��ر���س يف ن�صر  امل��ك��رم��ني وج��ه��ود دور  ب����دور  واأ����ص���اد 

�صا�صاتها  املجتمع عن طريق  الوعي المني لدى فئات 
يقدمها  التي  الإيجابية  والأف��ك��ار  ب��امل��ب��ادرات  ورح��ب   ،
اأنها يف مو�صع وتقدير الأجهزة  اأف��راد املجتمع، موؤكداً 
�صرطة  ع��ام  مدير  �صعادة  وق��دم  والأم��ن��ي��ة.   ال�صرطية 
للمكرمني،  تذكارية  وهدايا  تقدير  �صهادات  ظبي  اأب��و 
قطاع  مدير  احل��م��ادي  حماد  العميد  التكرمي  وح�صر 
اأمن املجتمع، والعقيد الدكتور حمود العفاري من اإدارة 

ال�صرطة املجتمعية، وعدد من ال�صباط. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

 ك���رم ���ص��ع��ادة ال���ل���واء م��ك��ت��وم علي 
�صرطة  ع������ام  م����دي����ر  ال�������ص���ري���ف���ي 
بالقيادة  م��ك��ت��ب��ه  اأب�����وظ�����ب�����ي، يف 

 ، ال�صرطة  متعاونني مع  ال��ع��ام��ة، 
مايز  عمر  و  اجلنيبي  هما  اأحمد 
جلهودهما  تقديراً  حامد،  ال�صيد 
امل��ت��م��ي��زة يف وق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع من 

اجلرمية  .

وق����دم �����ص����ه����ادات ت���ق���دي���ر وه���داي���ا 
م�صيداً  ل���ل���م���ك���رم���ني،  ت����ذك����اري����ة 
بتعاونهما املتميز، ما كان له الأثر 
الكبري يف تعزيز الأمن وال�صتقرار 
اأولويات  م��ق��دم��ة  يف  ي��اأت��ي  ال����ذي 

 ، ال�صرطي والأم��ن��ي. وق��ال  العمل 
يعك�س  الإي��ج��اب��ي  التعاون  ه��ذا  اإن 
احل�س العايل بامل�صئولية، والتحلي 
بالواجب،  موؤكداً اأن تعزيز الأمن 
جماعية.   م�صئولية  وال���ص��ت��ق��رار 

�صامل  التكرمي العميد  ح�����ص��ر 
�صاهني مدير قطاع �صوؤون القيادة، 
الكعبي مدير  ���ص��ع��ي��د  وال��ع��م��ي��د 
اإدارة املعلومات  الأمنية وعدد من 

ال�صباط.

الإمارات ت�سارك يف اجتماع جلنة التعريفة »ال�سارقة للتعليم« يكرم اأوائل الثاين ع�سر
اجلمركية العربية املوحدة •• ال�صارقة-وام:

خا�صة  احتفالية  ال�صارقة  يف  الثقافة  بق�صر  ال��ي��وم  للتعليم  ال�صارقة  جمل�س  نظم 
لتكرمي اأوائل الثاين ع�صر يف اإمارة ال�صارقة مبختلف مدار�صها للعام الدرا�صي 2016 
ورعايته  الدولة  يف  التعليمية  للعملية  املتوا�صل  املجل�س  دعم  اإط��ار  وذلك  2017-م 
امني عام جمل�س  الحتفالية علي احلو�صني  واملتفوقني. ح�صر  للمبدعني  وتكرميه 
ال�صارقة للتعليم وح�صة اخلاجة مديرة منطقة ال�صارقة التعليمية وعدد من القيادات 
ببداية  له  املكرمني. وقال علي احلو�صني - يف كلمة  الطلبة  اأم��ور  واأولياء  التعليمية 
لأن  والفخر  والنجاح  بالكفاح  ازدان��ت  رائعة  �صفحات  يطوي  العام  ه��ذا  اإن   - احلفل 
املرتبة  بتحقيق طلبتها  ال�صارقة  تاألقت  العام  املتفوقني وهذا  باأبنائه  الوطن يحتفي 
املدار�س  ق��ادة  جهود  مثمنا  ال��دول��ة  م�صتوى  على  وال��ع��ام  املتقدم  امل�صارين  يف  الأوىل 

منهم  ينتظر  وطنهم  لأن  والإب���داع  التفوق  موا�صلة  اإىل  الطاب  موجها  ومعلميهم 
الكثري. وبارك احلو�صني للمتفوقني واملتميزين جناحهم الذي حققوه مطالبا اياهم 
نواحي  و�صتى  اجلامعية  درا�صتهم  يف  التفوق  على  بحر�صهم  التميز  درب  مبوا�صلة 
املتميزين م�صتلهمني يف  املتفوقني وتكرمي  تقدير  املجل�س على  واكد حر�س  احلياة. 
ذلك الفكر الرتبوي املتميز امل�صتنري ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة متخذين مبادرات وروؤى �صموه منهجا 
و�صلوكا يف احلياة كلها. وقدم علي احلو�صني يف نهاية الحتفالية ترافقه ح�صة اخلاجة 

الهدايا وال�صهادات التقديرية والتفوق للطلبة.
للتعليم  ال�صارقة  جمل�س  لرعاية  تقديرهم  عن  املكرمون  الطلبة  عرب  جانبهم  من 
والتفوق  موا�صلة  على  حتثهم  الطاب  لزمائهم  ر�صالة  موجهني  التكرمي  حلفل 

والجتهاد.

•• القاهرة-وام:

ال�37 للجنة  اأع��م��ال الج��ت��م��اع  ���ص��ارك��ت دول���ة الم�����ارات يف   
العامة  الأمانة  مبقر  ام�س  عقدت  التي  اجلمركية  التعريفة 
بالدول  العربية مب�صاركة م�صوؤويل اجلمارك  الدول  جلامعة 

العربية.
مثل الدولة طارق بورحيمة رحيمه رئي�س ق�صم �صوؤون الحتاد 

اجلمركي بالهيئة الحتادية للجمارك.

العربية  باجلامعة  اجلمركي  الحت��اد  ملف  م�صوؤول  واأو���ص��ح 
خال  مت  ان���ه   - لل�صحفيني  ت�صريح  يف   - العتيبي  م�صعل 
اجلمركية  التعريفة  ت��وح��ي��د  متطلبات  مناق�صة  الج��ت��م��اع 
انه  اىل  لذلك..م�صريا  ال��ازم��ة  التفاو�س  واآل��ي��ات  العربية 
اآليات  لبحث  املا�صيني  اليومني  خ��ال  عمل  ور���ص��ة  عقد  مت 
ال��ت��ف��او���س ع��ل��ى ت��وح��ي��د ال��ر���ص��وم اجل��م��رك��ي��ة ح��ي��ث مت طلب 
بعمل  وال��ت��ق��دم  العقبات  لتخطي  اجل��ه��ود  لتكثيف  درا���ص��ات 

اللجنة مما ي�صب يف م�صلحة العمل العربي امل�صرتك.

فقدان جواز �سفرت
�صوكهجيت  امل����دع����و/  ف��ق��د 
�صينغ،   ج���ا����ص���وان���ت  ���ص��ي��ن��غ 
ال����ه����ن����د  اجل���ن�������ص���ي���ة ج�����واز 
رقم )6746343(  �صفره 
ي��ع��رث عليه  ي��رج��ى مم���ن   -
الهندية   بال�صفارة  ت�صليمه 
�صرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

بالمارات.

فقدان جواز �سفرت
ح�صني   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اجلن�صية  ك���ن���دا   ، د���ص��وق��ي 
رق������م  �������ص������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  م���ن   )395648(
عليه الت�صال بتليفون رقم 

 050/6239592

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /ن�����ادي�����ن 
 ، ب��ن �صيخه  ب��ن��ت حم��م��د 
تون�س   اجلن�صية - جواز 
�صفره رقم )447657( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/4910674

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د امل����دع����و /ن������ور احلق 
�صاريف،  اح���م���د  م����رح����وم 
اجلن�صية  ب����ن����غ����ادي���������س 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج�������������واز   -
)0809137( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم 

 050/7580370
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  يوليو 2017 العدد 12063

يعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
الرواد الدولية للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم  194100            بتاريخ : 27 / 06 / 2013
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: : معر�س طالب ذ.م.م. 
وعنوانه: �س.ب:13134 دبي، الأم�ارات العربي�ة املتح�دة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املاب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.

الواق�عة بالفئة: 25
و�صف العامة: العامة عبارة عن ، الكلمات الاتينية  )WILD FOREST(مكتوبة باللون الأ�صود 

ب�صكل مميز كما هو مو�صح بال�صكل.
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

 اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  يوليو 2017 العدد 12063

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 270501 بتاريخ: 2017/03/29       

با�ص��م: كافترييا الختيار ال�صحي

وعنوانه: ال�صارقة - المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�صروبات )غري الكجولية(، الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة: 43

Healthy Choice & Diet Food كتبت بطريقة مميزة  العبارة  و�صف العامة:  

وتظهر كلمتها الوىل بحجم اكرب ور�صم فوق حرفها ما قبل الخري �صكل اغ�صان نبات والكل 

بطريقة مميزة.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  يوليو 2017 العدد 12063

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة هدف القائد 

CN 1126650:للمقاولت العامة ذ.م.م  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة هزاع �صامل خليفة �صامل الغيثي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صامل حريز بخيت �صهيل الرا�صدي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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•• العني- وام:

ح�صر معايل ال�صيخ �صعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�س 
الأول حفل الع�صاء الذي اأقامه املواطن مرزوق �صعيد 
املزروعي مبنا�صبة ح�صول جنله الدكتور عيان على 
 “ �صيا�صية  “ علوم  العام  القانون  دك��ت��وراه يف  درج��ة 
بتقدير اإمتياز من جامعة امللك احل�صن الثاين الدار 
مكافحة  اأط��روح��ة  ع��ن  املغربية  اململكة  يف  البي�صاء 

غ�صل الأموال يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

املزروعي  منزل  يف  اأق��ي��م  ال��ذي   - احلفل  ح�صر  كما 
حمد  �صعيد   - العني  مدينة  يف  املويجعي  منطقة  يف 
خمي�س املزروعي وحممد مرزوق املزروعي وعدد من 
اأبناء املزاريع. وهناأ معايل ال�صيخ �صعيد بن طحنون 
وال��ت��وف��ي��ق يف  ال��ن��ج��اح  دوام  ل��ه  ب��ه متمنيا  امل��ح��ت��ف��ي 
العزم خلدمة  العلمية مبزيد من  موا�صلة م�صريته 
واأ�صرتهم  ووال��ده  به  املحتفي  . وعرب  الغايل  الوطن 
بن  �صعيد  ال�صيخ  معايل  بح�صور  �صعادتهم  بالغ  عن 

طحنون اآل نهيان وت�صريفه للحفل .

نه�سة �ساملة يف كافة القطاعات

الظفـــرة .. مــوقــع ا�ستــراتيجــي ومكانــة تاريخيـــة وم�ســروعــات عمالقـــة

•• دبي– الفجر: 

متّكنت موا�صات الإمارات من خال 
من  والتاأجري  للنقل  الإم���ارات  مركز 
املركز خال  اإي���رادات  حتقيق منو يف 
الن�صف الأول من العام احلايل بزيادة 
ن�صبتها %22 عّما كانت عليه بنهاية 

الن�صف الأول من العام املا�صي.
التنفيذي  املدير  املهريي،  وليد  واأفاد 
مبوا�صات  والتاأجري  النقل  ل��دائ��رة 
منواً  ت�صهد  موا�صات  اأن  الإم����ارات، 
نوعية  ق����ف����زات  وحت���ق���ق  م���ت���وا����ص���ًا 
�صاهم  ح���ي���ث  ك����اف����ة،  خ���دم���ات���ه���ا  يف 
اخلربة  م��ن  بر�صيد  املوؤ�ص�صة  مت��ّت��ع 
3 عقود يف  التي تتجاوز  والإجن���ازات 
تاأهيلها لتحقيق هذا النمو القيا�صي، 
الأمر الذي انعك�س ب�صكل اإيجابي على 
عدد وحجم العقود اجلديدة واملجددة 
ال���ع���ام  م����ن  الأول  ال���ن�������ص���ف  خ�����ال 
الكبري الذي  ال���دور  احل���ايل، م��وؤك��داً 
تلعبه املوؤ�ص�صة يف تقدمي خدمات ذات 

م�صافة  قيمة  ت�صّكل  وك��ف��اءة  ج���ودة 
تطلعات  م���ع  وت��ن�����ص��ج��م  مل��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا، 
بجودة  لارتقاء  الر�صيدة  احلكومة 
اخلدمات لت�صل اإىل م�صتوى ال�صبعة 
جنوم. وك�صف املهريي اأن جهود املركز 
اأثمرت بتحقيق منو يف اإيرادات املركز 
من  الأول  الن�صف  يف   22% بن�صبة 
الفرتة  بنف�س  م��ق��ارن��ة   2017 ع���ام 
املركز  اأن  م�����ص��رياً   ،2016 ع���ام  م��ن 
يقّدم باقة من اخلدمات عالية اجلودة 
دبي  اإم����ارات  م�صتوى  على  وال��ك��ف��اءة 
وال�����ص��ارق��ة وع��ج��م��ان ل��ع��دد كبري من 
فيها،  واخلا�صة  احلكومية  املوؤ�ص�صات 
ت�صمل خدمات النقل والتاأجري، والتي 
اجلامعي،  النقل  منها خدمات  تنبثق 

وخدمات النقل للموؤ�ص�صات احلكومية 
اإدارة  اإىل خ��دم��ة  اإ���ص��اف��ة  واخل��ا���ص��ة، 
الأ�صاطيل، وخدمة تاأجري ال�صائقني، 

وتاأجري الدراجات النارية.
ال�صيداوي،  ط��ارق  �صّرح  جانبه،  من 
مدير مركز الإمارات للنقل والتاأجري، 
اأن املركز قام خال الن�صف الأول من 
ب��ا���ص��ت��ق��ط��اب وجتديد  ال���ع���ام احل����ايل 
عقداً   450 اأ���ص��ل  م��ن  عقد   105
خمتلف  م�����ن  امل���ت���ع���ام���ل���ني  خل����دم����ة 
اجلهات احلكومية واخلا�صة، واأو�صح 
اأنه مبوجب العقود املربمة �صي�صتثمر 
املركز كافة جهوده خلدمة متعامليه 
مب����ا ي����ف����وق ت���وق���ع���ات���ه���م م����ن خ���ال 
يبلغ  الذي  ال�صخم  اأ�صطول مركباته 

يقودها  م��ت��ن��وع��ة،  م��رك��ب��ة   4000
برامج  تلقوا  م��وؤه��ل  �صائق   2000
املرورية،  بال�صامة  متعلقة  تدريبية 
والإ���ص��ع��اف��ات الأول���ي���ة، وغ��ريه��ا من 
اخلدمة،  بتطوير  املتعلقة  ال��ربام��ج 
والرت���ق���اء مب�����ص��ت��وى ال��ع��ام��ل��ني على 

اختاف تخ�ص�صاتهم.
ميتلك  املركز  اأن  ال�صيداوي  واأ�صاف 
قاعدة ثرية ت�صمل نخبة من املتعاملني 
الرائدين من بينها جمموعة طريان 
الإمارات، الإمارات لتموين الطائرات، 
ات�صالت، امبو�صت، اأمريكانا، برنامج 
ال�صيخ زايد لا�صكان، اإ�صافة اإىل عدد 
من اجلامعات واملعاهد واملوؤ�ص�صات يف 

الدولة.

ا�ستقطاب وجتديد 105 عقود خالل الن�سف االأول من العام اجلاري

مبوا�ســالت الإمـــــــارات والتاأجري«  للنقل  »الإمارات  مركز  اإيرادات  % ارتفاع   22
�سرطة عجمان تطلق حملة لتوعية امل�سافرين 

ب�سرورة تاأمني منازلهم
•• عجمان-وام:

والعاقات  الإع������ام  ق�����ص��م  اأط���ل���ق 
ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  ال��ع��ام��ة 
ع��ج��م��ان ح��م��ل��ة حت���ت ���ص��ع��ار “اأمن 
اإىل  ال�صفر” ت��ه��دف  اأث��ن��اء  امل��ن��ازل 
اتخاذ  ب�����ص��رورة  امل�صافرين  توعية 
الازمة حلماية  الإج���راءات  جميع 
املنزل من التعر�س جلرائم ال�صرقة 
للثقافة  ال�صفر، وذلك تعزيزاً  اأثناء 
ب�صاأن خطورة  الأ�صر  لكافة  الأمنية 
كافية  ح���م���اي���ة  دون  امل����ن����زل  ت�����رك 
الإج������راءات  ات���خ���اذ  ال��ت��ه��اون يف  اأو 

الوقائية الازمة.
وق�������ال ����ص���ع���ادة امل����ق����دم ع���ل���ي جرب 
ال�صرطة  م��راك��ز  م��دي��ر  ال�صام�صي 
ال�صاملة ب�صرطة عجمان اأن جرائم 
ت����زداد �صيفاً  امل���ن���ازل  ال�����ص��رق��ة م��ن 
واأ�صحاب  ال��ع��ائ��ات  ل�صفر  ن��ظ��راً 
امل���ن���ازل ل��ق�����ص��اء الإج�������ازات، بحيث 
النفو�س  ل�����ص��ع��ف��اء  ال��ف��ر���ص��ة  ت��ت��اح 
وال�صتياء  امل���ن���ازل  اإىل  ل��ل��دخ��ول 
ع���ل���ى امل��ق��ت��ن��ي��ات ال��ث��م��ي��ن��ة، داع���ي���اً 
ا�صتخدام  اإىل  واملقيمني  املواطنني 
مل�صاكنهم،  الازمة  احلماية  و�صائل 
الثمينة داخلها  الأ�صياء  وعدم ترك 

جتنباً لل�صرقة.
و�صعت  ع��ج��م��ان  ���ص��رط��ة  اأن  وذك����ر 
املناطق  حلماية  اأمنية  تدابري  عدة 

اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ب���الإم���ارة  ال�صكنية 
مراكز  ج��م��ي��ع  يف  احل��م��ل��ة  ت��ف��ع��ي��ل 
ال�صرطة بعجمان بتوجيه املتعاملني 
حول تاأمني املنازل يف حالة ال�صفر، 
ال�صفر  تعتزم  ال��ت��ي  الأ���ص��ر  حم���ذراً 
لق�صاء فرتة الإجازات خارج الدولة 
كافية  حماية  دون  املنازل  ترك  من 
الإج������راءات  ات���خ���اذ  ال��ت��ه��اون يف  اأو 

الوقائية الازمة.
واأ�صاف اأنه اإىل جانب جهود التوعية 
املنازل  “اأمن  ح��م��ل��ة  اإط�����اق  ع���رب 
ال�����ص��رط��ة من  ال�صفر” ف����اإن  اأث���ن���اء 
الأمنية  دورياتها  كثفت  اآخر  جانب 
مع بداية ال�صيف يف جميع مناطق 
درا�صة  اإع����داد  اأن مت  ب��ع��د  الإم�����ارة، 
حول اأكرث املناطق تعر�صاً لل�صرقة، 
وع��ل��ى ���ص��وء ذل���ك مت و���ص��ع خطط 
اأمنية للت�صدي لأي خماطر تواجه 
الإمارة،  يف  ال�صكنية  املناطق  جميع 

وق���د مت���ت م��راق��ب��ة وم��ت��اب��ع��ة هذه 
ت�صول  م��ن  ل��ك��ل  للت�صدي  امل��ن��اط��ق 
ال�صرقة  ج��رائ��م  ارت��ك��اب  نف�صه  ل��ه 
خال  ومن  الغري،  حقوق  وانتهاك 
للتحري  و���ص��ع��ت  ال���ت���ي  ال���ت���داب���ري 
وامل��راق��ب��ة ف����اإن ال�����ص��رط��ة ع��ل��ى اأمت 
ال�صتعداد للقب�س على كل معتدي 

على اأمن البلد وا�صتقراره.
ون����وه ب����اأن اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
امل�صافرين  ت���ع���ف���ي  ل  ال�������ص���رط���ة 
اأ������ص�����اح�����ب امل�������ن�������ازل م������ن ات����خ����اذ 
ال�صرقة  �صد  الوقائية  الإج����راءات 
التعاون  ي���ج���ب  ب����ل  ال�������ص���ف���ر،  ق���ب���ل 
الأم��ن��ي��ة للتمكن من  الأج��ه��زة  م��ع 
الت�صدي لهذه الظاهرة، مما ي�صهم 
يف  ال�صرطة  رج��ال  مهمة  تعزيز  يف 
واملمتلكات  الأرواح  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
واحل���د م��ن اجل���رمي���ة. واأو����ص���ح اأن 
ه���ن���اك ب��ع�����س الأم������ور ال���ت���ي تلفت 
نظر ال�صارقني عادة اإىل عدم وجود 
اإط��ف��اء جميع  امل��ن��زل، مثل  �صكان يف 
اخلارج  يف  ال�صيارات  وت��رك  الأن���وار 
املنزل  خلو  يوؤكد  ما  طويلة،  لفرتة 
هناك  اأن  اإىل  لف��ت��اً  ���ص��اك��ن��ي��ه،  م��ن 
لل�صرقة  التعر�س  اإج��راءات لتجنب 
يف  ل��ي��ًا  امل�����ص��اب��ي��ح  بع�س  كت�صغيل 
املواقف  اإىل  ال�صيارات  ونقل  املنزل، 
املخ�ص�صة لذلك. ولفت �صعادته اإىل 
املنزل  اأب��واب  اإغ��اق  اإحكام  �صرورة 

ون��واف��ذه ج��ي��داً، وح��ذر من خطورة 
اخلزائن  اأو  الأب����واب  مفاتيح  ت��رك 
�صرورة  جانب  اإىل  وا�صح،  مكان  يف 
الثمينة  املقتنيات  وحماية  حت��ري��ز 
وال�صخ�صية واملبالغ النقدية بطرق 
اآمنة وعدم تركها يف مكان مك�صوف 
���ص��رق��ت��ه��ا يف حال  ع��م��ل��ي��ة  ي�����ص��ه��ل 
ويف�صل  الداخل  اإىل  �صخ�س  ت�صلل 
اإي��داع��ه��ا يف اأم��اك��ن اآم��ن��ة اأو يف اأحد 
امل�صارف، كما يف�صل تركيب كامريا 
م��راق��ب��ة يف م��ن��ازل��ه��م خ��ا���ص��ة على 
الأبواب واملداخل واملخارج والأماكن 
امل��ه��م��ة ل��دي��ه��م ل��اط��م��ئ��ن��ان على 
من  بها  ال��ت��ي  واملقتنيات  املمتلكات 

اأعني املجرمني.
ال�صرطة  مراكز  اإدارة  مدير  و�صدد 
ال�����ص��ام��ل��ة ب�����ص��رط��ة ع���ج���م���ان على 
����ص���رورة ت��ك��ات��ف اجل��م��ه��ور واأف�����راد 
للحد  ال�صرطة  اأف����راد  م��ع  املجتمع 
�صرورة  اإىل  م�صرياً  اجل��رمي��ة،  م��ن 
اتخاذ التدابري التي ت�صهم يف احلد 
دون  للحيلولة  اجلرمية  وق��وع  من 
اجلهود  ج��ان��ب  اإىل  امل��ن��ازل،  �صرقة 
عجمان  �صرطة  رج��ال  يبذلها  التي 
واجلرائم  ال�صرقات  ن�صبة  خلف�س 
اإجازة  للجميع  متمنياً  الإم����ارة،  يف 
حميدة  وع��ودة  اآم��ن��اً  و�صفراً  �صعيدة 
ملنازلهم وهم اآمنون مطمئنون على 

�صامة منازلهم.

الظفرة   منطقة   ••
لطيفة جابر 

 ت�صهد منطقة الظفرة حاليا  نه�صة 
�صاملة بف�صل موقعها ال�صرتاتيجي 
ومكانتها التاريخية التي �صاهمت يف 
خلق مزيج  من الأ�صالة واملعا�صرة 
يف  وتنمية   تطور  من  ت�صهده  فيما 
املجالت  وخمتلف  القطاعات  كافة 
ر���ص��م��ه��ا وخ��ط��ه��ا امل��غ��ف��ور ل���ه ب����اإذن 
�صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  تعاىل  اهلل 
لتكون  ث����راه   اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
وع���ن���وان���ا حلكمته  ل��ل��ت��ح��دي  رم�����زا 
ر�صم  -ح��ي��ن��م��ا  ع��ل��ي��ه  اهلل  رح���م���ة   -
ال�صليمة  وفطرته  وبحكمته  بع�صاه 
ال���رم���ال فتحولت  امل����دن ع��ل��ى  ت��ل��ك 
جنات  اإىل  الناعمة  ال�صحراء  رم��ال 
ومرتع  ف�صيحة  وم���راب���ع  خ�����ص��راء 
والطيور  ال��ربي��ة  ل��ل��ح��ي��وان��ات  اآم���ن 
وا�صعة  عمرانية  ونه�صة  امل��ه��اج��رة 
ال�صحية  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  �صملت 
قطار  وانطلق  والبيئية  والتعليمية 
التطوير والتنمية ليوا�صل رحاته 
بف�صل  ال���غ���رب���ي���ة  م������دن  ك����اف����ة  يف 
ل�صاحب  ال�������ص���دي���دة  ال���ت���وج���ي���ه���ات 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
ورع����اه وال���دع���م ال���احم���دود الذي 
يوليه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد ابوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
ال�صيخ  ل�����ص��م��و  امل�����ص��ت��م��رة  وامل��ت��اب��ع��ة 
ح���م���دان ب���ن زاي����د ال ن��ه��ي��ان ممثل 

احلاكم يف املنطقة الغربية .
بات�صاع  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة   ت��ت��م��ي��ز 

وانخفا�س  اجل���غ���راف���ي���ة  رق��ع��ت��ه��ا 
ال�صكانية. ويوجد باملنطقة  كثافتها 
رئي�صية  ���ص��ك��ن��ي��ة  جت��م��ع��ات  ���ص��ب��ع��ة 
متنوعة  جم��م��وع��ة  منها  ك��ل  ت��ق��دم 
لعامة  وال���ف���ر����س  اخل����دم����ات  م����ن 
ال�����ص��ك��ان، ح��ي��ث ت�����ص��م ال��ع��دي��د من 
املتباعدة  واجل�����زر  وال���ق���رى  امل�����دن 
قلب  يف  يقع  م��ا  فمنها  بينها.  فيما 
ليوا-  حم���ا����ص���ر  م���ث���ل  ال�������ص���ح���راء 

مدينه زايد– بينونة– غياثى– .
اخلليج  �صاطئ  على  ُيطل  ما  ومنها 
العربي مثل املرفاأ- الروي�س- ال�صلع 
ال��ع��دي��دة منها  اإىل اجل����زر  اإ���ص��اف��ة 
ال�صكانية  الكثافة  ذات  دمل��ا  ج��زي��رة 
اأبو الأبي�س وجزيرة �صري  وجزيرة 
ال�صيخ  ج��ع��ل منها  ال��ت��ي  ي��ا���س  ب��ن��ى 
حممية  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د 
واجلمال،  التنظيم  عالية  طبيعية 
من  للعديد  �صياحية  وجهة  لتكون 
الدولة  ال�صياحية من داخل  الُوفود 

وخارجها.
قطاع اخلدمات

املا�صية  ال���������ص����ن����وات  م������دى  ع���ل���ى 
ا�صتطاعت املنطقة الغربية اأن حتقق 

اخلدمات  ق��ط��اع  يف  متميزة  ط��ف��رة 
وذلك من خال نقل كافة اخلدمات 
ال�صكان  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ام�����س  ال��ت��ي 
مناطق  اإىل  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ف��ان��ت�����ص��رت مراكز  اإل��ي��ه��ا  الح��ت��ي��اج 
اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة مت 
يف جميع مدن املنطقة مبدينة زايد 
وغياثي وال�صلع وجزيرة دملا واملرفاأ 
باقة  �صقفها  حت��ت  وج��م��ع��ت  وليوا  
احلكومية  اخل��دم��ات  م��ن  متنوعة 
وغ���ري احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي وف���رت على 
ال��وق��ت واجل��ه��د يف �صبيل  ال�����ص��ك��ان 
اخل��دم��ات من  تلك  احل�����ص��ول على 
العا�صمة كما كان يحث يف ال�صابق .

م�ساكن ع�سرية
امل�����ص��اك��ن احل��دي��ث��ة التي  ان��ت�����ص��رت 
ح��ر���ص��ت ال���ق���ي���ادة ال���ر����ص���ي���دة على 
جميع  يف  ل���ل���م���واط���ن���ني  ت���وف���ريه���ا 
امل�����دن ح��ي��ث ���ص��ه��دت م��دي��ن��ة زاي���د 
م�������ص���روع م����راب����ع ال���ظ���ف���رة وال�����ذي 
بتكلفة  �صكنية  وح����دة   782 ���ص��م 
مليار درهم والذي �صاهم يف توفري 
امل�صكن املنا�صب واملائم ملئات الأ�صر 
امل�صتحقني للم�صاكن يف مدينة زايد 

ال�صكني  غ��ي��اث��ي  م�����ص��روع  وكذلك  
قرابة  الإج��م��ال��ي��ة  م�صاحته  وت��ب��ل��غ 
امل�صروع  ويت�صمن  ه��ك��ت��اراً   420
تتاألف  �صكنية  وح���دة   786 تنفيذ 
ك���ل وح�����دة م���ن ط��اب��ق��ني ت�����ص��م 5 
خارجية  خدمات  مع  رئي�صية  غرف 
وحدة  ك��ل  م�صاحة  وتبلغ  وجمل�س، 
�صكنية ما يقارب 537 مرتاً مربعاً، 
وقد روعيت يف ت�صميم املجمع تلبية 
كافة  وتوفري  املواطنني  احتياجات 
ومعايري  مب��وا���ص��ف��ات  متطلباتهم 

عالية.
ال�صلع  م���دي���ن���ة  م����راب����ع  وم�������ص���روع 

والذي يتكون من  448 فيا على 
طول �صاحل املنطقة، وي�صم امل�صروع 
مليون   1.3 م�صاحة  ي�صغل  ال���ذي 
التي  الفلل  اإىل  اإ�صافة  مربع،  مرت 
تربز ال��رتاث الإم��ارات��ي، من خال 
والتي  للفلل،  اخلارجية  الت�صاميم 
لدولة  احل�������ص���اري  ال���وج���ه  ت��ع��ك�����س 
التاريخي  ارتباطها  الإمارات وعمق 
والإ�صامية  ال��ع��رب��ي��ة  ب��احل�����ص��ارة 

ما�صياً وحا�صراً.
تطور القطاع ال�صحي والتعليمي

والتعليمي  ال�صحي  ال��ق��ط��اع  �صهد 
متميزة  نه�صة  الغربية  املنطقة  يف 

حيث  ال�����ق�����ط�����اع�����ات  خم����ت����ل����ف  يف 
التي  احلديثة  امل�صت�صفيات  انت�صرت 
اأعلى  وف���ق  وت�����ص��ي��ده��ا  تنفيذها  مت 
امل��ج��ال الطبي  ال��ع��امل��ي��ة يف  امل��ع��اي��ري 
مثل م�صت�صفى مدينة زايد وغايثي 
وليوا  وامل��رف��اأ  دمل��ا  وج��زي��رة  وال�صلع 
الأخ���رى  ال�صحية  امل���راك���ز  ب��ج��ان��ب 
الأ�صرة   لطب  ال��ظ��ف��رة  م��رك��ز  مثل 
يف  الأخ��رى  ال�صحية  املراكز  وباقي 

باقي مدن الغربية.
كما ت�صم املنطقة الغربية جمموعة 
ت�صديها  مت  ال���ت���ي  امل�����دار������س  م����ن 
التطويرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ل��ت��ن��ا���ص��ب 
اأجيال  ت��خ��ري��ج  ب��ه��دف  التعليمية 
قادرة على مواجهة احلياة  متميزة 
وم��واك��ب��ة ���ص��وق ال��ع��م��ل مب���ا يخدم 

الفرد واملجتمع .
م�سروعات عمالقة

م�صروعات  الغربية  املنطقة  �صهدت 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ع���م���اق���ة 
واخلدمات حيث كانت الظفرة على 
م��وع��د م��ع م�����ص��روع ق��ط��ار الحتاد 
 1200 �صيمتد على م�صافة  الذي  
كيلومرت، عند النتهاء من امل�صروع 

بدء  عند  ت�صل  ا�صتيعابية  بطاقة 
من  ط��ن  مليون   50 اإىل  الت�صغيل 
الب�صائع و16 مليون راكب �صنوياً، 
وتغطي �صبكة الحتاد للقطارات كل 
املناطق  خ�صو�صاً  ال��دول��ة  اإم����ارات 
الكربى  الإ�صرتاتيجية  ال�صناعية 
فيها، اإ�صافة اإىل الربط بني مدينة 
ال���غ���وي���ف���ات ال���واق���ع���ة ع���ل���ى ح����دود 
ال�����ص��ع��ودي��ة، ومدينة  الإم�����ارات م��ع 
العني مع �صلطنة عمان، اإىل جانب 
دوره احليوي يف العديد من مناطق 
الدولة ومنها املنطقة الغربية التي 
الإ�صرتاتيجية  خ��ط��ت��ه��ا  اأط���ل���ق���ت 
�صي�صرع  القطار  اإن  حيث   ،2030
نقل  وي�صهل  التنموية،  العملية  يف 

الب�صائع والركاب .
وي��ب��ل��غ ط���ول امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
 628 نحو  الحت���اد  قطار  م�صروع 
املناطق  و�����ص����رتب����ط  ك����ي����ل����وم����رتاً، 
ومنافذ  واحل�������ص���ري���ة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
التعاون  جم��ل�����س  ب������دول  ال����دول����ة 
�صيبلغ  العربية، فيما  لدول اخلليج 
 279 الثالثة  املرحلة  م�صار  ط��ول 
ك���ي���ل���وم���رتاً، وي���ت���م ف��ي��ه��ا رب����ط كل 

ببع�صها  ال���دول���ة  اإم������ارات  م��ن��اط��ق 
ب��ع�����ص��اً. ك��م��ا ���ص��ه��دت امل��ن��ط��ق��ة عدد 
مثل  املتجددة  الطاقة  م�صاريع  من 
م�صروع  �صم�س 1 للطاقة ال�صم�صية  
وال��ت��ي ت��ع��د اأ���ص��خ��م حم��ط��ة عاملة 
ت��ق��ن��ي��ة الطاقة  ن��وع��ه��ا ���ص��م��ن  م���ن 
ال�صم�صية املركزة يف العامل والأوىل 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ن���وع���ه���ا  م����ن 
الأو�صط. وتقدر كلفة حمطة �صم�س 
 600( دره�����م  م��ل��ي��ار   2،2 ب��ن��ح��و 
م�صاحة  على  وت��ق��ام  دولر(  مليون 
 768 2،5 كيلومرت مربع، وت�صم 
جممعاً لعاك�صات �صم�صية على �صكل 

قطع مكافئ .
 100 اإن����ت����اج  امل�������ص���روع يف  ي�����ص��اه��م 
الكهربائية  الطاقة  م��ن  ميجاوات 
األف   20 لتغذية  تكفي  كمية  وه��ي 
على  امل�����ص��روع  �صيعمل  ك��م��ا  م��ن��زل، 
األف   175 م��ن  ي��ق��ارب  م��ا  خف�س 
الكربون  اأك�صيد  ثاين  غاز  من  طن 
زراعة  تعادل  الن�صبة  وه��ذه  �صنويا، 
مليون ون�صف املليون من الأ�صجار، 
اأو منع 15 األف �صيارة تقليدية من 

امل�صري على طرقات اأبوظبي.

