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ا�ستقبل وفدا من �سوق اأبوظبي للأوراق املالية
حممد بن ز�يد ي�ؤكد �أهمية تعزيز �آلية عمل 
�ل�ص�ق مبا ي�صاهم يف دعم �قت�صاد �لإمار�ت 

•• اأبوظبي -وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لبحر  ق�شر  �م�س يف  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
وف���د� م��ن ���ش��وق �أب��وظ��ب��ي ل����الور�ق �مل��ال��ي��ة �ل���ذي ق��دم لل�شالم على 

�شموه.
وتبادل �شموه �لأحاديث مع �أع�شاء �لوفد حول �خلطط �لتطويرية 
لل�شوق و�آليات �لعمل �ملطبقة �لتي من �شاأنها �إتاحة �لفر�س ل�شتثمار 
�ملدخر�ت و�لأمو�ل يف �شوق �لأور�ق �ملالية ل�شالح �لقت�شاد �لوطني. 
و�أعرب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان عن �شعادته 
بلقاء �لوفد ..موؤكد� �شموه على �أهمية مو��شلة �لعمل �ملتميز و�ملبدع 
وفق خطط مدرو�شة تعزز من �آلية عمل �ل�شوق مبا ي�شاهم يف دعم 

�قت�شاد دولة �لإمار�ت.                           )�لتفا�شيل �س2(

�أب�ظبي للتنمية ينفذ 9 م�صاريع تنم�ية 
يف باك�صتان بقيمة 1.5 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

�لتنمية  م�شرية  دع��م  يف  مهما  دور�  للتنمية  �أبوظبي  �شندوق  لعب 
�مل�شتد�مة يف جمهورية باك�شتان �ل�شالمية.

وبد�أ ن�شاط �ل�شندوق يف باك�شتان �لعام 1981 وعلى مد�ر �أكرث من 
35 عاما من �لعمل ك�شريك �أ�شا�شي يف �لنهو�س بالعملية �لتنموية 
�مل�شاريع  م��ن  �ل��ع��دي��د  و�إد�رة  بتمويل  ق���ام  باك�شتان  ج��م��ه��وري��ة  يف 

�لتنموية.
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حممد بن ر��شد خالل زيارته م�شنع طائر�ت �إيربا�س يف مدينة هامبورغ �لأملانية  )و�م(

عن�شر�ن من قو�ت �شوريا �لدميوقر�طية خالل ��شتباكات مبدينة �لرقة )رويرتز(

حممد بن ر��صد يزور م�صنع 
طائر�ت �إيربا�ص مبدينة هامب�رغ

•• هامبورغ - وام: 

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ز�ر 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
هامبورغ  مدينة  يف  �إيربا�س  طائر�ت  م�شنع  �هلل  رع��اه 
يف جمهورية �أملانيا ور�فقه �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد 
�لأعلى  �لرئي�س  للطري�ن  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل 
ملجموعة طري�ن �لإمار�ت و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان 

مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي.
ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  جولة  �شملت 
�أرب��ع حمطات  �لعمالق  �مل�شنع  د�خ��ل مباين  �آل مكتوم 
�لأوىل كانت يف ق�شم جتميع �ملكونات �لأ�شا�شية لطائر�ت 
و�ملتو�شطة  �مل��دى  ق�شرية  �لتجارية   A320 �إيربا�س 
بها  يتخ�ش�س  �لتي  �لطائرة  وهي  �ل�شيق  �جل�شم  ذ�ت 
طائر�ت  ه��ي��اك��ل  ت�شنيع  ج��ان��ب  �إىل  ه��ام��ب��ورغ  م�شنع 

�س2( )�لتفا�شيل              . �لعمالقة   A380

حممد بن ز�يد خالل تقدميه و�جب �لعز�ء لعائلة �شهيد �لوطن �أحمد خليفة �شامل �لبلو�شي )و�م(

قدم واجب العزاء يف ال�سهيد اأحمد خليفة �سامل البلو�سي

حممد بن ز�يد: �صهد�وؤنا �أ�صاف�� لل�طن 
عز� وجمد� و�صي�صيئ�ن بت�صحياتهم م�صتقبله 

•• العني-وام: 

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى للقو�ت  ويل ع��ه��د 
�مل�شلحة و�جب �لعز�ء يف �ل�شهيد �أحمد خليفة �شامل 
�لبلو�شي �لذي ��شت�شهد �أثناء تاأديته و�جبه �لوطني 
�لأم���ل يف  �إع���ادة  �مل�شاركة يف عملية  �ل��ق��و�ت  �شمن 

�ململكة  بقيادة  �لعربي  �لتحالف  ق��و�ت  م��ع  �ليمن 
زيارته  خ��الل   - �شموه  وع��ر  �ل�شعودية.  �لعربية 
مبدينة  �ل��ط��وي��ة  منطقة  يف  �ل��ع��ز�ء  ملجل�س  �م�����س 
و����ش���ادق مو��شاته  ت��ع��ازي��ه  خ��ال�����س  ع���ن   - �ل��ع��ن 
لأ�شرة وذوي �ل�شهيد ..�شائال �هلل �لعلي �لقدير �أن 
يتغمده بو��شع رحمته و�أن ينزله منازل �ل�شديقن 

و�ل�شهد�ء و�لأبر�ر.             )�لتفا�شيل �س2(

ال�سحة العاملية: ارتفاع م�سابي الكولريا باليمن اإىل ن�سف مليون

قتلى وجرحى بانفجار عب�ة يف �ل�صالع..و�مليلي�صيات �لنقالبية متنع مغادرة �حلجاج
•• عوا�صم-وكاالت:

�ليمن،  يف  �لكولري�  وب��اء  �شحايا  عن  جديدة  �إح�شائية  يف 
�لإ�شابات  ع���دد  �رت���ف���اع  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة  منظمة  �أع��ل��ن��ت 
�ألف   500 �إىل  �ملا�شي  �أبريل  �أو�خ��ر  �مل�شتبهة باملر�س منذ 
حالة يف 21 حمافظة، يف حن �شجل عدد �لوفيات �رتفاعا 
طفيفا خالل �لأ�شبوع �ملا�شي بلغ 1971 حالة بزيادة 10 

حالت يف �أ�شبوع.
�أعلن وكيل وز�رة �لأوق��اف لقطاع �حلج و�لعمرة  �إىل ذلك، 
�ملخلوع  و  �حل��وث��ي  ميلي�شيات  �أن  �ل��رب��ا���س  خم��ت��ار  �ليمني 
�شالح �لنقالبية �حتجزت جو�ز�ت �شفر �أكرث من 2000 
�خلا�شعة  �ملناطق  من  �آخرين  مئات  مغادرة  وعرقلت  ح��اج 

ل�شيطرتها.
و�أو�شح يف ت�شريح لوكالة �لأنباء �ليمنية �لر�شمية �أن نقاط 
تفتي�س تابعة للميلي�شيات �لنقالبية �شادرت جو�ز�ت �لكثري 

و�أك����د �أن ع���دم ���ش��رف ن��ح��و ث��الث��ن �أل���ف م��وظ��ف حكومي 
كبري  ب�شكل  �أث��ر  ع��ام  نحو  منذ  �ل�شحي  �ملجال  يف  يعملون 

على �خلدمات �ل�شحية.
�آخرين يف مديرية  13 �شخ�شاً وجرح �شبعة  ميد�نياً، قتل 
نا�شفة  عبوة  �نفجار  �إث��ر  �ل�شالع  حمافظة  �شمال  قعطبة 
�شيارة حتمل مدنين، وفق م�شدر ع�شكري من  ��شتهدفت 

قو�ت �جلي�س �لوطني.
�ملطبات  �إح���دى  يف  م��زروع��ة  كانت  �لعبوة  �إن  �مل�شدر  وق��ال 
�لعام يف مدخل قعطبة وكانت جمهزة ل�شتهد�ف  بال�شارع 

قو�ت �جلي�س �لوطني.
و�أ�شاف �أن من زرع �لعبوة ما ز�ل جمهوًل حتى �للحظة، و�أن 
قو�ت �جلي�س و�ملقاومة حتمل ميلي�شيات �حلوثي و �ملخلوع 
وتعتر  �مل��دن��ي��ن.  و����ش��ت��ه��د�ف  �لن��ف��ج��ار  م�شوؤولية  �شالح 
قبل  �لنقالبين  �ملحررة من  �ملناطق  مديرية قعطبة من 

عام.

من �حلجاج وهو ما ت�شبب يف �إرباك جدول عملية �لتفويج 
�ل�����ش��ع��ودي يف منفذ  �ل���ذي مت �لت��ف��اق ب�شاأنه م��ع �جل��ان��ب 

�لوديعة �لري لت�شهيل عملية �لتفويج بي�شر و�شهولة.
�مل��رر و�ل��ذي ل ميت  و��شتنكر �لربا�س ه��ذ� �لإج���ر�ء غري 
�ل��زج بق�شية �حل��ج يف  ب��اأي �شلة، ر�ف�شاً  للدين و�لأخ���الق 

�ل�شر�ع �ل�شيا�شي.
�لإن�شانية  �ل�����ش��وؤون  تن�شيق  مكتب  �أع��ل��ن  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
ميني  مليون   16 نحو  �أن  )�أوت�����ش��ا(  �ملتحدة  ل��الأمم  �لتابع 
�ل�شكان  �ل��ن��ق��ي��ة، و%60 م��ن  �مل��ي��اه  �ن���ع���د�م  ي��ع��ان��ون م��ن 

يو�جهون �نعد�م �لأمن �لغذ�ئي.
و�أو�شح �لتقرير �أن 15 مليونا و�شبع مئة �ألف من �ل�شكان 
ل تتوفر لهم �ملياه �لنظيفة، يف حن ل يح�شل 14 مليونا 

و800 �ألف على �لرعاية �ل�شحية �لكافية.
وبح�شب �ل��ت��ق��ري��ر، ف���اإن �ليمن ي��ع��اين م��ن ت��ده��ور ح��اد يف 
�خلدمات �ل�شحية، ونظم �ل�شرف �ل�شحي نتيجة �حلرب، 

بدء اإجلء �سوريني بينهم مقاتلون من لبنان اإىل �سوريا

غار�ت على غ�طة دم�صق ومعارك عنيفة بالرقة

و��صنطن تبقي على �خليار �لع�صكري �صد بي�نغ يانغ 
•• وا�صنطن-رويرتز:

رئي�س  عن  نقاًل  �لإث��ن��ن،  �أم�س  �جلنوبي،  �لكوري  �لرئي�س  مكتب  ق��ال 
�خليار�ت  �إن  د�ن���ف���ورد،  ج��وزي��ف  �مل�����ش��رتك��ة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لأرك�����ان  هيئة 
�لع�شكرية �شد كوريا �ل�شمالية �شتكون مطروحة يف حال ف�شل �لعقوبات 
�لدبلوما�شية و�لقت�شادية. وقال �ملتحدث با�شم مكتب �لرئي�س �لكوري 
�جلنوبي بارك �شو هيون، يف موؤمتر �شحفي، �إن د�نفورد �أدىل بتعليقاته 
ناق�شا  دقيقة   50 ��شتمرت  �إن  جيه  م��ون  �لرئي�س  م��ع  مقابلة  خ��الل 

خاللها عدة �أمور، من بينها �ل�شتفز�ز�ت �لكورية �ل�شمالية.
بينهم  �شول لالجتماع مب�شوؤولن ع�شكرين، من  �إىل  د�نفورد،  وو�شل 
وزي���ر �ل��دف��اع ���ش��وجن ي���وجن م���و. وم���ن �مل��ق��رر �أن ي��غ��ادر د�ن���ف���ورد كوريا 

�جلنوبية يف وقت لحق، و�شيزور �ل�شن و �ليابان هذ� �لأ�شبوع.
�ق��رت�ب كوريا  وت�شاعد �لقلق يف �لأ�شهر �لأخ��رية، ب�شبب خماوف من 
�ل�شمالية من �متالك �أ�شلحة نووية، ميكنها �أن ت�شل �إىل �لر �لرئي�شي 

�لأمريكي.

م��ن  ع��ن��ا���ص��ر   3 م��ق��ت��ل 
م�صر يف  �لإره��اب��ي��ة  ح�صم 

•• القاهرة-رويرتز:

�مل�شرية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ق���ال���ت 
من  ث���الث���ة  �إن  �أم���������س  ب���ي���ان���ن  يف 
�شو�عد  ح��رك��ة  ت�شمى  م��ا  �إره��اب��ي��ي 
يف  قتلو�  �لإره��اب��ي��ة  )ح�شم(  م�شر 

حمافظتي �لقليوبية وقنا.
ي��وم من  �ل����وز�رة بعد  و���ش��در بيانا 
م�شلحي  �أب��رز  من  �ثنن  �إن  قولها 
مالحقة  ن����ط����اق  يف  ق���ت���ال  ح�������ش���م 
�ل�شرطة لعنا�شر �حلركة يف �لفرتة 

�ملا�شية.
�إن  ب����ي����ان  يف  �ل����د�خ����ل����ي����ة  وق�����ال�����ت 
�ختباء  ع��ن  لها  ت��و�ف��رت  معلومات 
�ثنن من م�شلحي ح�شم يف مزرعة 
�لقليوبية  يف  �خل���ان���ك���ة  مب��ن��ط��ق��ة 
�مل���ج���اورة ل��ل��ق��اه��رة وح����ال �ق���رت�ب 
�مل��زرع��ة فجر �لثنن  �ل��ق��و�ت م��ن 
نارية  �أع�������رية  ب����اإط����الق  ف���وج���ئ���ت 
جت��اه��ه��ا ب��ك��ث��اف��ة مم���ا دف��ع��ه��ا �إىل 

�لتعامل مع م�شدرها.
وقال �لبيانان �إن �لثالثة �شاركو� يف 
هجمات على �ل�شرطة وم�شيحين.