�سعيد بن طحنون يح�سر حفل عيالن املزروعي 
مبنا�سبة ح�سوله على الدكتوراه
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•• اأبوظبي-وام:

الت�صالت  ق��ط��اع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
بالتعاون مع ات�صالت و دو ام�س تقدمي باقات بيانات 
مواطني  م��ن  ال�صن  بكبار  خا�صة  هاتفية  وات�����ص��ال 

الدولة.
وتن�صجم املبادرة يف اأهدافها مع مبادرة بطاقة م�صرة 
التي اأطلقتها وزارة تنمية املجتمع الرامية اإىل تلبية 
احتياجات ومتطلبات كبار ال�صن تقديرا لدورهم يف 
ودع��اة احلفاظ على  القدوة واخل��ري  املجتمع كونهم 

التقاليد واملوروث الأ�صيل.
ال�صن احلاملني  امل��ب��ادرة يحظى كبار  اإط��ار ه��ذه  ويف 
ال��ن��وع��ي��ة على  امل���ي���زات  ل��ب��ط��اق��ة م�����ص��رة بجملة م��ن 
م�����ص��ت��وى الأ���ص��ع��ار و���ص��رع��ة اخل��دم��ة وج����ودة اإجن���از 
بن�صبة  خ�����ص��م  ع��ل��ى  �صيح�صلون  ح��ي��ث  ال��ت��ع��ام��ات 
الفاتورة  ب��ن��ظ��ام��ي  ال��ب��ي��ان��ات  ب���اق���ات  ع��ل��ى   50%

ال�صهرية والدفع املقدم من “ات�صالت«. 
وترتاوح �صعة باقات البيانات بدءا من واحد جيجابايت 
100 جيجابايت مما يتيح لهم البقاء  اإىل  وو�صول 
يف  وميكنهم  واأح��ب��ائ��ه��م  عائاتهم  م��ع  توا�صل  على 

نف�س الوقت من مواكبة الع�صر الرقمي.
العماء  خدمة  يف  ح�صرية  بت�صهيات  يحظون  كما 
تتمثل يف منحهم الأولوية يف احل�صول على اخلدمة 
على  الرد  يف  يف مراكز اأعمال “ات�صالت” والأولوية 
ل�صركة  التابعة  الت�صال  مراكز  اإىل  ال��واردة  املكاملات 

ب�صكل  مكاملاتهم  حتويل  �صيتم  حيث  “ات�صالت” 
 Emarati« تلقائي اإىل خطوط اخلدمة ال�صريعة
متفرغ  طاقم  قبل  من  عليها  ال��رد  ليتم   »Gold
وم���وؤه���ل ل��ت��ق��دمي اله��ت��م��ام ال���ف���وري وال��ف��ع��ال وفقا 

ملتطلباتهم الفردية.
ال�صن احل�صول  الت�صهيات لفئة كبار  وت�صمن هذه 
ع��ل��ى اأف�����ص��ل م�����ص��ت��وي��ات اخل���دم���ة وال���راح���ة لإمت���ام 
وطلباتهم  ا���ص��ت��ف�����ص��ارات��ه��م  وم��ع��اجل��ة  م��ع��ام��ات��ه��م 

املتعلقة بخدمات الت�صالت يف اأ�صرع وقت ممكن.
ال�صن احل�صول على تخفي�صات  املبادرة لكبار  وتتيح 
الأ�صعار  م��ن   50% اإىل  ن�صبتها  ت�صل  “دو”  م��ن 
ر�صيد  و100%  الآج����ل  ال��دف��ع  ل��ع��م��اء  امل��ع��ت��م��دة 
لعماء  ميكن  بحيث  امل�صبق  ال��دف��ع  لعماء  اإ���ص��ايف 

فورا. منها  “دو” ال�صتفادة 
وتتنوع الباقات املتاحة يف هذه املبادرة ومنها “ الباقة 
الذكية 150 “ وت�صمل 6 جيجابايت بيانات حملية 
الدولة  داخ���ل  الت�����ص��ال  تتيح  م��رن��ة  دقيقة  و300 
اإماراتي بدل من  75 دره��م  ق��دره  وخارجها وب�صعر 

درهما.  150
 100 “ ت�����ص��م��ل   1000 ال���ذك���ي���ة  “ ال���ب���اق���ة  اأم�����ا 
جيجابايت بيانات حملية و2500 دقيقة مرنة تتيح 

الت�صال داخل الدولة وخارجها وب�صعر 500 درهم 
العر�س  1000 دره����م. وي��ت��ي��ح  ب���دل م��ن  اإم���ارات���ي 
بطاقة  حاملي  م��ن  امل�صبق  ال��دف��ع  لعماء  اجل��دي��د 
عند  اإ�صايف  ر�صيد   100% على  احل�صول  الإع��اق��ة 
حيث  اأك���رث  اأو  دره���م   20 ب���  ر�صيدهم  تعبئة  اإع����ادة 
املكاملات  لإج��راء  الإ�صايف  الر�صيد  ا�صتخدام  ميكنهم 

ال�صوتية واإر�صال الر�صائل الن�صية والبيانات.
وتعليقا على املبادرة قال �صعادة حمد عبيد املن�صوري 
مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�صالت اإن 
امل��ب��ادرة تاأتي يف اإط��ار “ ع��ام اخل��ري “ ال��ذي اأطلقته 
قيادتنا الر�صيدة لتعرب عن امل�صوؤولية املجتمعية لكل 
الدولة  يف  الت�صالت  خدمات  وم���زودي  الهيئة  من 
للم�صاهمة يف جهود  وت�صافر اجلهود  ال�صراكة  وعن 

حتقيق ال�صعادة.
بكبار  تتعلق  لأنها  ذات مغزى  املبادرة  اأن  اإىل  م�صريا 
ذلك  يف  م�صتندين  ونحرتمهم  جنلهم  الذين  ال�صن 

اإىل تراث عريق من التكافل ومراعاة الكبري.
وكيلة  �صهيل  حممد  �صناء  �صعادة  اأك���دت  جهتها  م��ن 
تعزيز  ع��ل��ى  ال�����وزارة  ح��ر���س  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  وزارة 
التعاون وال�صراكة مع كل اجلهات احلكومية  اأوا�صر 
امل�صوؤولية  م��ف��ه��وم  ل��رت���ص��ي��خ  ال���دول���ة  يف  واخل��ا���ص��ة 

بفعالية  وامل�صاهمة  اجل��ه��ات  جميع  ل��دى  املجتمعية 
يف تقدمي اأف�صل م�صتوى من اخلدمات والت�صهيات 
التي ت�صمن توفري حياة اأف�صل واأكرث رفاهية لأفراد 

املجتمع كافة.
الت�صالت  لتنظيم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  م��ب��ادرة  وثمنت 
ت��وؤك��د حر�صهم  “ وال��ت��ي  ودو  “ ات�����ص��الت  و�صركتي 
ت���ق���دمي خ����دم����ات تواكب  و���ص��ع��ي��ه��م احل���ث���ي���ث ع���ل���ى 
اح��ت��ي��اج��ات وت��ط��ل��ع��ات الأف������راد وت�����ص��ه��ل ل��ه��م اأم���ور 

حياتهم اليومية.
الرئي�س  العبدويل  �صالح  املهند�س  ق��ال  جانبه  م��ن 
تتما�صى  املبادرة  “ات�صالت” اإن  ملجموعة  التنفيذي 

مع اأهداف “عام اخلري« .
مب�صوؤوليتها  ب��ال��وف��اء  “ات�صالت”  ال���ت���زام  م���وؤك���دا 
هذا  م��ن منطلق  واأن���ه  امل��واط��ن��ني  الجتماعية جت��اه 
التي  امل��ب��ادرات  يف  بامل�صاهمة  دائما  تت�صرف  الل��ت��زام 
كبار  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  امل��واط��ن.  وت�صعد  املجتمع  تخدم 
املجتمع  ال�صن يحظون بتقدير واح��رتام كبريين يف 
ومي��ت��ل��ك��ون خم��زون��ا غنيا م��ن ال��ت��ج��ارب واخل���ربات 
ال��زم��ن حيث  م��ن  ع��ق��ود  م���دار  اكت�صبوها على  ال��ت��ي 
على  �صاهدين  وكانوا  الحت��اد  قيام  مرحلة  عا�صروا 
يف  و�صاهموا  ال��دول��ة  يف  والتطوير  النه�صة  م�صرية 

اإعداد اأجيال �صابة افتخرت بهم الإمارات يف خمتلف 
امليادين.

ات�صالت  تقدم  العظيم  لدورهم  تقديرا  اأنه  وا�صاف 
الت�صالت  وح���ل���ول  خل���دم���ات  م������زودا  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
وتكنولوجيا املعلومات باقات بيانات خا�صة وت�صهيات 
ح�صرية ت�صعدهم وت�صمن لهم جتربة عماء معززة 
من  والأول��وي��ة  وال��راح��ة  ال�صرعة  م�صتويات  باأف�صل 
جهة وتتيح لهم من جهة اأخرى اأن يكونوا جزءا من 
املجتمع الرقمي الذي نعي�س فيه اليوم ومتكنهم من 
املوروث  ون��ق��ل  وحميطهم  عائاتهم  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل 
لبناء  وال�����ص��ب��اب  ال��ن�����سء  اإىل  وال��ث��ق��ايف  الج��ت��م��اع��ي 
الأ�صيلة  والقيم  باجلذور  ومتم�صك  متوا�صل  جيل 

حل�صارة الإمارات.
ولفت العبدويل اإىل اأن “ات�صالت” ما�صية يف نهجها 
الوطنية  امل���ب���ادرات  يف  بفعالية  للم�صاهمة  ال��ث��اب��ت 
املجتمع  التنموية يف  العملية  اإىل تعزيز  التي تهدف 
والرتقاء مب�صتوى وجودة اخلدمات املقدمة جلميع 

الأفراد.
من ناحيته اأو�صح عثمان �صلطان الرئي�س التنفيذي 
مع  تن�صجم  املبادرة  هذه  اأه��داف  اأن  “ دو”  ل�صركة 
قيادتنا  ع��ن��ه��ا  اأع��ل��ن��ت  ال��ت��ي  اخلري”  “عام  م���ب���ادرة 

الر�صيدة .
م�صيفا اأنه ب�صفة دو �صركة اإماراتية م�صوؤولة اإلتزمت 
املحلي  املجتمع  فئات  جميع  بدعم  انطاقتها  منذ 
ال��ع��ام��ة لتنظيم قطاع  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ع  ال��ي��وم  وت��ت��ع��اون 
ب��اق��ات بيانات وات�����ص��ال خا�صة  الت�����ص��الت لإط���اق 
هذه  “دو” جت��اه  ال��ت��زام  يعك�س  م��ا  ال�صن  كبار  بفئة 

الفئة املهمة يف املجتمع.
الباقات  ه���ذه  م���ن خ���ال  ال�����ص��ن  ك��ب��ار  اأن  واأ����ص���اف 
اجلديدة �صيتمكنون من زيادة معرفتهم باملزايا التي 
الرقمي  التحول  ع�صر  يف  الت�صال  خدمات  تقدمها 
الذي ي�صهده عاملنا اليوم ف�صا عن تعزيز خرباتهم 
توا�صل  على  ليبقوا  الت�صال  بتقنيات  يتعلق  فيما 
م�صتمر مع عائاتهم واأحبائهم ليتمكنوا يف النهاية 
ال��ذي يحفظونه  الأ�صيل  وامل��وروث  العادات  من نقل 

اإىل اأجيال امل�صتقبل. 
بني  ال�����ص��راك��ة  تعزيز  على  دو  ح��ر���س  �صلطان  واأك���د 
القطاعني العام واخلا�س وت�صجيع مثل هذه املبادرات 

ملا فيه �صعادة �صكان الإمارات كافة .
العمل  امل�صتقبل  يف  �صتوا�صل  ال�صركة  اأن  اإىل  م�صريا 
مع خمتلف اجلهات بهدف تقدمي خدمات ومبادرات 
و�صرائح  ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف  اإي��ج��اب��ي��ات��ه��ا  ت�صمل  مم��ي��زة 
اأعدت  ق��د  الهيئة  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  وجت���در  املجتمع. 
جمموعة من املبادرات اخلا�صة ب�صرائح خمتلفة من 
الك�صف  �صيتم  الإم��ارات والتي  املجتمع يف دولة  اأبناء 

عنها تباعا قريبا.

•• القاهرة -وام :

�صارك وفد ال�صعبة الربملانية الماراتية 
اع�����ص��اء امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
اعمال  يف  ال��ع��رب��ي  ال���ربمل���ان  اأع�������ص���اء 
التي  العربي  للربملان  العامة  اجلل�صة 
عقدت ام�س بالقاهرة. �صم وفد ال�صعبة 
�صعادة كل من خالد بن زايد الفا�صي 
القت�صادية  ال�������ص���وؤون  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
جلنة  ع�صو  النقبي  وج��ا���ص��م  وامل��ال��ي��ة 
ال�صوؤون الت�صريعية والقانونية وحقوق 
الن�����ص��ان وع��ائ�����ص��ة ب���ن ���ص��م��ن��وه ع�صو 
والثقافية  الجتماعية  ال�صوؤون  جلنة 
احمد  وحم����م����د  وال�������ص���ب���اب  وامل�����������راأة 
ال�صوؤون  جلنة  ع�صو  اليماحي  حممد 
اخلارجية وال�صيا�صية والأمن القومي. 
واأك��دت عائ�صة بن �صمنوه ع�صو جلنة 
واملراأة  والثقافية  الجتماعية  ال�صوؤون 
كونها  الربملان  جل�صة  اهمية  وال�صباب 
ا�صتثنائية  ظ������روف  ظ����ل  يف  ت��ن��ع��ق��د 
وحت����دي����ات خ���ط���رية ل��ل��غ��اي��ة مت���ر بها 
النيل  حتاول  وحتديات  العربية  المة 

و���ص��ق ال�����ص��ف ال��ع��رب��ي . و���ص��ددت على 
���ص��رورة ان ن��ع��ي ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات وان 
التي  ال��ق�����ص��اي��ا وامل�������ص���ك���ات  ن��ن��اق�����س 
تعرت�س المة العربية ونطرح احللول 
�صفافية  ب��ك��ل  امل��ه��م��ة  ال��ق�����ص��اي��ا  ل��ت��ل��ك 
وو�صوح.  وا�صارت اىل انه من اهم هذه 
الفل�صطينية  الق�صية  ه��ي  ال��ق�����ص��اي��ا 

واملحورية  املركزية  الق�صية  باعتبارها 
�صرورة  ..م��وؤك��دة  عربي  م��واط��ن  لكل 
والت�صدي  العربية  ال��ربمل��ان��ات  تكاتف 
لكافة املحاولت ال�صرائيلية للنيل من 
الفل�صطينية وو�صعها مو�صع  الق�صية 
ناق�صت  اجلل�صة  ان  واأو�صحت  اهتمام. 
اللجان  املرفوعة من  املو�صوعات  كافة 

ومن  العربي  للربملان  التابعة  الدائمة 
بينها التفاق على عقد موؤمتر للتعليم 
كافة  ومناق�صة  املقبل  ف��رباي��ر  ال��ع��ايل 
التحديات التي تواجهه وذلك انطاقا 
التي  العايل  التعليم  ا�صرتاتيجية  من 
اع��ت��م��دت��ه��ا ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي��ة الخ����رية 
امل��ا���ص��ي باململكة  ال��ت��ي ع��ق��دت م��ار���س 

املها  ع��ن  معربة  الها�صمية  الردن��ي��ة 
للموؤمتر  اجل��ي��د  ال��ت��ح�����ص��ري  ي��ت��م  ان 
يف  ت�صاهم  بتو�صيات  ل��ل��خ��روج  وذل���ك 
دع���م ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ب��امل��ن��ط��ق��ة. من 
ج���ان���ب���ه ق�����ال ����ص���ع���ادة خ���ال���د ع���ل���ى بن 
ال�صوؤون  جلنة  رئي�س  الفا�صي  زاي���د 
اليوم  جل�صة  ان  وامل��ال��ي��ة  القت�صادية 
العديد  ناق�صت  العربي  ال��ربمل��ان  م��ن 
املطروحة  وال��ب��ن��ود  امل��و���ص��وع��ات  م��ن 
ع��ل��ى ج���دول اأع��م��ال��ه��ا وامل��رف��وع��ة من 
اللجان الأربع التابعة له.. م�صريا اىل 
من  العديد  اي�صا  ناق�صت  اجلل�صة  ان 
الق�صايا  بتطورات  املتعلقة  التقارير 
الق�صية  اأهمها  ومن  الراهنة  العربية 
ا�صتعرا�س  مت  ح��ي��ث  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
بالق�صية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���ت���ط���ورات  اخ����ر 
احتال  ع����ن  ف�����ص��ا  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
اي����ران ل��ل��ج��زر الإم���ارات���ي���ة ال��ث��اث “ 
ط��ن��ب ال���ك���ربى و ط��ن��ب ال�����ص��غ��رى و 
اجلل�صة  ان  اىل  واأ����ص���ار   .« اأب��وم��و���ص��ى 
اقت�صادية  مو�صوعات  اي�صا  ناق�صت 
ا���ص��رت���ص��ادي��ة م��ه��م��ة منها  وق����وان����ني 

لا�صتثمار  عربي  ا�صرت�صادي  ق��ان��ون 
ال�صتثمار  ت�����ص��ج��ي��ع  ب���ه���دف  وذل������ك 
وتن�صيط  باملنطقة  البينية  وال��ت��ج��ارة 
ال��و���ص��ائ��ل ال��داع��م��ة ل��ت��ح��ري��ك عجلة 
الب�صائع..  نقل  وت�صهيل  ال�صتثمار 
واك���دت ���ص��رورة وج��ود منطقة جتارة 
حرة عربية كربى فعالة وذلك خلدمة 
مواطني املنطقة. من جانبه قال �صعادة 
ع�صو  اليماحي  حممد  احمد  حممد 
وال�صيا�صية  اخلارجية  ال�صوؤون  جلنة 

ال��ربمل��ان العربي  ال��ق��وم��ي ان  والأم����ن 
بحث يف جل�صته كافة الق�صايا العربية 
وتطوراتها بدءا بالق�صية الفل�صطينية 
للعامل  امل��ح��وري��ة  الق�صية  باإعتبارها 
للجزر  ايران  احتال  وق�صية  العربي 
العربي  واجل��ولن  الثاث  الماراتيه 
ال�����ص��وري امل��ح��ت��ل. واأ����ص���ار اىل ان���ه مت 
يف  ال�صيا�صية  اجلوانب  اي�صا  مناق�صة 
الإره���اب  ملكافحة  العربية  التفاقية 
واملوقف العربي من العمليات الرهابية 

وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ان ت��ع��ري��ف الإره�����اب 
اي  ال��دول��ة  اإره���اب  امتد اىل ماي�صمى 
الإره��اب الذي ترعاه ومتار�صه الدول 

اأو احلكومات وحلفائها ووكائها .
و�صدد اليماحي على �صرورة الت�صامن 
ال���ع���رب���ي يف ك����ل م���اي���ق���دم���ه الإع������ام 
ال���ع���رب���ي ل�����ل�����راأي ال����ع����ام يف ال���داخ���ل 
واخل�����ارج وجت��ن��ب ن�����ص��ر اأو ع��ر���س او 
اإذاع��ة او بث ما من �صاأنه الإ�صاءة اىل 

الت�صامن العربي .

ال�سعبة الربملانية الإماراتية ت�سارك يف اجلل�سة العامة للربملان العربي بالقاهرة

قن�سل عام الدولة ووزير يف مقاطعة اأونتاريو 
الكندية يبحثان التعاون العلمي

باقات ذكية وت�سهيالت ح�سرية لكبار ال�سن من »ات�سالت« و»دو«

•• تورنتو- وام:

الدولة  ع��ام  قن�صل  احلربي  علي  �صلطان  �صعادة  بحث 
العلمي  البحث  وزي��ر  ر�صا موريدي  تورنتو ومعايل  يف 
والبتكار والعلوم يف حكومة مقاطعة اأونتاريو الكندية 
العاقات الثنائية املتميزة بني اجلانبني و�صبل تعزيزها 
اللقاء الذي  يف املجالت كافة. واألقى احلربي - خال 

عقد اأم�س الأول يف مبنى وزارة البحث العلمي والبتكار 
والعلوم يف تورنتو - ال�صوء على اإجنازات دولة الإمارات 
وريادتها يف جمال البتكار. م�صددا على اأهمية التعاون 
ال��ث��ن��ائ��ي ب��ني دول���ة الإم�����ارات وك��ن��دا يف جم���ال البحث 
العلمي والبتكار. من جانبه اأكد الوزير الكندي �صرورة 
مبا  املعريف  املجال  يف  التعاون  وتعزيز  اخل��ربات  تبادل 

يخدم م�صلحة البلدين.

•• اأبوظبي-وام:

الوطني  للمجل�س  الإم���ارات���ي���ة  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�صعبة  ت�����ص��ارك 
-اإحدى  الأو���ص��ط  ال�صرق  م�صائل  جلنة  اجتماع  يف  الحت���ادي 
اليوم  يبداأ  الذي  ال��دويل-  الربملاين  اللجان لدائمة لاحتاد 
اخلمي�س وي�صتمر يومني يف مدينة جنيف ملناق�صة �صبل تعزيز 
دور الربملانات يف تنفيذ اأهداف التنمية امل�صتدامة ب�صاأن املياه.

�صعادة   .. الجتماع  يف  الإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�صعبة  وميثل 
علي جا�صم ع�صو املجل�س الوطني الحتادي رئي�س جمموعة 

الحتاد الربملان الدويل.

دور  ملناق�صة  الثانية  امل�صتديرة  ال��ط��اول��ة  ن���دوة  عقد  و�صيتم 
الربملانات يف ال�صعي لتحقيق تنفيذ اأهداف التنمية امل�صتدامة 
واملنطقة  ال��ع��امل��ي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ب��امل��ي��اه  املتعلقة  وال��ت��ح��دي��ات 
ب�صاأن  امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  العربية ونتائج �صعف تنفيذ 
لتعزيز  ومقرتحات  ال��ع��امل  يف  للمياه  ال��راه��ن  والو�صع  امل��ي��اه 
ب�صاأن  امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  تنفيذ  يف  الربملانيني  جهود 

املياه.
امل�صتديرة  “الطاولة  اإنه �صيتم خال  وقال �صعادة علي جا�صم 
ال��ث��ان��ي��ة ح���ول املياه” ط���رح م���ب���ادرات وروؤي�����ة دول���ة الإم�����ارات 
التي  امل�صتقبلية  والأث���ار  امل��ي��اه  �صح  مو�صوع  ح��ول  امل�صتقبلية 

قد تنعك�س على الدول التي تعاين من �صح املياه وفقا لاإطار 
اأو التي �صتناق�س من خال  الدويل والإج��راءات املتبعة حاليا 
ال�صيا�صية  العوامل  ودرا�صة  امل�صكلة  هذه  ملواجهة  الندوة  هذه 
�صح  مل�صكلة  والت�صريعية  والبيئية  والإن�صانية  والقت�صادية 
املناخية على  ال�صناعة والبيئة  تاأثري  اإىل عوامل  اإ�صافة  املياه 

من�صوب املياه ونقائها وا�صتخداماتها.
يف  اأي�����ص��ا  �صتقدم  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�صعبة  اأن  اإىل  ���ص��ع��ادت��ه  واأ����ص���ار 
التنمية  اأه�����داف  تنفيذ  يف  ال��ربمل��ان��ات  دور  ح���ول  م��داخ��ل��ت��ه��ا 
امل�صتدامة ب�صاأن املياه العديد من التو�صيات وال�صرتاتيجيات 
التي �صت�صاهم يف و�صع �صوابط ا�صتخدام املياه ومعاجلة امل�صاكل 

القائمة التي زادت من تاأثري �صح املياه على الإن�صان والبيئة يف 
اأغلب مناطق العامل.

دولة  ج��ه��ود  الإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�صعبة  مداخلة  وت��ت��ن��اول 
املياه  ب�����ص��اأن  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية  اأه����داف  تنفيذ  يف  الإم�����ارات 
يف ال��ع��دي��د م��ن دول ال��ع��امل ب��ه��دف ت��وف��ري م��ي��اه ���ص��رب نقية 
للمحتاجني ودور الدولة يف تذليل خمتلف التحديات واحللول 
املائية  للموارد  املتكاملة  الإدارة  حيث  من  القاحلة  املناطق  يف 
الناجحة  وال�صرتاتيجيات  املتجددة  والطاقة  امل��ي��اه  وحتلية 
لإعادة ا�صتخدام املياه وحت�صني اإنتاج املياه وق�صايا الأمن املائي 

والربط بني قطاعي املياه والطاقة.

»ال�سعبة الربملانية« ت�سارك يف ندوة ملناق�سة دور الربملانات يف تنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة ب�ساأن املياه

•• روما-وام:

 اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن اأحمد 
والبيئة  املناخي  التغري  وزير  الزيودي 
ان دول��ة الإم���ارات تّبنت جمموعة من 
ا�صتدامة  لتعزيز  والتدابري  ال�صيا�صات 

الإنتاج املحلي للغذاء.
جاء ذلك يف الكلمة التي القاها معاليه 
خ�����ال اجل��ل�����ص��ة ال���ع���ام���ة يف ال������دورة 
الأرب����ع����ني مل���وؤمت���ر م��ن��ظ��م��ة الأغ���ذي���ة 
املنعقد  الفاو  املتحدة  لاأمم  والزراعة 
�صقر  �صعادة  مب�صاركة  روم��ا  يف  حاليا 
ن��ا���ص��ر ال��ري�����ص��ي ���ص��ف��ري ال���دول���ة لدى 
اجلمهورية الإيطالية واملندوب الدائم 
ل�����دى امل���ن���ظ���م���ات ال���دول���ي���ة يف روم�����ا. 
اأحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل  واأ�صار 
املناخي  التغري  اأن  كلمته  يف  ال��زي��ودي 
وما ينطوي عليه من مظاهر مناخية 
الذي  الأب��رز  التحدي  ُي�صّكل  متطرفة 
يواجه قطاع الزراعة واإنتاج الغذاء يف 
املتبادلة  التاأثريات  اأن  ..منوها  العامل 
حني  ففي  مهماً  حتدياً  ت�صّكل  بينهما 
الإنتاج  زي���ادة  اإىل  ال��ع��امل  فيه  يحتاج 
الزراعي لتلبية الطلب املتزايد الناجم 
ع��ن ال��ن��م��و ال�����ص��ك��اين ف��اإن��ن��ا مطالبون 
النبعاثات  ب��خ��ف�����س  ذات����ه  ال���وق���ت  يف 

اإنتاج الغذاء والتي  الناجمة عن قطاع 
انبعاثات  جملة  من  باملائة   21 ت�صكل 
الإبقاء  بهدف  للوفاء  الدفيئة  غ��ازات 
ع���ل���ى ارت�����ف�����اع درج�������ة احل����������رارة دون 
امل��ئ��وي��ت��ني م��ق��ارن��ة بع�صر  ال��درج��ت��ني 
ال�صناعية وفقاً لتفاق  الثورة  ما قبل 
بالرغم  اأن���ه  معاليه  واأ���ص��اف  ب��اري�����س. 
التي  الطبيعية  والقيود  الظروف  من 
الغذاء  واإنتاج  الزراعة  قطاع  يواجهها 
مثل حمدودية الأرا�صي الزراعية وفقر 
املناخ  الري وق�صوة  الرتبة وندرة مياه 
التاأ�صي�س  يف  جنحت  الإم����ارات  اأن  اإّل 
لنه�صة زراعية ارتكزت على ا�صت�صاح 
م�صاحات وا�صعة من الأرا�صي، وتوفري 
الإن��ت��اج.. وق��د ظل  امل��ي��اه وم�صتلزمات 
هذا القطاع ق��ادراً على �صّد جزء كبري 
ّد  اأن حتحَ من الحتياجات ل�صنوات قبل 
التي  املت�صارعة  التنموية  ال��ت��ط��ورات 
التالية  ال�صنوات  يف  ال��دول��ة  �صهدتها 
ك���ال���زي���ادة ال�����ص��ك��ان��ي��ة امل���ط���ردة وتغري 
ا�صتخدامات الأرا�صي واأمناط املعي�صة، 
الغذائي  ال���ت���ن���وع  يف  م�����ص��اه��م��ت��ه  م���ن 

والقت�صاد الوطني.
ويف مواجهة تلك ال�صغوط والتحديات 
ا���ص��ار م��ع��ايل ال��وزي��ر اإىل اأن الإم���ارات 
ال�صيا�صات  م�����ن  جم���م���وع���ة  ت���ّب���ن���ت 

ت�صتهدف  ال��ت��ي  املتنا�صقة  وال��ت��داب��ري 
ا�صتدامة قطاع الإنتاج الغذائي وترتكز 
املتبادلة  على مراعاة الروابط والآث��ار 
الأخرى  والقطاعات  القطاع  هذا  بني 
الطاقة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  ال�����ص��ل��ة  ذات 
واملياه .. ويف هذا الإطار قامت الدولة 
وزيادة  النظيفة  الطاقة  خ��ي��ار  بتبني 
الوطني  الطاقة  مزيج  يف  م�صاهمتها 
 2050 ع���ام  ب��ح��ل��ول  ب��امل��ائ��ة   50 اىل 
واملحافظة على خمزون املياه اجلوفية 
للمياه  ال��رئ��ي�����ص��ي  امل�����ص��در  ب��اع��ت��ب��اره 
م�صتويات  وحت�صني  امل��ت��ج��ددة  ال��ع��ذب��ة 
اإع���ادة �صحن ه��ذا امل��خ��زون ع��ن طريق 
اإقامة املزيد من ال�صدود وحواجز املياه 
التي و�صل عددها اىل 145 �صداً تزيد 
طاقتها الت�صميمية على 130 مليون 
وتقنيات  ع��ل��وم  وت��ط��وي��ر  مكعب  م��رت 
غري  مياه  م�صادر  واإيجاد  ال�صتمطار 
تقليدية كتحلية املياه املاحلة ومعاجلة 
 56 حالياً  ت�صكل  والتي  العادمة  املياه 

باملائة من املوازنة املائية يف الدولة.
الإم������ارات عملت  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو����ص���ح 
اأمن��اط زراعية مرنة وذكية  على تبني 
والع�صوية  املحمية  كالزراعة  مناخياً 
الزراعة  م�صاحة  ازدادت  حيث  واملائية 
خال  124باملائة  ب��ن�����ص��ب��ة  امل���ائ���ي���ة 

ازدادت  فيما   2016-2013 الفرتة 
م�صاحة الزراعة الع�صوية بن�صبة تزيد 
الفرتة  نف�س  باملائة خال   368 على 
املبيدات  ا�صتخدام  تنظيم  اإىل  اإ�صافة 
ال��رتب��ة وت��ط��ب��ي��ق مبادئ  وخم�����ص��ب��ات 
ودرا�صة  ل���اآف���ات  امل��ت��ك��ام��ل��ة  امل��ك��اف��ح��ة 
املحا�صيل  م��ن  اأن�����واع ج��دي��دة  اإدخ�����ال 
والقادرة  العالية  الغذائية  القيمة  ذات 
واملياه  امل��ن��اخ  طبيعة  م��ع  التكيف  على 
التقنيات  ع��ل��ى  والع���ت���م���اد  وال���رتب���ة 
والبحوث  املبتكرة  واحل��ل��ول  احلديثة 
وحت�صني  الإن��ت��اج��ي��ة  ل��زي��ادة  العلمية 
ج���ودة امل��ن��ت��ج ال��وط��ن��ي وت��ع��زي��ز قدرته 
ع��ل��ى امل��ن��اف�����ص��ة ون�����ص��ر ت��ق��ن��ي��ات الري 
اأكرث  ال��ت��ي تغطي  وال��ذك��ي��ة  احل��دي��ث��ة 
الدولة.  امل��زارع يف  باملائة من   90 من 
الدكتور  معايل  وّج��ه  كلمته  ختام  ويف 
ثاين الزيودي الدعوة لروؤ�صاء واأع�صاء 
الوفود على امل�صاركة يف الدورة الثانية 
م��ن م��ن��ت��دى ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي والأم����ن 
فرباير  �صهر  يف  �صتعقد  التي  الغذائي 
القمة  اأع��م��ال  �صمن  دب��ي  يف   2018
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات وت��ت��م��ح��ور حول 
ومواردها  البحرية  البيئة  ا���ص��ت��دام��ة 
احلية يف �صياق التغري املناخي. و�صارك 
معايل ال��دك��ت��ور ال��زي��ودي يف ع��دد من 

ت�صمنت  ال��ت��ي  اجل��ان��ب��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
وجامعة  ال��ف��او  ب��ني  م�����ص��رتك��ة  جل�صة 
“معاجلة  العربية حتت عنوان  ال��دول 
ندرة املياه وحت�صني الأمن الغذائي يف 
ظل تغري املناخ - وجهات نظر من اإقليم 
اأفريقيا” حيث  ال�صرق الأدن��ى و�صمال 
تطرق فيها اإىل مناخ يف دولة الإمارات 
وم�صادر املياه يف الدولة بالإ�صافة اإىل 
واأخريا  الغذائي  والأم��ن  املائي  الأم��ن 
ال��ت��ي اتخذتها  الإج�����راءات وال��ت��داب��ري 
دولة الإمارات للمحافظة على املياه يف 
الدولة كما ا�صتعر�س معاليه عدداً من 
عليها  تعمل  التي  وامل�صاريع  امل��ب��ادرات 
املتكامل  ال��ن��ظ��ام  م��ب��ادرة  ال��دول��ة مثل 
للطاقة والزراعة مبياه البحر ومبادرة 
م�صروع انتاج الوقود احليوي والغذاء، 
وم�صروع النفق ال�صرتاتيجي يف اإمارة 

اأبوظبي.
وناق�س معايل الدكتور ثاين بن اأحمد 
غ��رات�����ص��ي��ان��و دي  ال�صيد  م��ع  ال���زي���ودي 
الأغذية  م��ن��ظ��م��ة  ع����ام  م��دي��ر  ���ص��ي��ل��ف��ا 
والزراعة لاأمم املتحدة تطورات اإن�صاء 
بالق�صاء  اخل��ا���س  الئ��ت��م��ان  ���ص��ن��دوق 
والذي  احل��م��راء  النخيل  �صو�صة  على 
وتن�صيق  ال��ت��ع��اون  تي�صري  يف  �صي�صاهم 
اجل��ه��ود ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال��ع��امل��ي لدعم 

لربامج  وامل�صتدامة  املتكاملة  الإدارة 
احلمراء  ال��ن��خ��ي��ل  ���ص��و���ص��ة  م��ك��اف��ح��ة 
البيئة  على  املدمرة  اآثارها  من  واحلد 
الجتماعية  واآث��اره��ا  الغذائي  والأم��ن 
الريفية  املجتمعات  على  والقت�صادية 
اتفاقية  ت��ع��دي��ات  ع��ل��ى  وق��ع��ا  ك��م��ا   ..
الإقليمي  ���ص��ب��ه  امل���ك���ت���ب  ا���ص��ت�����ص��اف��ة 

للمنظمة يف العا�صمة اأبوظبي.
ي�صهد ما يقارب  الذي  املوؤمتر  ويعترب 
م��ن�����ص��ة مهمة  ج��ان��ب��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ة   20
اإذ  وال���زراع���ة  ال��غ��ذاء  م�صكات  لبحث 

الق�صايا  من  ع��دداً  امل�صاركون  يتناول 
اللتزام  حت��وي��ل  ت�صمل:  ال��ت��ي  امل��ّل��ح��ة 
العاملي  ال���ه���دف  لتحقيق  اأف���ع���ال  اإىل 
وندرة  اجل��وع  على  الق�صاء  يف  املتمثل 
املياه والأمن الغذائي والتغري املناخ يف 
منطقة ال�صرق الأدنى و�صمال اأفريقيا 
واحل���ل���ول امل�����ص��ت��دام��ة مل��ن��ع امل��ج��اع��ة يف 
ال�����دول امل��ت�����ص��ررة ب��ال��ن��زاع��ات وخطة 
العمل املعنية بالأمن الغذائي والتغذية 
النامية  ال�صغرية  اجل��زري��ة  ال���دول  يف 
ودور التنمية الريفية يف التخفيف من 

ال�صغوطات التي تدفع اإىل الهجرة.
وي����رتاأ�����س م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث����اين بن 
اأح��م��د ال��زي��ودي وف��د ال��دول��ة امل�صارك 
يف املوؤمتر الذي ي�صتمر حتى 8 يوليو 
العا�صمة  يف  ال����ف����او  مب���ق���ر  اجل�������ارى 
الإي��ط��ال��ي��ة ب��ح�����ص��ور م���ا ي���ق���ارب الف 
م�صارك بينهم رئي�س دولة واحد و70 
وزي�����راً و15 ن��ائ��ب وزي����ر م���ن ال���دول 
العمل  ب���رن���ام���ج  مل���راج���ع���ة  الأع�������ص���اء 
املدير  قبل  م��ن  املقرتحني  وامل��ي��زان��ي��ة 

العام للمنظمة والت�صويت عليهما.

الزيودي: الإمارات تبنت جمموعة من ال�سيا�سات والتدابري لتعزيز ا�ستدامة الإنتاج املحلي للغذاء
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عربي ودويل

ا�صتوؤنفت املفاو�صات اجلارية بني الأطراف ال�صورية املتنازعة حول 
ح�صبما  اأ�صتانة،  يف  الأربعاء  اأم�س  �صوريا  يف  التوتر  تخفيف  مناطق 

اأفاد املتحدث با�صم وزارة اخلارجية الكازاخية، اأنوار جايناكوف.
وقال جايناكوف لل�صحافيني اإن امل�صاورات ا�صتوؤنفت، يف هذه الأوقات 

تعقد اجتماعات ا�صتثنائية بني امل�صاركني يف املفاو�صات. 
واأو�صح املتحدث اأن املو�صوع الأ�صا�صي للمباحثات يدور حول اإقامة 

حدود مناطق تخفيف التوتر.
اجلل�صة  يف  ت�صارك  ال��وف��ود  جميع  اإن  رو�صية  اإع���ام  و�صائل  وق��ال��ت 

العامة للمفاو�صات ال�صورية مبا فيها املعار�صة امل�صلحة واملراقبون.
موؤمتر  يف  اأق��ر  لفرينتيف،  األك�صاندر  الرو�صي،  الوفد  رئي�س  وك��ان 
�صحفاي بوجود بع�س ال�صعوبات يف تر�صيم املناطق منزوعة ال�صاح 

يف �صوريا. 
وعلى الرغم من التفاق على اإن�صاء مناطق تخفيف التوتر يف مايو 
املناطق  واآليات هذه  ح��دود  يتم و�صع  اأن��ه مل  اإل  اأ�صتانة،  املا�صي يف 
ل�صمان عملها، مبا يف ذلك ن�صر قوات ملراقبة المتثال لوقف اإطاق 

النار. 

ي�صل الرئي�س ال�صيني �صي جني بينغ اإىل العا�صمة الأملانية برلني 
هامبورغ.وي�صتقبل  يف  الع�صرين  قمة  انعقاد  قبيل  ر�صمية  زي��ارة  يف 
الرئي�س الأملاين فرانك-فالرت �صتاينماير نظريه ال�صيني مبرا�صم 
حمادثات  لإج��راء  مريكل  اأجنيا  امل�صت�صارة  ت�صتقبله  ثم  ع�صكرية، 
املحادثات  ت���دور  اأن  املنتظر  غ���داء.وم���ن  م��اأدب��ة  يعقبها  �صيا�صية، 
وبعد  ال�صمالية،  كوريا  واأزم��ة  املناخ  وحماية  العاملية  التجارة  ح��ول 
الباندا  دببة  من  اثنني  ت�صليم  بينغ  جني  و�صي  مريكل  تعتزم  ذل��ك 
العماقة حلديقة حيوان برلني ر�صمياً.و�صيختتم الرئي�س ال�صيني 
الأملاين  الرئي�س  يقيمها  ر�صمية  ماأدبة  بح�صور  اليوم  م�صاء  زيارته 
الرو�صي  ن��ظ��ريه  ال��ت��ق��ى  ال�صيني  ال��رئ��ي�����س  اأن  ���ص��ت��اي��ن��م��اي��ر.ي��ذك��ر 
الع�صرين  قمة  قبل  للتن�صيق  رو�صيا  يف  الثاثاء  بوتني  فادميري 

املقرر عقدها يف هامبورغ يومي اجلمعة وال�صبت املقبلني.

ي�صود �صعور بالوحدة على قمة هرم ال�صلطة لدى رئي�صة وزراء بريطانيا 
ماي  واجهت  الراهن.فقد  الوقت  يف  بالبقاء  تت�صبث  لكنها  ماي  ترييزا 
اأو  دعوات تطالبها بال�صتقالة �صواء من داخل حزب املحافظني احلاكم 
احلكم  اأ���ص��اءت  انتخابات  يف  الربملانية  اأغلبيته  فقد  اأن  بعد  خارجه  من 
ال��ذي زج بربيطانيا  الأم��ر  عليها ومل يكن لديها ما يدعوها لإجرائها 
النتخابات  ال�صنني.ومنذ  ع�صرات  منذ  بها  متر  �صيا�صية  اأزم��ة  اأ�صواأ  يف 
فريق  وجتميع  ال�صيا�صات  �صعيد  على  حكومتها  لتوحيد  م��اي  جاهدت 
جديد من املعاونني. وو�صل احلد باأحد اأع�صاء الربملان من املحافظني 
بو�صف املوافقة على العمل مع زعيمة اأيامها قد تكون معدودة يف من�صبها 
الرامية  امل�صاعي  اإن  تقول  حزبية  م�صادر  اأن  �صيا�صي.غري  انتحار  باأنه 
لاإطاحة برئي�صة الوزراء جممدة الآن بعد اأن وافقت �صخ�صيات رفيعة 
على اأنها يجب اأن تتوىل على الأقل بدء حمادثات النف�صال عن الحتاد 
الأوروبي التي ت�صتغرق عامني.ومن املحتمل اأن تطيل هذه املحادثات اأمد 
حكومتها ورمبا �صرب الراأي العام الأمر الذي قد يتيح خلام�س اأكرب قوة 
اقت�صادية يف العامل فر�صة للتقاط الأنفا�س.وقالت امل�صادر احلزبية اإن 
اأع�صاء  بع�س  ير�صي  تقدم  حتقيق  يف  اأخفقت  اإذا  م�صاءلتها  املمكن  من 
الربملان  اأع�صاء  اأح��د  الأوروب��ي��ة.وق��ال  الوحدة  ت�صككا يف  الأك��رث  حزبها 
نريد  دمنا  م��ا  �صتبقى  �صخ�صيته  ع��ن  الك�صف  ع��دم  م�صرتطا  ل��روي��رتز 
منها البقاء. والآن لي�س هو الوقت املنا�صب.وقد هداأت الدعوات لتغيري 
ماي ب�صبب املخاوف من رد فعل الربيطانيني اإذا ما ا�صطروا للت�صويت 
للمرة الرابعة فيما يزيد قليا على العامني واملخاوف من فقدان حزب 
مع  امل��ح��ادث��ات  اآخ���ر  �صخ�س  ي��ق��ود  اأن  وم��ن  برملانية  مقاعد  املحافظني 
الحتاد.حتى اأ�صد اأع�صاء الربملان �صعورا باملرارة يقول اإن ت�صويتا جديدا 
على الزعامة �صيعمق بب�صاطة النق�صامات يف احلزب حول اخلروج من 
اإنه  �صا�صة معار�صون  ال��ذي قال  التق�صفي  الأوروب��ي وبرناجمه  الحت��اد 
ك��ان �صببا يف ح��ري��ق م��دم��ر �صب يف غ��رب ل��ن��دن واأ���ص��ف��ر ع��ن مقتل 80 

�صخ�صا على الأقل واأرهق قوة ال�صرطة التي تكافح التطرف.

عوا�صم

�أ�ستانة

لندن

برلني

الإطاحة بزعيم املعار�سة 
الإ�سرائيلية من حزب العمل 

•• القد�ص املحتلة-رويرتز

ف�صل زعيم املعار�صة الإ�صرائيلية ا�صحق هرتزوج يف م�صعاه لنتخابه لفرتة 
جديدة يف رئا�صة حزب العمل الذي ميثل تيار ي�صار الو�صط و�صي�صغل املن�صب 

اأحد مر�صحني اآخرين �صيتناف�صان يف جولة الإعادة الأ�صبوع املقبل.
برييت�س  عمري  ال�صابق  ال��دف��اع  ووزي��ر  املخ�صرم  الكني�صت  ع�صو  وت�صدر 
الت�صويت ال��ذي عقد ب��ني اأع�����ص��اء احل��زب فيما ح��ل يف امل��رك��ز ال��ث��اين اأيف 
جاباي وهو لي�س ع�صوا يف الكني�صت وان�صق قبل عدة اأ�صهر عن حزب لتيار 

ميني الو�صط ي�صارك حاليا يف احلكومة.
املئة  27 يف  الأ���ص��وات مقابل  املئة من  33 يف  وح�صل برييت�س على نحو 
جلاباي يف حني حل هرتزوج ثالثا بني �صبعة مر�صحني بح�صوله على 16 
الثنني  ي��وم  احل��زب  زعيم  �صتحدد  التي  الإع���ادة  و�صتعقد جولة  امل��ئ��ة.  يف 

املقبل.
واندمج العمل مع ف�صيل اأ�صغر برئا�صة ت�صيبي ليفني، وهي وزيرة خارجية 
مقاعد  من   24 على  ي�صتحوذ  ال��ذي  ال�صهيوين  الحت��اد  لت�صكيل  �صابقة، 
مل  الرئي�صي  املعار�صة  حزب  ب�صفته  لكن   .120 عددها  البالغ  الكني�صت 
نتنياهو  بنيامني  ال���وزراء  رئي�س  حكومة  مواجهة  يف  يذكر  تاأثري  له  يكن 

اليمينية.
وتوقعت ا�صتطاعات راأي حديثة اأن يكون اأداء الحتاد ال�صهيوين يف ظل 
رئا�صة هرتزوج له اأ�صواأ كثريا يف النتخابات العامة املقبلة يف 2019 مما 

كان عليه يف انتخابات 2015.

اإنذار ثالث عائالت فل�سطينية بهدم بيوتها

مقتل قائد لواء جولين يف اخلليل والإحتالل ينكل بفل�سطينيني

رئي�ض الربملان العربي يوؤكد �سرورة �سد الباب 
بوجه التدخالت اخلارجية بال�سوؤون العربية 

اجلامعة العربية ترحب بتبني اليون�سكو قرارا جديدا يوؤكد فل�سطينية "القد�ض"
بالتن�صيق  القد�س  �صد  ال�صتعمارية  الحتالية  والهجمة  التزوير  ل�صد  ال�صعد  كافة 
اخرى  مرة  تنجح  الها�صمية  الردنية  اململكة  وخا�صة  العربية  املجموعة  مع  والتعاون 
اليون�صكو  عن  �صدرت  التي  ال��ق��رارات  يوؤكد  اليون�صكو  عرب  جديد  ق��رار  ا�صت�صدار  يف 
رغم  اإ�صامية،  عربية  فل�صطينية  �صتظل  القد�س  اأن  وتاأكيد  انت�صار  هي  باخل�صو�س 

تعديات الحتال الإ�صرائيلي املمنهجة واليومية �صدها .
وجدد ابو علي، التاأكيد بهذا ال�صدد على املوقف القوي والثابت جلامعة الدول العربية 
وفقا  وذلك  العربية،  لاأمة  املركزية  الق�صية  باعتبارها  الفل�صطينية،  الق�صية  دعم  يف 
اأن مبادرة  اإىل  ال�صاأن، م�صريا  اأكدته خمتلف القرارات ال�صادرة عن اجلامعة يف هذا  ملا 
لل�صراع  نهائية  ت�صوية  اإىل  للتو�صل  واط��ار  ال�صا�س  هي  اأي�صا  تظل  العربية،  ال�صام 
العربي الإ�صرائيلي طبق قرارات ال�صرعية الدولية وانفاذ حل الدولتني باإقامة الدولة 

الفل�صطينية امل�صتقلة وعا�صمتها القد�س.

•• القاهرة-وام:

رحبت جامعة الدول العربية بالقرار اجلديد الذي تبنته جلنة الرتاث العاملي التابعة 
لليون�صكو والذي يوؤكد زيف ادعاءات الحتال الإ�صرائيلي ب�صاأن مدينة القد�س العربية 
نفذه  م��ا  ك��ل  �صرعية  وع���دم  وب��ط��ان  الإ�صرائيلية  ال�����ص��ي��ادة  م��زاع��م  وي�صقط  املحتلة، 
الحتال فيها، والإدان��ة ال�صديدة لكافة الج��راءات التي تقوم به �صلطات الحتال يف 
مدينة القد�س املحتلة.  وقال المني العام امل�صاعد ل�صوؤون فل�صطني والرا�صي العربية 
املحتلة ال�صفري �صعيد ابو علي - يف ت�صريح له ام�س - اإن ت�صويت هذه الهيئة على هذه 
الراف�س  العاملي  املوقف  اآخر  بعد  التاريخية ويعك�س كذلك يف  امل�صاألة ين�صف احلقيقة 
لل�صيا�صة الإ�صرائيلية، مبا يف ذلك رف�س العامل العرتاف بالقد�س عا�صمة لاحتال.  
ا�صتباكا على  اأن الدبلوما�صية الفل�صطينية التي تخو�س  امل�صاعد،  واأو�صح الأمني العام 

مقتل 6 مدنيني بانفجار قنبلة غرب اأفغان�ستان
•• كابول-وكاالت:

ا�صطدمت  عندما  قتلوا،  مدنيني  �صتة  اأن  الأرب��ع��اء  اأم�س  م�صوؤول  ذك��ر 
مركبتهم بقنبلة زرعت على جانب طريق باإقليم فرح غرب اأفغان�صتان.

اإن املركبة  اإقليم فرح،  وقال حممد نا�صر مهري، املتحدث با�صم حاكم 
كانت ببلدة موؤمن اباد مبنطقة �صيبا كوه وكانت يف طريقها نحو عا�صمة 
عن  اأي�صاً  اأ�صفر  مما  بالقنبلة،  ا�صطدمت  عندما  الأول،  اأم�س  الإقليم 
ال�صحايا،  عمر  ول  جن�س  يعرف  مل  اأن��ه  اأ�صخا�س.واأ�صاف  �صتة  اإ�صابة 

لكن كان هناك بع�س ال�صباب بينهم.
ب�صبب  الذين قتلوا  الأفغان،  املدنيني  الأخ��ري عدد  ويرفع هذا احل��ادث 
17 �صخ�صاً على الأق���ل، خال  اإىل  ال��ط��رق  األ��غ��ام زرع��ت على ج��وان��ب 

اأ�صبوع واحد فقط.
وقتل اأربعة مدنيني على الأقل واأ�صيب اآخر، عندما ا�صطدمت مركبتهم 

بقنبلة زرعت على جانب طريق باإقليم قندهار جنوب الباد.
ب�صبب  اآخ���رون،  خم�صة  واأ�صيب  مدنيني  �صبعة  قتل  اأي��ام،  خم�صة  وقبل 

قنبلة اأخرى زرعت على جانب طريق باإقليم ننغارهار �صرق الباد.
طالبان  ب��ني  امل�صتمرة  احل���رب  م��ن  الأك����رب  ال��ع��بء  امل��دن��ي��ون  ويتحمل 

واحلكومة الأفغانية.
والقنابل حملية ال�صنع والألغام هي ال�صبب الرئي�صي الثاين لل�صحايا 

املدنيني يف اأفغان�صتان.
حركات  لعرقلة  الباد  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  منها  الآلف  طالبان  وت�صع 

القوات لكن يف الكثري من الأحيان، ت�صيب تلك العبوات املدنيني.

اأبو الغيط ولفروف يبحثان م�ستجدات الأو�ساع يف املنطقة
•• مو�صكو-وام:

العربية  للجامعة  ال��ع��ام  الأم����ني  ال��غ��ي��ط  اأب����و  اأح��م��د  ب��ح��ث 
اآخر م�صتجدات  الرو�صي  و�صريغي لفروف وزير اخلارجية 
يتعلق  فيما  خ��ا���ص��ة  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  الأو����ص���اع يف منطقة 
ال�صام  عملية  دف��ع  و�صبل  الفل�صطينية  الق�صية  بتطورات 
كل من  والأزم���ات يف  الرو�صي  اجلانب  روؤي��ة  اإىل  وال�صتماع 
اإ�صافة اإىل الأزمة الدبلوما�صية حول  �صوريا وليبيا واليمن 

قطر. 
كما بحث اجلانبان - خال املباحثات الر�صمية التي عقدت 

تطوير  على  العمل  كيفية   - مو�صكو  الرو�صية  العا�صمة  يف 
العاقات العربية - الرو�صية خال املرحلة املقبلة يف جوانبها 
والرتقاء  والثقافية  وال�صتثمارية  والقت�صادية  ال�صيا�صية 
بالإطار املوؤ�ص�صي لهذه العاقة واملتمثل يف “ منتدى احلوار 
الثالث  ال����وزاري  اجتماعه  عقد  “ وال���ذي  ال��رو���ص��ي  العربي 
اإ�صافة   .. اأبوظبي  العا�صمة  يف  املا�صي  فرباير  �صهر  خال 
اإىل التباحث حول موعد الجتماع الوزاري الرابع  للمنتدى 

واملقرر اأن ت�صت�صيفه رو�صيا.
تاأتي زيارة اأبوالغيط اإىل مو�صكو تلبية لدعوة الوزير لفروف 

التي قدمها خال زيارته اإىل القاهرة موؤخرا .

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

قائد  الثاثاء،  اأم�س  م�صاء  قتل،  انه  “هاآرت�س”  كتبت 
وحدة يف لواء جولين، نتيجة انفات ر�صا�صة طائ�صة 
من �صاح احد اجلنود خال تدريب يف اخلليل. والقتيل 

هو املازم دافيد غولوبنت�صي�س من م�صتوطنة افرات.
اجرى  ال�����ص��اب��ط  ان  الأويل  ال��ت��ح��ق��ي��ق  م���ن  وي�����ص��ت��دل 
تدريبا يحاكي حماولة مهاجمة جنود ب�صكني. وخال 
ال�صابط  ب��اجت��اه  طائ�صة  ر�صا�صة  انطلقت  ال��ت��دري��ب 
فاأ�صيب بجراح بالغة. ومت ا�صتدعاء مروحية لنقله اىل 

امل�صت�صفى، لكن حالته كانت يائ�صة ومت حتديد وفاته.
ان  املتوقع  وم��ن  احل���ادث،  ظ��روف  اجلي�س  و�صيفح�س 
يقوم بتعيني جلنة حتقيق. و�صيطلب اجلي�س وجولين 
الرتكيز على التوجيهات الأمنية التي رافقت التدريب، 
اجلنود  فهم  اذا  م��ا  فح�س  و�صيتم  تنفيذها.  مت  وه��ل 
تفكيك  منهم  ط��ل��ب  وه���ل  ت��دري��ب��ا،  امل��ق�����ص��ود  ان  كلهم 

ا�صلحتهم قبل التدريب.
ام��ر رئي�س الأرك���ان بوقف  ويف اعقاب تكرار احل���وادث، 
التدريبات يف كل الوحدات، يوم غد اخلمي�س، وتكري�صه 

ملو�صوع المان.
ه���ذا وت��ك��ت��ب ه��اآرت�����س ان وح����دة ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ع اف���راد 
ال�����ص��رط��ة )م��اح�����س( ح��ق��ق��ت يف الأ����ص���ب���وع امل��ا���ص��ي مع 
�صابط يف حمطة �صرطة ا�صكلون، ب�صبه التنكيل بثاثة 
فل�صطينيني و�صربهم بق�صيب حديد وركلهم ولكمهم، 
اف����راد من  �صتة  م��ع  ك��م��ا حققت  ق��ان��وين.  غ��ري  ب�صكل 
لأنهم  القانونية،  الج��راءات  ت�صوي�س  ب�صبهة  ال�صرطة 

كانوا �صهودا على العتداء ومل يقوموا بالتبليغ عنه.
�صباط   22 اعتقلت يف  ق��د  ال�����ص��رط��ة  م��ن  ق���وة  وك��ان��ت 
ب�صبهة  عقربة،  �صكان  من  وهم  الثاثة،  الفل�صطينيني 
امل�����ص��وؤول��ي��ة ع��ن ع���دة اع��م��ال ���ص��رق��ة وق��ع��ت يف املنطقة 

اجلنوبية. 
وبعد اعتقال الثاثة وتقييدهم، بداأ ال�صابط ب�صربهم 
بوا�صطة ق�صيب حديد، وبركلهم ولكمهم وتهديدهم. 
عن  ال�صبان  اح��د  تبليغ  اع��ق��اب  يف  التحقيق  فتح  ومت 
مت  ال�صابط  مع  التحقيق  انتهاء  اعقاب  ويف  احل���ادث. 

اطاق �صراحه.
وي�صار اىل ان ال�صرطة مل تذكر يف طلب متديد اعتقال 
ال�صبان  ان  املحكمة،  اىل  قدمته  ال��ذي  الأول  الثاثة 

عار�صوا العتقال او حاولوا الهرب.
ال�صرائيلي  اجل��ي�����س  ان  “هاآرت�س”  تكتب  ذل���ك،  اىل 
عائلتني  بيوت  بهدم  تنذر  اوام��ر  املا�صي،  الليلة  �صلم، 
فل�صطينيتني من بني عائات املخربني الثاثة الذين 
القد�س،  قتلوا �صرطية حر�س احل��دود هدا�س مالكا يف 
يف ال�صهر املا�صي، ولعائلة املخرب الذي ده�س اجلندي 
ال��ي��ح��اي ط��اه��رل��ي��ف ع��ن��د م��ف��رتق ع��وف��را يف ني�صان. 
وقال اجلي�س ال�صرائيلي ان الوامر التي مت ت�صليمها 
للعائات يف دير ابو م�صعل و�صلواد، هي املرحلة الوىل 

يف الجراء وميكن لها ال�صتئناف �صدها.
واعلنت ال�صرطة يف بداية الأ�صبوع باأنه طراأ تقدم على 
التحقيق يف حادث قتل مالكا واملخربني الثاثة الذين 
بال�صلوع  م�صبوهني  ارب��ع  اعتقال  ومت  العملية،  نفذوا 
يف العملية. وقالت انه مت يف اعقاب العملية مت اعتقال 

•• القاهرة-وام:

ال�صلمي  م�صعل  ال��دك��ت��ور  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��ان  رئي�س  ���ص��دد 
ع��ل��ى ����ص���رورة ال���وق���وف ���ص��د ك��ل حم����اولت ���ص��ق ال�صف 
العربي و�صد الباب بوجه التدخات اخلارجية بال�صوؤون 
مير  ال��ت��ي  ل��اأزم��ات  ال�صيا�صي  احل��ل  ان  .واأك���د  العربية 
ب��دءا من  اليوم هو احلل الجن��ح لها  العربي  العامل  بها 
ال�����ص��راع ال��دائ��ر ب�صوريا وم���رورا ب��ت��ط��ورات الو���ص��اع يف 
اليمن والعراق وليبيا وال�صومال.وا�صار ال�صلمي يف كلمة 
الول  النعقاد  دور  ال�صاد�صة من  بافتتاح اجلل�صة  القاها 
للف�صل الت�صريعي الثاين للربملان العربي يف القاهرة اىل 
التحديات اجل�صيمة واخلطرية التي تواجه الأمة العربية 
الهمم  وا�صتنها�س  ال�صفوف  ر���س  ���ص��رورة  على  م�صددا 
وت��ك��ات��ف اجل��ه��ود ل��ت��ج��اوز جميع ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تهدد 
البحث يف جميع  اىل  العربية.ودعا  الم��ة  و�صامة  اأم��ن 
العربية وطرحها يف  ال��دول  الق�صايا مثار اخل��اف بني 
لاأزمات  احللول  واإيجاد  وال�صفافية  الو�صوح  من  اط��ار 

داخل البيت العربي وتغليب م�صلحة الأمة العربية نحو 
توحيد املواقف وال�صيا�صات ومواجهة الرهاب والتطرف 

والدول الداعمة له.
القمم  عن  �صدرت  التي  املهمة  وال��ق��رارات  النتائج  وع��ن 
والعربية  واخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال���ث���اث  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
اأكد  ال�صعودية  يف  عقدت  التي  الأمريكية   - ال�صامية 
ال�صلمي ان الدول العربية ا�صبحت اليوم �صاحبة املبادرة 
مكافحة  خا�صة  امل�صرتك  الهتمام  ذات  الق�صايا  حل  يف 
ع��ل��ى الم����ن وال�����ص��ل��م يف منطقتنا  الره�����اب واحل���ف���اظ 
العربية وال�صامية.واأو�صح ان من اهم نتائج هذه القمم 
وال�صامية  العربية  ال��دول  بني  وثيقة  �صراكة  بناء  هو 
والوليات املتحدة المريكية ملواجهة التطرف والرهاب 
العربي  العامل  والتنمية يف  وال�صتقرار  ال�صام  وحتقيق 
والوقوف  الإره���اب  مكافحة  على  والت��ف��اق  وال���ص��ام��ي 

�صد الدول واملوؤ�ص�صات الراعية واملمولة له.
وحول الق�صية الفل�صطينية جدد رئي�س الربملان العربي 
املحافل  جميع  يف  الفل�صطينية  للق�صية  ال��ربمل��ان  دع��م 

الفل�صطينيني  ال����ص���رى  م��ه��ن��ئ��ا  وال���دول���ي���ة  الق��ل��ي��م��ي��ة 
بانت�صارهم يف معركة “البطون اخلاوية” التي خا�صوها 
يف معتقات �صجون الحتال.واأعرب عن ادانته ال�صديدة 
ل��ع��ق��د ح��ك��وم��ة الح���ت���ال ال���ص��رائ��ي��ل��ي اج��ت��م��اع��ا نهاية 
وال�صتمرار  ال���رباق  ح��ائ��ط  اأ�صفل  نفق  يف  املا�صي  م��اي��و 
الفل�صطينية  الرا���ص��ي  على  ال�صتيطانية  �صيا�صاتها  يف 
املحتلة ما يقو�س جهود عملية ال�صام.ويف ال�صاأن اليمني 
جدد ال�صلمي اللتزام بدعم ال�صرعية الد�صتورية باليمن 
ممثلة يف الرئي�س عبدربه من�صور هادي موؤكدا الدعم ملا 
ال�صرعية يف  للدفاع عن  العربي  التحالف  به قوات  تقوم 

اليمن.
الدول  قائمة  م��ن  ال�����ص��ودان  ا�صم  برفع  ال�صلمي  وط��ال��ب 
القت�صادية  للعقوبات  ك��ام��ل  ورف���ع  ل��اره��اب  ال��راع��ي��ة 
املفرو�صة عليه وذلك تقديرا للجهد الكبري الذي يبذله 
العامل  يف  وال�صلم  الم���ن  وحتقيق  الره����اب  حم��ارب��ة  يف 

العربي والإ�صامي وافريقيا.
احتالها  انهاء  اىل  اي��ران  العربي  ال��ربمل��ان  رئي�س  ودع��ا 

ل���ل���ج���زر الم�����ارات�����ي�����ة ال����ث����اث وال����ك����ف ع����ن الع����م����ال 
وانهاء  واليمن  البحرين  جتاه  العدوانية  والت�صريحات 
ت��دخ��ل��ه��ا ال��ع�����ص��ك��ري يف ���ص��وري��ا معلنا ال��دع��م ال��ك��ام��ل ملا 
تقوم به الدول العربية للحفاظ على امنها وا�صتقرارها 
و�صامة ارا�صيها.كما اأكد ال�صلمي اأهمية حل اأزمة قطر 

يف اطار جمل�س التعاون اخلليجي .
مثمنا يف ه���ذا ال�����ص��ي��اق اجل��ه��ود اخل���رية ال��ت��ي ي��ق��وم بها 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح اأمري 

دولة الكويت حلل الأزمة.
وجدد ال�صلمي اللتزام مبوا�صلة دعم الدول القل مناء 
ال�صعب  ت��ه��دد  ال��ت��ي  امل��ج��اع��ة  ملكافحة  ال�����ص��وم��ال  خا�صة 
داع�س  تنظيم  على  بانت�صاره  ال��ع��راق  مهنئا  ال�صومايل 
الوطني بني  احل��وار  لتفعيل  الإره��اب��ي معربا عن دعمه 

ابناء ال�صعب العراقي.
كما رحب باجلهود العربية والدولية حلل الزمة الليبية 
والو�صول اىل ت�صوية �صيا�صية ت�صمن احلفاظ على وحدة 

ليبيا و�صامة ارا�صيها.

�صخ�س )52 عاما( من العي�صوية ب�صبهة نقل املخربني 
اىل القد�س،

نظم  باأنه  ي�صتبه  ال�صفة  يف  اخ��ر  �صخ�س  اعتقال  ومت   
جمموعة املاكثني غري القانونيني، مبا فيهم املخربني 

الثاثة،
 الذين �صافروا يف �صيارة ال�صائق من العي�صوية.

كما مت اع��ت��ق��ال وال���دي اح��د امل��خ��رب��ني ال��ث��اث��ة، عادل 
ح�صن احمد عنكو�س. 

اعقاب  “يف  وال��دي��ه  اعتقال  مت  فقد  ال�صرطة  وح�صب 
ت�صريحات ادليا بها بعد العملية، عرب و�صائل العام”. 
وكانت الوالدة زينب، قد قالت لقناة “كان” انها تفاخر 

بابنها وكانت تريد ان يقتل الع�صرات.

تن�س على وجود تبعات قانونية ومالية وجتارية ومعنوية 

ر�سالة اأمريكية اإىل �سركات عاملية.. هذه اأخطار التعامل مع قطر
•• وا�صنطن-وكاالت:

“بوليتيكو”  جم����ل����ة  اأف��������������ادت 
“كاونرت  منظمة  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة 
وهي  بروجيكت”،  اإك�����ص��رتمي��ي��زم 
ربحية،  غ���ري  اأم��ري��ك��ي��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة 
ن��ا���ص��دت ال�����ص��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة جتنب 
القطرية  احل��ك��وم��ة  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
اإرهابيني  ب����اإي����واء  ات��ه��م��ت��ه��ا  ال��ت��ي 

ومتويل جماعات متطرفة.
املجلة  بح�صب  ال��ن��داء  ه��ذا  وي�صكل 
الأمريكية دليًا على حجم التبعات 
التي يثريها احل�صار الذي تفر�صه 
الدول الأربع، ال�صعودية والإمارات 

وروي�����ال دات�����س ���ص��ل واأك���وراأوت���ي���ل.
لكل  خا�صاً  ج��زاء  الر�صالة  وت�صمل 
���ص��د قطر  احل��ج��ج  اأن  اإل  ���ص��رك��ة، 
ك��م��ا تت�صمن  ن��ف�����ص��ه��ا.  ت��ب��ق��ى ه���ي 
حتذيراً من تقوي�س �صمعة ال�صركة 

اأو خف�س قيمة اأ�صهمها .

اأخطار قانونية ومالية
اأخطاراً  اأن  على  الر�صالة  وتن�س 
قانونية ومالية وجتارية ومعنوية 
اأعمال يف قطر  اإن�صاء  على  ترتتب 
���ص��ت�����ص��ت��م��ر يف  ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا  اأو 

امل�صتقبل املنظور،
�صلوكها  ال���دوح���ة  غ���ريت  اإذا  اإل   

الدوحة،  على  وم�صر،  والبحرين 
خارج حدود الدول املعنية. 

دعم التطرف واالإرهاب
للمنظمة  التنفيذي  املدير  ويقول 
اإن لقطر  م��ارك وال���س يف ر�صالته 
الدعم  توفري  م��ن  ط��وي��ًا  تاريخاً 
دعم  فيه  والإره����اب، مبا  للتطرف 
اإرهابية  امل�صنفة  للجماعات  مايل 
اإرهابيني  زع���م���اء  واإي�������واء  ع���امل���ي���اً، 

وممولني لاإرهاب. 
�صبع  يف  قطر  �صلوك  يف�صل  وه��و 
���ص��ف��ح��ات، مب���ا ف��ي��ه��ا ف�����ص��ول عن 
متويل الإرهاب يف اخلارج وتبيي�س 

وتخلت يف �صكل ميكن التحقق منه 
واجلماعات  ل��اإره��اب  دعمها  ع��ن 
املتطرفني..  والأف������راد  امل��ت��ط��رف��ة 

وبالتايل،
اأن  احل�����������ذرة  ال���������ص����رك����ات  ع����ل����ى   
العمل  ف����ر�����س  اأن  ت�����ص��ت��خ��ل�����س 
وال�����ص��راك��ات وال��ع��اق��ات م��ع قطر 
ت�صتحق  ل  لها  التابعة  وال��وك��الت 

املجازفة. 

من هي هذه املنظمة؟
واأ�������ص�������������ص������ت م����ن����ظ����م����ة ك�����اون�����رت 
اإك�صرتمييزم بروجيكت عام 2014 
ملكافحة الإرهاب با�صتهداف قنواته 

الأموال، واإيواء اإرهابيني واخلطر 
قطر.  يف  يقيمون  م��وظ��ف��ني  ع��ل��ى 
دعم  بتقدمي  الدوحة  اأي�صاً  ويتهم 
مايل، اإما مبا�صرة اأو بطريقة غري 
مبا�صرة، للقاعدة يف �صبه اجلزيرة 

العربية وطالبان.