م��صك� ت�ؤكد دعم جه�د حفرت يف ليبيا
•• مو�صكو-اأ ف ب:

ب��الده تدعم  �ن  �أم�س  �لرو�شي �شريغي لف��روف  �أعلن وزي��ر �خلارجية 
جهود قائد �لقو�ت �ملو�لية ل�شلطة �ل�شرق �لليبي �مل�شري خليفة حفرت 
للتو�شل �إىل حل �شيا�شي لأزمة ليبيا مع خ�شمه رئي�س حكومة �لوفاق 

فايز �ل�شر�ج.
ت�شاركون  �نكم  نعلم  مو�شكو  يف  حفرت  ��شتقبال  �ثناء  لف��روف  و�شرح 
للطرفن، على ما  �تفاقات مر�شية  �إىل  �لتو�شل  �ل�شر�ج يف جهود  مع 
نقلت وكالة ريا نوفو�شتي. و��شاف ندعم جهودكم يف �شبيل �بر�م هذه 

�لتفاقات.

18 قتيال بهج�م يف ب�ركينا فا�ص�
•• واغادوغو-وكاالت:

�إرهابي  ه��ج��وم  يف  �شخ�شا   18 قتل 
عا�شمة  و�غ���ادوغ���و،  يف  مطعم  على 
ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ش��و، ب��ح�����ش��ب م���ا تقوله 
�لت�شالت،  وزي���ر  وق���ال  �حل��ك��وم��ة. 
من  �ث���ن���ن  �إن  د�ن���دج���ي���ن���و،  رمي�����ي 
ق��ت��ال، و�إن �حل���ادث���ة قد  �مل��ه��اج��م��ن 
�ن���ت���ه���ت. وي����ق����ول ����ش���ه���ود ع���ي���ان �إن 
�لهجوم  ن���ف���ذو  �ل����ذي����ن  �مل�����ش��ل��ح��ن 
تركي  مطعم  �إىل  ���ش��ي��ارة  يف  و���ش��ل��و� 
زبائن  على  �ل��ن��ار  يطلقون  و�أخ����ذو� 
�خلارج.  يف  يجل�شون  �ل��ذي��ن  �ملطعم 
و�جلرحى  �لقتلى  �إن  �ل��وزي��ر  وق���ال 
ب���ل���د�ن خم��ت��ل��ف��ة، من  �إىل  ي��ن��ت��م��ون 

�إير�ن حتتل مناطق يرتكها 
د�ع�ص يف �لعر�ق و�ص�ريا

•• عوا�صم-وكاالت:

)�ملو�شاد(،  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شتخبار�ت  جهاز  رئي�س  كوهن،  يومي  ك�شف 
�لتي ين�شحب منها تنظيم  �ملناطق  �لإير�نية تقوم باحتالل  �لقو�ت  �أن 

د�ع�س يف �شوريا و�لعر�ق.
وكتبت �شحيفة تاميز �أوف �إ�شر�ئيل، يف تقرير ن�شرته �لثنن، �أن كوهن 
�إير�ن  منح  طهر�ن،  مع  �لنووي  �لتفاق  �أن  �لإ�شر�ئيلية  �حلكومة  �أبلغ 
عن  ت��رت�ج��ع  �أن  دون  �لأم����و�ل،  على  �حل�شول  يف  و�شاعدها  �ل�شرعية 

�أهد�فها �لتو�شعية يف �ملنطقة، على حد قوله.
�لتي  �ملناطق  مب��لء  ف��ور�ً  تقوم  �إي��ر�ن  �أن  �لإ�شر�ئيلي  �مل�شوؤول  و�أ���ش��اف 

يرتكها د�ع�س كلياً �أو جزئياً، ح�شبما جاء يف �ل�شحيفة.
ووفقاً لتقدير�ت معهد ر�ند )RAND( يف �لوليات �ملتحدة، فاإن تنظيم 
د�ع�س �شيطر عام 2014، على ما يقرب من 100 �ألف كيلومرت مربع 
من �لأر��شي �ل�شورية و�لعر�قية. وتقول �ل�شلطات �لإ�شر�ئيلية �إن وقوع 
بناء  �شيمكن طهر�ن من  �لإير�نية،  �لقو�ت  �شيطرة  �ملناطق حتت  هذه 
و�أ���ش��اف رئي�س جهاز  لبنان.  �إىل ح��زب �هلل يف  ج�شر، لإر���ش��ال �شالحها 
�ملو�شاد: �إير�ن بهذه �لطريقة ت�شيطر على مناطق يف لبنان و�ليمن عن 

طريق ميلي�شيات مو�لية لها يف هذين �لبلدين.
و�أكد �مل�شوؤول �لإ�شر�ئيلي �أن �لتفاق �لنووي بن �لدول �ل�شت وطهر�ن 
يف منت�شف عام 2015، مّكن �إير�ن من �حل�شول على �لأمو�ل و�لتو�شع 

�لع�شكري يف �ل�شرق �لأو�شط.

•• عوا�صم-وكاالت:

مليلي�شيا  �لتابعة  �ملنار  قناة  قالت 
�إج���الء  �إن  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة  �هلل  ح���زب 
�ملعار�شة  مقاتلي  م��ن  جمموعة 
جيب  من  �ل�شورين  و�لالجئن 
يف لبنان على �حل��دود مع �شوريا 

�إىل �أر��س �شورية بد�أ �أم�س.
 300 نحو  يغادر  �أن  �ملقرر  ومن 
�أهل  �شر�يا  جماعة  مقاتلي  م��ن 
 3000 ن��ح��و  �إىل ج��ان��ب  �ل�����ش��ام 
لج������ئ ل���ب���ن���ان مب����وج����ب �ت���ف���اق 
مليلي�شيا حزب �هلل  �أعقب هجوماً 
�ل�شهر  للم�شلحن  م��و�ق��ع  على 

�ملا�شي.
�ل�شام  �أه��ل  �شر�يا  �ن�شحاب  وبعد 
ل����ن ي����ك����ون ه����ن����اك �����ش����وى جيب 
�ملنطقة  نف�س  يف  د�ع�س  لتنظيم 
�ملتبقي  �ل��وح��ي��د  �مل��ع��ق��ل  لي�شبح 
قرب  �حل���دود  على  للمت�شددين 
بلدة عر�شال �للبنانية �لتي ت�شم 

�آلف �لالجئن �ل�شورين.
�لنظام  ق���و�ت  ج���ددت  ذل���ك،  �ىل 
�ل�شباح  ���ش��اع��ات  م��ن��ذ  ق�����ش��ف��ه��ا 
م��ن��اط��ق يف  ع��ل��ى  �أم�������س،  �لأوىل، 

�ل�شرقية،  �شرق دم�شق وغوطتها 
قو�ت  بن  ��شتباكات  وقعت  فيما 
�ل��ن��ظ��ام وم��ل��ي�����ش��ي��ات��ه م���ن جهة، 
�أخرى  جهة  من  �لرحمن  وفيلق 
ت��رم��ا وحي  يف حم��ور و�دي ع��ن 

جوبر.
عنيفة  م�����ع�����ارك  وت����������دور  ه�������ذ� 
�ن��دل��ع��ت ب��ن ق���و�ت �شوريا  ج���د�ً 
�ل�����دمي�����وق�����ر�ط�����ي�����ة �ل���ت���ح���ال���ف 
�ل����ك����ردي �ل���ع���رب���ي �مل����دع����وم من 
�لأم��ري��ك��ي��ن وب���ن د�ع�����س د�خل 
ح�شب  بالرقة،  �لقدمية  �ملدينة 

ما لحظ �ملر��شل �لذي كان على 
م�شارف هذه �ملنطقة بالقرب من 

�جلد�ر �لتاريخي.
�أطلقها  ه���اون  ق��ذ�ئ��ف  و�شقطت 
قو�ت  مو�قع  من  بالقرب  د�ع�س 
�لتي  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة  ����ش���وري���ا 
ثقيلة  ر�شا�شات  با�شتخد�م  ردت 

وقذ�ئف �لهاون.
�لدويل  للتحالف  طائرة  وكانت 
ب�شكل  تق�شف  و��شنطن  ب��ق��ي��ادة 
د�ع�س  تنظيم  م��و�ق��ع  م��ت��و����ش��ل 
ت�شبب  م����ا  �ل���ق���دمي���ة  ب���امل���دي���ن���ة 
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن ر��صد يزور م�صنع طائر�ت �إيربا�ص مبدينة هامب�رغ

قدم واجب العزاء يف ال�سهيد اأحمد خليفة �سامل البلو�سي

حممد بن ز�يد: �صهد�ءنا �أ�صاف�� لل�طن عزً� وجمدً� و�صي�صيئ�ن بت�صحياتهم م�صتقبله 

ا�ستقبل وفدا من �سوق اأبوظبي للأوراق املالية

حممد بن ز�يد ي�ؤكد �أهمية تعزيز �آلية عمل �ل�ص�ق مبا ي�صاهم يف دعم �قت�صاد �لإمار�ت 

•• هامبورغ - وام: 

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ز�ر 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
م�شنع  �هلل«  »رع������اه  دب����ي  ح���اك���م 
مدينة  يف  �إي����رب����ا�����س  ط�����ائ�����ر�ت 
�أملانيا  ج���م���ه���وري���ة  يف  ه���ام���ب���ورغ 
ور�ف���ق���ه ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �أح���م���د بن 
دبي  رئي�س هيئة  �آل مكتوم  �شعيد 
للطري�ن �لرئي�س �لأعلى ملجموعة 
ط��ري�ن �لإم����ار�ت و���ش��ع��ادة خليفة 
د�ئرة  ع��ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 

�لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي.
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  ج���ول���ة  ���ش��م��ل��ت 
�ل�������ش���ي���خ حم���م���د ب�����ن ر�������ش�����د �آل 
�مل�شنع  م����ب����اين  د�خ�������ل  م���ك���ت���وم 
�لأوىل  �أرب�����ع حم��ط��ات  �ل��ع��م��الق 
�ملكونات  جت��م��ي��ع  ق�����ش��م  يف  ك��ان��ت 
�إيربا�س  ل���ط���ائ���ر�ت  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 
�ملدى  �لتجارية ق�شرية   A320
�ل�شيق  �جل�����ش��م  ذ�ت  و�مل��ت��و���ش��ط��ة 
يتخ�ش�س  �ل��ت��ي  �ل���ط���ائ���رة  وه����ي 
جانب  �إىل  ه��ام��ب��ورغ  م�شنع  ب��ه��ا 
 A380 ط��ائ��ر�ت  هياكل  ت�شنيع 

�لعمالقة .
و�طلع �شموه ومر�فقوه يف �ملحطة 
�ل��ث��ان��ي��ة جل��ول��ت��ه يف �مل�����ش��ن��ع على 
�أج�������ز�ء م���ن ه��ي��اك��ل ه����ذ� �جليل 
�حلديث من �إيربا�س و�ملخ�ش�شة 
ل�شركة طري�ن �لإمار�ت �لتي تعد 
�ل�شركة �لأوىل عاملياً �لتي ت�شتحوذ 
م�شانع  �إن���ت���اج  م���ن   40% ع��ل��ى 
 A380 ج���ي���ل  م�����ن  �إي�����رب�����ا������س 
�شاحب  ت����وق����ف  و  �ل�������ش���خ���م���ة. 
�ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س 

هذه  منت  على  �ل�شفر  لون  ويف�شّ
�ملو��شفات  ذ�ت  �ملميزة  �لطائر�ت 

�لعاملية �لفريدة.
ومتابعة  جهود  على  �شموه  و�أثنى 
�آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو 
ملجموعة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س  مكتوم 
ط�����ري�ن �لإم���������ار�ت ل��ك��ل �لأم�����ور 
�ملتعلقة  وك����ب����ريه����ا  ����ش���غ���ريه���ا 
بتطوير �أ�شطول طري�ن �لإمار�ت 
وحت����دي����ث ط���ائ���ر�ت���ه���ا ك����ي تظل 
�لتي  �لإمار�تية  �لوطنية  �ل�شركة 
حتمل يف كل رحالتها حول �لعامل 
ر���ش��ائ��ل حم��ب��ة و���ش��الم م��ن �شعب 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  دول���ة �لإم�����ار�ت 

�إىل �شعوب �لعامل كافة.
بزيارة  �شعيد  �أن���ا   : ���ش��م��وه  وق���ال 
م�شنع �لطائر�ت يف هامبورغ بعد 
�لرئي�شي  للم�شنع  �لأوىل  زيارتي 
 A380 �إي����رب����ا�����س  ل����ط����ائ����ر�ت 
يف م��دي��ن��ة ط��ول��وز �ل��ف��رن�����ش��ي��ة يف 
�لع�شرين  �لقرن  من  �لت�شعينيات 
�أق�شام  على  ذ�ك  حن  وتعرفت   ..
�لطائر�ت  �شنع  و�آل���ي���ات  �مل�شنع 
�مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف هذه  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�شاهمت  �ل��ت��ي  �جل��وي��ة  �ل�شناعة 
وب�شكل رئي�شي يف تقريب �مل�شافات 
�لكرة  ���ش��ع��وب  ب���ن  و�خ��ت�����ش��اره��ا 
�لأر�����ش����ي����ة وح���������ش����ار�ت �ل���ع���امل 
�لثقافات  ت��ق��ارب  ع��ل��ى  و���ش��اع��دت 
�أ�ش�س ومبادئ  ومتازجها وتر�شيخ 
و�لثقايف  �لإن���������ش����اين  �ل���ت���و�����ش���ل 
و�ل�����ش��ي��اح��ي و�ل��ت��ج��اري ب��ن هذه 
لل�شالم  د�ئ��م��اً  �ل��ط��و�ق��ة  �ل�شعوب 
�ل�شلمي  و�ل���ت���ع���اي�������س  و�ل������وئ������ام 
و�لجتماعي  �ل��ف��ك��ري  و�ل��ت��ق��ارب 

فيما بينها.

جم��ل�����س �ل��������وزر�ء ح���اك���م دب����ي يف 
�أرجاء  يف  جلولته  �لثالثة  �ملحطة 
�مل�شنع حيث يتم تنفيذ �لت�شاميم 
�إيربا�س  ل���ط���ائ���ر�ت  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
لطري�ن  �مل��خ�����ش�����ش��ة   A380
ت�شليمها  �شيتم  و�ل��ت��ي  �لإم�����ار�ت 
�مل�شتقبل  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  ل��ل�����ش��رك��ة 
�ملرمة  �لتفاقية  �شمن  �لقريب 
�إيربا�س  و���ش��رك��ة  �ل�����ش��رك��ة  ب���ن 

�لعاملية.
و ���ش��اه��د ���ش��م��وه خ���الل ت��وق��ف��ه يف 
وتنفيذ  تركيب  �آلية  �ملحطة  هذه 
�حلديثة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل��ت�����ش��ام��ي��م 
ب����ال����ك����ام����ل م�����ن ح����ي����ث �لأل����������و�ن 
و�خل�شبية  �ل��رون��زي��ة  ودرج��ات��ه��ا 

بن  �لثنائية  �لإت��ف��اق��ي��ة  �إط���ار  يف 
طري�ن  ت�شبع  وبذلك  �ل�شركتن 
�لإمار�ت �لأوىل عاملياً �لتي متتلك 
�إيربا�س  �ل��ك��ب��ري م��ن  �ل��ع��دد  ه���ذ� 

.A380
كان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
��شتمع  ق��د  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
���ش��رح مف�شل  �إىل  �ل��زي��ارة  خ��الل 
�ملتخ�ش�س  هامبورغ  م�شنع  حول 
�إي���رب���ا����س  يف ���ش��ن��اع��ة ط����ائ����ر�ت 
جانب  �إىل  �ل��ت��ج��اري��ة   A380
�لت�شاميم  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  تخ�ش�شه 
�إيربا�س  ل���ط���ائ���ر�ت  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
A380 �لعمالقة وطالء هياكلها 
�خل��ارج��ي��ة و�ل���ذي ق��دم��ه ك��ل من 

���ش��رك��ة ط���ري�ن  �أن  ���ش��م��وه  �أم������ام 
�لأول  �ل�����ش��ري��ك  ه���ي  �لإم���������ار�ت 
بالأف�شلية  �لذي يحظى  و�لزبون 
�أ����ش���اد�  �إذ  �ل���ع���امل  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
بالتز�م طري�ن �لإمار�ت وتنفيذها 
�لت�شّلم  يف  ل��ل��م��و�ع��ي��د  �ل���دق���ي���ق 
وبتوجيهات  و�هتمامها  و�لت�شليم 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد  من �شاحب 
بتحديث  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
وتطوير �أ�شطول �ل�شركة و�لتاأكيد 
و�شائل  جميع  توفري  �أهمية  على 
و�ل�شالمة  و�ل��رف��اه��ي��ة  �ل���ر�ح���ة 
ل��رك��اب��ه��ا م��ن �أن��ح��اء �ل��ع��امل. �إىل 
�ل�شمو  �شاحب  �أع���رب  فقد  ذل��ك 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

و�لعاجية .
ويف �ملحطة �لر�بعة �شاهد �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
عمل  و�آل����ي����ة  ك��ي��ف��ي��ة  م���ك���ت���وم  �آل 
�ل��ف��ن��ي��ن يف طالء  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ن 
ه��ي��اك��ل �ل���ط���ائ���ر�ت م���ن �خل����ارج 
�لإمار�ت  طيار�ت  �أ�شطول  باألو�ن 
�ل�شخم �لذي ي�شم حالياً نحو 96 
A380 و�ملتوقع  طائرة من نوع 
�رت���ف���اع ع���دد �ل��ط��ائ��ر�ت م��ن هذ� 
حلول  مع  طائرة  مئة  �إىل  �جليل 
�جلاري  �ل��ع��ام  م��ن  نوفمر  �شهر 
�شي�شل عدد   2025 �لعام  .. ويف 
��شطول  �شمن   A380 ط��ائ��ر�ت 
طري�ن �لإمار�ت �إىل 142 طائرة 

رئي�س  فريينغ  �أن��دري��ا���س  �ل�شيد 
م�شنع هامبورغ و�ل�شيد �أندريا�س 
فور�شرت رئي�س جمموعة طائر�ت 
�أفاد�  �ل��ل��ذي��ن   A380 �إي��رب��ا���س 
لل�شناعات  �لأوروبية  �ل�شركة  باأن 
و�لدفاعية  و�ل��ف�����ش��ائ��ي��ة  �جل��وي��ة 
�لرئي�س  وم���ق���ره���ا   EADS
م��دي��ن��ة ط��ول��وز �ل��ف��رن�����ش��ي��ة تنتج 
�أربع  م�شانعها  خ��الل  من  �شنوياً 
�إذ  �شنوياً   A380 ط��ائ��رة  ع�شرة 
وجتهيز  �شنع  يف  �لعمل  ي�شتغرق 
ط���ائ���رة و�ح������دة م���ن ه����ذ� �جليل 
�شعرها  ويناهز  ك��ام��ل  ع��ام  ق��ر�ب��ة 
نحو 400 مليون دولر �أمريكي.

و�أك��د� خ��الل �ل�شرح �ل��ذي قدماه 

�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي ع��ن �شعادته 
لزيارة م�شنع هامبورغ و�لإطالع 
�حلديثة  �لتقنيات  على  كثب  عن 
طائر�ت  جت��ه��ي��ز  يف  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة 
طري�ن �لإمار�ت من جيل �إيربا�س 
�آليات  ع��ل��ى  و�ل���وق���وف   A380
ح�شب  مطلوب  ه��و  م��ا  ك��ل  تنفيذ 
�لت��ف��اق��ي��ة �مل���رم���ة ب���ن ط���ري�ن 

�لإمار�ت و�شركة �إيربا�س .
�لطرفن  ب��ال��ت��ز�م  �شموه  م�شيد�ً 
�ل����دق����ي����ق ب���ك���ل ب����ن����ود و�����ش����روط 
ومو�عيد �لت�شّلم و�لت�شليم وتوفري 
وو�شائل  وم�شتلزمات  ق��و�ع��د  ك��ل 
و�شالمة  و�أم��ن  و�لرتفيه  �لر�حة 
ي�شتخدمون  �ل����ذي����ن  �ل������رّك������اب 

•• العني-وام: 

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�ل�شهيد  يف  �لعز�ء  و�ج��ب  �مل�شلحة 
�لبلو�شي  ����ش���امل  خ��ل��ي��ف��ة  �أح���م���د 

•• اأبوظبي -وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة �م�����س يف ق�شر 
�أبوظبي  ���ش��وق  �ل��ب��ح��ر وف����د� م��ن 
لالور�ق �ملالية �لذي قدم لل�شالم 

على �شموه.
وتبادل �شموه �لأحاديث مع �أع�شاء 
�لتطويرية  �خلطط  ح��ول  �لوفد 
�ملطبقة  �ل��ع��م��ل  و�آل���ي���ات  ل��ل�����ش��وق 
�إت��اح��ة �لفر�س  �ل��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا 
ل���ش��ت��ث��م��ار �مل����دخ����ر�ت و�لأم�������و�ل 
ل�شالح  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق  ���ش��وق  يف 

�لقت�شاد �لوطني.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أع������رب 

خال�س  ع����ن   - �ل����ع����ن  مب���دي���ن���ة 
ت��ع��ازي��ه و���ش��ادق م��و����ش��ات��ه لأ�شرة 
�لعلي  �هلل  ..�شائال  �ل�شهيد  وذوي 
رحمته  بو��شع  يتغمده  �أن  �لقدير 
�ل�شديقن  م���ن���ازل  ي��ن��زل��ه  و�أن 
ي�شكنه  و�أن  و�لأب������ر�ر  و�ل�����ش��ه��د�ء 
ذوي����ه  ي��ل��ه��م  و�أن  ج���ن���ات���ه  ف�����ش��ي��ح 

�ل���وط���ن  ح�����ب  يف  �مل�����ع�����اين  �أروع 
و�لثبات و�حلكمة و�لعزمية و�شمو 

�لنف�س و�لوفاء.
�لتي  �لقيم  ه��ذه  �إن  �شموه  وق���ال 
تربى عليها �أبناء �لوطن و�ملو�قف 
و�شجاعتهم  لأب��ط��ال��ن��ا  �مل�����ش��ه��ودة 
ت���ل���ه���م���ن���ا �مل�����زي�����د م�����ن �ل������ش�����ر�ر 

�لأجيال  ت�شتمد  وم��ن��ه��م  �ل��وط��ن 
�لالحقة قيم �أ�شيلة يف �لخال�س 
و�ل���ت���ف���اين و�ل�����ش��ج��اع��ة و�لإي���ث���ار 
و�لت�شحية لأجل �لوطن ورفعته.

جانب  �ىل  �ل����ع����ز�ء  و�ج������ب  ق�����دم 
���ش��م��وه ..���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء 

�لذي ��شت�شهد �أثناء تاأديته و�جبه 
�لوطني �شمن �لقو�ت �مل�شاركة يف 
�ليمن  يف  �لأمل”  “�إعادة  عملية 
مع قو�ت �لتحالف �لعربي بقيادة 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية.
وعر �شموه - خالل زيارته �م�س 
�لطوية  منطقة  يف  �لعز�ء  ملجل�س 

ن��ه��ي��ان عن  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�شعادته بلقاء �لوفد .

موؤكد� �شموه على �أهمية مو��شلة 

�ل�شر و�ل�شلو�ن.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�ل��ت��ق��ى 
�أ�شرة  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د 
�لأحاديث  وت��ب��ادل  وذوي��ه  �ل�شهيد 
�عتز�زه  ���ش��م��وه  ..م����وؤك����د�  م��ع��ه��م 
وفخره باأبنائه �ل�شهد�ء ومبو�قف 
يج�شدون  �لذين  و�أ�شرهم  ذويهم 

و�لعزمية و�لقوة وتعزز من ثقتنا 
يف مو��شلة م�شرية �خلري و�لنجاح 
لهذ� �لوطن �لغايل. و�أكد �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
نهيان �أن �شهد�ءنا �لأبر�ر �أ�شافو� 
و�شي�شيئون  وجم��د�  ع��ز�  للوطن 
م�شتقبل  �لعظيمة  بت�شحياتهم 

موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�لإن�شانية  �خل���ريي���ة  ل��الأع��م��ال 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ذي�����اب ب���ن حممد 
�ل�شيخ  و�شمو  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
ز�يد بن حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�ملزروعي  م��ب��ارك  حممد  و���ش��ع��ادة 

وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.

�ل����ع����م����ل �مل���ت���م���ي���ز و�مل������ب������دع وف����ق 
خ��ط��ط م��درو���ش��ة ت��ع��زز م��ن �آلية 
دعم  يف  ي�شاهم  مب��ا  �ل�����ش��وق  عمل 

�ملكانة  تعك�س  وح��دي��ث��ة  م��ت��ط��ورة 
�لدولة  �ليها  و�شلت  �لتي  �لعالية 

يف �شتى �ملجالت. 

وتوجيهاته  روؤيته  على  و�لط��الع 
عن قرب يف �لتطوير و�لتحديث .

بذل  على  �حلر�س  ل�شموه  موؤكد� 

�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �قت�شاد 
�ملتحدة ويتما�شى مع روؤية �لقيادة 
�حلكيمة يف تطوير منظومة عمل 

م����ن ج���ان���ب���ه �أع��������رب �ل����وف����د عن 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ل��ق��اء  ���ش��ع��ادت��ه 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 

للمحافظة  �جل���ه���ود  م���ن  �مل���زي���د 
�لدولة  حققتها  �لتي  �ملكانة  على 

وخا�شة يف �ملجال �لقت�شادي.

�سموه يوؤكد: طريان الإمارات حتمل يف كل رحلتها ر�سائل حمبة و�سلم من �سعبنا اإىل �سعوب العامل كافة
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اأخبـار الإمـارات
وكيل �خلارجية و�لتعاون 

�لدويل ي�صتقبل �صفري �لرب�زيل
•• اأبوظبي -وام:

و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل  �لرئي�شي  م��ري  حممد  ���ش��ع��ادة  ��شتقبل 
�شايقريجا  لوي�شليمو  فرناندو  �شعادة  �ل��وز�رة  عام  دي��و�ن  �ل��دويل م�س يف 

�شفري جمهورية �لر�زيل �لحتادية لدى �لدولة.
جرى خالل �ملقابلة بحث عدد من �ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك و�شبل 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بن  و�لتعاون  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز 

وجمهورية �لر�زيل �لحتادية يف خمتلف �ملجالت.