�سركة  12
اإىل  الر�صالة  م��ن  ن�صخة  واأر���ص��ل��ت 
�صركة اخلطوط اجلوية الأمريكية 
تر�صل  اأن  على  اإيرلينز،  اأمريكان 
11 ن�صخة اأخرى اإىل �صركات حول 
وفول�صفاغن  �صيمنز  بينها  العامل، 
وباركليز  ال�صوي�صري  والئ��ت��م��ان 

ديفيد  وي��ق��ول  وات�����ص��الت��ه.  املالية 
اإيب�صن،

اإن  للمنظمة،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر   
امل�����ص��روع مم���ول م��ن ه��ب��ات خا�صة 
اأي حكومة،  اأم���واًل من  يتلقى  ول 

يف ما عدا احلكومة الأمريكية. 
“كانت  امل��ن��ظ��م��ة  اأن  اإىل  وي��ل��ف��ت 
منذ  قطر  مو�صوع  وتتابع  تدر�س 
امل�صائل  بع�س  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ف���رتة، 
الإره����اب  ب��دع��م  املتعلقة  الأخ����رى 

ومتويله.. 
املناخ مائم الآن ملثل هذه احلملة 
على  ال��ت��واف��ق  اإىل  ن��ظ��راً  املن�صقة 

وجوب تغيري قطر �صلوكها«. 
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عربي ودويل
لقاء ترامب وبوتني ي�سد الأنظار يف هامبورغ

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�صتكون لنا عاقة ممتازة مع بوتني ورو�صيا”، لزمة رددها 
خم�صة  وبعد  النتخابية.  حملته  خ��ال  ترامب  دون��ال��د 
للمرة  اأخ��ريا  يلتقي  الأبي�س،  البيت  دخوله  على  اأ�صهر 
الأوىل نظريه الرو�صي.�صتكون كل الأ�صواء م�صلطة على 
اللقاء الذي يعقد اجلمعة يف هامبورغ ب�صمال اأملانيا، على 
هام�س قمة جمموع الع�صرين.لكن بعيدا عن النطاقة 
اجل��دي��دة ال��ت��ي ك��ان ت��رام��ب ي��رج��وه��ا، ف���اإن ال��ل��ق��اء على 
ان��ف��راد ب��ني رج���ل الأع���م���ال ال��ن��ي��وي��ورك��ي ال�����ص��اب��ق )71 
عاما( والرئي�س ال�صابق جلهاز الأمن الفدرايل الرو�صي 
الكثري  و�صيت�صمن  للغاية  دقيقا  �صيكون  ع��ام��ا(   64(

اأغدق  بعدما  الأمريكي،  للرئي�س  بالن�صبة  ال�صعاب  من 
باملديح على الرئي�س الرو�صي على مدى اأ�صهر.واملوا�صيع 
اللقاء كثرية، من �صوريا  اجلوهرية املطروحة على هذا 
اإىل مكافحة الإرهاب مرورا باأوكرانيا وكوريا ال�صمالية. 
غري اأن العديد من الأ�صئلة امللحة حتوم حول املحادثات 
بني الرئي�صني: فهل �صيتطرق ترامب اإىل م�صالة التدخل 
اأي  واإىل  الأمريكية؟  الرئا�صية  النتخابات  يف  الرو�صي 
تواطوؤ حمتمل  ح��ول  اآي  بي  الإف  �صيلقي حتقيق  م��دى 

بني اأو�صاط ترامب والكرملني بظله على املناق�صات؟
يتوخى الطرفان يف الوقت احلا�صر الغمو�س حول �صكل 
مو�صع  �صيكون  اأن��ه  غري  اعماله،  وج��دول  ومدته  اللقاء 
من  العديد  يدعو  حيث  وا�صنطن  يف  كثب  ع��ن  مراقبة 

جتاه  احل��زم  من  املزيد  اإىل  الكونغر�س  يف  اجلمهوريني 
مو�صكو، وهو موقف يلقى اأ�صداء يف العامل اأي�صا.

اللقاء  اإن هذا  اأو�صاكوف  يوري  الكرملني  م�صت�صار  وقال 
جوهري بالن�صبة لا�صتقرار والأمن الدوليني، من دون 
الأمن  م�صت�صار  اأك��د  جهته  التفا�صيل.من  يف  ال��دخ��ول 
ال��ق��وم��ي يف ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س اجل����رال ه��رب��رت رميوند 
اأع��م��ال حم��دد، داعيا اإىل  ماكما�صرت ع��دم وج��ود ج��دول 
تخرج  ل  �صيغة  بح�صب  مو�صكو  م��ع  اك��رث  ب��ن��اءة  عاقة 
اإبداء  قوله  ح��د  على  مينع  ل  م��ا  وه��و  العموميات،  ع��ن 
على  لا�صتقرار.و�صيتحتم  املزعزع  �صلوكها  حيال  ح��زم 
الرئي�س املعروف باأطباعه النزقة والذي ل يزال يخطو 
النربة  يجد  اأن   ، الدولية  ال�صاحة  على  الأوىل  خطواته 

املنا�صبة مع بوتني، ما يتطلب حنكة يف املوازنة بني ال�صدة 
اإىل  �صعبيته  تراجع  يعاين من  وق��ت  وذل��ك يف  والليونة، 
امل��ت��ح��دة.وق��ال اخلبري يف  ال��ولي��ات  اأدن���ى م�صتوياتها يف 
اأوهانلون  مايكل  الأم��ريك��ي  للدرا�صات  بروكينغز  معهد 
اإن العاقة م�صمومة اإىل حد ي�صعب ت�صور اخلروج باأي 
تقدم ملفت من اللقاء.واأو�صح على ترامب اأن يكون لبقاً 
اأراد  اإن  ال��ود.  اإب���داء  اأن ي�صرف يف  اإمن��ا ح��ازم��ا، من غري 
عليه  م�صتقبا،  الرو�صية  الأمريكية  العاقات  حت�صني 
ب�صلوك  يتعلق  الفعلية يف ما  اأن يعرب عن هواج�صه  اأول 
املمكن  اأن���ه م��ن  ب��وت��ني  واإل، فقد يظن  م��وؤخ��را.  رو���ص��ي��ا 
�صد  ع��ن��ده��ا  ال��ك��ون��غ��ر���س  و�صينتف�س  ب���ه،  ال���ص��ت��خ��ف��اف 

�صيا�صته حيال رو�صيا.

حتليل اخباري

•• الفجر – خرية ال�صيباين
...وكان ال بد من الثالثة. بعد جتربتني �ساروخيتني يف الرابع من يوليو )2006 و2009( بعث النظام الكوري ال�سمايل، مرة اأخرى، بر�سالة قوية اإىل العامل، وحتديدا 
الواليات املتحدة، باإطالق �ساروخ عابر للقارات يف يوم العيد الوطني االمريكي. انه ال�ساروخ احلادي ع�سر منذ بداية العام، ويعود اآخرهم اىل الثامن من يونيو عندما 
اختربت بيونغ يانغ �ساروخ اأر�س- بحر. بيونغ يانغ، التي اأجرت خم�س جتارب نووية، اثنتان منها عام 2016، ت�ساعف اجلهود الإنتاج روؤو�س نووية م�سغرة مبا ميكن من 

حتميلها يف �ساروخ، فال�سيطرة على �سربة نووية �ست�سمح لها اللعب الند للند مع خ�سمها االأمريكي.

م������ا ه������ي م�����وا������ص�����ف�����ات ������ص�����اروخ 
الثاثاء؟

“�صاروخ  ان���ه  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  ت���وؤك���د 
الأق��وى بني  وانه  عابر للقارات”، 
وال�صاروخ  اختربتهم.  الذين  كل 
ال��ب��ال�����ص��ت��ي ال���ع���اب���ر ل���ل���ق���ارات هو 
�صاروخ طويل املدى، وبا�صتطاعته 
ا���ص��اب��ة ه���دف ع��ل��ى ب��ع��د اأك���رث من 
للف�صاء،  اأول  يوّجه  ك��م.   5600
ثم يّتبع ال�صاروخ م�صارا على �صكل 
الوقود  بتوفري  ل��ه  ي�صمح  ج��ر���س، 

مع قطع م�صافة اأكرب.
ترهيب  اأون  ج��ون��غ  ك��ي��م  وي��ح��اول 
خال  م��ن  ال�صيا�صيني،  خ�صومه 
على  ق���ادرة  ب��اده  ان  على  تاأكيده 
“�صرب اأي مكان يف العامل”، ح�صب 

ما نقله التلفزيون الر�صمي.
معطيات  وح�������ص���ب  ذل�������ك،  وم������ع 
ال�صاروخ  فان  �صادرة عن مو�صكو، 
ا�صم  عليه  اأط��ل��ق  ال���ذي  البال�صتي 
هوا�صونغ 14 لي�س عابرا للقارات 
وامنا متو�صط املدى، ول ميكن اأن 
3500 كم. وهذا  يتجاوز م�صافة 
اجلزر  اإىل  والو�صول  دون��ه  يحول 
الثاثاء،  يقطع  ومل  الم��ري��ك��ي��ة، 

�صوى حوايل 900 كم.

تهددها  ال����ت����ي  ال���������دول  ه�����ي  م�����ا 
ال�صواريخ الكورية ال�صمالية؟

تطوير  اىل  ي���ان���غ  ب��ي��ون��غ  ت�����ص��ع��ى 
ال��ق��ي��ام بهجوم  ق���ادر على  ���ص��اروخ 
الأمريكية.  الأرا���ص��ي  على  ن���ووي 
وجناح اختبارات ال�صواريخ العابرة 
النظام،  ح�صب  �صاأنه،  من  للقارات 
الوليات  واب��ت��زاز  تهديد  “اإنهاء 
املتحدة المريكية بحرب نووية”. 
ال�صمالية  ك��وري��ا  حققت  م��ا  واإذا 
مبتغاها، فاإنها تطمح اىل ان يكون 
على  املفاو�صات  يف  ووزن  ثقل  لها 
على  واحل�صول  الدولية،  ال�صاحة 

تنازلت.
مار�س  �صهر  يف  الع�صكري  العر�س 
 105 بالذكرى  احتفال  املا�صي، 
ل��ك��ي��م اي���ل ���ص��ون��غ، اأث�����ار ���ص��ج��ة يف 
عر�س  مت  فقد  ال����دويل.  املجتمع 
ال�صاروخية  ال���ن���م���اذج  م���ن  ع����دد 
بال�صتيا  اعترب  م��ا  منها  اجل��دي��دة 
عابرا للقارات. ويف املجموع عر�س 
ع�صرة اأنواع خمتلفة حممولة على 

عربات.
اليوم،  ال�صمالية  ك��وري��ا  ومت��ت��ل��ك 
���ص��واري��خ اأر������س - اأر������س )���ص��ك��ود
جارتها  ي��ه��دد  امل���دى،  ق�صري   ،)B
تلقت   ،2010 وع����ام  اجل��ن��وب��ي��ة. 
ت�صيطر  ال��ت��ي   ، يونبيونغ  ج��زي��رة 

روؤو�صا  مت��ت��ل��ك  ال���ب���اد  اأن  ي��ع��ن��ي 
حربية نووية، مبا انه حتى يت�صنى 
تركيبها يف راأ�س �صاروخ، ل بد من 

ت�صغري ال�صاح.
انفو،  ل��ف��ران�����س  ���ص��وؤال  ع��ل��ى  وردا   
رئي�صة  ن��ي��ك��ي��ت،  ف����ال����ريي  ق���ال���ت 
الأبحاث  موؤ�ص�صة  يف  اآ���ص��ي��ا  ق�صم 
نعلم  ل  “نحن  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة: 
ال�صاح  ت�صغري  يعرفون  كانوا  اإن 
حني  يف  �صاروخ”.  ع��ل��ى  ل��و���ص��ع��ه 
ل�صتخدامها  ال�����ص��رط  ه��و  “هذا 
اليوم  ب��الإم��ك��ان  ي��ع��د  اذ مل  ف��ع��ا 
ت�������ص���ّور ا����ص���ق���اط ق��ن��ب��ل��ة ن���ووي���ة 

بالطائرة«.
جتربة  واأول   ،2006 ع���ام  م��ن��ذ   
ت�صعى  يانغ،  بيونغ  اجرتها  نووية 
كوريا ال�صمالية لإظهار اأنها متتلك 
امكانات اأكرث قوة. اأحد ع�صر عاما 
بال�صتية  �صواريخ  جتارب  وخم�صة 
لحقا، كل �صيء يوحي باأن جتربة 
�صاد�صة قيد الإعداد. لقد بلغ اخر 
ما  اأي  كيلوطن،   10 ق��وة  اختبار 
يعادل 10 الف طن من مادة تي 
ان  امل��ق��ارن��ة،  �صبيل  وع��ل��ى  ت���ي.  ان 
القنبلتني اللتني األقتهما الوليات 
 15 ذات قوة  اليابان  املتحدة على 
ك��ي��ل��وط��ن ع��ل��ى ه��ريو���ص��ي��م��ا، و7 

كيلوطن على ناغازاكي.

من ميتلك ماذا؟
اعتمد جمل�س الأمن عام 2006 
قرارات حتظر على كوريا ال�صمالية 
النووية، وهذا ل  القنابل  امتاك 
مينع اجليو�س الأخرى من امتاك 
 ،2015 ع�����ام  ك����ب����رية.  ت���ر����ص���ان���ة 
ال�صويدي  الأب���ح���اث  م��رك��ز  ن�����ص��ر 
لأبحاث  الدويل  �صتوكهومل  معهد 
البلدان  ت��رت��ي��ب  ن�����ص��ر  ال�������ص���ام، 
الكرث امتاكا لاأ�صلحة النووية، 
ورو�صيا  املتحدة  ال��ولي��ات  وج��اءت 
وب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن�����ص��ا وال�����ص��ني يف 

اأعلى الرتتيب.
ووفق احلملة الدولية للق�صاء على 
الأ�صلحة النووية عام 2013، كان 
ل���دى ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 7700 
 ،8500 ورو����ص���ي���ا  ح���رب���ي،  راأ�������س 
ك����وري����ا  اأم���������ا   .300 وف����رن���������ص����ا 
ي��ق��ل عن  م��ا  فتمتلك  ال�����ص��م��ال��ي��ة، 
املتحدة  وللوليات  روؤو����س.  ع�صرة 
وفرن�صا والهند، على �صبيل املثال، 
�صواريخ  ال��ن��ووي��ة  ت��ر���ص��ان��ت��ه��م  يف 
للقارات. من جهة  عابرة  بال�صتية 
حاولت  ����ص���ه���ري���ن،  ق���ب���ل  اخ�������رى، 
اعرتا�س  بنجاح  املتحدة  الوليات 
ل���ل���ق���ارات، حت�صبا  ع���اب���ر  �����ص����اروخ 

لاأ�صلحة الكورية ال�صمالية.
-------------------------

عن ليبريا�صيون الفرن�صية

من  واب��ا  اجلنوبية،  كوريا  عليها 
ال���ق���ذائ���ف مم���ا اأ���ص��ف��ر ع���ن مقتل 

جنديني ومدنيني اثنني.
مناأى  يف  لي�صت  ب��دوره��ا  ال��ي��اب��ان 
 D وC اي�����ص��ا، ف�����ص��واري��خ ���ص��ك��ود
الو�صول  على  ق���ادرة  ونودونغ-1 
والغربي  ال�صرقي  ال�صاحلني  اىل 
لاأرخبيل.  ال��داخ��ل��ي��ة  وامل��ن��اط��ق 

وقد �صقط ال�صاروخ هوا�صونغ 14، 
ال��ث��اث��اء، يف البحر،  اأط��ل��ق  ال���ذي 
اخلا�صة  القت�صادية  املنطقة  يف 

لليابان، وهذا ا�صتفزاز اآخر.
اأي�صا �صواريخ  البلد طور  ان  غري 
ق�����وة، ول��ك��ن��ه��ا غ���ري عملية  اأك�����رث 
راه����ن����ا: م���و����ص���ودان )ي��ب��ل��غ م���داه 
ك�����م(   4000-2500 ب�������ني 

“جتهيز ال�صواريخ البالي�صتية” يف 
�صحيفة احلزب، رودونغ �صينمون. 
واإذا ما متكن النظام ال�صمايل من 
الروؤو�س  ال��ن��وع م��ن  ه���ذا  ت��ط��وي��ر 
فاإنه  الداء،  عالية  ���ص��واري��خ  على 
اأهداف  �صرب  على  ق���ادرا  �صيكون 
يف  �صيما  ول  القريب،  حميطه  يف 
وهذا  وال��ي��اب��ان.  اجلنوبية  ك��وري��ا 

كم(،   4  500( وهوا�صونغ-12 
ال��ذي يفرت�س انه ق��ادر على بلوغ 
ال��ق��واع��د الأم��ري��ك��ي��ة يف غ����وام يف 
الطاق  من�صة  ال��ه��ادئ.  املحيط 
ال��ت��ي مت اخ��ت��ب��اره��ا لو�صع  اون��ه��ا، 
ق����م����ر ����ص���ن���اع���ي يف م����������داره ع����ام 
ا�صتخدامها  ي���ق���ع  مل   ،2012
لإط���اق امل��ت��ف��ج��رات، ول��ك��ن ميكن 

وتربطها بها عاقات جتارية.

ق���وة  ال�������ص���م���ال���ي���ة  ك����وري����ا  ان  ه����ل 
نووية؟

مار�س  نعم. يف  يانغ،  بيونغ  ح�صب 
2016، ُن�صرت �صورة لكيم جونغ 
ي��ب��دو جم�صمات  ق��د  م��ا  ام���ام  اأون 
م�صغرة لروؤو�س نووية خم�ص�صة ل� 

اأن تطال ال�صكا. 
يف ال���وق���ت ال����راه����ن، وه���ن���ا ره���ان 
ال�������ص���واري���خ ال����ع����اب����رة ل���ل���ق���ارات، 
لي�صت  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  ت��ظ��ل 
تفوق  م�صافة  ب��ع��ي��دة  امل��ت��ن��اول،  يف 
نظام  ع���ن  ك��ي��ل��وم��رتا  الف   10
فهي  ال�صني،  ام��ا  اأون.  جونغ  كيم 
احلليف الوحيد لكوريا ال�صمالية، 

من �صي�صحك اخريا..تنوعت ال�صواريخ.. والهاج�س واحدجتربة جديدة.. ور�صالة جديدة

كيم يتحدى امريكا يف عيدها الوطني الرت�صانة النووية الكورية ال�صمالية لغز يحري اجلميع

- ال�ساروخ البال�ستي الذي اأطلق عليه ا�سم هوا�سونغ 14 لي�ض عابرا للقارات واإمنا متو�سط املدى
- ت�ساعف بيونغ يانغ جهودها لإنتاج روؤو�ض نووية م�سغرة حتى تلعب الند للند مع خ�سمها الأمريكي

- تطمح بيونغ يانغ اإىل اأن يكون لها وزن يف املفاو�سات على ال�ساحة الدولية واحل�سول على تنازلت

- التهديد يطال حاليا كوريا اجلنوبية واليابان اأما الوليات املتحدة فلي�ست يف املتناول

كل �سيء يوحي باأن جتربة �ساد�سة قيد االإعداد:

اأي نوع من ال�سواريخ اأطلقته كوريا ال�سمالية...؟
- ر�سالة جديدة كورية �سمالية قوية اإىل العامل وحتديدا الوليات املتحدة يف عيدها الوطني

مناورات اأمريكية كورية جنوبية بعد �ساروخ ال�سمال املدعية العامة يف فنزويال ترف�ض املثول اأمام املحكمة 
•• كراكا�ص-اأ ف ب:

اأعلنت املدعية العامة يف فنزويا انها ترف�س املثول امام املحكمة العليا واتهمت 
ال�صلطات بتلفيق ق�صية �صدها بعد اأن حتدتها يف الأزمة ال�صيا�صية التي تع�صف 
اورتيغا  ل��وي��زا  �صخ�صا.وتواجه   91 بحياة  واأودت  اأ�صهر   3 منذ  البلد  بهذا 
نيكول�س  الرئي�س  مع  الزم��ة  فاقم  ال��ذي  ق��راره��ا  اأع��ق��اب  يف  اإقالتها  احتمال 
مادورو الراف�س لدعوات قوية من املعار�صة للتنحي.واورتيغا )59 عاما( اأبرز 
�صخ�صية تعار�س مادورو الذي يقاوم لقالته من ال�صلطة يف الدولة امل�صدرة 
عن  اتغا�صى  لن  العام  املدعي  مكاتب  يف  لل�صحافيني  اورتيغا  للنفط.وقالت 
مهزلة تلطخ تاريخنا بالعار والأمل .وقالت مل اأرتكب اأي جرمية اأو اأخطاء ولن 
بالفعل  نعرف  م�صيفة  ال�صرعية  وغري  الد�صتورية  غري  املحكمة  لهذه  اأر�صخ 
اأنني اليوم �صاأقال من من�صبي.ويثري موقف اأورتيغا احتمال ان�صقاق يف مع�صكر 

ويقول  ال�صلطة.  على  ال��دام��ي  ال��ن��زاع  يف  الدفة  مييل  اأن  �صاأنه  من  احلكومة 
املدعون اأن 91 �صخ�صا قتلوا يف 3 اأ�صهر من الحتجاجات واأعمال العنف.واآخر 
ال�صحايا �صاب يبلغ 25 عاما قتل يف تظاهرات يف مدينة تاريبا غرب الباد، 
كراكا�س  يف  ���ص��وارع  للحكومة  معار�صون  متظاهرون  املدعني.وقطع  بح�صب 
و�صواها. وقال قادة املعار�صة اأنه يف كراكا�س قامت جمموعات موؤيدة للحكومة 
ال�صرتاكي،  م���ادورو،  املتظاهرون  متظاهرين.ويحمل  و�صرب  النار  باإطاق 
امل�صوؤولية يف الأزمة القت�صادية اخلانقة. ويقول الرئي�س اأن الفو�صى نتيجة 
احلكومة  �صد  ق�صية  اأورتيغا  املتحدة.رفعت  ال��ولي��ات  من  مدعومة  م��وؤام��رة 
على خلفية اتهامات تتعلق بحقوق الن�صان، وق�صية اأخرى �صد ق�صاة املحكمة 
الد�صتور من خال خطته ال�صاحية.ورد  بانتهاك  م��ادورو  تتهم  العليا.كما 
النائب املوؤيد للحكومة بدرو كارينو باتهام اورتيغا بارتكاب اأخطاء خطرية يف 

تنفيذ مهامها.كما قال اأنها م�صابة باجلنون ويجب طردها.

•• �صيول-اأ ف ب:

خال  بال�صتية  �صواريخ  اأم�س  اجلنوبية  والكورية  الأمريكية  القوات  اأطلقت 
قوية”  حت��ذي��ر  “ر�صالة  يف  ال�صمالية،  ك��وري��ا  على  هجوما  حت��اك��ي  م��ن��اورات 
نوعها. من  جتربة  اأول  يف  عابرا  �صاروخا  اطلق  ال��ذي  ال�صيوعي  النظام  اىل 

الناجحة  التجربة  ان  الربعاء  اأون  كيم جونغ  ال�صمايل  الكوري  الزعيم  واأك��د 
المريكيني«.وي�صكل  لاأوغاد  “هدية  المريكي  الوطني  العيد  يوم  الثاثاء 
امتاك كوريا ال�صمالية �صاروخا بال�صتيا عابرا للقارات ميكن تزويده براأ�س 
نووية منعطفا مهما للنظام ال�صيوعي الذي اجرى حتى اليوم خم�س جتارب 
المريكي  الرئي�س  الذرية.وكان  القنابل  من  �صغرية  تر�صانة  وميتلك  نووية 
دونالد ترامب تعهد يف يناير باأن ذلك لن يح�صل . اإل ان العديد من اخلرباء 
قالوا ان �صاروخ هوا�صونغ-14 ميكنه بلوغ ال�صكا.�صيفر�س هذا النجاح الذي 

حققته بيونغ يانغ وي�صكل حتديا جيو�صيا�صيا لوا�صنطن، اعادة تقييم للتهديد 
التي  يانغ  بيونغ  ال��ع��امل.وت��وؤك��د  انعزالية يف  النظمة  اأك��رث  اأح��د  ال��ذي ميثله 
القنابل  ولديها خمزون �صغريها من  الن  نووية حتى  قامت بخم�س جتارب 
الذرية، ان ال�صاروخ اجلديد ميكن تزويده ب�راأ�س نووي كبري. بعد اأقل من 24 
�صاعة على التجربة التي اأثارت تنديدا من قبل ال�صرة الدولية، قامت القوات 
المريكية والكورية اجلنوبية باإطاق عدة �صواريخ ق�صرية املدى �صقطت يف 
بحر اليابان.وحتدثت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية عن توجيه ر�صالة حتذير 
قوية، من خال املناورات بينما اأو�صحت رئا�صة اركان القوات الكورية اجلنوبية 
ان التدريبات اثبتت القدرة على توجيه �صربة حمددة بدقة اإىل القيادة العامة 
للعدو يف حال الطوارئ .من جهته، اأعلن الرئي�س الكوري اجلنوبي مون جاي 
ان املوؤيد ل�صتئناف احلوار مع ال�صمال ان ال�صتفزاز اخلطري من قبل ال�صمال 

يتطلب منا ردا اأكرث من جمرد بيان.
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عربي ودويل
�سفراء االإمارات وال�سعودية وم�سر لدى كندا : 

قطر مل تكف عن زعزعة اأمن دولنا على مدى �سنوات 
•• اأوتاوا-وام :

الدولة  �صفري  ال�صحي  ه���ال  �صيف  حم��م��د  ���ص��ع��ادة  اأك���د 
لدى كندا و�صعادة نايف بن بندر ال�صديري �صفري اململكة 
ال�صعودية و�صعادة معتز زهران �صفري جمهورية  العربية 
م�صر العربية لدى كندا ان قطر مل تكف عن زعزعة اأمن 
منها  ���ص��واء  معها  املوقعة  التفاقيات  وخمالفة  ب��اده��م 
مدى  على  بذلك  مطالبتها  رغ��م  اجلماعية  اأو  الثنائية 

ال�صنوات املا�صية .
واأكد ال�صفراء - خال موؤمتر �صحفي عقد مبقر ال�صفارة 
اأنهم  اأوت��اوا لتو�صيح قرار مقاطعة قطر -  ال�صعودية يف 
�صبق واأ�صدروا الأ�صبوع املا�صي بياناً يو�صح التزام بلدانهم 
ومكافحة  متويله  م�صادر  وجتفيف  الإره����اب  مبحاربة 
يف  قطر  ا�صتمرار  ويبني  ن�صره  واأدوات  املتطرف  الفكر 
بعدم  التعهد  املت�صمنة  والإتفاقيات  الإلتزامات  انتهاك 

دعم اأو اإيواء عنا�صر اأو منظمات تهدد اأمن دولهم.

ال�سرطة الأوكرانية متنع هجومًا اإلكرتونيًا ثانيًا
•• كييف-وكاالت:

قال وزير الداخلية الأوكراين اأر�صني اأفاكوف ام�س الأربعاء اإن �صرطة الإنرتنت 
يحاولون  اخل��رباء  ي��زال  ول  اأوكرانيا.  ا�صتهدف  ثانياً  اإلكرتونياً  هجوماً  منعت 
الكمبيوتر  اأن��ظ��م��ة  عطل  خبيث  ب��ف��ريو���س  ه��ج��وم  وراء  ك��ان  م��ن  اإىل  التو�صل 
الأمنية  واملوؤ�ص�صات  امل��خ��اب��رات  م�صوؤولو  ال��ع��امل.وق��ال  ح��ول  ك��ربى  �صركات  يف 
م��ن خال  ال��ب��داي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات يف  بع�س  اإىل  انتقل  ال��ف��ريو���س  اإن  الأوك��ران��ي��ة 
حتديث خبيث اأجرته �صركة )اإم.اإي.دوك( لنظم املعلومات، وهو ما نفاه اأ�صحاب 
الهجوم  اإن  بوك  التوا�صل الجتماعي في�س  اأفاكوف على موقع  ال�صركة«.وقال 
الأخري حدث ال�صاعة 1:40 ظهراً بتوقيت كييف وكان من املقرر اأن يبلغ تاأثريه 
ذروته يف الرابعة ع�صراً، واأو�صح اأنه حتى ال�صاعة الثالثة بعد الظهر منعت �صرطة 

الإنرتنت الر�صائل واأوقفت ن�صاط الفريو�س من خوادم �صركة اإم.اإي.دوك.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

اث����ار ع��ر���س م�����ص��رح��ي م��ربم��ج يف 
م��ه��رج��ان ق���رط���اج ال�����دويل، جدل 
جانب  اىل  �صمل  ت��ون�����س  يف  ك��ب��ريا 
���ص��ف��ح��ات ال��ف��ي�����ص��ب��وك الأح�������زاب 

ال�صيا�صية واملركزية النقابية.
ام�س  ط���ال���ب  ال�������ص���ي���اق،  ه�����ذا  ويف 
وزارة  اجلمهوري،  احل��زب  الربعاء 
املربمج  احل���ف���ل  ب���اإل���غ���اء  ال��ث��ق��اف��ة 
قرطاج  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  �صمن 
الدويل والذي من املقرر اأن يحييه 
اأ�صول  ال��ف��رن�����ص��ي م��ن  ال��ك��وم��ي��دي 

تون�صية مي�صال بوجناح .
اجلمهوري  م��ط��ال��ب��ة  ج����اءت  وق����د 
ورد  ما  ح�صب  بوجناح  حفل  باإلغاء 
املواقف  اإىل  ا���ص��ت��ن��ادا  ل���ه  ب���اغ  يف 
ال���ث���اب���ت���ة ل��ل�����ص��ع��ب ال���ت���ون�������ص���ي يف 
الفل�صطيني  ال�����ص��ع��ب  ن�����ص��ال  دع���م 
وال�صتقال  احل����ري����ة  اأج������ل  م����ن 
مع  التطبيع  اأ���ص��ك��ال  لكل  ورف�����ص��ه 
اإىل  وا���ص��ت��ن��ادا  ال�صهيوين  ال��ك��ي��ان 
الحتال  جلي�س  الداعمة  املواقف 
ملجرمي  ومت���ج���ي���ده  ال�����ص��ه��ي��وين 
احل���������رب م�����ن ق���������ادة ال���ع�������ص���اب���ات 
اإ���ص��ح��اق رابني  ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة م��ث��ل 
واأرئ����ي����ل ����ص���ارون ال���ت���ي ع���رب عنها 

با�صتمرار الفنان مي�صال بجناح.
ت�صفع  اأن  ميكن  ل  ان��ه  اىل  وا���ص��ار 
ديانته  ول  ال��ت��ون�����ص��ي��ة  اأ���ص��ول��ه  ل��ه 
عن  الت�صرت  اأو  للتغطية  اليهودية 
ميولته الداعمة جلي�س الحتال 
وج��رائ��م��ه يف ح��ق ال��ع��ّزل م��ن اأبناء 

ال�صعب الفل�صطيني.
ُي�صار اىل اأن وزارة ال�صوؤون الثقافية 
لها،  ب�����اغ  يف  اأّك��������دت  ال��ت��ون�����ص��ي��ة 
على اإث���ر اجل���دل ال���ذي اأُث���ري حول 
للكوميدي  �����س  امل��خ�����صّ ال���ع���ر����س 
مي�صال بوجناح على م�صرح قرطاج، 
اأّنها �صتقوم مب�صاورات مع املجتمع 
املدين والأطراف ذات ال�صلة وذلك 
يف نطاق مبداأ الت�صاور والت�صاركية 

يف اتخاذ القرار.
و�صّددت الوزارة على اأّنها ل تتدخل 

الذين كانوا دوما �صد التطبيع مع 
الكيان ال�صهيوين بكل اأ�صكاله.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأف������اد رج����ل الأع���م���ال 
التون�صي اليهودي ايلي الطرابل�صي 
اليهودي  ال���ك���وم���ي���دي  امل��م��ث��ل  اأن 
عر�صه  ب��اأن  اأعلمه  بوجناح  مي�صال 
ع���ل���ى م�������ص���رح م����ه����رج����ان ق���رط���اج 
يوليو   19 ل���ي���وم  امل���ق���رر  ال������دويل 

اجلاري مازال قائما.
تدوينة  يف  ال��ط��راب��ل�����ص��ي  واأ����ص���اف 
اخلا�صة  ���ص��ف��ح��ت��ه  ع��ل��ى  ن�����ص��ره��ا 
الجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  م��وق��ع  على 
في�صبوك، اأن بوجناح اأكد له اأّن حبه 
الت�صويه  حمات  من  اأكرب  لتون�س 

التي يتعر�س لها.
ملهرجان   53 ال�����دورة  م��دي��ر  ل��ك��ن 
قرطاج الدويل خمتار الر�صاع، اأكد 
الأربعاء،  اأم�����س  اإذاع���ي  ت�صريح  يف 
اأع�صاء  ب��ني  ج��اري��ة  امل�����ص��اورات  اأن 
اإدارة املهرجان حول عر�س مي�صال 
التي  امل�����ص��ت��ج��دات  “بعد  ب��وج��ن��اح 

طراأت حوله«.
اأن������ه ل ميكن  ال���ر����ص���اع  واأ������ص�����اف 
من  العر�س  اإل��غ��اء  يف  الآن  احل�صم 
لي�س  “الأمر  اأن  اإىل  ن��ظ��را  ع��دم��ه 
تعبريه،  وف����ق  الب�صاطة”  ب���ه���ذه 
“ل  القرارات  اأن مثل هذه  واعترب 
تكون يف اإطار رّد فعل” على اجلدل 
الكوميدي  برجمة  ح��ول  احلا�صل 
اأ�صول  م���ن  ال��ف��رن�����ص��ي  ال��ت��ون�����ص��ي 
ب���وج���ن���اح �صمن  ي���ه���ودي���ة م��ي�����ص��ال 

فعاليات املهرجان الدويل.
يف ح��ني اأك���د م�����ص��در م�����ص��وؤول من 
اإلغاء  ق�����رار  اأن  ال���ث���ق���اف���ة،  وزارة 
من  “لي�س  بوجناح  مي�صال  عر�س 
اأن  اعتبار  على  ال���وزارة  �صاحيات 
عاقة  يف  فقط  لوجي�صتي  دوره���ا 
امل�صدر  اأك����د  ك��م��ا  باملهرجانات”. 
املهرجانات  “اإدارات  اأن  ن��ف�����ص��ه 
ق����رارات����ه����ا  ه���ي���اك���ل م�����ص��ت��ق��ل��ة يف 
يف  ت��ت��دخ��ل  ل  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  واأن 
قرار  ي��ج��ع��ل  م���ا  وه����و  قراراتها” 
اإلغاء عر�س بوجناح من عدمه بيد 

اإدارة مهرجان قرطاج.

يف امل�صامني واملحتويات التي يتفق 
اأع�صاء الهيئات واجلمعيات  حولها 
والتظاهرات،  للمهرجانات  املديرة 
الذي  ال��ب��اد  د���ص��ت��ور  بقيم  ت��ق��ي��دا 
الدميقراطية  ب��ت��ف��ع��ي��ل  ي����ن����ادي 
الت�صاركية يف اتخاذ القرار و�صنعه 
م���رك���زي���ا وج���ه���وي���ا، م��اح��ظ��ة اأن 
مهرجان  على  ين�صحب  امل��ب��داأ  ه��ذا 

قرطاج الدويل.
وذّكرت وزارة ال�صوؤون الثقافية باأن 

ل��ل��ت��ط��ب��ي��ع ح����ني ي��ع��ت��ربه��ا جمرد 
�صعارات.