ق��فل ز�يد �خلري تختتم مهامها �لإن�صانية يف �لقرى �ل�ص�مالية
•• اأبوظبي-وام: 

�ختتمت »قو�فل ز�يد �خلري« مهامها �لإن�شانية �لت�شخي�شية و�لعالجية 
�لأطفال  �آلف  ب��ع��الج  �ل�شومالية  �ل��ق��رى  يف  و�ل��وق��ائ��ي��ة  و�جل��ر�ح��ي��ة 

و�مل�شنن باإ�شر�ف �لفريق �لإمار�تي �ل�شومايل �لطبي �لتطوعي.
وج�����اءت م��ه��ام �ل���ق���و�ف���ل يف �ل�����ش��وم��ال مب���ب���ادرة م�����ش��رتك��ة م���ن ز�يد 
وجمموعة  �خلريي  �ل�شارقة  بيت  وموؤ�ش�شة  �لر  د�ر  وجمعية  �لعطاء 
�مل�شت�شفيات �ل�شعودية �لملانية ومركز �لإم��ار�ت للتطوع بالتن�شيق مع 

�ملوؤ�ش�شات �ل�شحية و�لإن�شانية �ل�شومالية.
�ل�شومالية  �ل�شحة  وز�رة  ممثل  عبدو  �شيد  ع��دن��ان  �ل��دك��ت��ور  و�أ���ش��اد 
�لتطوعي  �ل�شومايل  �لم��ار�ت��ي  للم�شت�شفى  �ملتطورة  وبالتجهيز�ت 

توليه  �ل���ذي  �لكبري  �له��ت��م��ام  م��دى  يعك�س  �مل��درب��ة  �لطبية  وك����و�دره 
�لمار�ت مل�شاعدة �ملر�شى وتوفري متطلباتهم و�حتياجاتهم للتخفيف 
عالج  يف  �ملتحرك  �مل�شت�شفى  دور  �همية  على  ..م��وؤك��د�  معاناتهم  م��ن 

�حلالت �ملر�شية بن �لطفال و�مل�شنن �ملعوزين.
وتوجه بال�شكر و�لعرفان ملبادرة ز�يد �لعطاء وللفريق �لطبي �لمار�تي 
�ل�شومايل �لتطوعي على مو�قفه �لإن�شانية ومبادر�ته �خلريية و دعمه 
للر�مج �لن�شانية و�لعالجية للفئات �ملعوزة خا�شة �لطفال و�مل�شنن. 
و�كد �ن �لبعثة �لطبية لقت �لرتجيب و�لتقدير يف �ل�شومال ملا قدمته 
من  �ملجتمع  فئات  ملختلف  ووقائية  وعالجية  ت�شخي�شية  بر�مج  من 
�ل�شومالية  �ل��ق��در�ت  بناء  يف  �لبعثة  ل��دور  ��شافة  و�مل�شنن  �لط��ف��ال 
�نت�شارها  من  و�حل��د  �ل�شارية  �لم��ر����س  عن  �ملبكر  �لك�شف  جم��ال  يف 

با�شتخد�م عياد�ت متنقلة وم�شت�شفى متحرك يعد �لأول من نوعه يف 
�ل�شومال .

لالإ�شر�ف  م�شرتك  �شومايل  �مار�تي  فريق  ت�شكيل  مت  �نه  �ىل  ولفت 
�شنة  ملدة  �شي�شتمر  و�لذي  �لطبي  �ل�شومايل  �لإمار�تي  �لرنامج  على 

ليغطي خمتلف �ملناطق و�لقرى �ل�شومالية.
ملبادرة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�����ش��ام��ري  ع���ادل  �ل��دك��ت��ور  ذك��ر  جهته  م��ن 
�ملجاين  �لعالج  تقدمي  ��شتطاعت  ز�ي��د �خلري  قو�فل  �ن  �لعطاء  ز�ي��د 
من   50 ب��اإ���ش��ر�ف  �ل�شومالين  و�مل�شنن  �لأط��ف��ال  لألف  و�ل��وق��ائ��ي 
�لكو�در �لطبية �لتطوعية �لإمار�تية و�ل�شومالية وبا�شتخد�م �لعياد�ت 
�ملتنقلة و�مل�شت�شفى �ملتحرك �إ�شافة �ىل تنظيم بر�مج توعوية ووقائية 

و�شلت بر�شالتها �لإن�شانية �ىل �شريحة و��شعة من �ل�شومالين .

»�أب�ظبي للتنمية« ينفذ 9 م�صاريع تنم�ية يف باك�صتان بقيمة 1.5 مليار درهم
•• اأبوظبي-وام:

للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  ل��ع��ب 
دور� مهما يف دعم م�شرية �لتنمية 
باك�شتان  جمهورية  يف  �مل�شتد�مة 

�ل�شالمية.
وبد�أ ن�شاط �ل�شندوق يف باك�شتان 
�أكرث  م��د�ر  وعلى   1981 �ل��ع��ام 
35 عاما من �لعمل ك�شريك  من 
بالعملية  �ل��ن��ه��و���س  يف  �أ���ش��ا���ش��ي 
باك�شتان  جمهورية  يف  �لتنموية 
من  �ل��ع��دي��د  و�إد�رة  ب��ت��م��وي��ل  ق���ام 

�مل�شاريع �لتنموية.
�مل�����ش��اري��ع يف �أكرث  وت���رك���زت ه���ذه 
�ل��ق��ط��اع��ات �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة �ل��ت��ي من 
عجلة  دف����ع  يف  ت�����ش��رع  �أن  ���ش��اأن��ه��ا 
�لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية 
�لقرو�س  و�شملت  �شو�ء  حد  على 
م�شاريع  �ل�����ش��دد  ه����ذ�  يف  و�مل���ن���ح 
�لنقل و�ملو��شالت و�ملياه و�لزر�عة 

و�لرعاية �ل�شحية و�لتعليم .
�لقرو�س  ق��ي��م��ة  �إج���م���ايل  وب��ل��غ��ت 
و�مل�����ن�����ح �ل����ت����ي ق���دم���ه���ا و�أد�ره����������ا 

�لتحديات  لتخطي  و�ل�����ش��دي��ق��ة 
�أي�شا  وتعك�س   .. ت��و�ج��ه��ه��ا  �ل��ت��ي 
ب��دع��م م�شرية  �ل���د�ئ���م  �ل��ت��ز�م��ن��ا 
و�مل�شاهمة  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لأه���������د�ف  �إجن���������از  �ل���ف���اع���ل���ة يف 
وحتقيق  و�لجتماعية  �لتنموية 
باك�شتان..  يف  �لق��ت�����ش��ادي  �لنمو 
ل����ذل����ك ف��������اإن ه������ذه �مل�������ش���اع���د�ت 
ت�شتهدف يف جمملها تعزيز �لنمو 
�لقطاعات  وتطوير  �لقت�شادي، 
لتحقيق  �ل�����الزم�����ة  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 
�لتنمية �لجتماعية و�لقت�شادية 
جمهورية  يف  �لأ�����ش����دق����اء  ل����دى 

باك�شتان.
و�أ�شاف مدير عام �شندوق �أبوظبي 
منذ  عمل  �ل�شندوق  �إن  للتنمية 
��شرت�تيجي  ك�شريك  عقود  ثالث 
ودعمها  �لباك�شتانية  للحكومة 
�مل�شتد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
م����ن خ�����الل ت��ن��ف��ي��ذ �ل���ع���دي���د من 
�ل��ت��ي تنعك�س  �مل�����ش��اري��ع �حل��ي��وي��ة 
توفري  على  وفعال  مبا�شر  ب�شكل 
لل�شعب  �ل����ك����رمي  �ل��ع��ي�����س  ���ش��ب��ل 

لآلف �لباك�شتانين.
�ل�شندوق  �أد�ر   2013 ع���ام  ويف 
�لإمار�ت  م�شت�شفى  لإن�شاء  منحة 
ب�����ش��ع��ة �أل�������ف ����ش���ري���ر ق�������ادر على 
يوميا،  م��ر�ج��ع  �آلف   6 ��شتقبال 
�مل�����ش��ت�����ش��ف��ى ع��ل��ى توفري  وي��ع��م��ل 
�شباط  لأف�������ر�د  �ل������الزم  �ل���ع���الج 
وعائالتهم  �لباك�شتاين  �جلي�س 
و�مل��دن��ي��ن م��ن �أ���ش��ح��اب �حلالت 
�أي�شا  �مل�شت�شفى  ويوفر  �حلرجة. 
للع�شكرين  �لأك��ادمي��ي  �لتدريب 
متطلبات  لج���ت���ي���از  و�مل����دن����ي����ن 
و  �لطبية..  �لتخ�ش�شات  خمتلف 
�لإد�رية و�خلدمية  �لأق�شام  ي�شم 
�خلارجية  �ل���ع���ي���اد�ت  م���ن  وع�����دد� 
و �مل����خ����ت����ر�ت وق�������ش���م �حل������و�دث 
قاعات  �إىل  بالإ�شافة  و�ل��ط��و�رئ 

للندو�ت و�ملحا�شر�ت.
ب�����اإد�رة منحتن  وق���ام �ل�����ش��ن��دوق 
دره����م لرفد  م��ل��ي��ون   53 ب��ق��ي��م��ة 
�لعايل  �لتعليم  مقومات  وتعزيز 
يف باك�شتان .. وخ�ش�شت �ملنحتان 
�ل�شيخ  �أكادميية  م�شروع  لتمويل 

�شندوق �أبوظبي للتنمية بالنيابة 
و�ملقدمة  �أب���وظ���ب���ي  ح��ك��وم��ة  ع���ن 
�ل�شديقة  ب��اك�����ش��ت��ان  جل��م��ه��وري��ة 
خ�ش�شت  دره�������م  م���ل���ي���ار   1.5

لتمويل 9 م�شاريع تنموية.
�شيف  حم����م����د  ������ش�����ع�����ادة  و�أك������������د 
�شندوق  ع����ام  م���دي���ر  �ل�������ش���وي���دي 
تقرير  يف  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  �أب����وظ����ب����ي 
مبنا�شبة  �ل�����ش��ن��دوق  ع���ن  ����ش���ادر 
بعيد  باك�شتان  �ح��ت��ف��الت  ذك���رى 
�ل�شتقالل �أن متويل هذه �مل�شاريع 
�لإمنائية ما هو �إل ترجمة عملية 
�لوثيقة  �ل���رو�ب���ط  ع��ل��ى  للتاأكيد 
و�ل���ع���الق���ة �مل���م���ت���دة �ل���ت���ي جتمع 
�لعربية  �لإم������������ار�ت  دول�������ة  ب����ن 
على  باك�شتان  وجمهورية  �ملتحدة 

�مل�شتويات كافة.
حزمة  �أن  �إىل  �ل�����ش��وي��دي  ون�����وه 
�لتي  و�ل�شاملة  �ملتنوعة  �مل�شاريع 
تاأتي  �أدر�ه���ا  �أو  �ل�شندوق  قدمها 
مت��ا���ش��ي��ا م��ع �ل��ن��ه��ج �ل����ذي �تبعته 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  دول���ة �لإم�����ار�ت 
�ل�شقيقة  �ل��������دول  م�������ش���ان���دة  يف 

متويل طريق �ل�شد�قة �لإمار�تي 
بلغت  �إجمالية  بقيمة  �لباك�شتاين 

درهم. مليون   227
�إن�شاء طريق  �مل�شروع من  ويتكون 
و10  ك����ي����ل����وم����رت�   72 ب����ط����ول 
جنوب  ربط  �إىل  ويهدف  ج�شور.. 
و�شمال منطقة وزير�شتان خلدمة 
قرية   20 و  رئي�شية  م��دن  ث��الث 
تقع على �متد�د �لطريق وت�شهيل 

حركة �ل�شكان ونقل �لب�شائع.
للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  وق���ام 
حكومة  قدمتهما  منحتن  ب��اإد�رة 
�أبوظبي بالقطاع �ل�شحي وخدمات 
�لعناية �لطبية لتنفيذ م�شروعن 
ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ت��ه��م��ا �لإج���م���ال���ي���ة ما 

يقارب 107 مالين درهم.
يف  ز�ي��د  �ل�شيخ  م�شت�شفى  ويعتر 
لهور - و�ل��ذي مت متويله يف عام 
�ملتميزة  �مل�شاريع  �أحد   -  2006
�ل�شحي  ب���ال���ق���ط���اع  ل����الرت����ق����اء 
يف ب���اك�������ش���ت���ان م����ن خ�����الل رف����ده 
باملعد�ت �لطبية �لالزمة وي�شاهم 
�مل�شت�شفى يف توفري �لعالج �لالزم 

حتقيق  يف  وت�����ش��ه��م  �ل��ب��اك�����ش��ت��اين 
�أه����د�ف وروؤي����ة �حل��ك��وم��ة وتدعم 
وبر�جمها  وخ��ط��ط��ه��ا  تطلعاتها 
�إننا   : �ل�شويدي  وق��ال  �لتنموية. 
يف �شندوق �أبوظبي للتنمية نقدر 
�حلكومة  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي  �جل���ه���ود 
�خلطط  ت��وف��ري  يف  �لباك�شتانية 
تن�شيط  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
�ملجالت �لقت�شادية و�لجتماعية 
�ملختلفة و�لتي من �شاأنها �أن ت�شهم 
يف دفع عجلة �لنمو �لقت�شادي يف 
�لبالد . وقد �شاهمت �جلهود �لتي 
للتنمية  �أبوظبي  �شندوق  يبذلها 
بالتعاون  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خالل 
م����ع �حل���ك���وم���ة �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة يف 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف  م�����ش��اري��ع  تنفيذ 
على  عمل  مم��ا  متنوعة  ق��ط��اع��ات 
�لتنمية  حت��ق��ي��ق  ف���ر����س  ت��ع��زي��ز 

�مل�شتد�مة يف �لبالد.
مقدمة  م��ن��ح��ة  �ل�����ش��ن��دوق  و�أد�ر 
لتعزيز  �أب����وظ����ب����ي  ح���ك���وم���ة  م����ن 
و�ملو��شالت  �ل��ن��ق��ل  ق��ط��اع  ودع���م 
م����ن خالل  وذل������ك  ب��اك�����ش��ت��ان  يف 

ز�ي����د �ل���دول���ي���ة ب��ق��ي��م��ة ت���ق���ارب 7 
�لثانية  و�مل��ن��ح��ة  دره�����م  م���الي���ن 
من  �لتعليمية  �ل��ك��ل��ي��ات  مل�����ش��روع 
خالل �إن�شاء ثالث كليات تدريبية 
للمدنين يف �ملناطق �لنائية بقيمة 
بلغت 46 مليون درهم وهي كلية 
منطقة  يف  ت��ق��ع  �ل���ت���ي  و�ر�����ش����اك 
خير بختونخو� كلية و�ن�ا تقع يف 
كلية  و  وزير�شتان  جنوب  منطقة 
جنوب  منطقة  يف  تقع  �شبينكاي 

وزير�شتان.
تدريب  �إىل  �لكليات  ه��ذه  وتهدف 
�حلر��شة  �أع���م���ال  ع��ل��ى  �ل���ط���الب 
يف  ي�شاعد  مما  �لعامة  و�خلدمات 
ك���ادر متخ�ش�س  وت��وف��ري  ت��اأه��ي��ل 
يعمل على توفري �لأمن و�ل�شالمة 

يف �ملناطق �لباك�شتانية.
وقدم �شندوق �أبوظبي للتنمية يف 
بقيمة  تنمويا  1981 قر�شا  عام 
�إعادة  لتمويل  دره��م  مليون   66
بهدف  وذل���ك  تربيال  �شد  ت��اأه��ي��ل 
توفري �إمد�د�ت كافية من �لطاقة 
�لكهربائية للمجتمع �لباك�شتاين.

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي ي�زع م�صاعد�ت �إغاثية عاجلة لأهايل منطقة عطفة عماقني يف �صب�ة

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي ي���صل دعمه للدفاع �ملدين يف �ملكال

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي ي�زع 2000 �صلة غذ�ئية على �لأ�صر �لفقرية مبديرية �لرو�صة ب�صب�ة

•• �صبوة-وام:

وزعت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �م�س، مبنطقة 
عطفة عماقن، �لتابعة �إد�رًيا ملديرية �لرو�شة، جنوب 
حمافظة �شبوة؛ م�شاعد�ت غذ�ئية عاجلة على �لأ�شر 
�أب��ن��اء �ملنطقة  �مل���ح���دود، م��ن  �ل��دخ��ل  �ل��ف��ق��رية، وذ�ت 
جّر�ء  يعانونه  م��ا  عنهم  تخفف  �إغ��اث��ي��ة  كم�شاعد�ت 

�ل��ذي تقدمه دولة  �إط��ار �لدعم �ملتو��شل  �حل��رب؛ يف 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لالأ�شقاء يف �ليمن بتوجيهات 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة  �لقيادة 

ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل«.
وق���ال رئي�س ف��ري��ق �ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي عقب 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �لهالل  هيئة  �ن  �لتوزيع؛  عملية 
ح��ري�����ش��ة ك��ل �حل��ر���س ع��ل��ى �إي�����ش��ال �مل�����ش��اع��د�ت �إىل 

رفع  يف  للم�شاهمة  باأكملها  �ملحافظة  يف  م�شتحقيها 
معاناتهم وتلبية �أب�شط �إحتياجاتهم �لغذ�ئية.. موؤكد�ً 
�أن حملة �مل�شاعد�ت �لعاجلة تاأتي �شمن �شل�شلة حمالت 
�مل�شاعد�ت �لإن�شانية �لتي ت�شعى هيئة �لهالل �لأحمر 
مد�ً  �لرو�شة  مديرية  لأبناء  تقدميها  �إىل  �لإم��ار�ت��ي 
هذه  �ن  �إىل  �ملهريي  ون��ًوه  لهم.  و�مل����وؤ�زرة  �لعون  ليد 
�لإغ��اث��ة �لعاجلة ت��وؤك��د ح��ر���س و�إه��ت��م��ام ق��ي��ادة دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وذر�عها �لإن�شاين يف �ليمن 
مديرية  يف  عماقن  ب���و�دي  �لعطفة  منطقة  ب��اإغ��اث��ة 
�لأحمر  �ل���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  ت�����ش��ي��ري  �إىل  �ل��رو���ش��ة لف���ت���اً 
�أربع قو�فل �إغاثية لأبناء مديرية �لرو�شة  �لإمار�تي 
يف وقٍت مبكر من هذ� �ليوم. من جانبهم؛ عر �أهايل 
�لرو�شة  مب��دي��ري��ة  ع��م��اق��ن  عطفة  منطقة  و���ش��ك��ان 
�لتي �شهدت توزيع �مل�شاعد�ت عن فرحتهم و�إمتنانهم 

�لن�شانية  �للفتة  وهذه  �لكبري  �لإمار�تي  �لعون  لهذ� 
�حلانية و�لكرمية �لتي خففت من معاناة �لكثري من 
�لتي متر  �ل�شعبة  �لإقت�شادية  �لظروف  �لأ�شر و�شط 
بها �لبالد.. مقدمّن عظيم �شكرهم وتقديرهم لدولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وحكومتها �لر�شيدة و�شعبها 
�لهالل  �ل��ي��م��ن هيئة  �لإن�����ش��اين يف  �مل��ع��ط��اء وذر�ع���ه���ا 

�لأحمر �لإمار�تي وفريق عملها باملحافظة. 

•• �صبوة-وام: 

�ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي تقدمي  ت��و����ش��ل هيئة 

�لدخل  وذوي  �لفقرية  لالأ�شر  �لإغاثية  �مل�شاعد�ت 
�لدعم  �إط���ار  يف  �ليمنية  �شبوة  مبحافظة  �مل��ح��دود 
�لإن�����ش��اين و�لإغ���اث���ي �مل�شتمر م��ن دول���ة �لإم����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة مل�شاعدة �لأ�شقاء يف �ليمن وحت�شن 

ظروفهم �ملعي�شية و�لإقت�شادية.

وبهذ� �ل�شدد وزعت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي 
مديرية  �أه��ايل  على  غذ�ئية  �شلة  �ألفي  �لأول  �م�س 

�لرو�شة مبحافظة �شبوة.
�مل��ه��ريي رئ��ي�����س ف��ري��ق �لهالل  و�أك����د حم��م��د �شيف 
�ملنا�شبة  بهذه  �شبوة  مبحافظة  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر 
ح���ر����س �ل��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى م��و����ش��ل��ة ج���ه���وده���ا �خل���رية 
�ملو�طنن  ح���ي���اة  ل��ت��ح�����ش��ن  �حل��ث��ي��ث��ة  وم�����ش��اع��ي��ه��ا 
�ليمنين و�لتخفيف من وطاأة معاناتهم عر طريق 

�لو�شول �إىل �أكر عدد من �مل�شتفيدين منهم .

�لغذ�ئية  �مل�شاعد�ت  توزيع  عملية  �إن  �ملهريي  وقال 
لأهايل  �مل�شتمرة  �لإغ��اث��ة  لعمليات  �م��ت��د�د�  ت��اأت��ي 
تخفيف  يف  �لهيئة  م��ن  وم�شاهمة  �شبوة  حمافظة 
�ل��ع��بء �مل��ل��ق��ى ع��ل��ى ع��ات��ق �لأ����ش���ر �ل��ف��ق��رية يف ظل 
 . ت��ع��اين منها  �ل��ت��ي  �ل�شيئة  �لإق��ت�����ش��ادي��ة  �لأو���ش��اع 
�لإمار�تية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
�لنا�س  حل��اج��ات  تلبية  �شتتو��شل  �شبوة  ملحافظة 
من �ملو�د �لغذ�ئية عر ذر�عها �لإن�شانية و�لتنموية 

باليمن هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي .

مبديرية  �ملحلية  �ل�شلطة  قيادة  �أ�شادت  جانبها  من 
ب��ه هيئة  �ل���ذي ت�شطلع  �ل��ك��ب��ري  ب���ال���دور  �ل��رو���ش��ة 
ل��ت��ح�����ش��ن �خلدمات  �لإم����ار�ت����ي  �لأح���م���ر  �ل���ه���الل 
�إىل  �لإغاثية  �لقو�فل  تدفق  جانب  �إىل  �ل�شرورية 

�أهايل �شبوة.
م��وؤك��دة �أن دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة د�أبت 
ع��ل��ى ت��ق��دمي �مل�����ش��اع��د�ت �لإن�����ش��ان��ي��ة لأه����ايل �شبوة 
وجوه  ع��ل��ى  �لب�شمة  ل��ر���ش��م  �لأخ����رى  و�مل��ح��اف��ظ��ات 
�إن�شانيا  و�شعا  يعي�شون  �ل��ذي��ن  و�لن�شاء  �لأط��ف��ال 

ماأ�شاويا.
�مل�شتفيدون من  �ل��رو���ش��ة  م��دي��ري��ة  �أه���ايل  و�أع����رب 
�لغذ�ئية  �لإم����ار�ت����ي  �لأح���م���ر  �ل��ه��الل  م�����ش��اع��د�ت 
و�لإن�شانية عن �شكرهم وتقديرهم لدولة �لإمار�ت 
وذر�عها  و�شعبا  وح��ك��وم��ة  ق��ي��ادة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لإن�شانية » �لهالل �لأحمر �لإمار�تي« على ما قدمه 
للتخفيف  و�إن�شانية  �إغاثية  م�شاعد�ت  من  ويقدمه 
�لع�شيبة  �ل��ظ��روف  يف  وم�شاندتهم  معاناتهم  م��ن 

�لتي متر بها �لبالد ب�شبب �لنقالب �حلوثي.

•• املكال -وام:

�ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي دعمها  و����ش��ل��ت هيئة 
للدفاع �ملدين يف مديرية �ملكال مبحافظة ح�شرموت 
�لالزمة  و�لأدو�ت  �ملعد�ت  من خالل توفري جميع 
�لدعم  وذل��ك �شمن  �أكمل وجه  ب��دوره على  للقيام 
�حلياة  لتطبيع  �مل�شتمرة  �لإم��ار�ت  �ل�شخي وجهود 
�لقطاعات  وجميع  �مل��ح��ررة  �ليمنية  �ملحافظات  يف 

فيها.
�لأحمر  �ل��ه��الل  �ل��ن��ي��ادي قائد فريق  �أح��م��د  وق��ال 
�لإمار�تي بح�شرموت خالل عملية �لت�شليم - �لتي 

مدير  ع��ب��د�ل��رح��ي��م  ج���اج  �شعيد  �لعقيد  ح�شرها 
�لدفاع �ملدين ب�شاحل ح�شرموت وخالد �شامل دحدح 
نائب �ملدير ل�شوؤون �جلاهزية - �ن هذ� �لدعم �لذي 
تقدمه دولة �لم��ار�ت ياأتي يف �شياق �حلر�س على 
�لوقوف بجانب �لأ�شقاء من خالل �قامة م�شاريع 
�لبنى �لتحتية وتفعيل �ملر�كز �خلدمية و�ملوؤ�ش�شات 

�حلكومية.
م���ن ج��ان��ب��ه �أع�����رب م��دي��ر �ل���دف���اع �مل����دين ب�شاحل 
ح�شرموت عن �شكره لدولة �لإمار�ت على �جلهود 
�ل��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ل��دع��م ك��اف��ة �ل��ق��ط��اع��ات �خلدمية 
و�لإن�شانية يف حمافظة ح�شرموت مبا فيها قطاع 

�لدفاع �ملدين .
تقدمه  �لذي  �للوج�شتي  �لدعم  �أهمية  �أكد  موؤكد� 
�لإمار�ت لل�شلطات �ملحلية يف ح�شرموت يف خمتلف 
�ملجالت �ل�شرورية �لتي مت�س حياة و�أمن �لنا�س .