الثقافية  ال�����ص��وؤون  وزارة  وط��ال��ب 
فى  والتحري  م�صوؤولياتها  بتحمل 
وتغليب  ُتربمج  التي  العرو�س  كل 
العرو�س التون�صية يف هذا الظرف 

القت�صادي ال�صعب.
ال�����ص��غ��ل ع��ل��ى املكانة  و���ص��دد احت����اد 
الق�صية  حت��ت��ل��ه��ا  ال��ت��ي  امل���ح���وري���ة 
الفل�صطينية يف قلوب كل التون�صيني 

الأخري الذي عقد الأ�صبوع املا�صي 
بني وزير ال�صوؤون الثقافية و�صفري 

فل�صطني بتون�س.
وم�����ع ذل������ك، اأع���ل���ن���ت ال���������وزارة اأن����ه 
املو�صوع  حل�����ص��ا���ص��ي��ة  “اعتبارا 
وات�����خ�����اذه م�������ص���ارا ���ص��ي��ا���ص��ي��ا خرج 
�صتقوم  فاإنها  ال��ث��ق��ايف،  �صياقه  ع��ن 
ب���امل�������ص���اورات امل��ت�����ص��ل��ة ب����الأط����راف 
نطاق  يف  وذل�������ك  ال����ع����اق����ة  ذات 
اأخذ  يف  والت�صاركية  الت�صاور  مبداأ 

الفل�صطينية  الق�صية  “منا�صرة 
تعد من ثوابت ال�صيا�صات التون�صية 
مبا فيها الثقافية ومل تدخر وزارة 
ملزيد  جهد  اأي  الثقافية  ال�����ص��وؤون 
دع���م ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي ب��ني تون�س 
ح�صور  على  وال��ت��اأك��ي��د  وفل�صطني 
الفل�صطينيني  واملبدعني  املثقفني 
للم�صاركة يف اأغلب التظاهرات التي 
تنظمها الوزارة”، واأ�صار الباغ اإىل 
اللقاء  كانت حمور  امل�صاألة  اأن هذه 

عن�صري فا�صي ووقوفه اىل جانب 
مظاهرات  وق��ي��ادة  ���ص��ارون  ال�صفاح 
داعمة لإ�صرائيل ف�صا عن تهافته 
التي  امل�������ص���ام���ني  وخ��������واء  ال���ف���ن���ي 

يقدمها«.
وعرّب املكتب التنفيذي لاحتاد عن 
احتجاجه على التربيرات اجلوفاء 
مهرجان  م���دي���ر  ي���ق���دم���ه���ا  ال���ت���ي 
مبواقف  با�صتهتاره  ون���دد  ق��رط��اج 
املعادية  ومب�صاعرهم  التون�صيني 

امل�صلحة  م����ع  ان�����ص��ج��ام��ا  ال����ق����رار 
كل  فوق  تعلو  التي  الوطنية  العليا 

اعتبار«.
وكان الحتاد العام التون�صي لل�صغل 
وزارة  الثاثاء،  له  دعا يف باغ  قد 
“اإلغاء  اىل  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�������ص���وؤون 
بوجناح  مي�صال  الكوميدي  عر�س 
م��ن م�����ص��رح ق��رط��اج الأث�����ري ومن 
ملواقفه  ال��ت��ون�����ص��ي��ة  امل�������ص���ارح  ك����ل 
كيان  ومل���ن���ا����ص���رت���ه  ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة 

•• طرابل�ص-اأ ف ب:

طفل  بينهم  ا�صخا�س،  خم�صة  قتل 
واحد على الأقل، واأ�صيب 25 اآخرون 
بجروح يف �صقوط قذيفة على �صاطئ 
يف طرابل�س، كما اأعلنت وزارة ال�صحة 
الليبية .والقذيفة التي �صقطت على 
�صاطئ يقع قبالة مطار معيتيقة يف 
ان  دون  من  الليبية  العا�صمة  �صرق 
ال��ت��ي اطلقتها ول ما  ت��ع��رف اجل��ه��ة 
اذا ك��ان��ت ا���ص��اب��ت امل��ك��ان ع��ن طريق 
اخلطاأ او بطريقة متعمدة، ادت اىل 
���ص��ق��وط خ��م�����ص��ة ق��ت��ل��ى ب��ي��ن��ه��م طفل 
و25 جريحا تتفاوت ا�صاباتهم بني 
احلرجة والب�صيطة، بح�صب الوزارة. 
وزارة  يف  م�������ص���در  ق�����ال  ج��ه��ت��ه  م����ن 
الداخلية ان ا�صتباكات دارت الثاثاء 
يف حميط مطار معيتيقة بني قوات 
المن وجماعة خارجة على القانون.

وا�صاف امل�صدر طالبا عدم ن�صر ا�صمه 

•• هامبورغ-اأ ف ب:

مكافحة  ����ص���رط���ة  ا����ص���ت���خ���دم���ت 

ال�����ص��غ��ب الأمل���ان���ي���ة م���داف���ع امل���اء 
لتفريق عدة جتمعات ملتظاهرين 
قبيل قمة جمموعة الع�صرين يف 

هامبورغ.
بتفريق  اأول  ال�����ص��رط��ة  وق���ام���ت 
خيما  اأق��ام��وا  الذين  املتظاهرين 
التونا  م��ن��ط��ق��ة  يف  ح���دي���ق���ة  يف 
ال�صرطة  بح�صب  هامبورغ،  غرب 

وتقارير اإعامية.
وقال متحدث با�صم ال�صرطة هذا 
ل��ي�����س جت��م��ع��ا ق��ان��ون��ا ب��ل تخييم 

غري �صرعي .
قبيل  ق���������ص����رية،  ف�������رتة  وب�����ع�����د 
ا�صتخدمت  ال���ل���ي���ل،  م��ن��ت�����ص��ف 
وبخاخات  امل���اء  م��داف��ع  ال�صرطة 
�صارك  تظاهرات  لتفريق  الفلفل 
الذين  الأ���ص��خ��ا���س  م��ئ��ات  ف��ي��ه��ا 

امل�صلحة يف  تواجد ع�صرات الف�صائل 
�صوارعها منذ �صقوط معمر القذايف 
بع�س  وان�������ص���م���ت   .2011 ع������ام 
الوفاق  حكومة  اىل  الف�صائل  ه��ذه 
اذار  ب����دء ع��م��ل��ه��ا يف  ال���وط���ن���ي م��ن��ذ 

مار�س 2016.

كان  اذا  م��ا  احل���ال  يت�صح يف  ان��ه مل 
متعمدا  املدنيني  على  الق�صف  ه��ذا 
اخلطاأ.وت�صهد  طريق  عن  ح�صل  ام 
ليبيا فو�صى وانق�صامات منذ اطاحة 
 ،2011 ال��ع��ام  ال��ق��ذايف  نظام معمر 
وتتناف�س فيها �صلطتان هما حكومة 

وف�����اق وط���ن���ي يف ط��راب��ل�����س حتظى 
ال����دويل، واأخ����رى يف  ب��دع��م املجتمع 
لها  وتتبع  بها  معرتف  غري  ال�صرق 
قوات اجلي�س الوطني الليبي بقيادة 

امل�صري خليفة حفرت.
مع  اأمنية  فو�صى  طرابل�س  وت�صود 

التظاهرات  م��ن��ظ��م��و  وي���ت���واج���ه 
الع�صرين  مل���ج���م���وع���ة  امل����ع����ادي����ة 
و���ص��ل��ط��ات م��دي��ن��ة ه���ام���ب���ورغ يف 
ك���ان يحق  اإذا  م���ا  امل��ح��اك��م ح���ول 

للن�صطاء ن�صب خيم يف املدن.
وق�����ص��ت امل��ح��اك��م اأن����ه ف��ي��م��ا تعد 
كتلك  الح��ت��ج��اج��ي��ة  امل��خ��ي��م��ات 
لدى  قانونية،  �صيا�صية  تظاهرة 
ليا  التخييم  منع  حق  ال�صرطة 

على اأرا�س عامة.
اأك����رث  ي����ن����زل  اأن  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 
من  م��ت��ظ��اه��ر  األ������ف   100 م����ن 
بينهم  ل��ل��راأ���ص��م��ال��ي��ة  امل��ع��ار���ص��ني 
املتطرف  الي�صار،  م��ن  اآلف  ع��دة 
اإىل �صوارع املدينة ال�صمالية قبيل 
القمة التي تبداأ اعمالها اجلمعة.

و�صيتم ن�صر نحو 20 األف عن�صر 
م����ن ال�������ص���رط���ة حل���م���اي���ة ال���ق���ادة 
ت�صتمر  التي  القمة  يف  امل�صاركني 

يومني.

ك��ان��وا ب�����داأوا يف اإغ����اق ط���رق يف 
خمتلف املواقع، وخ�صو�صا يف حي 

�صانكت باويل.
واأ�صيب  ���ص��خ�����س،  اع��ت��ق��ال  ومت 
اأح���د امل����ارة مم��ن مل ي�����ص��ارك��وا يف 
طفيفة،  ب���ج���روح  ال���ت���ظ���اه���رات، 

على  ال�صرطة  ذك��رت��ه  م��ا  بح�صب 
تويرت.

ال�صرطة  ا���ص��ت��خ��دم��ت  والح�������د 
ب���خ���اخ���ات ال��ف��ل��ف��ل لإزال�������ة خيم 
ن��ا���ص��ط على   600 ن��ح��و  اق��ام��ه��ا 

�صفاف نهر البه.

ال�صهيوين  الإ�صرائيلي  الإحتال 
الفل�صطيني واملمتد لأكرث  للوطن 
ممار�صاته  ب��ك��ل  ع��ق��ود  �صبعة  م��ن 
العن�صري  ومت����ي����زه  ال���وح�������ص���ي���ة 
ال�صعب  الأر���س وحقوق  واإغت�صاب 
العنف  ب���ذرة  ب��ذر  ق��د  الفل�صطيني 
يف الوطن العربي، فا �صك اأن عام 
ثورات  م��ن  ���ص��ه��ده  وم���ا  م   2011
ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي وم���ا واك��ب��ه��ا من 
عدد  موؤ�ص�صات  يف  واإنهيار  فو�صى 
من الدول العربية قد خلق البيئة 
وامل���ن���اخ امل��ائ��م لإن��ت�����ص��ار الإره����اب 
الهدامة  واأيديوجليته  وتنظيماته 

يف �صائر ربوع الوطن العربي .
اأن  اإىل  ال��ع��رب��ي  ال���ربمل���ان  واأ�����ص����ار 
ال��ع��امل قاطبة  الإره����اب ط��ال دول 
ه��ن��اك دول���ة مب��ن��اأى عنه  فلم تعد 
خطرية  �صلبية  ظ��واه��ر  خ��ل��ق  مب��ا 
ل��ع��ل اأب����رزه����ا الإ����ص���ام���ف���وب���ي���ا اأو 

العداء لاإ�صام وامل�صلمني.
وت��اب��ع ال��ربمل��ان ال��ع��رب��ي :” ولعل 
العامل كله كان يعرف طول الوقت 
الإره��اب جرمية منظمة وعرب  اأن 
الدول  بني  اأطرافها  تتعدد  وطنية 
بهذا  وي�صت�صري  ليقوى  يكن  ومل 
وتدريب  وت�صليح  دعم  دون  ال�صكل 
منظمات  اأو  دول  م����ن  ومت����وي����ل 

لتنفيذ اأجندة م�صبوهة.
وذكر الربملان العربي يف بيانه مبا 
مت التاأكيد عليه بكل جراأة وو�صوح 
القمة  يف  ال����ري����ا�����س  م����وؤمت����ر  يف 
العربية ال�صامية الأمريكية باأن 
م��ن يحمل  ف��ق��ط  لي�س  الإره���اب���ي 
ال�����ص��اح واإمن����ا م��ن مي���ول ويدرب 
وي�صلح وياأوي بل ويعالج امل�صابني 
منهم ويقدم كل امل�صاندة ال�صيا�صية 

والإعامية لهم .
ونوه الربملان العربي مبا ن�س عليه 

العربي  الإع��ام��ي  ال�صرف  ميثاق 
2014م  ع����ام  ت��ون�����س  يف  امل���وق���ع 
وثيقة  اأك��دت��ه ون�صت عليه  وال��ذي 
اإجتماعهم  يف  ال���ع���رب���ي  ال����ربمل����ان 
العربية  ال���ربمل���ان���ات  روؤ�����ص����اء  م���ع 
والروؤ�صاء  للملوك  ق��دم��ت  وال��ت��ي 
اأن  ب�����ص��رورة  ال��ع��رب يف قمة عمان 
متتثل كل و�صائل الإعام العربية 
مل���ا ن�����س ع��ل��ي��ه امل��ي��ث��اق ل���ص��ي��م��ا يف 
ع�صرة  واحل��ادي��ة  العا�صرة  مادتيه 
تعميق  على  �صراحة  ن�صتا  اللتان 
كل  ون��ب��ذ  وال��ت��اآخ��ي  الت�صامح  روح 
دعاوي التحيز والتمييز والتع�صب 
والإرهاب  العنف  على  والتحري�س 
اجلرائم  على  البطولة  اإ�صفاء  اأو 
فر�صة  م��ن��ح��ه��م  اأو  وم��رت��ك��ب��ي��ه��ا 
لإ�صتخدام و�صائل الإعام للرتويج 
ال���ذي مل  جلرائمهم ، وه��و الأم���ر 

تلتزم به بع�س و�صائل الإعام.

كل  وي��ه��دد  ال�صرعية  وموؤ�ص�صاتها 
خم���ط���ط���ات ال��ت��ن��م��ي��ة وم����ق����درات 
ال�����ص��ع��وب وي�������ص���رب يف م��ق��ت��ل كل 
ويريد  وال��ت��ق��دم  احل��داث��ة  عنا�صر 
بالعامل  العودة  ومنفذوه  �صانعوه 

اىل الع�صور املظلمة.
ولفت الربملان العربي يف بيانه اإىل 
اأن الأمة العربية كان لها الن�صيب 
الأوفر من ظهور وانت�صار املنظمات 

والكيانات الإرهابية ، 
وكذلك احلجم الأكرب من اخل�صائر 
والإجتماعية  وامل���ادي���ة  ال��ب�����ص��ري��ة 
والإثني  الديني  ال�صتار  واإ�صتغال 
والعرقي واملذهبي لإرتكاب فظائع 
واأه�����وال يف ح��ق الإن�����ص��ان��ي��ة كلها ، 
لفتا يف هذا الإط��ار اإىل ما يجري 
واليمن  وليبيا  وال��ع��راق  �صوريا  يف 

وغريها.
اإذا كان  اإن��ه  وق��ال ال��ربمل��ان العربي 

ال��ق��ان��وين لتعاون  ت��وف��ر الأ���ص��ا���س 
الإره��اب على  ملكافحة  عربي فعال 
اأحكاما  ت��ق��دم  ، كما  الأ���ص��ع��دة  ك��ل 
اجلرمية  ����ص���اأن  يف  ع��ل��ي��ه��ا  م��ت��ف��ق 
العربي  للتعاون  واأ�ص�صا  الإرهابية 
مل��ك��اف��ح��ة ال���ت���ط���رف والإره��������اب يف 

املجالني الأمني والق�صائي .
اأن  اإىل  ال���ع���رب���ي  ال����ربمل����ان  ون���ب���ه 
الإرهاب قد اأ�صبح �صامًا يف العديد 
الفكرة  وي���ه���دد  ال���ع���امل  دول  م���ن 
واحلياة  والإق���ت�������ص���اد  وال���ع���ق���ي���دة 
فاإن  لذلك  لل�صعوب،  الإجتماعية 
احلرب عليه يجب اأن تكون �صاملة 
الع�صكرية  اجلوانب  فقط  ولي�س   ،
جتديد  لت�صمل  متتد  بل  والأمنية 
التعليم  وتطوير  الديني  اخلطاب 
الو�صطي  ال��ف��ك��ر  ون�����ص��ر  وال��ث��ق��اف��ة 
الإعام  و�صائل  وتطوير  واملعتدل 
املختلفة  الإج��ت��م��اع��ي  وال��ت��وا���ص��ل 

•• القاهرة-وام:

ال��ع��رب��ي ب�صرورة  ال��ربمل��ان  ط��ال��ب 
التفاقية  مب���راج���ع���ة  ال��ت��ع��ج��ي��ل 
العربية ملكافحة الإرهاب من خال 
والداخلية  ال��ع��دل  وزراء  جمل�صي 
التطورات  مع  يتنا�صب  مبا  العرب 

على ال�صاحة العربية.
ودعا الربملان العربي - يف بيان له 
القومي  الأم����ن  م�صتجدات  ح���ول 
اأ����ص���دره ام�����ص�����س يف ختام  ال��ع��رب��ي 
جل�صته ال�صاد�صة والأخرية من دور 
الت�صريعي  للف�صل  الأول  الإنعقاد 
الثاين - اإىل �صرورة تعزيز التعاون 
يف مكافحة الإرهاب من خال تلك 
التعاون  اآل��ي��ات  وتعزيز  التفاقية 

الدويل والعربي يف هذا ال�صاأن.
اأن  ال����ع����رب����ي  ال�����ربمل�����ان  واأو�������ص������ح 
التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب 

واملدر�صة  الأ�����ص����رة  دور  وت��ن��ظ��ي��م 
واجل����ام����ع����ة والأن������دي������ة وم����راك����ز 
ال�صباب وامل�صجد والكني�صة وغريها 
من الو�صائل والأ�صباب التي تدعو 
التفاقية  تعديل  يف  التفكري  اإىل 

العربية ملكافحة الإرهاب.
اأن  اإىل  ال��ع��رب��ي  ال���ربمل���ان  واأ�����ص����ار 
�صنوات  ومنذ  اليوم  يعي�س  العامل 
م���وج���ة طاحنة  ب��ال��ق��ل��ي��ل��ة  ل��ي�����ص��ت 
الإره���اب مل ي�صهدها على مر  من 

الع�صور
العاملية  احل�����روب  ظ���ل  يف  وح��ت��ى   
ح�صدت  التي  الكربى  والقليمية 
القرن  خ�����ال  الأرواح  م���اي���ني 
امل��ا���ص��ي يظل الإره����اب ه��و الأكرث 
خ���ط���ورة وال��ت��ح��دي الأك�����رب الذي 
باأ�صره  ال�����دويل  امل��ج��ت��م��ع  ي���واج���ه 
ال��دول ذاتها  لأنه ينال من كيانات 
الوطنية  ال�����دول  ا���ص�����س  وي��ق��و���س 

بتهمة التطبيع مع الكيان اال�سرائيلي:

عر�ض على ركح قرطاج يتحول اىل ق�سية راأي عام...!
- مدير املهرجان: ال ميكن احل�سم االآن يف اإلغاء العر�س من عدمه نظرا اإىل اأن االأمر لي�س بهذه الب�ساطة

ال�سرطة الأملانية ت�ستخدم مدافع املاء لتفريق متظاهرينقتلى وجرحى ب�سقوط قذيفة يف العا�سمة الليبية 

ال�سني تدعو اطباء اجانب الربملان العربي يطالب مبراجعة التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب 
للك�سف على ليو �سياوبو 

•• بكني-اأ ف ب:
اعلنت ال�صني اأم�س انها دعت اأطباء 
الوليات  م���ن  ���ص��ي��م��ا  ول  اأج����ان����ب، 
حائز  على  للك�صف  واملانيا،  املتحدة 
�صياوبو  ل��ي��و  لل�صام  ن��وب��ل  ج��ائ��زة 
ال�صينية  ال�صلطات  منحته  ال���ذي 
بعد  م�����������ص�����روط  �������ص������راح  اط���������اق 
ت�صخي�س ا�صابته ب�صرطان يف الكبد 

يف مراحله النهائية.
يف  الق�صائية  ال�صوؤون  مكتب  وق��ال 
انه  ال�صني(  �صرق  )�صمال  �صينيانغ 
�صياوبو  ليو  عائلة  طلب  على  بناء 
فاإن م�صت�صفى �صينيانغ حيث يتعالج 
“دعا اهم  امل��ع��ار���س  امل��ث��ق��ف  ح��ال��ي��ا 
ال��ع��امل��ي��ني يف عاج  امل��ت��خ�����ص�����ص��ني 
�صرطان الكبد، من الوليات املتحدة 
اىل  للمجيء  اخ��رى،  ودول  واملانيا 

ال�صني من اجل الك�صف على ليو.

- احتاد ال�سغل واحلزب اجلمهوري يطالبان باإلغاء 
عر�س مي�سال بوجناح رف�سا للتطبيع

- وزارة الثقافة: ال نتدخل يف امل�سامني التي يتفق 
حولها اأع�ساء الهيئات املديرة للمهرجانات 

مي�صال بوجناح غري مرغوب فيه بتون�سمدير املهرجان.. ل ميكن احل�صم الن
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  ال�سماء           
تعلن دائ��رة حماكم راأ���س اخليمة ب��اأن امل��دع��وى/ رق��ده عبداهلل 
الول  املقطع  تغيري  طالبة  تقدمت   ، ال�صحي  اخلنبويل  حممد 
من )رقده( اىل )رغده( ل�صمها ، ليكون ا�صمها بعد التغيري / 

رغده عبداهلل حممد اخلنبويل ال�صحي   
وان من له م�صلحة يف العرتا�س ان يتقدم خال خم�صة ع�صر 
راأ�س  ال�صهادات يف حمكمة  اق��ام ق�صم  تاريخ الع��ان  يوما من 

اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
                           اياد حممد البراهيم اخلطايبة

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1/4006   

املنذر  / املعدات القوية خلدمات ال�صرف ال�صحي و�صحب املياه - ذ م م 
املنذر اليه / �صركة امكو ملقاولت البناء - ذ م م  - جمهول حمل القامة 

املو�صوع / انذار بال�صداد
- �صبق وان مت التفاق على م�صروع بناية منطقة املرقبات اأر�س رقم 124-686 يف دبي ونتيجة 
لتلك العمال التي قامت بها املنذرة تر�صد لها بذمتكم مبلغ 282.875.00 درهم فقط مائتان 
واثنني وثمانون الف وثمامنائة وخم�س و�صبعون درهما حتى تاريخ 2014/4/30 ، و ل تزالون 
ممتنعني عن �صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم لذلك ننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد ل�صالح 
املنذرة والبالغة 282.875.00 درهم بال�صافة اىل فوائد التاأخري يف موعد اق�صاه �صبعة ايام من 
تاريخ ا�صتامكم لهذا النذار وال �صوف نكون م�صطرين اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
لكافة  حتميلكم  مع  املنذرة  م�صتحقات  �صداد  عن  لتقاع�صكم  نظرا  ق�صائيا  ومطالبتكم  قبلكم 

الر�صوم وامل�صاريف وفوائد التاأخري واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4196   

املنذر  : �صركة / ال�صياح انف�صتمنت منطقة حرة - ذ م م 
اليه : عو�س حمد فيا�س العنزي - �صعودي اجلن�صية - جمهول حمل  املنذر 
القامة - نكلفكم بال�صداد الكامل للمبالغ املرت�صدة من بدل اليجار بقيمة 
النذار  تبلغكم   تاريخ  اي��ام من  �صبعة   )7( دره��م خ��ال  الفا  30.000 ثاثون 
الجراءات  جميع  باتخاذ  ملوكلي  بال�صافة  ا�صفا  �صاأ�صطر  وال  قانوين  ب�صكل 
كافة  ت�صمينكم  م��ع  الي��ج��اري��ة  بالقيمة  مبطالبتكم  والق�صائية  القانونية 
الر�صوم وامل�صاريف وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية من 

تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام وقد اعذر من انذر
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4197   

املنذر : �صركة / بلو باي للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليه : �صركة اي �صي اف ال اك�س ميديا منطقة حرة - ذ م م وميثلها مديرها/ 

ال�صيد/ كارلو�س تيبي  - جمهول حمل القامة 
نكلفكم بال�صداد الكامل للمبالغ املرت�صدة من بدل اليجار بقيمة 30.250 ثاثون الفا 
ومائتان وخم�صون درهم خال )7( �صبعة ايام من تاريخ تبلغكم  النذار ب�صكل قانوين 
والق�صائية  القانونية  الج��راءات  جميع  باتخاذ  ملوكلي  بال�صافة  ا�صفا  �صاأ�صطر  وال 
وامل�صاريف  وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  ت�صمينكم  مع  اليجارية  بالقيمة  مبطالبتكم 
التام  ال�صداد  القانونية من تاريخ ال�صتحقاق وحتى  اتعاب املحاماة والفائدة  ومقابل 

وقد اعذر من انذر
  الكاتب العدل
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 الق�سية  رقم  2017/144  مدين كلي - حمكمة عجمان البتدائية 

املدعية : �صركة اجا�صي بي يف تي ليمتد 
املدعي عليها : موؤ�ص�صة عبدالحد للتجارة العامة 

عاليه  املذكورة  الق�صية  بخ�صو�س  اخلربة  اجتماع  عليها  املدعي  ح�صور  برجاء 
وذلك الثاثاء املوافق 2017/7/18 ال�صاعة 1.30 ظهرا وذلك بقر مكتب اخلبري 
الكائن بالعنوان التايل : - ابوظبي - �صارع املرور بجوار - بنك ابوظبي الوطني 
املقر الرئي�صي - خلف م�صت�صفى النور - بجانب حمل �صبا�س - ا�صفل البناية �صوبر 

ماركت جنوم الو�صيم - الدور اخلام�س مكتب رقم 502 
لات�صال باخلبري هاتف رقم : 0508150553 

م/فريد عبداملنعم فريد 
اخلبري الهند�سي املنتدب      

اإعالن اإجتمـــــــاع خربة  
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 يف  الق�سية  رقم  2017/876  جتاري كلي       

واملت�صمن   2017/7/4 يف  املوؤرخ  دبي  حمكمة  كتاب  اىل  بال�صارة 
املر�صل  الكتاب  واىل  اعاه  املذكورة  الق�صية  يف  خبريا  تكليفي 
يوم  له  املقرر  اخلربة  اجتماع  مبوعد   2017/7/4 بتاريخ  اليكم 
اخلمي�س املوافق 2017/7/13 ال�صاعة 11.00 �صباحا  - برجاء اتخاذ 
الجراءات الازمة لعان املدعي عليها الثانية مبوعد اجلل�صة 
عن طريق الن�صر ح�صب العان املرفق وتزويدنا باأ�صل العان 

و�صورة منه ح�صب ال�صل. 
اخلبري- احمد ماجد لوتاه      
رقم القيد )111(                  

تكليف بالن�سر 
عن اجتماع اخلربة امل�سرفية الول 
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يف  الدعوى 2017/639  جتاري جزئي 

�صد املدعي عليها : زينب عبداهلل �صليمان علي البلو�صي 
املقامة من : م�صرف الإمارات ال�صامي - م�صرف دبي 

رق��م  2017/639   البتدائية حتت  دب��ي  دع��وى مقامة �صدكم مبحكمة  ان هناك  مبا 
جتاري جزئي ،  وحيث انه مت ندبنا خبريا  م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاه فاننا 
وعما باحكام قانون الثبات ل�صنة 1992 م بخ�صو�س اعمال اخلربة امام املحاكم ، 
ندعوكم حل�صور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا 
على العنوان املو�صح ادناه وذلك يوم  الثاثاء  املوافق 2017/7/11  يف متام ال�صاعة 
00 : 12 ظهرا ،  ويرجى منكم اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند 
ح�صوركم لاجتماع   دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع  - هاتف 

: 2527888-04 � فاك�س : 04-2698876 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة
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مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر
 يف الدعوى 2016/288 ا�ستئناف مدين 

اىل امل�صتاأنف �صده / امبي�س كومار راي ا�صوك كومار راي 
حيث اأن امل�صتاأنف/ عزه يو�صف حممد �صريف يو�صف النعيمي 

قد اقيمت عليكما الدعوى رقم 2016/288 ا�صتئناف مدين ، وعليه يقت�صي ح�صوركما 
اىل حمكمة راأ�س اخليمة دائرة ال�صتئناف املدين الوىل يوم الحد املوافق 2017/7/16 
م ال�صاعة العا�صرة �صباحا وذلك لاجابة على الدعوى ، وتقدمي مالديكم من بيانات 
ودفوع ويف  حالة تخلفكما عن احل�صور او ار�صال وكيل عنكما يف الوقت املحدد اعاه 

فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى غيابيا بحقكما  
 اأمني ال�سر - حممد عبداهلل ا�سالمي

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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يرجى مراعاة ال�صتمرار/ اخلروج املمعن فيه مبوجب الق�صم رقم 98 من قانون 
ال�صركات اخلا�صة ب�صاأن ا�صتمرار ال�صركات يف �صلطة دبي للمجمعات الإبداعية 
بخ�صو�س فري�صيني�س ميديكال كري ميدل اي�صت م ح- ذ.م.م. )»ال�صركة«(، وهي 
ال�صركات  قانون  مبوجب  م�صجلة  حمدودة  م�صوؤولية  ذات  حرة  منطقة  �صركة 
ال�صادر   2003 ل�صنة  والإعام  للتكنولوجيا  احلرة  دبي  منطقة  يف  اخلا�صة 
مبوجب القانون رقم 1 ل�صنة 2000 كما مت اإلغاوؤه مبوجب القانون رقم 15 ل�صنة 
العربية  الإمارات  دبي،  الإبداعية،  للمجمعات  دبي  �صلطة  تاأ�صي�س  ب�صاأن   2014
املتحدة، وحتمل رخ�صة رقم 91414 ومكتبها امل�صجل كائن يف من�صاأة جاهزة رقم 
الطبية  دبي  مدينة  �صلطة  اإىل  وذلك  ا.ع.م.،  دبي،  للعلوم،  دبي  جممع   ،11 بي 
اأو بعد ذلك  ك�صركة منطقة حرة ذات م�صوؤولية حمدودة عند اإنق�صاء 45 يوماً 

من التاريخ الأول لن�صر هذا الإخطار.

اإخطار تو�سيح بالنية بال�ستمرار/ باخلروج من �سركة
فري�سيني�س ميديكال كري ميدل اي�ست م ح- ذ.م.م.،

 رخ�سة رقم 91414
خارج �سلطة دبي للمجمعات الإبداعية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 اعـــــــالن       

ال�صيد/ با�صو  الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  :  ب��ادارة  الكاتب العدل  انا  تقدم ايل 
)تنازل( يف ح�صته  يت�صمن  الت�صديق على حمرر  بنغادي�س  وطلب   : اجلن�صية   - �صرياج 
البالغة 100% يف ال�صم التجاري الهدير للوجبات ال�صريعة ، ن�صاط الرخ�صة م�صروبات باردة 
، بيع الوجبات اخلفيفة - كافترييا من دائرة التنمية القت�صادية يف  خورفكان  ، و�صاخنة 
القت�صادية  التنمية  دائ���رة  يف   2015/1/12 بتاريخ  ال�صادر   730753 رق��م  جت��اري��ة  رخ�صة 
بخورفكان. اىل ال�صيد/ ابو �صونري نامبياداث - اجلن�صية : الهند - ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العان
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

 اعـــــــالن       
ال�صيد/   : خورفكان   والت�صديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
جا�صم حممد علي مبارك احلمادي - اجلن�صية : الإم��ارات  وطلب الت�صديق على حمرر 
للخياطة  اخل��ور  حراير  التجاري  ال�صم  يف   %100 البالغة  ح�صته  يف  )ت��ن��ازل(   يت�صمن 
والتطريز ، ن�صاط الرخ�صة ور�س خياطة املاب�س الن�صائية ، تطريز املاب�س الن�صائية ، 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�صادية يف خورفكان رخ�صة مهنية رقم 531426 ال�صادر 
�صاها جال  ال�صيد/  القت�صادية بخورفكان  اىل  التنمية  دائ��رة  بتاريخ 2004/10/4  يف 
العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   - بنغادي�س   : اجلن�صية   ، �صيكاندرباوكاول 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�صاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�صديق  �صيقوم  خورفكان  مدينة  يف 

انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/ 
على  الت�صديق  وطلب  الإم���ارات    : اجلن�صية   ، احلمادي  ح�صن  احمد  حممد  عي�صى 
حمرر يت�صمن )تنازل(  يف ح�صته البالغة 100% يف ال�صم التجاري بقالة البور�س ، 
ن�صاط الرخ�صة بقالة من دائرة التنمية القت�صادية يف  خورفكان رخ�صة جتارية رقم 
141530 ال�صادر بتاريخ 1993/5/23  يف دائرة التنمية القت�صادية بخورفكان.   اىل 
ال�صيد/ ابو احل�صني جمور الدين - اجلن�صية : بنغادي�س -  ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العان.
الكاتب العدل خورفكان

عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1164
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ �صمه يو�صف ح�صني املهري ، الإمارات  اجلن�صية ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صتها / يف نادي كوخ الطاقة ال�صحي - ترخي�س جتاري 559077 وذلك لل�صيد/ 
اندياكاث حممد ر�صيد - الهند اجلن�صية : 33% وال�صيد/ فيليات كوجنو حممد ، الهند اجلن�صية  

33% وال�صيد/ حممد �صاجي بونات م�صطفى ، الهند اجلن�صية : 34% - تعديات  اخرى  : 
مت تعديل ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل �صراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات 

وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1162

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صيف �صعيد مبخوت �صامل- اإماراتي  اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ علي حممود حممد 
كلبت املرزوقي - اإماراتي اجلن�صية  يف الرخ�صة امل�صماة / القنا�س الف�صي لتاأجري مواقف 

ال�صيارات( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )718576( 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1165

الكتبي  رويجده  را�صد  را�صد حممد  �صلطان  ال�صيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
  %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية  اإماراتي    -
يف الرخ�صة التجارية امل�صماة القطر لل�صياحة ، رخ�صة رقم 739159  وذلك اىل 

ال�صيدة/ �صما را�صد بن رويجده الكتبي - اإماراتية اجلن�صية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة   وعمابن�س 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن  اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على الجراء 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1164

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد عامل حمبوب ح�صن ، باك�صتاين  اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  اىل ال�صيدة/ جينة راين رادهاكري�صنان 
ميباتوتريل مانو ، هندي اجلن�صية مبوجب رخ�صة رقم )552256( با�صم / بقالة مر�صى 

املدينة   - تعديات اخرى :- 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال  اليه بعد  امل�صار  الجراء 

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 12063 بتاريخ 2017/7/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1166
اجلن�صية  اإماراتية    - احمد  حبيب  زهره  �صريفه  ال�صيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  اىل ال�صيد/ طارق �صعيد احمد 
زاهد اآل علي - اإماراتي اجلن�صية  يف الرخ�صة )هريمانو�س للخدمات الفنية( تاأ�ص�صت 

باإمارة  بدبي مبوجب رخ�صة رقم )762955( 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3928   

املنذرة : اآر ات�س يف انرتنا�صيونال جرال تريدينغ - �س م ح - ال�صارقة 
املنذر اليها : �صركة اخلليج البحرية لل�صيانة واخلدمات املاحية - دبي - ذ م م 

)جيمو�س - دبي ( )جمهول حمل القامة( 
املو�صوع / انذار وتكليف قانوين بالوفاء مببلغ 2.553.018 درهم 
)مليونني وخم�صمائة وثاثة وثاثون الف وثمانية ع�صر درهم( 

وثاثة  وخم�صمائة  )مليونني  دره��م   2.533.018 مببلغ   للمنذر  الوفاء  ب�صرعة  ننذركم  فننا  وعليه 
وثاثون الف وثمانية ع�صر دره��م( املرت�صد يف ذمتكم ل�صالح املنذرة ، وذلك خال خم�صة ايام من 
تاريخه ، ويف حال امتناعكم فننا �صنقوم باتخاذ الجراءات القانونية قبلكم واللجوء اىل اجلهات املعنية 

والق�صاء للمطالبة بالزامكم ب�صداد ذلك املبلغ ، مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى.   
  الكاتب العدل

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
ق�سم التنفيذ    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2017/297      
اىل املحكوم عليها / علي عبداهلل �صامل خلفان النقبي 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدارية قد ا�صدرت بحقكم حكما 
بتاريخ 2016/10/24 يف الق�صية رقم 356 ل�صنة 2016 جتاري كلي بالزامكم بدفع مبلغ 
وقدره )696697( درهم ، بال�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة 
 2016/1/25 وحتى ال�صداد التام  -  ل�صالح املحكوم له / البنك التجاري الدويل - �س م ع - 
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب بتنفيذ احلكم و�صجل برقم امل�صار اليه اعاه، لذا 
يتوجب عليكم تنفيذ القرار خال 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�صر.  ويف حال 
الق�صية  النظر  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  تخلفك عن احل�صور يف 

يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية          

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
يف  الدعوى 2017/921  جتاري جزئي 

�صد املدعي عليه  / الكرامة لتجارة مواد البناء - ذ م م 
املقامة من قبل املدعي / بي�صة ل�صناعة احلديد - �س ذ م م 

ام��ام حماكم دبي حتت رقم 2017/921 جتاري  دع��وى مقامة �صدكم  بان هناك  مبا 
جزئي - وحيث انه مت ندبنا خبريا حما�صبيا يف الدعوى ، فاننا وعما باحكام قانون 
قانونا  او من ميثلكم  اجتماع اخلربة  ل�صنة 1992 ندعوكم حل�صور   10 رقم  الثبات 
املوافق  ادن��اه وذل��ك يوم اخلمي�س  املو�صوع  العنوان  وال��ذي �صوف يعقد مبكتبنا على 
2017/7/20  يف متام ال�صاعة 11.00 ظهرا مع اح�صار  كافة امل�صتندات املوؤيدة ملوقفكم 
يف الدعوى. عود ميثاء ، �صارع ام هرير ، بالقرب من ج�صر ال مكتوم القادم من بردبي 
باجتاه ديرة ، بناية الفجر ، ا�صفل البناية هومز ار ا�س للمفرو�صات ، خلف البناية نادي 

الن�صر الريا�صي ، الطابق الثاين  مكتب رقم 207. 
اخلبري املحا�سبي    
حممد �سعيد الظنحاين 

اإعالن اجتماع خربة 

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/232  عقاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - �صيخ عاطف ريا�س �صيخ احمد ريا�س  جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي / م�صرف دبي - �س م ع  مبا ان املدعي/م�صرف دبي - �س م ع  قد اقام 
الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2017/6/18  احلكم 
التمهيدي التايل : بندب اخلبري احل�صابي املخت�س �صاحب الدور من املقيدين بجدول 
اليه  يقدمه  ان  ع�صى  وما  وم�صتنداتها  الدعوى  اوراق  على  املحكمة لاطاع  خ��رباء 
من م�صتندات  ولبحث ما ورد  باحلكم التمهيدي ، وقدرت على ذمة اتعاب وم�صاريف 
خزانة  ايداعها  املدعيني  الزمت  دره��م  ال��ف  ع�صرين  مقدارها  امانة  املنتدب  اخلبري 
 2017/7/9 ي��وم  جل�صة  وح���ددت  ال��دع��وى  لنظر   2017/7/9 جل�صة  وح���ددت  املحكمة 
لنظر الدعوى يف القاعة Ch1.B.8 - وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الحد  املوافق 

.Ch1.B.8 2017/7/9  ال�صاعة 30 : 09 �صباحا يف القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1957  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ف���ري���د اق��ب��ال ���ص��ي��خ ت��ن��وي��ر ال��دي��ن جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ م�صرف الهال - �س م ع   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )70091.31 درهم( 
الثاثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة   2017/7/11 املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 
اأي��ام على الأق��ل ويف  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1956  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-عبداهلل حممد عثمان - جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ م�صرف الهال - �س م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   18946.11( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام 
واتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.   وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.12 بالقاعة  8.30 �س  ال�صاعة   2017/7/11 املوافق  الثاثاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/2210  تنفيذ عمايل 

بولو  �صاو  و�صالون   - �صابقا   - لل�صيدات  مابيلي  �صالون  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ حنا زهورو  ان طالب  القامة مبا  لل�صيدات - حاليا - جمهول حمل 
وميثله : يو�صف حممد ح�صن حممد البحر - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )21469( درهم اىل طالب 
خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   1492 مبلغ  اىل  ب��ال���ص��اف��ة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات  من  انطاقا 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  حممد بن را�صد 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي »رع���اه اهلل«  رئي�س جمل�س 
من  الهمم  باأ�صحاب  الإهتمام  من  املزيد  ببذل 
ال��وط��ن��ي��ة لأ�صحاب  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  اإط����اق  خ���ال 
وقعتها  التي  التفاهم  ملذكرة  وترجمة  الهمم، 
جمعية الإمارات ملتازمة داون مع نادي الن�صر 

اجلهود  توحيد  بهدف  بدبي  الريا�صي  الثقايف 
قدراتهم  وحت��ري��ر  داون  م��ت��ازم��ة  ذوي  ل��دع��م 
الريا�صية، فقد اأعلن نادي الن�صر عن ت�صخري 
اأ�صحاب  اأم���ام  للنادي  الأومل��ب��ي  امل�صبح  خ��دم��ات 
تنفيذاً  وذل��ك  داون  متازمة  ذوي  م��ن  الهمم 
قبل  م��ن  و���ص��ع��ه  ال���ذي مت  ال�صباحة  ل��ربن��ام��ج 

اجلمعية. 