�لتي  �لنوعية  �ملبادر�ت  �إن هذ� �لدعم يج�شد  وقال 
�ملعاناة  �لإم��ار�ت لتخفيف وط��اأة  ت�شطلع بها دولة 

�لإن�شانية على �ملتاأثرين من �لأحد�ث يف �ليمن.
للدعم  وت��ق��دي��ره  ���ش��ك��ره  “عبد�لرحيم”  وج����دد 
وجهودها  �لإم����ار�ت  دول���ة  م��ن  و�ل��ك��رمي  �ملتو��شل 
و�ل�شتقر�ر  �لأم�����ن  دع���ائ���م  �إر����ش���اء  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 

وم�شاندة �ل�شعب �ليمني يف خمتلف �ملجالت.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لر�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619
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�صحة دبي تدع� �حلجاج لأخذ �لتطعيمات �لالزمة قبل ��صب�عني من �ل�صفر
•• دبي-وام:

�أكدت هيئة �ل�شحة بدبي �أهمية ح�شول �لر�غبن باحلج على �لتطعيمات 
�لالزمة مبدة ل تقل عن 10 �إىل 14 يوما قبل موعد �ل�شفر ليتمكن 
�لكافية  �حل�شانة  على  للح�شول  �مل�شادة  �لأج�شام  تكوين  من  �جل�شم 
�شد �لأمر��س �مل�شتهدفة. و �أو�شحت �لهيئة �أن مطعوم �حلمى �ل�شوكية 
يعد من �ملطاعيم �ل�شرورية �لتي ت�شرتطها �ل�شلطات �ل�شعودية خالل 
مطعوم  ب��اأخ��ذ  �حل���ر�م  �هلل  بيت  حل��ج��اج  �لن�شح  موجهة  �حل��ج  مو�شم 
�لتطعيمات  بع�س  �إىل  �إ�شافة  �حتياطي  ك��اإج��ر�ء  �ملو�شمية  �لأنفلونز� 
�لأخرى للوقاية من �لتهاب �لكبد �لبائي ب و �أ .. و ن�شحت باأخذ لقاح 

�ملكور�ت �لرئوية ملن جتاوزو� �شن �ل� 60 �شنة.
�ل�شكري  �ملزمنة كمر�شى  �أ�شحاب �لأمر��س  ودعت هيئة �ل�شحة بدبي 
و�حل�شا�شية و�لربو و�أمر��س �لقلب وغريها �إىل �أهمية ��شت�شارة �لطبيب 
�حلج  رحلة  �لأدوي��ة خالل  �لكافية من  �لكمية  و��شطحاب  �ل�شفر  قبل 

و�لتعرف على طبيب �حلملة ليكون على علم بحالة �ملري�س �ل�شحية.
�لتي �شارك بها كل من  �لذكية  �لعيادة  �أي�شا - خالل  �لهيئة  و ن�شحت 
�خلدمات  مب��رك��ز  �ملجتمع  ط��ب  �أخ�شائية  �لنحا�س  �شو�شن  �ل��دك��ت��ورة 
ند �حلمر  �لأ�شرة مبركز  �أخ�شائية طب  �ملال  و�لدكتورة ندى  �لوقائية 
�ل�����ش��ح��ي و���ش��ي��م��اء ق��ائ��د �أخ�����ش��ائ��ي��ة �ل��ت��غ��ذي��ة ب��ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ح��ة ب��دب��ي - 
�مل�شافرين بالتاأكد من �حل�شول على تاأمن �شحي قبل �ل�شفر لتغطية 

ح���الت �ل��ط��و�رئ �ل�شحية يف �خل���ارج و�أه��م��ي��ة ت��ن��اول �لأط��ع��م��ة �لآمنة 
و�ملطهية ب�شكل جيد و�مل�شروبات �لآمنة و�لنظيفة وعدم �لتعر�س �ملبا�شر 
�ملنا�شك مع  تاأدية  �أثناء  �لزحام  �ل�شم�س لفرت�ت طويلة وجتنب  لأ�شعة 
يف  �مل�شاركون  وح��ث  �ل�شم�س.  م��ن  �لو�قية  �لكرميات  ��شتخد�م  �أهمية 
�لعيادة �لذكية �حلجاج على �إ�شطحاب حقيبة �لإ�شعافات �لأولية وبع�س 
�للو�زم �ل�شحية �ل�شرورية مثل و�قي �ل�شم�س وم�شكنات �لأمل �ملخف�شة 

للحر�رة و�أدوية �حل�شا�شية �أدوية م�شادة �حلمو�شة.
للقدمن  �لب�شيطة  �لتمارين  بع�س  ممار�شة  �أهمية  �مل�شاركون  �أك��د  و 
و�ل�شاقن خالل رحالت �ل�شفر �لطويلة لتجنب جتلط �لدم يف �لأوردة 
و�لبتعاد  و�ل�شو�ئل  �مل��اء  من  كافية  كميات  �شرب  �شرورة  مع  �لدموية 

�أثناء �لرحلة. و��شتعر�شو� �خلدمات �ملتعددة �لتي تقدمها  عن �ملنبهات 
�حلمر  ند  ومركز  �لر�شاء  �شحي  مركز  من  كل  يف  �مل�شافرين  عياد�ت 
�ل�شحي و�لتي مت تزويدهما بجميع �لإمكانيات �لالزمة لتلبية �حتياجات 
�إل�ى �أي مك�ان  �أو عبورهم  �أو �لقادمن �إىل دبي  �مل�شاف�رين من �ملقي�من 
�آخ�ر يف �لعامل ح�يث توف�ر هذه �لع�ياد�ت ملر�جعيها من �مل�شافرين �مل�شورة 
وج�ه�ة  عل�ى  �عتماد�  �لوقائي�ة  �لتد�ب�ري  و�تخ�اذ  �ل��الزم  و�للقاح  �لطبية 
�لتي  �مل�شتمرة  �لتوعية  حمالت  �إىل  �مل�شاركون  و�أ�شار  �ملختلفة.  �ل�ش�فر 
�مل�شافرين  �لعام بهدف رفع �لوعي �ل�شحي لدى  تنظمها �لهيئة طو�ل 
و�حلفاظ على �شحة و�شالمة �لأفر�د خا�شة يف �أوقات �ل�شفر �ملرتبطة 

بالإجاز�ت �ل�شيفية و�لأعياد �ملختلفة ومو�شم �حلج .

حمد�ن بن حممد بن ر��صد ي�ؤدي و�جب �لعز�ء يف �صهد�ء �ل�طن �لأبر�ر
•• دبي -وام: 

ق����دم ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
�آل مكتوم ويل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
عهد دبي و�جب �لعز�ء يف �شهد�ء 
�رتقو�  �ل���ذي���ن  �لأب�������ر�ر  �ل���وط���ن 
�لو�جب  �أد�ئ��ه��م  �أث��ن��اء  عند ربهم 
�لإن�شاين  و�ل���ق���وم���ي  �ل���وط���ن���ي 
دف��اع��ا ع��ن �حل���ق و�ل�����ش��رع��ي��ة يف 

�ليمن �ل�شقيق.
بزيارة  �م�������س  ���ش��م��وه  ق����ام  ف��ق��د 
�لبطل  �ل�����ش��ه��ي��د  ع�����ز�ء  جم��ل�����س 
على  �شامل  خليفة  �أحمد  �لنقيب 
�لطوية  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل��ب��ل��و���ش��ي 
مبدينة �لعن وقدم �شادق عز�ئه 
ومو��شاته �إىل و�لد و�إخو�ن وذوي 
�ل�شهيد .. معربا لهم عن �عتز�زه 
بكل �أبناء �لوطن �لذين ي�شحون 
م�����ن �أج�������ل �إع���������الء ر�ي�������ة �حل���ق 
و�لدفاع عن �حلق ودحر �لباطل 

حمد�ن  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ز�ر  ك��م��ا 
�آل مكتوم  ب��ن ر����ش��د  ب��ن حم��م��د 
�لبطل  �ل�����ش��ه��ي��د  ع�����ز�ء  جم��ل�����س 
�ل����وك����ي����ل ����ش���م���ري حم���م���د م�����ر�د 
يف  �لرقايب  منطقة  يف  �لبلو�شي 

�إمارة عجمان.
و ق������دم ����ش���م���وه �����ش����ادق ع���ز�ئ���ه 
وذوي  �إخ�������و�ن  �إىل  وم���و�����ش���ات���ه 
ورفاقه  ق�����ش��ى  �ل�����ذي  �ل�����ش��ه��ي��د 
مروحتهم  هبوط  ج��ر�ء  �لثالثة 
�ليمن  يف  ��شطر�ريا  �لع�شكرية 
�لوطني يف  ي��وؤدون و�جبهم  وه��م 
�لبا�شلة  �مل�شلحة  قو�تنا  �شفوف 
قو�ت  �شمن  �ل��ي��م��ن  يف  �ل��ع��ام��ل��ة 
�ل����ذي تقوده  �ل��ع��رب��ي  �ل��ت��ح��ال��ف 
�ل�شعودية  �ل���ع���رب���ي���ة  �مل���م���ل���ك���ة 
وتعزيز  �حل��ق  لح��ق��اق  �ل�شقيقة 
�ل�شرعية وحماية م�شالح دولتنا 
مبادئ  وت��ر���ش��ي��خ  �مل��ن��ط��ق��ة  ودول 
و�أ�ش�س �ل�شالم و�ل�شتقر�ر فيها.

يف �ليمن ويف �أي بقعة.
دبي  ع���ه���د  ���ش��م��و ويل  ق�����ام  ك���م���ا 
�ل�شهيد  ع�����ز�ء  جم��ل�����س  ب����زي����ارة 
�شعيد  حم��م��د  �ل���وك���ي���ل  �ل��ب��ط��ل 

ولدهم �لذي �شحى بروحه فد�ء 
�حلق  ودفاعا عن  �لغايل  للوطن 

و�ل�شرعية يف �ليمن.
عز�ء  جمل�س  كذلك  �شموه  ز�ر  و 

لإخو�ن  معربا  ومو��شاته  عز�ئه 
�ل�����ش��ه��ي��د وذوي���ه���م ع���ن �ع���ت���ز�زه 
�لذين  �ل��ع��زي��ز  �ل���وط���ن  ب�����ش��ب��اب 
لبو� ويلبون ند�ء �لو�جب و�حلق 

�حل�����ش��اين يف م��ن��ط��ق��ة ���ش��دن��ا يف 
�أع���رب �شموه  �إذ  �ل��ف��ج��رية  �إم����ارة 
لو�لد و�إخو�ن وذوي �ل�شهيد عن 
�شادق عز�ئه ومو��شاته يف فقد�ن 

�ل��ب��ط��ل جا�شم  �ل�����ش��اب  �ل�����ش��ه��ي��د 
منطقة  يف  �ل����زع����اب����ي  ����ش���ال���ح 
ر�أ�������س  �جل������زي������رة �حل������م������ر�ء يف 
�شادق  �شموه  ق��دم  حيث  �خليمة 

�ل���ت���ي حتر�س  ق��ي��ادت��ه��م  ون������د�ء 
كر�متهم  و����ش���ون  ع��زت��ه��م  ع��ل��ى 
دولتنا  �أرج��������اء  يف  و���ش��الم��ت��ه��م 

�لغالية.

حامد بن ز�يد يعزي �أ�صرة 
�ل�صهيد �صمري �لبل��صي 

•• عجمان-وام: 

قدم �شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي 
�ل��وط��ن و�ل��و�ج��ب �شمري حممد م���ر�د �بو  �ل��ع��ز�ء ل���ش��رة �شهيد  و�ج���ب 
�مل�شاركة  �لقو�ت  �شمن  �لوطني  و�جبه  تاأديته  �أثناء  ��شت�شهد  �ل��ذي  بكر 
�إع��ادة �لأم��ل يف �ليمن مع قو�ت �لتحالف �لعربي �لذي تقوده  يف عملية 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية.
و�أع��رب �شموه خالل زيارته �شباح �م�س جمل�س عز�ء �ل�شهيد �لبطل يف 
منطقة �لرقايب 1 باإمارة عجمان عن �شادق عز�ئه ومو��شاته �إىل ��شرة 
و�أن  رحمته  بو��شع  يتغمده  �ن  �لقدير  �لعلي  �هلل  �شائاًل  �ل�شهيد  وذوي 
�ل�شر  وذوي��ه  �أهله  ويلهم  جناته  ف�شيح  وي�شكنه  �ل�شهد�ء  منازل  ينزله 

و�ل�شلو�ن.

حامد بن ز�يد يقدم و�جب 
�لعز�ء يف �صهد�ء �ل�طن 

•• اأبوظبي-وام: 

قدم �شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي 
�م�س جمال�س  �شموه  ز�ر  فقد  �لأب���ر�ر.  �لوطن  �شهد�ء  �ل��ع��ز�ء يف  و�ج��ب 
�شدنا  منطقة  يف  �حل�شاين  ر����ش��د  �شعيد  حممد  �ل�شهيد  م��ن  ك��ل  ع���ز�ء 
باإمارة �لفجرية و�ل�شهيد جا�شم �شالح ر��شد �لزعابي يف منطقة �جلزيرة 
�حلمر�ء باإمارة ر�أ�س �خليمة و�ل�شهيد �شمري حممد مر�د �أبوبكر �لبلو�شي 
يف منطقة �لرقايب باإمارة عجمان �لذين ��شت�شهدو� �شمن قو�ت �لتحالف 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  تقودها  �لتي  �لأم��ل  �إع���ادة  عملية  يف  �لعربي 
نهيان عن  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حامد  �شمو  �أع��رب  و   . �ليمن  �ل�شقيقة يف 
�لعلي  �هلل  �شائال  �ل�شهد�ء  وذوي  لأ�شر  مو��شاته  و�شادق  تعازيه  خال�س 
و�أن يلهم  و�أن ي�شكنهم ف�شيح جناته  بو��شع رحمته  �أن يتغمدهم  �لقدير 

ذويهم �ل�شر و�ل�شلو�ن.

حامد بن ز�يد يعزي �أ�صرة �ل�صهيد جا�صم �لزعابي
•• راأ�س اخليمة -وام: 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حامد  �شمو  قدم 
�أب��وظ��ب��ي و�ج���ب �ل��ع��ز�ء لأ�شرة  دي����و�ن ويل ع��ه��د 
�لزعابي  �شالح  جا�شم  و�ل��و�ج��ب  �ل��وط��ن  �شهيد 
�أثناء تاأديته و�جبه �لوطني �شمن  �لذي ��شت�شهد 
�ليمن  �لأم��ل يف  �إع��ادة  �مل�شاركة يف عملية  �لقو�ت 
�ململكة  تقودها  �لتي  �لعربي  �لتحالف  ق��و�ت  مع 
زيارته  خ��الل  �شموه  و�أع���رب  �ل�شعودية.  �لعربية 
�جلزيرة  منطقة  يف  �ل�شهيد  ع���ز�ء  ملجل�س  �م�����س 
�حل��م��ر�ء ب��اإم��ارة ر�أ����س �خليمة ع��ن ���ش��ادق عز�ئه 
�هلل  ���ش��ائ��اًل  �ل�شهيد  وذوي  �أ���ش��رة  �إىل  وم��و����ش��ات��ه 
�لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��شع رحمته و�أن ينزله 
منازل �ل�شهد�ء وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم �أهله 

وذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن.