 واأك�����د حم��م��د ك���اه���ور م���دي���ر ع����ام ال���ن���ادي اأن 
منذ  العميد  الن�صر  لنادي  الرا�صخة  الأه��داف 
ت��اأ���ص��ي�����ص��ه ب��ن��ي��ت ع��ل��ى م��د ج�����ص��ور ال��ت��ع��اون مع 
املجالت،  القطاعات وخمتلف  كافة  املجتمع يف 
وهو ما جعله يتحول على مدار العقود املا�صية 
املجال  لهم  ويتيح  املجتمع  اأبناء  يخدم  ناد  اإىل 
والثقافية  الريا�صية  م��ه��ارات��ه��م  ع��ن  للتعبري 

اأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م بو�صفهم  م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى 
دور  واأ���ص��ح��اب  املجتمع  تنمية  يف  ه���ام  عن�صر 
رئي�س يف دفع عجلة التطور حتقيقا للتوجيهات 
ال��ت��ي وف���رت لهم  ال��ر���ص��ي��دة  ال��را���ص��خ��ة للقيادة 
كل �صبل العي�س الكرمي و�صبل الإب��داع يف كافة 
جم��الت احل��ي��اة بو�صفهم ج��زءا ل يتجزاأ من 
عيد  ���ص��ع��ادة  ع��رب  جهته  .  من  الغالية  دول��ت��ن��ا 

حم��م��د ث���اين ح���ارب ال��ف��ا���ص��ي رئ��ي�����س جمل�س 
عن  داون  مل��ت��ازم��ة  الإم��������ارات  ج��م��ع��ي��ة  ادارة 
الن�صر  ن��ادي  وج��ه��ود  مل��ب��ادرات  الكبري  تقديره 
حمدان  ال�صيخ  �صمو  برئا�صة  الريا�صي  الثقايف 
بن را�صد ال مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية 
يف دعم اأ�صحاب الهمم .   واأو�صح الفا�صي اأن 
اجلمعية  لأع�صاء  �صهلت  الن�صر  ن��ادي  م��ب��ادرة 

كبري  اأث��ر  لها  والتي  ال�صباحة  ريا�صة  ممار�صة 
اأن  اإىل  واأ���ص��ار  اجل�صدية.  ق��درات��ه��م  تطوير  يف 
الكامنة«  ال���ق���درات  »حت���ري���ر  اجل��م��ع��ي��ة  ���ص��ع��ار 
ع��ل��ى دمج  ت��رك��ز  ور���ص��ال��ت��ه��ا جميعها  وروؤي��ت��ه��ا 
اإبراز  خ��ال  م��ن  داون  متازمة  ذوي  ومتكني 
اأق�صى اإمكانياتهم ومهاراتهم لي�صبحوا اأع�صاء 

فاعلني ومنتجني يف املجتمع .

فعاليات  امل��ق��ب��ل  الأح����د  ي���وم  تنطلق 
م��ه��رج��ان اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ص��ي الذي 
الريا�صي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  ينظمه 
بالتعاون مع �صركة اأبوظبي الوطنية 
حتى  وي�صتمر  “اأدنيك”  للمعار�س 
�صعار  اجل����اري حت��ت  اأغ�����ص��ط�����س   31
- حافظ على  ن�صاطك  “حافظ على 

�صحتك ».
ال��ذي يقام  امل��ه��رج��ان -  ي��اأت��ي تنظيم 
بهدف   - التوايل  على  الثانية  لل�صنة 
ت�صجيع جمتمع اأبوظبي على ممار�صة 
الريا�صة وتوفري املناخ املائم ملمار�صة 
خم��ت��ل��ف الأن�����ص��ط��ة ال��ب��دن��ي��ة خال 
م��و���ص��م ال�����ص��ي��ف وال��ع��م��ل ع��ل��ى جعل 
الريا�صة منطاً حلياة �صحية مثالية 
ودور  باأهمية  التوعية  اإىل  بالإ�صافة 
باملجتمع  ال��ف��رد  ح��ي��اة  يف  ال��ري��ا���ص��ة 
الريا�صية  ال��ث��ق��ايف  امل�����ص��ت��وى  ورف����ع 
مع  بالتزامن  وذل���ك  الج��ي��ال  لكافة 

انطاق عطلة ال�صيف للمدار�س.
العواين  ع����ارف ح��م��د  ���ص��ع��ادة  واأك�����د 
الأمني العام ملجل�س اأبوظبي الريا�صي 
بن  نهيان  ال�صيخ  �صمو  توجيهات  اأن 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ص�صة 
رئي�س  والإن�صانية  اخلريية  لاأعمال 
ال��ري��ا���ص��ي تقودنا  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س 
الريا�صية  امل���ب���ادرات  ل��ت��ق��دمي  دائ��م��ا 
الريا�صة منط احلياة  الهادفة جلعل 

اليومية لأفراد املجتمع.
واأو�صح اأن مهرجان اأبوظبي الريا�صي 
الفعاليات  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ����ص���م���ن  ي����ق����ام 
يحر�س  ال��ت��ي  املجتمعية  الريا�صية 
املجل�س من خالها على دعم م�صرية 

التفاعل الريا�صي يف املجتمع .

م�صددا على اهمية احلدث الذي يتم 
اأبوظبي  مركز  مع  بالتعاون  تنظيمه 
خال  “اأدنيك”  للمعار�س  الوطني 
كافة  ت��اأم��ني  ب��ه��دف  ال�صيف  م��و���ص��م 

متطلبات النجاح لأهداف املهرجان.
على  ي���ق���ام  احل������دث  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

وي�صمل  الف مرت مربع   22 م�صاحة 
ومتاح  م��ت��ن��وع  ري��ا���ص��ي  ن�����ص��اط   15

لكافة افراد ال�صرة.
اأبوظبي  جم��ل�����س  اإن  ال���ع���واين  وق����ال 
مهرجان  تنظيم  اإىل  �صعى  الريا�صي 
العطلة  م�����ع  ب����ال����ت����زام����ن  م����ف����ت����وح 

ال�����ص��ي��ف��ي��ة ل��ل��م��دار���س ان��ط��اق��اً من 
ال��ط��م��وح��ة لبناء  اه���داف���ه وخ��ط��ط��ه 
ج��ي��ل م��ث��ق��ف وواع�����ي وي����ويل اهمية 
للممار�صة الريا�صية يف بيئة منا�صبة 
وم��ن��اخ م��ائ��م ل��ك��اف��ة اف����راد املجتمع 

بف�صل ال�صيف.

م������ن ج����ان����ب����ه رح�������ب ح���م���ي���د مطر 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  الظاهري 
اأدنيك  للمعار�س  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي 
وجم��م��وع��ة ال�����ص��رك��ات ال��ت��اب��ع��ة لها 
ملهرجان  الثانية  ال���دورة  با�صت�صافة 
اأب���وظ���ب���ي ال���ري���ا����ص���ي ب���ال���ت���ع���اون مع 

جمل�س  يف  ال�صرتاتيجني  ال�����ص��رك��اء 
اأبوظبي الريا�صي.

للمهرجان  احلالية  ال���دورة  اإن  وق��ال 
�صهدت ن�صبة منو بلغت 10 باملائة يف 
امل�صاحات املخ�ص�صة لإقامة املهرجان 
العام  يف  ال�صابقه  ال��دورة  مع  مقارنة 

املا�صي.
�صعادته  ع�����ن  ال����ظ����اه����ري  واأع����������رب 
جمل�س  مع  ال�صرتاتيجية  بال�صراكة 

اأبوظبي الريا�صي .
ال�صابقة  ال��������دورة  اأن  اإىل  م�������ص���رياً 
من  ك��ب��رياً  اإق��ب��اًل  �صهدت  للمهرجان 
العديد  املجتمع على  فئات  كافة  قبل 
من الريا�صات والأن�صطة ومن املتوقع 
اإقباًل اأكرب  اأن ت�صهد الدوره احلالية 

من اجلمهور.
البنية  وف�����رت  “اأدنيك”  اأن  واأك������د 
مثل  ل���ص��ت�����ص��اف��ة  امل��ائ��م��ة  التحتية 
ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��م��ي��زة وف���ق اأعلى 
امل���ع���اي���ري وامل����وا�����ص����ف����ات ال���ع���امل���ي���ة .. 
اإىل جمل�س ابوظبي  بال�صكر  متقدماً 
الريا�صي على جهودهم لتنظيم لهذه 

الفعالية املتميزة.

فريق �ساغان يندد با�ستبعاد �سائقه 

فريق كافندي�ض يعلن ان�سحابه من طواف فرن�سا  
مارك  الربيطاين  دراج���ه  ان  داتا”  “دامين�صن  فريق  اعلن 
ال�104  فرن�صا  الن�صحاب من طواف  على  ارغم  غافندي�س 
به  ت�صبب  الذي  ا�صابته يف احل��ادث  بعد  الهوائية  للدراجات 
ال�صلوفاكي بيرت �صاغان بطل العامل يف املرحلة الرابعة، فيما 

ندد الخري وفريقه بقرار ال�صتبعاد من امل�صاركة.
ويعاين كافندي�س، �صاحب الرقم القيا�صي يف عدد النت�صارات 

يف طواف فرن�صا، من ك�صر يف الكتف المين.
واأ�صيب كافندي�س بعد ان ت�صبب �صاغان ب�صقوطه مع الملاين 
 100 قبل  �صويفت  بن  الخر  والربيطاين  ديغنكولب  جون 
املخ�ص�صة  الرابعة  املرحلة  نهاية  خ��ط  اىل  الو�صول  م��ن  م 

لل�صرعة يف فيتل.
ل�صربة  تعر�س  كافندي�س  ان  التلفزيونية  ال�صور  واظهرت 
كوع من قبل �صاغان عندما حاول جتاوزه من اليمني ما ادى 

اىل �صقوطه.
الواقع  ار���س  على  له  اجريت  التي  الأولية  ال�صور  واظهرت 
ح�صب طبيب الفريق عدم ا�صابته بخلع او بك�صر، لكن المر 
الفحو�س  ب��ني  حيث  امل�صت�صفى  اىل  نقله  بعد  كليا  اختلف 

اإ�صابته بك�صر يف الكتف الأمين.
وا�صتبعدت جلنة املفو�صني �صاغان نهائيا من الطواف، و�صرح 
رئي�صها البلجيكي فيليب ماريان قررت اللجنة ا�صتبعاد بيرت 
كبريا  خطرا  �صكل  لقد   .2017 فرن�صا  ط��واف  من  �صاغان 
طبقنا  ال�صريعة.  فيتل  مرحلة  يف  امل�صاركني  من  ع��دد  على 
بندا من قانون الحتاد الدويل ي�صتطيع مبوجبه املفو�صون 

ا�صتبعاد م�صارك. ويف البداية، حاول املنظمون فر�س عقوبة 
مزدوجة على �صاغان يف الزمن والنقاط، لكن الراأي ا�صتقر 
ا�صتمر  املفو�صني  للجنة  اجتماع  بعد  نهائيا  ا�صتبعاده  على 
���ص��اع��ت��ني، ون���دد ���ص��اغ��ان ث��م ف��ري��ق��ه ب���ورا ه��ان��زغ��روه بقرار 
القرار  ال�صتبعاد، وقال الخري يف بيان الفريق ل يتفق مع 
و�صجبه ر�صميا، مطالبا باعادته اىل املركز الثاين يف ترتيب 

املرحلة والرتتيب العام.
وتابع الفريق “ينفي بيرت �صاغان انه ت�صبب او حاول الت�صبب 
تابع �صريه  م. بيرت   200 اآخر  ب�صقوط مارك كافندي�س يف 
يكون  ان  املمكن  غري  ومن  ال�صرعة،  وبنف�س  م�صتقيم  بخط 

كافندي�س على ميينه«.
اكن  نف�صه مل  البيان  ال�صلوفاكي يف  ال��دراج  قال  من جانبه، 
ب�صرعة من  ك��ان خلفي. لقد ج��اء  كافندي�س  م��ارك  ان  اعلم 
اخللف وا�صبح على مييني فلم يكن لدي الوقت لأذهب اىل 

الي�صار، واذا به ي�صقط على العوار�س اجلانبية للم�صار.
ان مارك �صقط، ذهبت  الو�صول  وتابع عندما قالوا يل بعد 
على الفور لروؤيته واطمئن اىل �صحته. اننا ا�صدقاء وزماء، 

و�صقوط بهذه الطريقة غري منا�صب على الطاق.
جاء  لأن��ه  و�صكره  �صاغان،  اق���وال  كافندي�س  اك��د  جانبه  م��ن 

مبا�صرة لروؤيتي بعد الو�صول. لدي عاقة طيبة مع بيرت.
ويعي�س كافندي�س )32 عاما( مو�صما �صيئا بعد عدة اجنازات 
مراحل  ارب���ع  يف  ب��ف��وزه  متثلت  وال��ت��ي  املا�صي  ال��ع��ام  حققها 
اومل��ب��ي��ة بح�صوله  ب��اري�����س واح����راز اول م��ي��دال��ي��ة  يف ط���واف 

جانريو  دي  ري��و  م�صمار  على  اوم��ن��ي��وم  �صباق  ف�صية  على 
الربازيلية. لكن كافندي�س مل يتوج هذا العام اإل يف مرحلة 
واحدة يف طواف ابوظبي يف فرباير، عاب بعدها عدة ا�صهر 
ال  امل�����ص��ارك��ات  ي��ع��اود  ومل  ب���ار،  اب�صتاين  ب��ف��ريو���س  ل�صابته 

منت�صف يونيو يف طواف �صلوفينيا.
الرقم  من  الق���رتاب  على  بقوة  امل�صمم  كافندي�س  وا�صتعد 
يف  مرحلة   34 يف  املتوج  مريكك�س  ادي  للبلجيكي  القيا�صي 
طواف فرن�صا، جيدا خلو�س الن�صخة 104، ومركزه الرابع 
يناف�س  يجعله  البلجيكية  لياج  يف  الح��د  الثانية  املرحلة  يف 

ال�صماء الكبرية.
وم��ن��ذ ع���ام 2008 وم��و���ص��م��ه ال��ث��اين ب��ني ال��ن��خ��ب��ة، عرفت 
م�صاركات كافندي�س يف طواف فرن�صا فرتات يف القمة واخرى 
2011 كل مو�صم ببع�س  يف احل�صي�س، وتوج بطل العامل 
من  ال�صباق  انطلق  حيث   2014 ال��ع��ام  با�صتثناء  مراحله 
الأر�س الربيطانية يف يورك�صري وانتهى عليها يف هاروغيت.

وانهى  امل��خ��اط��ر  ك��ث��ريا يف  كافندي�س  ب��ال��غ  امل��و���ص��م،  ذل���ك  يف 
رئي�س  ن��اظ��ري  ام���ام  الأر�����س  على  �صاقطا  ال�صرعة  مرحلة 
اثر  لان�صحاب  وا���ص��ط��ر  ك��ام��ريون  ديفيد  ال�صابق  وزرائ����ه 

ا�صابة يف الكتف.
اإل م��رح��ل��ة واح���دة،  ي��ح��رز  2015، مل  ال��ت��ايل  امل��و���ص��م  ويف 
ب��ارب��ع م��راح��ل وت�صدر  2016 وف���ازو  ث��م حت�صن و�صعه يف 
 24 ل�  ال�صفر  القمي�س  ارت��دى  واح��د  ليوم  العام  الرتتيب 

�صاعة.

نادي الن�سر ي�سّخر م�سبحه الأوملبي لتدريبات اأ�سحاب الهمم من ذوي متالزمة داون

انطــالق فعاليــات مهرجــــان اأبوظبي الريا�سي الأحد املقبل 

و�صط  لعب  اىل  اأم�س  الكرواتية  العامة  النيابة  ا�صتمعت 
ريال مدريد ال�صباين ومنتخب كرواتيا لكرة القدم لوكا 
بها خال حماكمة  ادىل  زور  �صهادة  مودريت�س، يف ق�صية 
دينامو  لنادي  ال�صابق  القوي  الرئي�س  ماميت�س  زدراف��ك��و 
زغرب. ونقلت الوكالة الوطنية لانباء هينا عن مودريت�س 
قوله لل�صحافيني جئت للدفاع عن نف�صي وقول احلقيقة 
م���رة ح��ت��ى الن، م�صيفا �صمريي  ك��ل  ه��و احل���ال يف  ك��م��ا 

مرتاح.
وكانت النيابة العامة الكرواتية فتحت حتقيقا ملعرفة ما اذا 

كان مودريت�س ادىل ب�صهادة زور خال حماكمة ماميت�س.
بتحقيق  ت��ق��وم  ان��ه��ا  ال��ع��ام��ة يف يف حينها  النيابة  واأع��ل��ن��ت 
احتمال  ب�صاأن   1985 ع��ام  ول��د  ك��روات��ي  يتعلق مب��واط��ن 

اإدلئه “ب�صهادة زور يف حزيران يونيو امام احدى حماكم 
او�صييك يف ما يتعلق بانتقاله يف متوز يوليو 2004 من 

دينامو زغرب اىل توتنهام هوت�صرب النكليزي.
وكان مودريت�س )31 عاما( اأدىل ب�صهادته يف 13 حزيران 
يونيو يف حماكمة ماميت�س )57 عاما(، الرجل النافذ يف 

كرة القدم الكرواتية واملتهم بالكثري من التجاوزات.
ووجهت اإىل ماميت�س تهمة اختا�س اموال قدرت ب� 15،6 
ان��ت��ق��الت مزورة  ي���ورو وحت��دي��دا خ���ال عمليات  م��ل��ي��ون 

متهربا من دفع �صرائب بقيمة 1،6 مليون يورو.
واأم������ام حم��ك��م��ة اأو���ص��ي��ي��ك ال��ت��ي ن��ب��ه��ت��ه اىل وج����وب قول 
احلقيقة، اأكد مودريت�س انه وقع مع ماميت�س ملحقا ين�س 
على ان يعيد اليه ن�صف قيمة الرباح التي يتلقاها يف وقت 

2015 امام  اع���رتف ع��ام  ك��ان  اأن م��ودري��ت�����س  لح���ق. ال 
اأ�صبح  بعدما  عليه  التوقيع  مت  امللحق  ه��ذا  ب��ان  املحققني 

لعبا يف توتنهام.
هذه احلقائق ميكن ان ت�صكل جرمية بالدلء ب�صهادة زور 
بح�صب حمكمة او�صييك التي ل تك�صف فرتة العقوبة التي 

يواجهها الاعب.
2008 وانتقل  ت��رك دينامو زغ��رب ع��ام  وك��ان مودريت�س 

اإىل توتنهام ومنه اىل ريال مدريد عام 2012.
وبح�صب ال�صحف الكرواتية، فان مودريت�س اعرتف خال 
 7 م��ق��داره  مبلغا  نقدا  �صدد  بانه  بها  ادىل  التي  ال�صهادة 
مايني   9 ا���ص��ل  م��ن  ماميت�س  عائلة  اىل  ي���ورو  م��اي��ني 

دخلت ح�صابه خال عملية النتقال هذه.

ال�ستمـاع اإلــى مودريتـــ�ض لإدلئــه ب�سهــادة زور 

اإيفرجراند  ق��وان��غ��ت�����ص��و  ن����ادي  غ���رم 
يوان  األ��ف   100 ت�صينغ ج��ي  ق��ائ��ده 
قيامه  ل���ع���دم  دولرا(   14716(
مب�صافحة  الفريق  اأف���راد  ب��اق��ي  م��ع 
احلكم عقب انتهاء مباراة باخل�صارة 
ال���دوري  ت��ي��اجن��ني يف  اأم����ام م�صيفه 

ال�صيني املمتاز لكرة القدم .
وخ�صر ايفرجراند احلائز على اللقب 
�صت مرات بنتيجة 4-3 ليتجرع اأول 
هزمية يف 13 مباراة بالدوري حيث 
اأنهى تياجنني بقيادة فابيو كانافارو 
متتاليا  ان��ت�����ص��ارا   11 م��ن  م�����ص��رية 

لفريق قوانغت�صو.
وبهذه الهزمية تقل�س الفارق الذي 
املت�صدر  ق��وان��غ��ت�����ص��و  ب����ني  ي��ف�����ص��ل 
واحدة  نقطة  اإىل  �صيبج  و�صنغهاي 
مع و�صول قطار امل�صابقة اىل ن�صف 
ت�صينغ  لعبه  النادي  ووب��خ  الطريق 
هذا  ب�صبب  ال�صيني  املنتخب  ق��ائ��د 

الت�صرف.
على  ن�صر  ب��ي��ان  يف  قوانغت�صو  وق���ال 
موقع النادي على النرتنت “نطلب 
من الاعبني واملدربني دائما اظهار 
كامل الحرتام للمناف�صني واحلكام.

 2017 ي����ول����ي����و  م�����ن  ال�����ث�����اين  يف 
اأمام  اأر���ص��ن��ا  خ��ارج  مباراتنا  وخ��ال 

بقيم  ت�����ص��ي��ن��غ  ي���ل���ت���زم  مل  ت���ي���اجن���ني 
ال��ن��ادي ومل ي�����ص��رب ل��زم��ائ��ه املثل 
الأعلى املفرت�س اأن يكون عليه قائد 
ال��ف��ري��ق.  وت��اأت��ي ه��ذه اخل��ط��وة بعد 
الن�صباطية  العقوبات  م��ن  �صل�صلة 
لكرة  ال�����ص��ي��ن��ي  الحت�������اد  ف���ر����ص���ه���ا 
خال  ومدربني  لعبني  على  القدم 
اأو�صكار  وعوقب  الأخ���رية.  الأ�صابيع 

باليقاف  �صيبج  ���ص��ن��غ��ه��اي  م��ه��اج��م 
ثماين مباريات ب�صبب دوره يف �صجار 

جماعي.
اأندريه  ال�صيني  الحت��اد  عاقب  كما 
�صنغهاي  م������درب  ف���ي���ا����س-ب���وا����س 
ملباراتني  ب��الإي��ق��اف  هالك  واملهاجم 
بعد الحتجاج علنا على ايقاف لعب 

و�صط الفريق اأو�صكار.

تغرمي قائد قوانغت�سو اإيفرجراند لعدم م�سافحة احلكم 

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/537 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1- تيو �صك �صينغ تيموثي  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/البحر وم�صاركوه للمحاماة وال�صت�صارات القانونية - 
ل�صاحبة/ يو�صف وميثله : يو�صف حممد ح�صن حممد البحر - قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )113447( وق��دره 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مينوتي: اأملانيا قوية.. والكرة الأرجنتينية فو�سويةريال مدريد يعري كوينرتاو ل�سبورتينغ الربتغايل 
فابيو  مواطنه  �صم  ام�س  الربتغايل  �صبورتينغ  اأعلن 
ك��وي��ن��رتاو م��ن ري����ال م��دري��د ال���ص��ب��اين ع��ل��ى �صبيل 

العارة يف املو�صم املقبل.
وذك����ر ���ص��ب��ورت��ي��ن��غ ع��ل��ى م��وق��ع��ه الل���ك���رتوين تو�صل 
اعارة  ري��ال مدريد على  اتفاق مع مع  �صبورتينغ اىل 

فابيو كوينرتاو ملو�صم 2018-2017.
م���ن ج��ه��ت��ه، ك��ت��ب ك��وي��ن��رتاو يف ح�����ص��اب��ه ع��ل��ى موقع 
في�صبوك انه �صعيد جدا للح�صول على فر�صة اللعب 

يف ناد كبري.
ك��وي��ن��رتاو م��ع ري����ال م��دري��د يف املو�صم  ي��خ�����س  ومل 
املا�صي �صوى �صت مباريات يف جميع امل�صابقات ب�صبب 
ال�صابات واملناف�صة على مركزه يف اجلناح الي�صر من 

الربازيلي مار�صيلو.
اىل  �صبورتينغ  يف  ع��ام��ا(   29( ك��وي��ن��رتاو  و�صيلعب 
جانب جورج جيزو�س زميله لربعة موا�صم يف بنفيكا 

قبل انتقاله اىل ريال مدريد يف 2011.
وكان كوينرتاو، الذي لعب املو�صم املا�صي مع موناكو 
ال��ف��رن�����ص��ي ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل الع������ارة م���ن ري����ال مدريد، 
التهرب  ب�صبب  ا�صبانية  حمكمة  اأم���ام  الث��ن��ني  مثل 
�صرائب  دف��ع  م��ن  بالتهرب  متهم  ان��ه  اذ  ال�صريبي، 

بقيمة 1،3 مليون يورو.
وبنما  ايرلندا  �صركات يف  با�صتخدام  كوينرتاو  واتهم 
من اأجل اخفاء ق�صم من عائداته، ل�صيما تلك املتعلقة 

بحقوق بيع �صورته بني عامي 2012 و2014.

�صيزار  الأرجنتيني، لوي�س  ال�صابق للمنتخب  املدرب  اأ�صاد 
مينوتي، باأداء اأملانيا يف الن�صخة الأخرية من بطولة كاأ�س 

القارات التي فازت بلقبها. 
املدرب  اإزاء  بالتفاوؤل  �صعوره  عن  اأي�صاً  مينوتي  واأع���رب 

اجلديد للمنتخب الأرجنتيني خورخي �صامباويل.
وقال مينوتي يف مقابلة مع �صحيفة اأوليه الأرجنتينية: 
“اأملانيا من الناحية التاريخية دائماً ما كانت قوة كروية 
كبرية، ما حدث قبل 10 اأو 11 عاماً هو اأنها قامت فقط 

بتغيري اأ�صلوبها«.
واأبدى مينوتي اإعجابه بالأثر البالغ الذي اأحدثه مدرب 

اأملانيا يواخيم لوف، و�صلفه يورغن كلين�صمان يف منتخب 
“املاكينات«.

كان  عندما  كلين�صمان  ت��دري��ب  ت��وىل  مينوتي  اأن  ي��ذك��ر 
مديراً فنياً ل�صامبدوريا الإيطايل.

اختيار  يف  ول���وف  كلين�صمان  ت��ع��اون  م��ي��ن��وت��ي:  واأ����ص���اف 
لع��ب��ني م���ن اأ����ص���ح���اب امل����ه����ارات ال��ع��ال��ي��ة خل��دم��ة فكرة 
ال�صتحواذ على الكرة، اأملانيا ا�صتمرت يف حتقيق الفوز، مل 
تغري اأ�صلوبها لأنها مل تكن حتقق الفوز يف املا�صي، ولكن 
لأن هذين ال�صخ�صني امل�صابني باجلنون كان يريدان كرة 

قدم اأخرى.

عن  مت��ام��اً  بعيدة  الأرجنتينية  ال��ك��رة  اأن  مينوتي  واأك���د 
نظريتها الأملانية: الأمر ل يتعلق باملهارات الفردية لأنه 
القدرات  اأ�صحاب  م��ن  لع��ب��ون  با�صتمرار  هناك  ي��زال  ل 
العالية واملوهبة التي ت�صل اإىل حدود امل�صتويات العاملية، 
امل�صكلة هي اأن الكرة الأرجنتينية غري منظمة وفو�صوية.
وتابع: ل ميكن اأن نقارن اأنف�صنا باأملانيا، هم بداأوا يف تنفيذ 
م�صروع معني وم�صتمرون يف تنفيذه، غريوا طريقة لعب 
اأي�����ص��اً خال  ت��غ��ريت  الأمل��ان��ي��ة  ال��ف��رق  اأن  كما  منتخبهم، 
م�صابقة الدوري، ولهذا فهم لي�صوا يف حاجة لنجم كبري، 

فهم ل ميلكون ليونيل مي�صي اأو كري�صتيانو رونالدو. 

ام�س  الرتفيهية  لاأنظمة  ت�صليح  ن��ادي  اأعلن   
م�صابقة  م��ن  الثالثة  بالن�صخة  الفائزين  ع��ن 
الرماية الرم�صانية التي عقدت خال الفرتة 
بني 27 مايو لغاية 26 يونيو املا�صي بفرعيه 
التجاري  امل��رك��ز  و  يا�س  بجزيرة  م��ول  يا�س  يف 

العاملي باأبوظبي . 

املرتبة  ع��ل��ى  الطنيجي  ف��ه��د  الم���ارات���ي  وح���از 
اإجن����ازا  ال��ب��ال��غ��ني ح��ي��ث ح��ق��ق  ف��ئ��ة  الأوىل يف 
قيا�صيا يف الرماية يف مدة زمنية تبلغ دقيقة و 
كما فاز اإيثان �صترييل باملرتبة  ثانية   2.208
الأوىل من فئة  ال�صغار حيث اأجنز امل�صابقة يف 

مدة زمنية تبلغ دقيقة و 35.6 ثانية. 

املدير  و  املوؤ�ص�س  املطرو�صي  �صامل  ال�صيد  وقال 
امل�صابقة  ا�صتقطبت  ت�صليح:  ل�صركة  التنفيذي 
الرم�صانية عدد هائل من امل�صاركني من جميع 
و  بهم  بالرتحيب  �صعدنا  حيث  ال��دول��ة  اأن��ح��اء 
ريا�صة  يف  ال�صغوفة  و  ال�صابة  امل��واه��ب  اك�صاف 

الرماية.   

الأبرز  ه��ي  ال��رم��اي��ة  ري��ا���ص��ة  ان  اأ���ص��ار اىل  كما 
يف دول��ة الم��ارات باعتبارها ج��زءاً من الرتاث 

الأ�صيل ل�صعب المارات .
تتويج  ي�صعدين  ق��ائ��ا:  امل��ط��رو���ص��ي  اأ���ص��اف  و 
الفائزين املوهوبني اليوم بهذه امل�صابقة املميزة 
و نتطلع لعقد املزيد من امل�صابقات يف امل�صتقبل 

مل�صاعدة الاعبني على تطوير و �صقل مهاراتهم 
يف بيئة اآمنة و م�صلية.  

املوهوبني  املت�صابقني  من  العديد  �صارك  قد  و 
�صنة  ال16  �صن  ف��وق  البالغني  فئة  من  كل  يف 
و ال�صغار بني �صن ال6 و 15 �صنة حيث قاموا 
ب���اإط���اق ط��ل��ق��ات ع��ل��ى ه����دف »ج����ي اأن����د جي« 

املوزعة ع�صوائيا و اأهداف ال«x 55” التي تقع 
 .x 13 12 على بعدي

 ومت ت�����ص��م��ي��م امل�����ص��اب��ق��ة ل��ل��رم��اة امل��ب��ت��دئ��ني و 
بطاقة  ا�صتخدام  امل�صرتك  على  و  املتو�صطني 
»ت�صليح« للدخول و تتطلب كل لعبة ر�صيد 30 

نقطة.

نادي ت�سليح لالأنظمة الرتفيهية يعلن عن الفائزين مب�سابقة الرماية الرم�سانية

الإماراتي فهد الطنيجي يفوز باإجناز رقم قيا�سي ويح�سل على املرتبة الأوىل يف فئة البالغني

الكلمات  ب���ه���ذه  ان���ت�������ص���رت«..  ق���ل���ت..  »ج����ئ����ت.. 
النجم  ودع  اإن�صتغرام،  يف  الر�صمي  ح�صابه  ع��رب 
ال�صويدي املخ�صرم زلتان اإبراهيموفيت�س ناديه 
يف  ق�صاه  واح��د  مو�صم  بعد  يونايتد،  مان�ص�صرت 

بيت ال�صياطني احلمر.
وينتهي عقد اإبراهيموفيت�س مع يونايتد ال�صبت 

اآخر،  ن��اٍد  اأي  اإىل  بالنتقال  ح��راً  لي�صبح  املقبل، 
م��ع ع��دم ت��ق��دمي ال��ف��ري��ق الأح��م��ر اأي ع��ر���س له 

للتجديد.
مدريد  اأتلتيكو  رغبة  عن  م��وؤخ��راً  اأنباء  وت��رددت 
الإ���ص��ب��اين ب��ال��ت��ع��اق��د م��ع اإب�����را، يف ح��ني رجحت 
م�صادر �صحافية انتقاله اإىل الدوري الأمريكي، 

لكن بح�صب وكيل اأعماله ميني رايول، فاإن النجم 
ال�صويدي لن يتنازل عن حلمه يف حتقيق دوري 

اأبطال اأوروبا، ما يعني بقاءه يف القارة العجوز.
ويتعافى اإبراهيموفيت�س حالياً من اإ�صابة تعر�س 
لها يف ركبته، �صتبعده عن املاعب حتى دي�صمرب 

املقبل. 