وف�د ر�صمية و�صعبية تعزي �أ�صرة �ل�صهيد �صمري حممد �لبل��صي يف عجمان 
•• عجمان-وام: 

و��شلت وفود �شعبية و ر�شمية من خمتلف 
�إمار�ت �لدولة تقدمي �لعز�ء لأ�شرة �ل�شهيد 
�لبلو�شي  �أب���وب���ك���ر  م������ر�د  حم���م���د  ���ش��م��ري 
وذلك  �ل��ت��و�يل  على  �لثاين  لليوم  بعجمان 
يف   1 �ل��رق��اي��ب  منطقة  يف  �ل��ع��ز�ء  بخيمة 

�إمارة عجمان .
مدير  �لنعيمي  عبد�لرحمن  �شعادة  وق��دم 
عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  ع��ام 
�إىل  �لعز�ء  له و�جب  �ملر�فق  �لبلدية  ووفد 
�أ�شرة �شهيد �لوطن و�لو�جب �شمري حممد 
��شت�شهد  �ل����ذي  �ل��ب��ل��و���ش��ي  ب��ك��ر  �أب����و  م����ر�د 
�لقو�ت  �شمن  �لوطني  و�جبه  تاأديته  �أثناء 
�مل�شاركة يف عملية » �إعادة �لأمل » يف �ليمن 

م��ع ق���و�ت �ل��ت��ح��ال��ف �ل��ع��رب��ي �ل���ذي تقوده 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية.

وع��ر �ل��وف��د خ��الل زي��ارت��ه �ل��ي��وم جمل�س 
تعازيه  خال�س  ع��ن  �لبطل  �ل�شهيد  ع���ز�ء 
�شائال  و�أ�شرته  لو�لدته  مو��شاته  و���ش��ادق 
�لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��شع رحمته و�أن 
ينزله منازل �ل�شديقن و�ل�شهد�ء و�لأبر�ر 
�لتعليمية  ع��ج��م��ان  منطقة  وف���د  وق����دم   .
برئا�شة علي ح�شن مدير �ملنطقة �لعز�ء يف 
�لعز�ء  خليمة  زيارته  خالل  �لوطن  �شهيد 
�شادق  ع��ن  �ل�����ش��ه��ي��د  وذوي  لأه����ل  و�أع�����رب 
�ل��ب��ارئ عز  �إىل  ع��ز�ئ��ه وم��و����ش��ات��ه مبتهال 
و�أن  رحمته  بو��شع  �لفقيد  يتغمد  �أن  وجل 

ي�شكنه ف�شيح جناته.
يف حن قدم وفد من مدينة خليفة �لطبية - 

عجمان برئا�شة �ل�شيد �شالح حمد �جلنيبي 
�لعز�ء  �ملدينة  �لت�شال �حلكومي يف  مدير 
يف �ل�شهيد و�أعرب لأهل وذوي �ل�شهيد عن 
�شادق عز�ئه ومو��شاته مبتهال �إىل �لبارئ 
رحمته  بو��شع  �لفقيد  يتغمد  �أن  وج��ل  عز 

و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته.
�ل��ع��ز�ء ع��دد م��ن م���در�ء �لدو�ئر  كما ق��دم 
و�ملوؤ�ش�شات �ملحلية و�خلا�شة و�أبناء �لقبائل 
وج���م���وع غ���ف���رية م���ن �مل���و�ط���ن���ن . و �أك���د 
�ملعزون �أن ما �شهدته خيمة �لعز�ء من حالة 
�لفقيد  �أ�شرة  ح��ول  ور�شمي  �شعبي  �لتفاف 
كان  �ل��دول��ة  مناطق  خمتلف  م��ن  �ل�شهيد 
له �لأثر �لكبري يف تخفيف م�شابهم ومثل 
ت�شامنا  �مل�شاعر  �شادقة  �شعبية  حالة  ذلك 

معهما .

�صرطة �أب�ظبي: جناح »�لإنعا�ص �لقلبي �لرئ�ي« بن�صبة 88.23 % �لعام �ملا�صي
•• ابوظبي-وام:

ك�شفت مديرية �لطو�رئ و�ل�شالمة 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  ،يف  �لعامة 
�أب��وظ��ب��ي ع��ن �رت��ف��اع م��وؤ���ش��ر جناح 
�لرئوي،  �لقلبي  �لإنعا�س  عمليات 
ق���ب���ل طو�قم  م����ن  �أج����ري����ت  �ل���ت���ي 
 %  88.23 ب��ن�����ش��ب��ة   �لإ����ش���ع���اف 
خ���الل �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي ، م��ق��ارن��ة مع 
يعد من �شمن  �جناز  ، يف   2015
�أف�شل �ملعدلت �لعاملية بهذ� �ملجال 
�إبر�هيم  حم��م��د  �لعقيد  و�أرج����ع   .
�رتفاع   ، �ملديرية  مدير   ، �لعامري 
�ل�شتجابة  ل�شرعة  ،نتيجة  �ملوؤ�شر 

خالل  بالق�شطرة   �ل�شريان  لفتح 
ف����رتة زم��ن��ي��ة ����ش��ت��غ��رق��ت �أق����ل من 
�ملتو�شط �لعاملي  وهو   ، دقيقة   90
�حلالت  ه��ذه  مثل  نقل  يف  �ملعتمد 
،بحيث �أ�شهم يف جناح هذه �حلالت 
�لق�شطرة  ع��م��ل��ي��ة  �إج���������ر�ء  ب���ع���د 
قبل  ما  وفيات  وتقلي�س  للمر�شى، 

�مل�شت�شفيات.
للعمل  �ليومية  �ملتابعة  �إىل  م�شري�ً 
�مليد�ين من خالل �لتدقيق ،وتقييم 
هذه  مثل  يف  �لتدخل  ك��ف��اءة  م��دى 
�حل���الت �خل��ط��رية و�ل��وق��وف على 

فر�س �لتح�شن �مل�شتمرة.  
�لإ����ش���ع���اف  ط����اق����م   �أن  و�أو�������ش������ح، 

على  ح��ف��اظ��اً  �مل�����ش��ت��م��رة   �لتح�شن 
�شالمة �جلميع.

�مل��دي��ري��ة على  ح��ر���س  �إىل  ول��ف��ت 
�ل����ش���ت���ج���اب���ة �شمن  زم�����ن  ت��ق��ل��ي��ل 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي يف 
حت��ق��ي��ق �أع����ل����ى م����وؤ�����ش����ر�ت �لأم�����ن 
جاهزية  ورف��ع   ، �لعامة  و�ل�شالمة 
طو�قم �لإ�شعاف ملو�جهة �حلو�دث.

�ل�شالمة  ثقافة  ن�شر  �إىل  م�����ش��ري�أ 
،و�لإ����ش���ع���اف���ات �لأول���ي���ة ب��ن �أف����ر�د 
�مل��ج��ت��م��ع ل���ي���ك���ون���و� ق����ادري����ن على 
�لطارئة  �حل�������الت  م����ع  �ل���ت���ع���ام���ل 
�ل�شدرية  �ل���ذب���ح���ة  وخ�������ش���و����ش���ا 
ب����ات����ب����اع �ل�����ط�����رق �ل�������ش���ح���ي���ح���ة يف 

،وم��������ه��������ار�ت ط�����و�ق�����م �لإ�����ش����ع����اف 
وت��ع��ام��ل��ه��ا ب��اح��رت�ف��ي��ة م��ع حالت 
باتباع  �ل���رئ���وي،  �ل��ق��ل��ب��ي  �ل��ت��وق��ف 
�ملعايري  وفق  �ل�شحيحة  �خلطو�ت 
�إج��ر�ء عملية �لإنعا�س ،  �لطبية يف 
�مل�شاب  بقاء  فر�س  من  تزيد  �لتي 
�لرعاية  ، وتوفري  على قيد �حلياة 
نقله  ث��م  ،وم���ن  �ل��الزم��ة  �ل�شحية 
��شتخدم  �إىل  �مل�شت�شفى م�شري�  �إىل 
�أحدث �لأدو�ت و�لتقنيات يف �لعمل 
تقدمي  يف  �لطبي  �لطاقم  مل�شاعدة 
�لإ�شعافات �لأولية وتوفري �لرعاية 
�ل�شحية �لالزمة للم�شاب ، موؤكد�ً 
حر�س �ملديرية  على مو�كبة فر�س 

تقدمي �لإ���ش��ع��اف��ات �ل��الزم��ة حلن 
و�شول فريق �لإ�شعاف �لذي يتوىل 
و�لطبية  �ل�شحية  �لرعاية  تقدمي 
�مل�شاعفات  جت��ن��ب  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي 
�مل�شاب  ح����ال����ة  ع���ل���ى  ،و�حل�����ف�����اظ 
و����ش��ت��ق��ر�ره��ا وم���ن ث���م ن��ق��ل��ه��ا �إىل 

�مل�شت�شفى.
�لظاهري  ع��م��ر  �مل���ق���دم  وت���ط���رق   
تطبيق  �إىل   �لإ�شعاف  �إد�رة  مدير 
نظام �لإنذ�ر �ملبكر حلالت �جللطة 
من  تعتر  �ل��ت��ي  �خل��ط��رة  �لقلبية 
�لقلبي  �ل��ت��وق��ف  م�شببات  �إح����دى  
من  �لإ�شعاف  متكن  حيث  �ل��رئ��وي 
�مل�شت�شفيات  �إىل  ح��ال��ة   65 ن��ق��ل 

للمري�س  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
عن  �ل�شحية  باملعلومات  وت��زوي��ده 
�حل���ال���ة ،م����ا ي��ت��ي��ح ل��ل��ك��ادر �لطبي 
�ملعالج �لطالع عليها قبل و�شولها 
حتى يكون على جاهزية عالية  يف 
و�شولها،  ف��ور  �حلالة  مع  �لتعامل 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق �أرق���ام  م���وؤك���د�ً 
�ملعايري  ت���ط���ور  ظ����ل  يف  ق��ي��ا���ش��ي��ة 
�لطبية �لعاملية �ملعتمدة يف �لإنعا�س 
تتطلب  و�ل���ت���ي  �ل��ق��ل��ب��ي،  �ل���رئ���وي 
ل�شمان  و�لح�����رت�ف�����ي�����ة،  �ل����دق����ة 
�أف�شل �لنتائج حفاظاً على �شالمة 
�مل�����ش��اب. و�أ����ش���ار �ل��دك��ت��ور حممد 
طو�رئ،  ط��ب  �خت�شا�شي   ، �ملعالج 

�مل�شاب   �إىل  و����ش���ول���ه  ف����ور  ي���ق���وم 
�لرئوي  �لقلبي  �لإن��ع��ا���س   ب��اإج��ر�ء 
ع���ن طريق  وت�����ش��خ��ي�����س �حل���ال���ة   ،
�ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل��ك��ه��رب��ائ��ي ل��ل��ق��ل��ب ، 
�لالزمة  �لطبية  �لرعاية  وتقدمي 
حل��ن ����ش��ت��ق��ر�ر �حل��ال��ة ،وم����ن ثم 
ل�شتكمال  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  �إىل  ن��ق��ل��ه��ا 
م�شاب  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً   ، �ل���ع���الج 
يخ�شع  �أن  يجب  �لقلبية  �جللطة 
ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ق�����ش��ط��رة خ����الل 120 
دق��ي��ق��ة م���ن وق����ت �لإ����ش���اب���ة، وهي 
يف  عاملياً  �ملعتمدة  �لزمنية  �ل��ف��رتة 

هذ� �ملجال.
وقال �إن �لإج��ر�ء�ت تت�شمن �إ�شعار 

و�ل�شالمة  �ل���ط���و�رئ   م��دي��ري��ة  يف 
�لعامة �إىل �أن عملية �إنعا�س �لقلب 
و�لأك�شجن  �ل���دم  ت��زي��د  و�ل��رئ��ت��ن 
بحيث   ، و�ل�������دم�������اغ  �ل����ق����ل����ب  يف  
على  �مل�شاب  بقاء  فر�شة  ي�شاعف 
بعدم  �لأف���ر�د  نا�شحاً  �حل��ي��اة،  قيد 
حتريك �مل�شاب يف �جللطة �لقلبية 
�لطو�رئ  ب��رق��م  ف�����ور�ً  و�لت�������ش���ال 
بال�شرعة  �لإ���ش��ع��اف  لطلب   999
ب�شيارة  �ملري�س  نقل  ،وعدم  �ملمكنة 
خ��ا���ش��ة، و�لن��ت��ظ��ار حل��ن و�شول 
طاقمه  �شيتعامل  �ل���ذي  �لإ���ش��ع��اف 
�لطبي مع �حلالة بتقدمي �لرعاية 

�لالزمة. 
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ر�أ�ص �خليمة يعزي �أ�صرة 

�ل�صهيد �لبل��صي
•• العني-وام:

ر�أ�س  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��دم 
�خليمة �شباح �م�س و�جب �لعز�ء �إىل �أ�شرة �ل�شهيد �أحمد خليفة �لبلو�شي �أحد �أبناء �لقو�ت 
�مل�شلحة �لبو��شل �لذي ��شت�شهد خالل عملية »�إعادة �لأمل« �شمن قو�ت �لتحالف �لعربي 

�لذي تقوده �ململكة �لعربية �ل�شعودية للوقوف مع �ل�شرعية يف �ليمن.
�لعز�ء يف منطقة �لطوية مبدينة �لعن عن خال�س  و�أع��رب �شموه خالل زيارته جمل�س 
تعازيه و�شادق مو��شاته لأ�شرة وذوي �ل�شهيد ..�شائاًل �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��شع 

رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن.