اإبراهيموفيت�ض يوّدع مان�س�سرت يونايتد بثالث كلمات

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1547 احوال نف�س م�سلمني                                                
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  حبي�س   حممد  احمد  عبدامللك  عليه/1-  املحكوم  اىل    
بحكمت  احمد  ح��زام  حممد  �صناء  ل�صالح/  اع��اه  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/7/2 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 

املحكمة مبثابة احل�صوري للمدعية �صناء املذكورة على املدعي عليه عبدامللك املذكور مبا يلي :- 
1- بنفاذ قرار احلكمني بالتفريق بني املدعية وزوجها املدعي عليه بطلقة واحدة بائنة دون امل�صا�س باحلقوق والواجبات 

الزوجية وان على املدعية اح�صاء عدتها ال�صرعية وفق حالها وذلك اعتبارا من تاريخ �صريورة احلكم باتا. 
ال�صكن وذلك  النفقة ما عدا  اوجه  �صاملة جميع  الف درهم �صهريا نفقة زوجية كفاية  ي��وؤدي لها مبلغ  بان  الزامه   -2

اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى �صريورة حكم التطليق باتا. 
3- اثبات ح�صانتها لأولدها الوليد وجنا وليان و�صجي من املدعي عليه 

4- الزامه بان يوؤدي لها مبلغ 3200 درهم �صهريا نفقة كفاية لولده الوليد وجنا وليان و�صجي بالت�صاوي بينهم �صاملة 
ل�صائر اوجه النفقة ال�صرعية ما عدا ال�صكن وذلك اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية الواقع يف 2016/10/25  

5- الزامه بان يوؤدي لها مبلغ 50 الف درهم �صنويا اجرة م�صكن املح�صونني الوليد وجنا وليان و�صجى �صاما الكهرباء 
واملاء والهاتف ومبلغ 15 الف درهم بدل اثاث م�صكن احل�صانة وملرة واحدة وذلك اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية.

6- الزامه بان يوؤدي لها مبلغ 700 درهم �صهريا اجرة ح�صانتها لولدها الوليد وجنا وليان و�صجى وذلك اعتبارا من 
تاريخ خروجها من العدة 

7- الزامه بدفع الر�صوم الدرا�صية لبنائه الوليد وجنا ح�صب ما حتدده املدر�صة اعتبارا من العام الدرا�صي 2016/2017 
وب�صفة م�صتمرة لل�صنوات التي تليها 

8- الزامه بت�صليمها اأ�صل �صهادة مياد املح�صون الوليد 
9- الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف و 700 درهم مقابل اتعاب املحاماة

10- رف�س ما عدا ذلك  من الطلبات.  
حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03640/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04478/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �صده : دي ال جي لتنظيف املباين واخلدمات الفنية - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : دار الهند�صة للمقاولت   

 ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�صي بالتي:
ال�صواغل  م��ن  خالية  للمدعية  وت�صليمها  امل��وؤج��رة  العني  ب��اخ��اء  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   -1

وال�صخا�س
م��ت��اأخ��رات الج���رة من  دره��م  ت���وؤدي للمدعية مبلغ 260.000  ان  امل��دع��ي عليها  ب��ال��زام   -2
2016/4/1 وحتى 2017/3/31 مع الزامها مبا ي�صتجد من 2017/4/1 وحتى تاريخ الخاء 

الفعلي بواقع مبلغ 21.667 درهم كاأجرة �صهرية 
املدعي  على  امل�صتحقة  اليجارية  القيمة  من   %20 �صريبة  ب�صداد  عليها  املدعي  بالزام   -3

عليها للفرتة من 2017/4/1 وحتى الخاء الفعلي 
للفواتري  واملياه  الكهرباء  ب��راءة ذمة من هيئة  للمدعية  ت�صلم  ان  املدعي عليها  بالزام   -4
 امل�صتحقة على املاأجور حتى تاريخ الخاء  الفعلي ، بالزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف. 
الن�صر  تاريخ  يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خال خم�صة ع�صر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ الج��راءات القانونية 

املنا�صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/04638/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : جموهرات بيانكا ، و�صيحراج علي خان ف�صل حممد خان كيتو 
 مبا اأن املدعي : الريف مول - �س ذ م م   

 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/04638/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام  املدعي عليها باداء ما ي�صتجد من تاريخ 2017/3/22 حتى تاريخ 

الخاء الفعلي 
للماأجور للفرتة من 2015/9/1  �صداد الج��رة  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - اخ��اء عقار 
رغم  ���ص��داده  عن  وميتنع  دره��م    187.131.00 مبلغ  بذمته  فرت�صد    2017/3/21 وحتى 

اخطاره بال�صداد او الخاء يف 2017/3/30 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه ميتنع عن �صداد الجرة للماجور للفرتة من 2015/9/1 
رغم  ���ص��داده  ع��ن  وميتنع  دره��م   187.131.00 مبلغ  بذمته  فرت�صد   2017/3/21 وحتى 

اخطاره بال�صداد او الخاء يف 2017/3/30 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�صائية اعانكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الحد املوافق 2017/7/9 
ال�صاعة 2.30م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثاثة 
ايام من تاريخ الن�صر. فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من 

دفاع وم�صتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
اإعادة اإعالن بالن�سر- رقم الدعوى 2017/4779 اإيجارات 

اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 2017/04779/02 / �سكني  

اىل املدعى عليه :  عبداهلل را�صد حممد �صيف 
مبا اأن املدعي :  ق�صر امللوك للعقارات - �س م خ  ، واحمد �صعيد حميد الداحو�س   

قد اأقام �صدكم الدعوى 2017/04779/02 /�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل : 
وحتى   2017/4/10 م��ن  للفرتة  الي��ج��اري��ة  القيمة  ب�����ص��داد  عليه  امل��دع��ي  ال���زام   - مالية  مطالبة 

2017/5/1 ورغم اخطاره يف 2017/4/19 ال انه ميتنع عن ال�صداد 
مطالبة مالية- ان املدعي عليه حرر له �صيك مببلغ 30.000 كقيمة ايجارية وتبني عدم وجود ر�صيد 

له وميتنع عن �صداد مقابلة 
مطالبة مالية - ان العقد ت�صمن الن�س على غرامة ارتداد كل �صيك مبلغ 10% من قيمة ال�صيك وقد 

ارتد عدد )2( �صيك دون �صرف 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�صداد غرامة الغاء العقد كما هو متفق عليه يف العقد

الزام بت�صليم م�صتندات - ان امل�صتاجر هو امللزم بقيمة ا�صتهاك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري 
املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�صائية اعانكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الثنني املوافق 2017/7/3 ال�صاعة 
ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  الثانية(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام��ام  3.00م 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�صر. 

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

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/05096/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : �صركة املهارة للهدايا - ذ م م 
مبا اأن املدعي : حممد �صعيد حارب   

قد اأقام �صدكم الدعوى 02/05096/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
بالتايل

مطالبة مالية - ل�صتمراره �صاغل العني املوؤجرة 
اخاء عقار -  انه تر�صد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2017/1/1 

وحتى 2017/6/8 وعلى الرغم من اخطاره يف 2017/2/6 ميتنع عن ال�صداد
من  للفرتة  اي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ذم��ة  تر�صد  ان��ه   - مالية  مطالبة 

2017/1/1 وحتى 207/6/8 على الرغم من اخطاره يف 2017/2/6 ميتنع عن ال�صداد 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعانكم  الق�صائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  اخلام�صة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام���ام  2.30م  ال�صاعة   2017/7/10
اأمر  ، وقد  الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س  الإبتدائية 
اأو من  بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�صر. فاأنت مكلف باحل�صور 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 
 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم  - اإعالن اأمر اداء    
 رقم 2017/26      

املحكوم له طالب العان /  بلو باي للعقارات 
العنوان : اإمارة دبي - اخلليج التجاري - �صارع البراج - برج بلو باي - مكتب رقم 216 

 املحكوم عليه املطلوب اعانه / خالد احمد عبده ال�صامي - م�صري اجلن�صية 
العنوان : جمهولة حمل القامة 

منطوق احلكم ال�صادر بجل�صة 2017/7/2  
ا�صدر �صعادة قا�صي المور امل�صتعجلة مبركز ف�س املنازعات اليجارية بدبي 

قراره يف امر الداء رقم 2017/26 املرفوع من �صركة بلو باي للعقارات بقبوله )الزام املدعي 
عليه بدفع مبلغ 72.000 درهم اثنان و�صبعون الفا درهم ( بناء على ال�صند الكتابي والذي 
حل اأجله وذلك بعد ان امهل املدعي املدعي عليه مدة 5 ايام ال انه مل يويف بال�صداد بناء 
على الع��ان الذي مت ن�صره يف جريدة الفجر يف العدد ال�صادر بتاريخ 2017/5/21  مع 

�صمول احلكم بالنفاذ املعجل وبا كفالة وفقا للقانون   
باأمر  القانون ملن �صدر له امر الداء ان يبادر اىل اعان القرار ال�صادر  الزم  انه قد  وملا 
، لذلك نعلنكم بالقرار متهيدا  الداء اىل خ�صمه ح�صب القانون حتي يت�صنى له تنفيذه 

لي�صبح نهائي حالة عدم الطعن عليه خال 15 يوما ح�صب املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4224   

املنذر : م�صرف ابوظبي ال�صامي - بوكالة املحامي / من�صور عبداهلل الزرعوين 
املنذر اليها : حممد مكاعيل �صاها - اجلن�صية : امريكي 

يخطر املنذر/ املنذر اليه ب�صداد مبلغ وقدره )81.672.46( درهم فقط واحد وثمانون الف 
ال�صهرية  و�صتمائة واثنني و�صبعون درهم و�صتة واربعون فل�س نتيجة الخال بالق�صاط 
املتعلقة بعقود التمويل بالتق�صيط وذلك يف موعد اق�صاه )7 ايام( من تاريخ هذا العان 
وال �صوف ي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية الكفيلة باحلفاظ على حقه يف 
املبالغ املرت�صدة يف ذمته مبا يف ذلك اتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )72447/
واملمولة  رم���ادي(   / ا���ص��ود   - �صالون  كيمارو-  )�صيفرليه  ن��وع  م��ن  خ�صو�صي/M/دبي( 

ل�صاحلكم من قبل املنذر واملرهونة ل�صالح املنذر. 
  الكاتب العدل

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
   يف  الدعوى 2017/617  جتاري كلي    

اخلبري املنتدب : يو�صف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك دبي التجاري - �س م ع 

املدعي عليه : حممد عمر عبداهلل �صالح عزاين 
 مت ندبنا خبري م�صرفيا يف الدعوى  املذكورة املرفوعة من    بنك دبي التجاري - �س م ع 
او  �صد حممد عمر عبداهلل �صالح عزاين - وعليه ندعوكم حل�صور اجتماع اخلربة  
من ميثلكم قانونا والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�صح ادناه وذلك يوم 
الربعاء  املوافق 2017/7/12 م  يف متام ال�صاعة 00 : 11 �صباحا ،  ويرجى منكم اح�صار 
كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لاجتماع  - دبي - مركز حمر 
 �  04-2681400 : 17B1 - هاتف   : الطابق الول مكتب رقم   ،  4  : بوابة رقم   ، عني 

فاك�س : 04-2681300
اخلاجة حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون اداريون       

 اجتماع خربة 

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/567 انابات جتارية  
حمل  جمهول  م    م  ذ   - لا�صت�صار  القاب�صة  تعمري  �صركة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
دب��ي البتدائية   ق���ررت حمكمة  دب��ا���س -  التنفيذ/  رام���ي  الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب 
من  �صهر  خال  دره��م   )3.701.812.80( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�صداد  اعانكم 
تاريخ التلبيغ يف ملف التنفيذ اعاه وال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة 
 : املنطقة   - �صكنية  )�صقة  املدنية  الج����راءات  ق��ان��ون  م��ن   295 امل���ادة  لن�س  وف��ق��ا 
مر�صى دبي - رقم الر���س : 22 - ا�صم املبنى : برج الم��ريي - ارق��ام الوحدات : 
7704/4209/2904 - �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�س : 26 - ا�صم 
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/323  تنفيذ عقاري   

الوحي�صي  جمهول حمل القامة مبا  املنفذ �صده/1- حممد عبداهلل احمد  اىل 
ان طالب التنفيذ/�صركة �صي�صنز ديفيلومبنت ليمتد وميثله : �صمري حليم كنعان   
اخلمي�س  ي��وم  كلي  ع��ق��اري   2015/261 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  باحلكم  نعلنكم 
بتاريخ  2016/5/26  باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره 
اىل  وت�صليمه  ال�صداد  9% حتى متام  بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )2132054(
طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا العان.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

الكتبي  ب��ال��ع��ج��ي��د  م�����ص��ب��ح  ك�����ص��ف 
مليحه  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
لديه  ن����ادي  اأن  ال��ري��ا���ص��ي  ال��ث��ق��ايف 
الفعاليات  م�����ن  مم����ي����زة  ح����زم����ة 
والجتماعية  والثقافية  الريا�صية 
والرتفيهية خال ن�صاطه ال�صيفي 
ع�صر  اخل��ام�����س  يف  �صينطلق  ال���ذي 

من �صهر يويل اجلاري .
برناجمها  اأع���د  ال��ن��ادي  اإىل  واأ���ص��ار 
التي  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن  م���ت���ك���ام���ا 
تتاقى واأهدافها مع الهيئة العامة 
لل�صباب والريا�صة وجمل�س ال�صارقة 
الريا�صي بحكومة ال�صارقة لتنا�صب 
اأن  الكتبي  امل�صاركة واأو�صح  الأعمار 
نادي مليحه بداأ ي�صتقبل الراغبني 
فعالياتهم  لخ��ت��ي��ار  الت�صجيل  يف 
ع���دد من  تكليف  ب��ج��ان��ب  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
لا�صراف  املواطنة  ال�صابة  الكوادر 

روؤى  �صتحقق  التي  الفعاليات  على 
تنمية  يف  ت��ت��م��ث��ل  ه���ام���ة  وط���ن���ي���ة 

ووقيادته  للوطن  وال��ولء  النتماء 
ك��ون��ه ي��ع��د م��ن اأه����م ال��غ��اي��ات التي 

�صتمثل حمور اأ�صا�صي للعمل .
نادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  واأك�����د 
اأن  ال����ري����ا�����ص����ي  ال����ث����ق����ايف  م���ل���ي���ح���ه 
برامج  ع�������ص���رة  ت�����ص��م  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
الريا�صية  الأن�صطة  منها  متنوعة 
واملائية وبطولة كرة القدم والألعاب 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ب���ج���ان���ب ال���رتك���ي���ز على 
ال�صنع والعادات الوطنية والرتاثية 
والتجويدة  الكرمي  القراآن  وت��اوة 
ودورات يف اللغة واحلا�صب وغريها 
والرتفيهية  الثقافية  الربامج  من 
هذا  الن��ت��ب��اه  �صتلف  التي  املختلفة 
ال��راغ��ب��ني يف  الكتبي  . ودع���ا  ال��ع��ام 
الت�صجيل  يف  امل���ب���ادرة  امل�����ص��ارك��ةاإىل 
التي  امل���ج���ان���ي���ة  امل����ق����اع����د  وح����ج����ز 
يخ�ص�س النادي للطلبة والاعبني 
�صيتم  حيث  ال�صيفية  اأن�صطته  يف 
الكتفاء باأول 150 م�صارك فقط .

لنادي  وف��ي��ا  مي�صي  ليونيل  الرجنتيني  النجم  �صيبقى 
م�صريته  ب��داي��ة  م��ن��ذ  �صفوفه  يف  يلعب  ال���ذي  بر�صلونة 
بطل  و�صيف  الكاتالوين،  الفريق  مع  ان جدد عقده  بعد 
الدوري ال�صباين لكرة القدم، حتى نهاية حزيران/يونيو 

.2021
يق�صي  مي�صي  مع  اتفاق  اىل  تو�صل  انه  بر�صلونة  واعلن 
لكنه   ،2021 يونيو  حزيران  نهاية  حتى  عقده  بتمديد 
ا�صارت  حني  يف  العقد،  قيمة  عن  تفا�صيل  اي  يك�صف  مل 
 300 �صيكون  اجلزائي  البند  ان  اىل  “ماركا”  �صحيفة 

مليون يورو، و�صحيفة ا�س 200 مليون يورو.
وبعد عدة ا�صهر من املفاو�صات والتكهنات ب�صاأنها، انتهى 
احلائز  الرجنتيني  والنجم  الكاتالوين  ب��ال��ن��ادي  الم��ر 
خم�س مرات على جائزة الكرة الذهبية لف�صل لعب يف 

اجلديدة،  ال�صفقة  حول  اتفاق  اىل  بالتو�صل  العامل، 
يونيو  ح��زي��ران  يف  ينتهي  ال�صابق  العقد  ب��ان  علما 

.2018
ر�صميا  �صينجز  التفاق  ان  الكاتالوين  النادي  واكد 
يف ال�صابيع القليلة املقبلة عندما يعود الاعب اىل 

تدريبات الفريق.
وا�صاف يف بيان ر�صمي النادي �صعيد 

بتجديد العقد وبا�صتمرار والتزام 
التاريخ  يف  لع��ب  اف�صل  مي�صي 
م�صريته  ك���ام���ل  ام�����ص��ى  ال�����ذي 
الحرتافية يف �صفوف بر�صلونة 
حقبة  خ������ال  ال����ف����ري����ق  وق��������اد 
لي�س  النجاحات  م��ن  ا�صتثنائية 

لها مثيل يف عامل كرة القدم.
عاما(   30( م��ي�����ص��ي  و���ص��ي��ب��ق��ى 

النادي  اكادميية  اىل  ان�صم  الذي 
من  ع�صرة  الثالثة  يف  ك��ان  عندما 
عمره وبات اف�صل هداف يف تاريخ 
بت�صجيله  ال��ك��ات��ال��وين  ال��ع��م��اق 

مباراة   583 يف  اه����داف   507
ر�صمية، يف �صفوف الفريق حتى 

والثاثني  ال��راب��ع��ة  ب��ل��وغ��ه 
من عمره، اي رمب��ا حتى 
نهاية م�صريته، علما بانه 
اللعب  يف  رغبته  اىل  امل��ح 
راأ�صه  م�صقط  روزاري���و  يف 
وحتديدا نادي نيولز اولد 

بويز الذي ي�صجعه.
ومي���������������ص�������ي ال�������اع�������ب 
ف�����رتة ����ص���ه���ر ال���ع�������ص���ل يف 
الرج���ن���ت���ني ب��ع��د زواج����ه 
يونيو  ح���زي���ران   30 يف 

انطونيا  �صديقته  م��ن 
روكوتزو.

وي���اأم���ل ب��ر���ص��ل��ون��ة من 
خ�����ال ه�����ذا الع�����ان 
خيبة  م��ن  ي��خ��ف��ف  ان 
الفريق  ان�����ص��ار  ام���ل 
باهت  م���و����ص���م  ب���ع���د 
خ������ال������ه من  خ���������رج 
النهائي  رب���ع  ال�����دور 
لدوري ابطال اوروبا 
يوفتو�س  ي���د  ع��ل��ى 
الي�������ط�������ايل، وح����ل 
بطولة  يف  و���ص��ي��ف��ا 

حني  يف  م��دري��د،  ري���ال  التقليدي  ال��غ��رمي  وراء  ال����دوري 
اكتفى باحراز كاأ�س ملك ا�صبانيا.

م��ه��اج��م��ي��ه الخرين  ع��ق��د  ج����دد  ان  ل��رب���ص��ل��ون��ة  و���ص��ب��ق 
الربازيلي نيمار والوروغوياين لوي�س �صواريز حتى عام 
2021 اي�صا. وي�صكل هذا الثاثي قوة �صاربة يف �صفوف 

الفريق الكاتالوين.
لن  فذلك  طويا  وقتا  ا�صتغرقت  املفاو�صات  كانت  واذا 
هام�س املناورة لدى الفريق الكاتالوين يف ما يتعلق باجور 
الاعبني كان �صيقا وهذا ما جعلها ع�صرية مع والد ووكيل 
اعمال الاعب خورخي مي�صي، لكن رئي�س النادي جوزيب 
ماريا بارتوميو اخذ على عاتقه جتديد عقد مي�صي بقوله 
ويف  ال��ت��اري��خ  يف  لع��ب  اف�صل  يبقى  ان  “نريد 
النادي.  ال��ق��دم يف �صفوف  ك��رة  ع��امل 
يعتزل  ان  وي��ج��ب  معنا  يلعب  فهو 

وهو يف �صفوف هذا الفريق.
وا�صاد به مدرب بر�صلونة اجلديد 
ارن�صتو فالفريدي بقوله “انه 
اف�������ص���ل لع������ب راأي�����ت�����ه على 

ماعب كرة القدم.
النتقال  مي�صي  بامكان  ك��ان 
ظل  يف  ���ص��ي��م��ا  ل  اخ�����ر  ن�����اد  اىل 
التي  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة  امل���اح���ق���ات 
“بولغا”  ل  ل��ك��ن  ط���ال���ت���ه، 
م����ق����اط����ع����ة  يف  ي����ع����ي���������س 
الثالثة  منذ  كاتالونيا 
ع�����ص��رة م���ن ع��م��ره مع 
ال�صابقة  ����ص���دي���ق���ت���ه 
كما  احلالية،  وزوج��ت��ه 
 4( ث���ي���اغ���و  ط��ف��ل��ي��ه  ان 
اع�����وام( وم��ات��ي��و )ع����ام واح����د( ول����دا يف 

ا�صبانيا.
ال�����دوري  ه���دف���ا يف   349 ���ص��اب��ح  وف�����ص��ل 
ب��ال��ت��ل��ي ال���ص��ت��ق��رار يف ب��ل��ده ال���ث���اين، ول 
���ص��ك ب����ان جت���دي���د ع���ق���ده ���ص��ي��ك��ون حجز 
الزاوية يف اعادة بناء بر�صلونة ل�صتعادة 
ال��ل��ق��ب م��ن ال��غ��رمي ال��ت��ق��ل��ي��دي الذ 
الربتغايل  ال��ن��ج��م  م��ع��ه  ي��ل��ع��ب 
ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و رون�����ال�����دو. وك����ان 
م���ي�������ص���ي ق������اد ب���ر����ص���ل���ون���ة اىل 
ال��ع��دي��د م��ن الل��ق��اب املحلية 
�صيما  ل  وال��ع��امل��ي��ة  وال��ق��اري��ة 
اع���وام  اوروب�����ا  اب��ط��ال  دوري 
و2011  و2009   2006
و2015(، والدوري املحلي 
ا�صبانيا  وك���اأ����س  م����رات،   8
خ���م�������س م����������رات، وك����اأ�����س 
ل���ان���دي���ة ثاث  ال����ع����امل 
م������رات. وال����ه����دف، كان 
بنف�صه  ح�����دده  م��ي�����ص��ي 
اأيار مايو حني  اواخر 
قال “حماولة احراز 
ع�����دد ممكن  اك�����رب 
من اللقاب” مع 

نادي العمر.

والت�صيكية  ك��ريب��ر  اجن��ي��ل��ي��ك  المل��ان��ي��ة  ب��ل��غ��ت 
كارولينا بلي�صكوفا امل�صنفتان اأوىل وثالثة على 
م��ن بطولة وميبلدون  ال��ث��اين  ال���دور  ال��ت��وايل 
البطولت  ث��ال��ث  امل�����ص��رب،  ل��ك��رة  الن��ك��ل��ي��زي��ة 
نوفاك  ال�صربي  ا�صتفاد  فيما  الكربى،  الأرب��ع 
من  ف��ي��درر  روج��ي��ه  وال�صوي�صري  ديوكوفيت�س 

ان�صحاب مناف�صيهما لتخطي الدور الأول.
فالكوين  ايرينا  المريكية  على  كريبر  وف��ازت 
و4-6،   4-6 ال��ت�����ص��ف��ي��ات  م����ن  ال�������ص���اع���دة 
ي��ف��غ��ي��ن��ي��ا رودينا  ال��رو���ص��ي��ة  ع��ل��ى  وب��ل��ي�����ص��ك��وف��ا 
وخا�س  و4-6.   1-6 وال���ث���اث���ني  احل���ادي���ة 
دقيقة فقط من مباراته مع   40 ديوكوفيت�س 
ك��ل��ي��زان ق��ب��ل ان ين�صحب  ال�����ص��ل��وف��اك��ي م��ارت��ن 
الخري ب�صبب ال�صابة يف ربلة ال�صاق والنتيجة 
و-30�صفر ل�صالح ال�صربي. و-2�صفر   3-6

43 دق��ي��ق��ة م��ن مباراته  ب����دوره، ل��ع��ب ف��ي��درر 
ان  قبل  دولغوبولوف  الك�صندر  الوك���راين  مع 
الكاحل  يف  ال���ص��اب��ة  ب�صبب  الخ���ري  ين�صحب 
ل�صالح  و30-30  و-3�صفر   3-6 والنتيحة 

ال�صوي�صري.
حجزت كريبر، و�صيفة بطلة الن�صخة الخرية 
عندما خ�صرت امام المريكية �صريينا وليام�س، 
 247 امل�صنفة  فالكوين  ح�صاب  على  بطاقتها 

عامليا وال�صاعدة من الت�صفيات.
تقنع، فعلى  ان  دون  اله��م من  وحققت كريبر 
املباراة  جم��ري��ات  ع��ل��ى  �صيطرتها  م��ن  ال��رغ��م 
امام  منا�صبتني  يف  ار���ص��ال��ه��ا  خ�����ص��رت  ان��ه��ا  ال 
فالكوين التي مل ي�صبق لها الفوز يف اي مباراة 
البطولة  يف  ال�����ص��اب��ق��ة  الرب�����ع  م�����ص��ارك��ات��ه��ا  يف 

اللندنية.
وتراجع م�صتوى كريبر كثريا هذا 

الدور  م��ن  خرجت  وق��د  املو�صم 
غارو�س  رولن  لبطولة  الول 
تواجه  بانها  علما  الفرن�صية، 
املركز  ع����ن  ال���ت���ن���ازل  خ���ط���ر 
العاملي  الت�صنيف  يف  الول 

ل�����اع�����ب�����ات امل�����ح�����رتف�����ات 
الفوز  ع��ل��ي��ه��ا  وي���ت���ع���ني 

النكليزي  باللقب 
ل��ك��ي ت��ب��ق��ى يف 

التي  �صريينا  المريكية  غياب  ويف  ال�����ص��دارة. 
على  مفتوحة  املناف�صة  ت��ب��دو  م��ول��ودا،  تنتظر 
اللقب،  لح���راز  ال�����ص��ي��دات  فئة  يف  م�صراعيها 
بلي�صكوفا  ك��ارول��ي��ن��ا  الت�صيكية  م��ن  خ�صو�صا 

والرومانية �صيمونا هاليب.
املفتوحة  ا����ص���رتال���ي���ا  ب��ط��ل��ة  ك���ريب���ر  وق����ال����ت 
وف��ا���ص��ي��ن��غ م���ي���دوز امل��و���ص��م امل���ا����ص���ي: “عدت 
ما ح�صل حينها  املا�صي.  العام  اىل  بالذكريات 
كان امرا رائعا. انا �صعيدة بالعودة اىل هنا، لكن 
انا �صعيدة مبجرد  العام احل��ايل خمتلف ج��دا. 

تخطي الدور الول«.
البلجيكية  مع  التايل  ال��دور  يف  كريبر  وتلتقي 
اليابانية  ع��ل��ى  ال���ف���ائ���زة  فليبكينز  ك��ري���ص��ن 

مي�صاكي دوي 6-4 و3-6.
بلي�صكوفا بقوة يف م�صتهل  من جانبها، �صربت 
وتغلبت  الن��ك��ل��ي��زي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  يف  م�����ص��واره��ا 
الرو�صية يفغينيا رودينا احلادية  ب�صهولة على 

والثاثني 6-1 و6-4 يف 80 دقيقة.
واأكدت بلي�صكوفا )25 عاما( ا�صتعدادها اجليد 
التي لفتت  البطولة وهي  للمناف�صة على لقب 
النهائية  املباراة  ببلوغها  املا�صي  العام  النظار 
العام  ه��ذا  وتاألقت  م��ي��دوز،  فا�صينغ  لبطولة 

ببلوغها الدور ن�صف النهائي لرولن غارو�س.
عرب  ل��ومي��ب��ل��دون  ج��ي��دا  بلي�صكوفا  وا���ص��ت��ع��دت 
النكليزية  اي�����ص��ت��ب��ورن  دورة  ب��ل��ق��ب  ت��ت��وي��ج��ه��ا 

ال�صبت املا�صي.
وتلتقي بلي�صكوفا يف الدور املقبل مع ال�صلوفاكية 
الرومانية  على  الفائزة  ريباريكوفا  ماغدالينا 

مونيكا نيكول�صكو 6-4 و1-6.
وم��ن ب��ني اب���رز امل��ت��اأه��ات اىل ال���دور الثاين 
فوزنياكي  ك�����ارول�����ني  ال���دمن���ارك���ي���ة 
امل�����ص��ن��ف��ة خ��ام�����ص��ة ب��ف��وزه��ا على 
املجرية تيميا بابو�س 6-4 و6-4 
انيي�صكا  وال��ب��ول��ن��دي��ة  و1-6، 
على  بتغلبها  التا�صعة  رادفان�صكا 
 6-7 يانكوفيت�س  يلينا  ال�صربية 
وال�صبانية  و-6�صفر،   )3-7(
غاربيني موغوروت�صا الرابعة ع�صرة على 

الك�صندروفا  ايكاترينا  الرو�صية  ح�صاب 
و4-6.  2-6

الدور  م��ن  ج��اب��ر  ان�����س  التون�صية  وخ��رج��ت 
ل  و ل ب��خ�����ص��ارت��ه��ا ام���ام ا

ال������رو�������ص������ي������ة 

�صفتانا كوزنت�صوفا 3-6 و6-2.
ويف ف��ئ��ة ال���رج���ال، ت��اأه��ل دي��وك��وف��ي��ت�����س، حامل 
و2014   2011 اع�������وام  م������رات   3 ال���ل���ق���ب 
يف  ك���ل���ي���زان  م��ن��اف�����ص��ه  ب��ان�����ص��ح��اب  و2015، 

املجموعة الثانية.
وح�صم ديوكوفيت�س املجموعة الوىل يف �صاحله 
الثانية  يف  و-30�صفر  -2�صفر  وتقدم   3-6
قبل ان يعلن كليزان ان�صحابه ب�صبب ا�صابة يف 

ربلة ال�صاق.
الفوز  اإىل  ي�صعى  ال����ذي  دي��وك��وف��ي��ت�����س،  وق����ال 
ب����اأول ل��ق��ب غ��ران��د ���ص��ام م��ن��ذ ب��ط��ول��ة فرن�صا 
يف  م�صاكل  لديه  كانت  املا�صي:  العام  املفتوحة 
امل�صي، حاولت الرتكيز على خطة لعبتي، وكنت 
امللعب  اللعب يف  اىل  ب�صكل جيد، عودتي  اأر�صل 
التن�س،  تاريخ  مهد  اإن��ه  رائعة،  كانت  الرئي�صي 
هنا،  تلعب  عندما  ا�صتثنائي  �صعور  وينتابك 
يف  الطريقة  بهذه  املباراة  اإنهاء  تريد  ل  لكنك 

ا�صارة اىل ان�صحاب مناف�صه.
وياأمل ديوكوفيت�س الذي خرج من الدور الثالث 
ل��ومي��ب��ل��دون ال��ع��ام امل��ا���ص��ي، ب��ا���ص��ت��ع��ادة بريقه 
البطولت  يف  ال��ت��ت��وي��ج  م��ن�����ص��ات  اىل  وع���ودت���ه 
الن،  لقبا فيها حتى  ب�12  التي ظفر  الكربى 
وهو عانى المرين هذا العام وخرج من الدور 
رولن  نهائي  ورب���ع  ا�صرتاليا  لبطولة  ال��ث��اين 

غارو�س.
ب��ل��ق��ب دورة  ال���ف���ائ���ز  وي��ل��ت��ق��ي دي��وك��وف��ي��ت�����س 
الدور  يف  املا�صي،  ال�صبت  النكليزية  اي�صتبورن 
على  الفائز  بافلي�صيك  ادم  الت�صيكي  مع  املقبل 

 )9-7(  7-6 اإ�صكوبيدو  اإرن�صتو  المريكي 
و6-1 و6-3 و1-6.

م���ن ج��ه��ت��ه، اح���ت���اج ف���ي���درر ال�����ص��اع��ي اىل 
اللقب الثامن )رقم قيا�صي( يف وميبلدون، 
مع  م��ب��ارات��ه  حل�صم  فقط  دقيقة   43 اىل 
الن�صحاب  اىل  ا�صطر  ال��ذي  دولغوبولوف 

ب�صبب ال�صابة يف الكاحل.
يف  ل����ف����ي����درر  ال�85  ال�����ف�����وز  وه�������و 

ومي����ب����ل����دون 
ت  فبا

النت�صارات  ع��دد  يف  القيا�صي  ال��رق��م  �صاحب 
�صابقا  �صريكه  النكليزية متخطيا  البطولة  يف 

النجم المريكي ال�صابق جيمي كونورز.
التا�صعة  للمرة  ي�����ص��ارك  ال���ذي  ف��ي��درر  ويلتقى 
ال�صاحق  الر���ص��ال  وحقق  ومي��ب��ل��دون  يف  ع�صرة 
ال�10 اآلف يف م�صريته الحرتافية يف ال�صوط 
املقبل  ال��دور  يف  الوىل،  املجموعة  من  الثامن 
م���ع ال�����ص��رب��ي دو����ص���ان لي��وف��ي��ت�����س ال����ذي هزم 
اليوناين �صتيفانو�س ت�صيت�صيبا�س ال�صاعد من 

الت�صفيات 6-4 و6-4 و4-6.
يف  الول  ل��ق��ب��ه  اىل  ال�������ص���اع���ي  ف����ي����درر  وق������ال 
نعود  اأن  ال��رائ��ع  م��ن   :2012 منذ  وميبلدون 
ل��ق��د حققت  ال��رئ��ي�����ص��ي، م�����ص��ي��ف��ا:  امل��ل��ع��ب  اإىل 
جيدة،  ب�صحة  هنا  اىل  بالعودة  حلمي  بالفعل 

والآن �صرى اإىل اأي دور ميكنني اأن اأذهب.
وف���اج���اأ ف���ي���درر اجل��م��ي��ع م��ط��ل��ع ال���ع���ام احلايل 
اتبعها  ثم  املفتوحة  ا�صرتاليا  بطولة  ب��اح��رازه 
املا�صرتز لالف نقطة يف ميامي  بلقب دورت��ي 
يغيب  ان  ق��ب��ل  الم��ريك��ي��ت��ني  و���ص��ي��ن�����ص��ي��ن��ات��ي 
ال��رتاب��ي��ة وب��ط��ول��ة رولن  امل��اع��ب  ع��ن دورات 

غارو�س.
وخرج فيدرر من الدور الأول لدورة �صتوتغارت 
ت��األ��ق يف  لكنه  امل��ا���ص��ي،  يونيو   14 المل��ان��ي��ة يف 

نهاية ال�صهر باحرازه لقب دورة هاله الملانية.
و�صدد الكندي ميلو�س راونيت�س امل�صنف �صاد�صا 
وو�صيف بطل العام املا�صي، 20 ار�صال نظيفا 
لينارد �صرتوف  يان  المل��اين  ليخرج فائزا على 

.)4-7( و6-7  و2-6   )5-7(  6-7
امل���ب���اري���ات الخ�����رى،  اب�����رز  ويف 
تخطى الرجنتيني خوان 
مارتن دل بوترو مناف�صه 
ال���������ص��������رتايل ت���ان���ا����ص���ي 
كوكيناكي�س 6-3 و6-3 

و7-6 )7-2( و4-6.

يطلقها يف اخلام�س ع�سر من �سهر يوليو اجلاري 

نادي مليحة يفتح باب الت�سجيل للراغبني يف 
امل�ساركة بفعالياته ال�سيفية الريا�سية

تاأهل �سريع لديوكوفيت�س وفيدرر مي�سي ميدد عقده مع بر�سلونة 5 �سنوات

بداية غري مقنعة لكريبر وقوية لبلي�سكوفا يف وميبلدون

قال مدرب لي�صرت �صيتي، كريغ �صك�صبري، اأم�س الأربعاء 
اأك��رب من جمرد  �صيكون  املقبل  املو�صم  فريقه  اإن هدف 

البقاء يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
املو�صم  الهبوط  لتفادي  نف�صه يف معركة  لي�صرت  ووجد 
املا�صي حت��ت ق��ي��ادة امل���درب ك��اودي��و ران��ي��ريي، قبل اأن 
فرباير  يف  م��وؤق��ت  ب�صكل  امل�����ص��وؤول��ي��ة  �صك�صبري  ي��ت��وىل 
)�صباط( املا�صي، ويقود الفريق لتحقيق 7 انت�صارات يف 

اآخر 12 مواجهة بالدوري ليحتل املركز 12.
وبلغ النادي اأي�صاً ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا قبل اأن 

يخ�صر اأمام اأتلتيكو مدريد الإ�صباين.
)حزيران(  يونيو  يف  �صنوات  ل�3  عقداً  �صك�صبري  ووق��ع 
اأه���داف  حتقيق  اإىل  ال��ف��ري��ق  ل��ق��ي��ادة  ويتطلع  امل��ا���ص��ي، 

اأكرب.
البقاء يف  الإل���ك���رتوين:  ال��ن��ادي  م��وق��ع  �صك�صبري  واأب��ل��غ 
اأ�صياء  اأرغ��ب يف حتقيق  اأمر جيد، لكني  ال��دوري املمتاز 
يتفقون معي يف  الاعبني  اأن  واأع��ت��ق��د  ذل��ك  م��ن  اأك���رب 

الراأي.
وتابع: هدفنا اأن نكون على اأعلى قدر من املناف�صة يف كل 

مباراة بغ�س النظر عن مواجهة ت�صيل�صي بطل الدوري 
اأو اأي فريق اآخر.

واأ�صاف: هناك اأهداف اأخرى فردية و�صخ�صية واأعتقد 
املطلوب  الاعبون ما هو  اأن يعرف  ال�صروري  اأن��ه من 

منهم.
رحلة  امل��درب  من�صب  يف  ل�صك�صبري  مهمة  اأول  و�صتكون 
مع  لي�صرت  �صيتقابل  حيث  ك��ون��غ،  ه��ون��غ  اإىل  خ��ارج��ي��ة 
غرميه يف الدوري املمتاز و�صت بروميت�س األبيون يف 19 
يوليو )متوز( خال بطولة اإعدادية للمو�صم اجلديد. 

مدرب لي�سرت �سيتي: هدفنا يتخطى جمرد البقاء يف املمتاز

ميــامــي هيــت 
يتخلى عن كري�ض 

بــو�ض نهائيــا 
للمحرتفني  الأم��ريك��ي  ال�صلة  ك��رة  دوري  بطل  هيت،  ميامي  ن��ادي  اعلن 
عامي 2012 و2013، انه تخلى ر�صميا عن خدمات لعبه كري�س بو�س 

ب�صبب م�صاكل �صحية كبرية ابعدته طوال املو�صم املا�صي عن املاعب.
وقال رئي�س ميامي بات رايلي يعترب كري�س احد اف�صل الاعبني يف تاريخ 
ال��دوري الأم��ريك��ي. لن يحمل اي لعب من الن و�صاعدا القمي�س رقم 

واحد الذي حمله كري�س.
وجاء قرار التخلي عن خدمان بو�س بالرتا�صي بني الطرفني بعد الو�صول 
52 مليون دولر  بان يدفع ميامي هيت مبلغا مقداره  اتفاق يق�صي  اىل 

على مدى عامني.
وخال فح�س طبي خ�صع له الاعب يف �صبتمرب املا�صي، تبني انه يعاين 
كرة  ملمار�صة  الأخ�صر  ال�صوء  الأط��ب��اء  مينحه  ومل  ال��دم،  يف  م�صاكل  من 

ال�صلة.
ومل يخ�س بو�س اي مباراة يف الدوري الأمريكي منذ 9 فرباير 2016.

و�صطيا  معدل  وميلك  الأم��ريك��ي،  ال���دوري  يف  مو�صما   13 بو�س  وام�صى 
8،5 متابعات يف  اىل  بالإ�صافة  الواحدة،  املباراة  نقطة يف   19،2 مقداره 

م�صريته. خال  مباراة   893
و�صكل بو�س اىل جانب دواين وايد وليربون جيم�س ثاثيا خطريا �صاهم 
يف بلوغ ميامي هيت نهائي الدوري الأمريكي لكرة ال�صلة للمحرتفني اربع 

مرات واحراز اللقب مرتني.

غوردون هاورد من 
يوتا جاز اىل بو�سطن 

�سلتيك�ض 
املا�صي  املو�صم  ج��از  يوتا  �صفوف  يف  ه��داف  اف�صل  ه���اورد  غ���وردون  اعلن 
انتقاله اىل بو�صطن �صلتيك�س، بطل املنطقة ال�صرقية يف دوري كرة ال�صلة 
الأمريكي للمحرتفني، على الرغم من تلقيه عرو�س مهمة من اندية عدة 
“�صكرا يوتا”،  اخرى. ويف مقال بثت على موقع بايرز تريبيون بعنوان 
و�صف اجلناح الأمريكي قراره برتك النادي الذي ان�صم اليه عام 2010، 

باأنه الأ�صعب الذي اتخذته يف اطول نهاية ا�صبوع يف حياتي.
ويف بو�صطن، �صين�صم هاورد اىل براد �صتيفنز الذي كان مدربه عندما كان 
يدافع عن الوان جامعة باتلر يف انديانابولي�س والذي ي�صرف على تدريب 

بو�صطن �صلتيك�س منذ مو�صم 2014-2013.
وقال هاورد الذي �صارك يف مباراة كل النجوم اول �صتارز للمرة الوىل هذا 
اللقب يف  اح��راز  على  تواعدنا  فاإننا  تخونني،  ذاكرتي ل  كانت  اذا  املو�صم، 

احد الأيام .
وبح�صب �صبكة “اإي ا�س بي ان”، �صيوقع هاورد عقدا ملدة اربع �صنوات مقابل 
2016-2017 هو الف�صل لهاورد يف  128 مليون دولر. وكان مو�صم 
م�صريته حيث �صجل معدل و�صطيا 21،9 نقطة يف املباراة الواحدة، وجنح 
يف 5،4 متابعات اي�صا. وبقيادة هاورد والفرن�صي رودي غوبرت، جنح يوتا 
ال��دور الول  2012، واجتاز  يف بلوغ الباي اوف للمرة الأوىل منذ عام 
متخطيا لو�س اجنلي�س كليربز 4-3 قبل ان ي�صقط �صفر4- امام غولدن 

�صتايت ووريرز الذي توج لحقا بطا للم�صابقة.



    
�سربوها وعلقوها بعمود الإنارة

يف  ل���ص��رتاك��ه��م  متهًما   15 م�صر  يف  الأم��ن��ي��ة  ال�صلطات  اعتقلت 
للخطر،  حياتها  وتعري�س  و�صربها  كهرباء  بعمود  �صيدة  تعليق 
بعد اتهامها مبحاولة اختطاف طفل ر�صيع من اأحد املنازل، حيث 
�صفحات  على  والغ�صب  اجل���دل  م��ن  ح��ال��ة  تعليقها  ���ص��ور  اأث���ارت 
مواقع التوا�صل الجتماعي لقيام املتهمني مبعاقبة ال�صيدة دون 

ترك الأمر لرجال الأمن.
يفيد  ال�صرقية،  حمافظة  يف  الأم��ن  لرجال  بباغ  الق�صية  ب��داأت 
قيامها  اأث��ن��اء  عاًما”   28 ���س  “ن.  ت��دع��ى  ���ص��ي��دة  ع��ل��ى  بالقب�س 
باختطاف طفل ر�صيع من اأحد منازل منطقة حلوان، الأمر الذي 
بتقييدها باحلبال، وتعليقها يف عمود  القرية  اأه��ايل  قابله بع�س 

كهرباء يف م�صهد اأثار ا�صتياء البع�س رغم اجلرمية املتهمة فيها.
وانتقل رجال الأمن ملقر الواقعة، حيث مت فك اأ�صرها من الأهايل، 
وحترير حم�صر ر�صمي باأقوال والدة الطفل الر�صيع التي اتهمتها 
مبحاولة خطف طفلها، فيما اأنذر رجال الأمن الأهايل على خلفية 
ارتكابهم الواقعة، منوهني اإىل جتاوزهم القانون وتعري�س حياة 

املتهمة للخطر.
وبداأت النيابة العامة التحقيق مع ال�صيدة املتهمة التي اأكدت اأنها 
الطفل  ولي�س  ال�صيدة،  منزل  من  حممول  هاتف  �صرقة  حاولت 
الر�صيع، يف الوقت الذي بداأت فيه النيابة �صماع اأقوال 15 متهًما 
بتهمة  الر�صيع  الطفل  خ��ال  بينهم  من  اإليهم  املن�صوبة  التهم  يف 

م�صاركته وحتري�صه على تعليق ال�صيدة يف عمود الكهرباء.
مت  التي  الطريقة  انتقدوا  ن�صطاء  اأن  اإل  ال�صيدة،  جرمية  ورغ��م 
التعامل بها معها، م�صريين اإىل اأن ما حدث ير�ّصخ ل�صريعة الغاب 
ب���دًل م��ن ت��رك الأم���ر للجهات امل�صوؤولة،  ال��ق��ان��ون،  وغ��ي��اب دول���ة 

خا�صة مع اإمكانية براءة املتهمة من الق�صية.

جناة جنني تلقى ر�سا�سة يف رحم امه
اأ�صيب بعيار ناري  اأن  جنا طفل برازيلي من املوت باأعجوبة، بعد 
طائ�س وهو ل يزال داخل رحم والدته، وذلك خال تبادل لإطاق 

النار بني رجال ال�صرطة وع�صابة لتهريب املخدرات.
عندما  للحمل،  التا�صع  ال�صهر  يف  �صانتو�س  دو  كاودينيا  وكانت 
اأ�صيبت بطلق ناري، خال معركة بني جتار املخدرات وال�صرطة 
لتت�صبب  رحمها،  الر�صا�صة  واخرتقت  ريوديجانريو،  مدينة  يف 
اإىل  بالإ�صافة  اأذن��ه،  من  رئتيه، ومزقت ج��زءاً  باإ�صابة اجلنني يف 
اعتقال ثاثة من  ال�صرطة من  ال�صوكي. ومتكنت  اإ�صابة عموده 
متكن  اأن  بعد  بالقتل،  ال�صروع  تهمة  لهم  و�صتوجه  بهم،  امل�صتبه 
جمموعة من �صهود العيان، من التعرف عليهم، بح�صب �صحيفة 
دي��ل��ي م��ي��ل ال��ربي��ط��ان��ي��ة. وا���ص��ط��ر الأط���ب���اء اإىل اإج�����راء عملية 
اآرثر، وخ�صع فور  اأطلق عليه ا�صم  قي�صرية لتوليد الطفل الذي 
ولدته يوم اجلمعة املا�صي لعمليتني جراحيتني لإنقاذ حياته. ول 
يزال الطفل يف وحدة العناية املركز مب�صت�صفى ولية اأدوا برييرا 
نوني�س احلكومي، ويقول الأطباء اإنه رمبا يتعر�س لل�صلل طوال 
حياته. وقال م�صوؤول ال�صحة يف ريو، خو�صيه كارلو�س اأوليفيريا 
اإنها معجزة كبرية، لقد جنا من املوت باأعجوبة، ول نزال بانتظار 
ا���ص��ت��ق��رار ح��ال��ة ال��ط��ف��ل، ح��ت��ى جن���ري ل���ه امل���زي���د م���ن العمليات 

اجلراحية.
ول تزال كاودينيا يف وحدة العناية املركزة يف م�صت�صفى اآخر على 
بعد عدة اأميال، وعلى الرغم من اإ�صابتها اخلطرية، اإل اأن الأطباء 
الرعاية  اإىل  وحتتاج  حياتها،  على  تهديداً  ت�صكل  ل  اإنها  يقولون 

الطبية ملدة 10 اأيام على الأقل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

املياه املعدنية م�سدر كال�سيوم خال من ال�سعرات 
قال باحثون اإن املياه املعدنية الغنية بالكال�صيوم م�صدر جيد للح�صول على هذا العن�صر احليوي مثلها متاما مثل 
الأملانية يف هانوفر لرويرتز  الباحثة ترييزا جروبر من جامعة ليبنت�س  الغذائية. وقالت  املكمات  اأو  احلليب 
هيلث يف ر�صالة عرب الربيد الإلكرتوين "اخلا�صية املميزة يف املياه املعدنية كم�صدر للكال�صيوم هي اأنها بديل عن 
احلليب ومنتجاته خال من ال�صعرات احلرارية". واأ�صافت "يف عامل يتزايد فيه باطراد عدد من يعانون من الوزن 
الزائد اأو البدانة، من املهم تخفي�س كمية ال�صعرات احلرارية والرتويج لبدائل تلبي احلاجة اإىل الكال�صيوم بعيدا 
عن احلليب ومنتجاته العالية ال�صعرات". وتركز البحث، الذي موله الحتاد الأملاين ل�صركات املياه املعدنية، على 
300 ملليجرام منه وهي  مدى امت�صا�س اجل�صم للكال�صيوم من خم�صة منتجات خمتلفة كل منها يحتوي على 
ثاثة اأنواع من املياه املعدنية واحلليب ومكمل غذائي. و�صارك يف الدرا�صة 21 رجا وام��راأة. واأكد الباحثون يف 
الن�صخة الإلكرتونية من )دورية الكلية الأمريكية للتغذية( اأنه مل يكن هناك اأي فرق يف كيفية امت�صا�س اجل�صم 
للكال�صيوم من امل�صادر اخلم�صة املختلفة، كما اأن املواد املعدنية الأخرى يف املياه مل توؤثر على امت�صا�س الكال�صيوم. 
وقالت جروبر اإن معظم اأنواع املياه املعدنية ت�صع على عبواتها كميات املواد املعدنية التي حتتوي عليها، وكلما كانت 
املياه حتتوي على كمية اأكرب من الكال�صيوم كلما كانت م�صدرا اأف�صل له. ويتعني على ال�صخ�س البالغ اأن ي�صرب 
لرتين من املياه املعدنية التي حتتوي على 500 ملليجرام من الكال�صيوم يف اللرت يوميا وفقا للمقايي�س الأملانية 
التي حتث على تناول 1000 ملليجرام من الكال�صيوم يوميا يف حني ت�صل الكمية يف الوليات املتحدة اإىل 1300 

ملليجرام من الكال�صيوم يوميا.
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الأدوات ال�سليمة متنع اأخطاء تناول الدواء 
التي  وب���اأدوات حتديد اجلرعات  بتعليمات  الآب��اء  تزويد  اإن  باحثون  يقول 

متاثل كمية الدواء املطلوبة تقلل حالت تناول الأطفال جرعات زائدة.
قالت الدكتورة �صونا يني الباحثة الرئي�صية يف الدرا�صة يف ر�صالة بالربيد 
اأخ��ط��اء يف اإعطاء  اأول��ي��اء الأم���ور  الإل��ك��رتوين ل��روي��رتز كثريا م��ا يرتكب 
اكت�صاف  نريد  لأننا  الدرا�صة  هذه  اأجرينا  لأطفالهم.  زائ��دة  دواء  جرعات 
طريقة لإعادة كتابة و�صفات الدواء واأدوات اجلرعات مل�صاعدة الآباء على 

فهم التعليمات ب�صكل اأف�صل.
الطبي يف  الأط��ف��ال يف مركز لجن��ون  اأخ�صائية يف طب  وقالت يني وه��ي 
اإع��داد جرعات  اأخطاء عند  ال�صهل ج��دا ح��دوث  اإن��ه من  نيويورك  جامعة 

الأدوية ال�صائلة لطفل.
اأداة  اأف�صل  عن  ال�صيديل  اأو  الطبيب  �صوؤال  الآب��اء  على  "يتعني  واأ�صافت 
اجلرعة  ي��ع��ط��ون  اأن��ه��م  م��ن  ال��ت��اأك��د  ع��ل��ى  مل�صاعدتهم  اجل��رع��ات  لتحديد 
ال�صليمة." قالت يني اإن الأداة الأف�صل تعتمد على قدر الدواء الذي يتعني 
اأداة  الآب���اء  ي�صتخدم  اأن  املهم  "من  واأ�صافت  للطفل.  اإع��ط��اءه  الآب���اء  على 
تكون  اأن  ال�صليم. هذه ميكن  القدر  قيا�س  على  ت�صاعدهم  عليها عامات 
اأو  اأو كوب لتحديد اجلرعات  اأو ملعقة  اأو قطارة  حمقنة عن طريق الفم 

حتى ملعقة قيا�س ت�صتخدم يف الطهي".

عربة الت�سوق حتتوي بكترييا اأكرث من املراحي�ض
املحات  يف  الت�صوق  عربات  اأن  الختبار  معامل  يف  اأجريت  حتاليل  اأثبتت 
التجارية حتتوي على ن�صبة بكترييا اأكرث 361 مرة من تلك املوجودة على 

مقب�س باب املرحا�س.
ال��ب��اح��ث��ون م��ن حم��ال جتارية  ال��ت��ي فح�صها  ال��ع��رب��ات  وق��د اح��ت��وت ثلث 
القولونية  الإ�صريكية  مثل  القاتلة  البكرتيا  اأن���واع  اأخطر  على  خمتلفة، 

)Escherichia coli( وال�صاملونيا.
وقد مت ر�صد هذا الكت�صاف اخلطري بعد اختبار العربات املوجودة يف اأربعة 

اأنواع من املتاجر واملحات.
واحتوت املحات على كميات متفاوتة من البكترييا، التي زادت ن�صبتها يف 

بع�س الأماكن عن تلك املوجودة مبقاب�س املرحا�س.
وجاءت حمات الأطعمة واخل�صراوات الأعلى يف القائمة من حيث ن�صبة 
املتاجر  املوجودة يف  العربات  بينما كانت  العربات،  املنت�صرة على  البكترييا 
اأ�صعاف البكترييا  الكربى اأكرث نظافة، ولكن ل تزال حتتوي على ثاثة 

املوجودة فوق �صطح دولب املطبخ.
بالت�صمم  مرتبطة  ت��ك��ون  م��ا  ع���ادة  البكترييا  م��ن  الأن����واع  ه��ذه  اأن  ي��ذك��ر 

الغذائي.

طائر ُيحدث عطبًا 
مبحرك طائرة 

املاليزية  اآ���ص��ي��ا  اإي����ر  ���ص��رك��ة  ق��ال��ت 
طائرة  اإن  الق��ت�����ص��ادي  ل��ل��ط��ريان 
ماليزيا  اإىل  اأ�صرتاليا  من  قادمة 
وا�صطرت  م�صارها  ع��ن  ان��ح��رف��ت 
ل��ل��ه��ب��وط يف ب���رزب���ني، ب��ع��د عطب 
ما  ب�صبب  اإقاعها  اأثناء  حمركها 

يعتقد باأنه ا�صطدام طائر بها.
واأ�صافت ال�صركة اأن الطائرة التي 
345 راكباً وطاقماً من  كانت تقل 
14 فرداً عندما اأقلعت من منطقة 
ولية  يف  ال�صياحية  كو�صت  جولد 
كانت يف  الباد  ب�صمال  كوينزلند 
�صاعة  يف  ك��والمل��ب��ور  اإىل  طريقها 
م���ت���اأخ���رة  الث���ن���ني امل��ا���ص��ي . ومل 
اإ�صابات  اأي  وق��وع  تقارير عن  ترد 
ال�صركة على  ت��رد  يف احل���ادث ومل 

طلب للتعليق.
اآ����ص���ي���ا يف ب���ي���ان على  اإي�����ر  وق���ال���ت 
اإنه  تويرت  على  الر�صمي  ح�صابها 
بعد  ال��ط��ائ��رة  م�صار  تغيري  ج��رى 
اأن تعر�صت ملا ي�صتبه باأنه ا�صطدام 
طائر مبحركها بعد فرتة ق�صرية 

من اإقاعها. 
واأ�����ص����اف����ت اأن������ه ع����رث ع���ل���ى رف����ات 
ركاب  وق��ال  امل���درج.  على  طائرين 
فرتة  بعد  تهتز  ب��داأت  الطائرة  اإن 

ق�صرية من اإقاعها.
�صامة  هيئة  با�صم  وقال متحدث 
ال���ط���ريان امل����دين ال���ص��رتال��ي��ة اإن 
على  للهبوط  ا���ص��ط��رت  ال��ط��ائ��رة 
برزبني  يف  ك��ي��ل��وم��رت   100 ب��ع��د 
عا�صمة ولية كوينزلند يف ال�صاعة 
املحلي  ب��ال��ت��وق��ي��ت  م�����ص��اء   11.30

)1430 بتوقيت جرينت�س(. 

ج�سر زجاجي �ساهق 
يحطم الأرقام القيا�سية

اأر�صيته زجاجية ال�صياح على ارتفاع  يقود ج�صر 
اأك����رث م��ن 120 م����رتاً ف���وق ه��اوي��ة ع��ل��ى طرف 
جرف �صخري يف جنوب غرب ال�صني... وُين�صح 

الذين يعانون من الدوار بعدم القرتاب منه.
ويقع  م����رتاً   69.6 ع��ل��ى ط���ول  ومي��ت��د اجل�����ص��ر 
غيني�س  مو�صوعة  يف  اأدرج  وق��د  �صونغكينغ،  يف 
لاأرقام القيا�صية كاأعلى ج�صر يف العامل من دون 

دعامة اأر�صية، اإذ هو مثبت بكابات فقط.
وميكن لثاثني �صخ�صاً كحد اأق�صى اأن يتواجدوا 
 123 عليه يف الوقت ذاته. وهو يقع على ارتفاع 
اأب��ري��ل يف منتزه  م���رتاً وق��د د���ص��ن يف الأول م��ن 
اجل�صر  ويتخذ  الأوردوفي�صي.  للع�صر  وان�صينغ 
يثري  رائعاً  منظراً  للزوار  ويوفر   7 الرقم  �صكل 
الدوار. وتتناف�س املواقع ال�صياحية ال�صينية على 
جذب الزوار وباتت اجل�صور الزجاجية ال�صفافة 

منت�صرة يف املحميات اجلبلية يف الباد.

تخلع زوجها لرف�سه ال�ستحمام  
لنظافته  اإه��م��ال��ه  ب�صبب  زوج��ه��ا  م�صرية  طبيبة  خلعت 
حمتفظاً  وي��ظ��ل  ال���ص��ت��ح��م��ام،  ي��رف�����س  اإذ  ال�صخ�صية، 
برائحة العرق، ليقابلها بال�صرب والإهانة حال طلبها له 
بحتمية ال�صتحمام، وعر�صه على طبيب نف�صي لعاجه 

من تلك امل�صكلة واإ�صراره على ذلك.
واأقامت الزوجة دعواها لدى حمكمة الأ�صرة مبحافظة 
ال�صهود  ب���اأق���وال  م�صت�صهدة  م�����ص��ر،  �صعيد  يف  اأ���ص��ي��وط 
واجلريان على امل�صاجرات كافة التي ن�صبت بينهما ب�صبب 
لتقرر  ع��رق��ه،  رائ��ح��ة  م��ن  ومعاناتها  ا�صتحمامه،  ع��دم 

املحكمة قبول الدعوى وخلع الزوج.
وقالت الزوجة يف دعواها اإنها تزوجت منه ب�صكل طبيعي، 
اأنها فوجئت  اإل  اأي�صاً،  يعمل يف وظيفة مرموقة  اإن��ه  اإذ 
بعد الزواج منه بحر�صه على عدم ال�صتحمام �صواء بعد 
ثم  وم��ن  العمل،  م��ن  ق��دوم��ه  بعد  اأو  جن�صياً  معا�صرتها 
اأي  دون  العرق  برائحة  حمتفظاً  ليظل  ال�صاة  رف�صه 

نظافة �صخ�صية.
وذك����رت ال��زوج��ة اأن��ه��ا طلبت م��ن��ه ال��ع��ر���س ع��ل��ى طبيب 
نف�صي ملواجهة تلك الأزمة دون اأي م�صكلة لديها فرمبا 
اأنها  اإل  قولها،  بح�صب  نف�صية،  حالة  ب�صبب  الأم��ر  ذلك 
كانت تقابل بال�صرب والإهانة اأمام اجلريان، اإىل جانب 
اأمام  ال��زوج��ي��ة  �صقة  م��ن  وط��رده��ا  باجلنون  لها  اتهامه 

اأعني اجلريان.
والدها  م��ن��زل  ل��ف��رتة يف  اإن��ه��ا جل�صت  ال���زوج���ة  وق��ال��ت 
خلافها مع زوجها ح��ول ه��ذا الأم��ر، ثم ع��ادت للمنزل 
بعد وعوده لها بالرتاجع عن ما يفعله، اإل اأنه وا�صل عدم 
اأن  اإل  بالطاق،  اأخ��رى، ورف�س طلبها  ال�صتحمام مرة 

قامت برفع دعوى ق�صائية وح�صلت على حكم بخلعه.

مراهقة تقتل طفلة ل�سبب ل ي�سدق
اأقدمت مراهقة بريطانية تعاين من ا�صطرابات نف�صية 
على قتل طفلة عمرها 7 �صنوات للتاأكد من اأنها ب�صرية 

ولي�صت اإن�صانا اآليا، بح�صب تربيرها.
البالغ  الفتاة  ب��اأّن  الربيطانية،  الإع���ام  و�صائل  واأف���ادت 
عمرها 16 عاما، قامت بخنق كاتي روف قبل ا�صتخدامها 
يف  ابتدائية  مدر�صة  ملعب  يف  رقبتها  جل��ز  ح��ادا  �صكينا 
مدينة ليدز �صمال بريطانيا. واعرتفت الفتاة، التي مل 
اأمنية، باجلرمية يف املحكمة،  يف�صح عن ا�صمها لأ�صباب 
اإل اأّن القا�صي اأّجل اإ�صدار حكم عليها بانتظار مزيد من 
اأّن  اإىل  مرتو،  �صحيفة  واأ�صارت  اجلرمية.  عن  التقارير 
ح��اد يف  نزيف  تعاين من  وه��ي  للم�صت�صفى  و�صلت  كاتي 
الدعاء  باأّن  واأو�صحت  بعد ذلك.  توفيت  اأنها  اإل  رقبتها 
املتهمة تعاين ا�صطرابات نف�صية  اأّن  القا�صي على  اأطلع 
لي�صوا  النا�س  ب��اأّن معظم  تعتقد  واأنها   2016 عام  ب��داأت 
ب�صرا بل روبوتات اأي: اأنا�س اآليون. وقال املدعي جراهام 
ريدز: بداأت املتهمة تعاين من م�صاكل نف�صية حادة العام 
اأنها  كما  بالنتحار،  والتفكري  الكتئاب  فيها  املا�صي مبا 
النا�س ه��م روب��وت��ات. م��ن جهته، قال  ب��اأن  ب��دت مقتنعة 
حمامي الدفاع نيكول�س جون�صون للقا�صي: من الوا�صح 
اأن ما دفع موكلتي لرتكاب اجلرمية هو اأنها اعتقدت باأن 
اأن  كما  ذل��ك،  تثبت  اأن  اأرادت  واأن��ه��ا  ب�صرية  لي�صت  كاتي 
موكلتي كانت على قناعة باأن النا�س حولها لي�صوا ب�صرا 

وميكن اأن يكونوا حتت �صيطرة قوى �صريرة وعدوانية.

اأديل تلغي اآخر حفلني يف لندن ب�سبب ت�سرر اأحبالها ال�سوتية
كانا مقررين  اأن  بعد  العاملية  اآخر حفلني �صمن جولتها  اأديل  الربيطانية  املغنية  األغت 

مطلع الأ�صبوع يف ا�صتاد وميبلي يف لندن وذلك ب�صبب ت�صرر اأحبالها ال�صوتية.
اإنها ذهبت اإىل طبيب للحنجرة ليل يوم اجلمعة ون�صحها  اأديل )29 عاما(  وقالت 
باأل تغني. وكانت املغنية قدمت حفلني بالفعل اأمام ح�صود يف وميبلي لكنها قالت اإن 
�صوتها كان يعاين.واأ�صافت عرب ح�صابها على موقع التوا�صل الجتماعي )اإذا قلت اإن 
قلبي مفطور ففي هذا تهوين(. واأديل من اأكرث الفنانني مبيعا يف العامل، وكانت 
تتوق كثريا للغناء لدرجة اأنها فكرت يف الكتفاء بتحريك �صفتيها يف احلفات. 
لكنها قالت: مل اأفعل ذلك قط ومن امل�صتحيل اأن اأفعل ذلك بكم. لن اأكون اأنا 
اإذا مل  التذاكر  ا�صرتجاع ثمن  اأنه ميكن للجمهور  اإىل  واأ�صارت  امل�صرح.  على 
حتدد مواعيد اأخرى للحفلني.  وا�صطرت اأديل الفائزة بجوائز جرامي اإىل 
اإلغاء حفات من قبل ب�صبب م�صكات يف حلقها بعد خ�صوعها جلراحة يف 

الأحبال ال�صوتية عام 2011.

ارتفاع درجة حرارة الطق�س دفع هذا الرجل وابنه الأخذ د�س بارد يف الهواء الطلق و�سط �سوق �سعبي يف العا�سمة العراقية بغداد )رويرتز(

غراب ي�سارك 
زوجني �سريرهما

العمل،  من  طويل  يوم  عناء  بعد 
ي�صعر تري�صتان موتريام بالراحة 
لق�صاء  ف��را���ص��ه  اإىل  ال��ع��ودة  بعد 
زوجته  م��ع  املمتع  ال��وق��ت  بع�س 

هيلني.
ولكن مبجرد اأن يبداأ الزوجان يف 
ال�صتمتاع بوقتهما، يدركان على 
الفور وجود كائن اأ�صود اللون له 
عيون حادة يجل�س يف اأحد جوانب 

غرفتهما.
اأحد  يف  را���ص��ي��ل  ال���غ���راب  يجل�س 
يروق  ل  بينما  ال��غ��رف��ة  ج��وان��ب 
له على الإط��اق ما يحدث على 

ال�صرير.
وي��ع��ل��م ال����زوج ال��ب��ال��غ م��ن العمر 
اأحد  ي��ع��م��ل يف  ال����ذي  ع���اًم���ا،   30
ي��ج��ب عليه  اأن�����ه  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات، 
البتعاد عن زوجته التي تزوجها 
م��ن��ذ ع�����ص��رة اأ���ص��ه��ر ف���ق���ط، واإل 

�صيلقنه الغراب در�ًصا قا�صًيا.
ويف هذه احلالة، ي�صطر الزوجان 
لليلة  ا�صتمتاعهما  ت��اأخ��ري  اإىل 

اأخرى.
الغراب  وكانت هيلني قد وج��دت 
ال�����ص��ع��ي��ف يف ح��ال��ة ���ص��ع��ب��ة على 
بالقرب  اإي���ط���ايل  م��ط��ع��م  اأب�����واب 
م����ن م���ن���زل���ه���ا يف ���ص��ي��ل��ت��ن��ه��ام يف 

بريطانيا.
الغراب  يعي�س  ومنذ ذلك احلني 
يف  وي�صاركها  نومها  غرفة  داخ��ل 
اأثناء  حتى  زوج��ه��ا،  م��ع  �صريرها 
ت���ن���اول ك���وب ال�����ص��اي، ون������ادًرا ما 

يبتعد عنها.

يرث مزرعة فيتربع باأبقاره لتعي�ض كحيوانات األيفة
لامتناع  بقوة  املوؤيدين  من  بريطاين  واج��ه 
عوي�صة  اأخ��اق��ي��ة  مع�صلة  ال��ل��ح��وم  اأك���ل  ع��ن 
الأبقار  للحوم  م��زرع��ة  اأب��ي��ه  ع��ن  ورث  عندما 
يف و�صط اإجنلرتا عام 2011 اإذ كيف �صيتمكن 
الإخال  دون  الأ�صرة  عمل  اإدارة  مبا�صرة  من 

مببادئه؟
واتخذ الربيطاين، ويدعى جاي وايلد، قرارا 
غري ماألوف هذا العام حلل الأزمة حيث تربع 
اإىل  ديربي�صري-  يف  -ال��واق��ع��ة  امل��زرع��ة  بقطيع 

ماأوى للحيوانات. 
كانت  ما�صية  راأ����س   63 م��ن  القطيع  وي��ت��ك��ون 
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دولرا( لو بيعت من اأجل حلومها.
من  اإن���ه  تلفزيونية،  مقابلة  يف  واي��ل��د،  وق���ال 
ثاثة  اأو  لعامني  احل��ي��وان��ات  تربية  ال�صعب 
بدا  للذبح.  اإر�صالها  ث��م  منها  وال��ق��رب  اأع���وام 

الأمر وكاأنه خيانة لها.
اأبقاره لديها م�صاعر وميكنها  اأن  ويرى وايلد 

الإح�صا�س باأنها �صتذبح.
اإنه يخطط  وبعد التربع بالقطيع، قال وايلد 
زراعة  على  مزرعته  يف  العمل  تركيز  لإع���ادة 
اخل�صروات الع�صوية واملحا�صيل دون م�صاركة 

اأي حيوان.
هيل�صايد  م�����اأوى  يف  الآن  ال��ق��ط��ي��ع  وي�����ص��ت��ق��ر 
للحيوانات بالقرب من فريتنهام حيث �صتعي�س 

الأبقار ما بقي من حياتها كحيوانات األيفة.
وعلى الرغم من تقبل وايلد لفكرة اأن مزرعته 
يف �صكلها اجلديد �صت�صري اأقل ربحا، فاإن هدفه 

الأ�صا�صي هو اإ�صعاد حيواناته.
وقال وايلد اأمتنى اأن تنزل الأبقار من ال�صاحنة 
وت�صعد  امل���اأوى  اإىل  و�صولها  عند  احلقل  اإىل 

لأنها يف عطلة.