•• الفجرية -وام:

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
ر�أ�س �خليمة و�جب �لعز�ء �إىل �أ�شرة �شهيد �لوطن و�لو�جب حممد �شعيد 
�لتحالف  ق��و�ت  �لأم��ل �شمن  �إع��ادة  ��شت�شهد خالل عملية  �ل��ذي  �حل�شاين 
يف  �ل�شرعية  مع  للوقوف  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  تقوده  �ل��ذي  �لعربي 
زي��ارت��ه جمل�س  خ��الل  ر�أ���س �خليمة  �ل�شمو حاكم  و�أع���رب �شاحب  �ليمن. 
و�شادق  ت��ع��ازي��ه  خال�س  ع��ن  �ل��ف��ج��رية  �إم����ارة  يف  �شدنا  منطقة  يف  �ل��ع��ز�ء 
�أن يتغمده بو��شع رحمته  مو��شاته لأ�شرة �ل�شهيد د�عيا �هلل �لعلي �لقدير 
جناته  ف�شيح  ي�شكنه  و�أن  و�لأب��ر�ر  و�ل�شهد�ء  �ل�شديقن  منازل  ينزله  و�أن 

ويلهم ذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن.
 كما ر�فق �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة يف تقدمي و�جب �لعز�ء �ل�شيخ 

�شقر بن حممد بن �شقر �لقا�شمي.

حاكم ر�أ�ص �خليمة يقدم و�جب �لعز�ء لأ�صرة �ل�صهيد حممد �حل�صاين

ذياب بن حممد بن ز�يد يقدم و�جب �لعز�ء لأ�صرة �ل�صهيد �لبل��صي
نهيان بن مبارك يقدم و�جب �لعز�ء لأ�صرة �ل�صهيد �لبل��صي

وفد من �صرطة �لفجرية يعزون �أ�صرة �ل�صهيد �حل�صاين 

 دفاع مدين عجمان يعزي �أ�صرة �ل�صهيد �صمري �لبل��صي

فرع �لهالل �لأحمر بعجمان يقدم و�جب �لعز�ء لأ�صرة �ل�صهيد �صمري �أب�بكر �لبل��صي

ذياب بن حممد بن ز�يد يعزي ��صرة �ل�صهيد �صمري حممد �لبل��صي

•• العني-وام:

قدم �شمو �ل�شيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �ل نهيان �شباح 
�م�س و�جب �لعز�ء �إىل �أ�شرة �ل�شهيد �أحمد خليفة �لبلو�شي 
�أحد �أبناء �لقو�ت �مل�شلحة �لبو��شل �لذي ��شت�شهد خالل 
�إع��ادة �لأم��ل �شمن قو�ت �لتحالف �لعربي �لذي  عملية 

�ل�شرعية  مع  للوقوف  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  تقوده 
يف �ليمن. و�أعرب �شموه خالل زيارته جمل�س �لعز�ء يف 
منطقة �لطوية مبدينة �لعن عن خال�س تعازيه و�شادق 
مو��شاته لأ�شرة وذوي �ل�شهيد ..�شائاًل �هلل �لعلي �لقدير 
�أن يتغمده بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم 

�أهله وذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن.

•• العني -وام: 

قدم معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �ل نهيان وزير �لثقافة 
وتنمية �ملعرفة �م�س و�جب �لعز�ء �إىل �أ�شرة �ل�شهيد �أحمد 
خليفة �لبلو�شي �أحد �أبناء �لقو�ت �مل�شلحة �لبو��شل �لذي 
�إعادة �لأمل �شمن قو�ت �لتحالف  ��شت�شهد خالل عملية 

�لعربي �لذي تقوده �ململكة �لعربية �ل�شعودية للوقوف مع 
�ل�شرعية يف �ليمن. و�أعرب معاليه خالل زيارته جمل�س 
�لعز�ء يف منطقة �لطوية مبدينة �لعن عن خال�س تعازيه 
و�شادق مو��شاته لأ�شرة وذوي �ل�شهيد ..�شائاًل �هلل �لعلي 
�لقدير �أن يتغمده بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته و�أن 

يلهم �أهله وذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن.

•• الفجرية-وام: 

�لكعبي قائد  �أحمد بن غامن  �للو�ء حممد  قدم �شعادة 
لأ�شرة  �ل��ع��ز�ء  و�ج���ب  بالفجرية  �لأم��ن��ي��ة  �ملنطقة  ع��ام 
��شت�شهد  �ل��ذي  �حل�شاين  �شعيد  حممد  �لوطن  �شهيد 
خالل عملية �إعادة �لأمل �شمن قو�ت �لتحالف �لعربي 
مع  ل��ل��وق��وف  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ت��ق��وده  �ل���ذي 
حزنه  ب��ال��غ  ع��ن  �لكعبي  �أع���رب  و  �ل��ي��م��ن.  يف  �ل�شرعية 
�أد�ء  �أث��ن��اء  �ل��ذي ق��دم روح��ه  �ل�شهيد  ومو��شاته لأ���ش��رة 

يتغمد  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  د�ع��ي��ا   .. �لوطني  و�ج��ب��ه 
�ل�شهيد بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم 
�ملنطقة  قائد عام  ر�ف��ق  و�ل�شلو�ن.  �ل�شر  وذوي��ه  �أهله 
عبيد  علي  �لعميد  �شعادة  م��ن  ك��ل  بالفجرية  �لأم��ن��ي��ة 
بالفجرية و�شعادة  �لدفاع �ملدين  �إد�رة  �لطنيجي مدير 
�لعمليات  عام  مدير  نائب  �حللو  حممد  �شعيد  �لعميد 
�ل�شرطية و�لعميد �لدكتور �أحمد علي �ل�شغريي نائب 
مدير عام �لإقامة و�شوؤون �لأجانب بالفجرية وعدد من 

مدر�ء �لإد�ر�ت و�شباط �ملنطقة �لأمنية.

•• عجمان-وام: 

�مل���دين بعجمان  ل��ل��دف��اع  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  ق���دم وف���د م��ن 
برئا�شة مدير عام �لإد�رة �لعميد عبد�لعزيز علي عبد�هلل 
�ل�شام�شي و�جب �لعز�ء �إىل �أ�شرة �شهيد �لوطن و�لو�جب 
�شمري حممد مر�د �بو بكر �لبلو�شي �لذي ��شت�شهد �أثناء 

�مل�شاركة يف عملية  تاأديته و�جبه �لوطني �شمن �لقو�ت 
�إع��ادة �لأمل يف �ليمن مع قو�ت �لتحالف �لعربي �لذي 
ت��ق��وده �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة. وع���ر �ل��وف��د عن 
�ل�شهيد  و�أ�شرة  لو�لد  مو��شاته  و�شادق  تعازيه  خال�س 
�شائال �لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��شع رحمته و�أن ينزله 

منازل �ل�شديقن و�ل�شهد�ء و�لأبر�ر .

•• عجمان-وام: 

قدم وفد من فرع �لهالل �لأحمر بعجمان و�جب �لعز�ء 
مر�د  حممد  �شمري  و�ل��و�ج��ب  �لوطن  �شهيد  �أ�شرة  �إىل 
و�جبه  ت��اأدي��ت��ه  �أث��ن��اء  ��شت�شهد  �ل���ذي  �لبلو�شي  �أب��وب��ك��ر 
�لأمل  �إع��ادة  عملية  يف  �مل�شاركة  �لقو�ت  �شمن  �لوطني 

يف �ليمن مع قو�ت �لتحالف �لعربي �لذي تقوده �ململكة 
�شيف  ت��ر�أ���ش��ه  �ل���ذي  �ل��وف��د  وع��ر  �ل�شعودية.  �لعربية 
�شباح  زيارتهم  خ��الل  �ل��ف��رع  مدير  �لنعيمي  �إب��ر�ه��ي��م 
�م�س جمل�س عز�ء �ل�شهيد �لبطل يف منطقة �لرقايب 
1 باإمارة عجمان عن خال�س تعازيهم و�شادق مو��شاتهم 

لو�لد و�أ�شرة �ل�شهيد .

•• عجمان-وام: 

قدم �شمو �ل�شيخ ذياب بن حممد بن 

ز�يد �ل نهيان و�جب �لعز�ء ل�شرة 
���ش��ه��ي��د �ل���وط���ن و�ل���و�ج���ب �شمري 
�لبلو�شي  ب��ك��ر  �ب����و  م�����ر�د  حم��م��د 

�لذي ��شت�شهد �أثناء تاأديته و�جبه 
�مل�شاركة  �ل��ق��و�ت  �شمن  �ل��وط��ن��ي 
�ليمن  يف  �لأم����ل  �إع����ادة  عملية  يف 
�لتي  �ل��ع��رب��ي  �لتحالف  ق���و�ت  م��ع 
تقودها �ململكة �لعربية �ل�شعودية.

و�أعرب �شموه خالل زيارته �شباح 
�م�س جمل�س عز�ء �ل�شهيد �لبطل 
ب���اإم���ارة   1 �ل���رق���اي���ب  يف م��ن��ط��ق��ة 
عجمان عن �شادق عز�ئه ومو��شاته 
�إىل ��شرة وذوي �ل�شهيد �شائاًل �هلل 
بو��شع  يتغمده  �ن  �لقدير  �لعلي 
�ل�شهد�ء  و�أن ينزله منازل  رحمته 
�أهله  ويلهم  جناته  ف�شيح  وي�شكنه 

وذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن.

منطقه �صدنا بالفجرية 
فخ�رة بابنها �صهيد �ل�طن 

�لبطل حممد �صعيد �حل�صانى
•• الفجرية - وام: 

تلقت منطقة �شدنا بالفجرية و�أ�شرة 
�ل�شهيد �لبطل �لوكيل حممد �شعيد 
�حل�شاين نباأ ��شت�شهاد �بنها يف �شاحة 
�ل�����ش��رف و�ل���ف���د�ء ب��ك��ل ث��ب��ات وفخر 
و�لفر�ق  �ل��ف��ق��د  �أمل  رغ���م  و�ع���ت���ز�ز 
بعدما قدم روحه فد�ء للوطن �لغايل 
بو��شع  يتغمده  �أن  تعاىل  �هلل  د�ع��ن 
ف�شيح جناته مع  ي�شكنه  و�أن  رحمته 

�ل�شهد�ء و�ل�شديقن و�لأبر�ر.
�ل�شهيد  �شقيق  و قال علي �حل�شاين 
يف ت�شريح له �إن م�شاعر �لفخر متالأ 
�شقيقهم  لإ�شت�شهاد  و�أ�شقاءه  �أ�شرته 
وه����و ي������وؤدي و�ج���ب���ه �ل���وط���ن���ي وهم 
عظيمة  م��ن��زل��ة  لنيله  ب��ه  ف���خ���ورون 
عند ربه ليخلد ��شمه بطال يف تاريخ 

�لوطن .

نهيان بن مبارك يعزي �أ�صرة �ل�صهيد حممد �حل�صانى يف �لفجرية
•• الفجرية-وام: 

قدم معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة 
و�جب �لعز�ء �إىل �أ�شرة �ل�شهيد حممد �شعيد �حل�شانى �أحد جنودنا �لبو��شل 
�مل�شاركن �شمن عملية �إعادة �لأمل مع قو�ت �لتحالف �لعربي �لذي تقوده 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية للوقوف مع �ل�شرعية يف �ليمن و�لذي ��شت�شهد 

خالل �أد�ئه لو�جبه �لوطني.
باإمارة  �شدنا  منطقه  يف  �ل��ع��ز�ء  جمل�س  زي��ارت��ه  خ��الل  معاليه  �أع���رب  و 
�أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  �شائال  �ل�شهيد  لأ���ش��رة  تعازيه  �شادق  عن  �لفجرية 
يتغمد فقيد �لوطن بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �أهله 
وذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن. كما قدم �ل�شيخ عبد�هلل بن حمد بن �شيف �ل�شرقى 
رئي�س �لحتاد �لمار�تى لبناء �لأج�شام و�جب �لعز�ء لأ�شرة �ل�شهيد حممد 
�أع��رب �شموه عن خال�س  و   . باإمارة �لفجرية  �حل�شانى فى منطقة �شدنا 
عز�ئه لأ�شرة و ذوى �ل�شهيد �لبطل �شائال �هلل تعاىل �أن ي�شكنه ف�شيح جناته 
و�أن يلهم �آله وذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن . �شارك يف �لعز�ء جموع غفرية من 

�ملعزين و�مل�شوؤولن ووجهاء و �أعيان �لقبائل .

�أبطال �ل�طن �صناع جمده
•• ابوظبي-وام:

�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �حتفاء  تز�من  �ن  �ل�شاعة  �خبار  ن�شرة  قالت 
�ملتحدة باليوم �لعاملي لل�شباب مع �مل�شهد �ملهيب �لذي لفَّ �لدولة �أول 
من �أم�س �لول، وهي تزفُّ �أربعة من خرية �شبابها و�أنبل �أبطالها �إىل 
 - جنان �خللد، باإذن �هلل تعاىل، هو �أعظم دليل على �أن �هلل –عزَّ وجلَّ
رزق هذ� �لوطن �لغايل باأبناء �أبر�ر �إذ� وعدو� �شدقو� �لوعد، وبرجال 
ما  �إذ�  نظريهم  ق��لَّ  وباأبطال  �ل��ن��د�ء،  لبَّو�  �لوطن  ناد�هم  �إذ�  �أ�شاو�س 

و� لن�شرته وجندته يف �حلق و�خلري. �حتاج �إليهم �ل�شقيق هبُّ
جمده«  �شناع  �لوطن  »�أب��ط��ال  عنو�ن  حتت  �فتتاحيتها  فى  و��شافت 
�شباب  ببطولت  و�لع��ت��ز�ز  �لفخر  م�شاعر  فيه  �متزجت  م�شهد  �ن��ه 
حكمة  ظ��ل  يف  �حلبيبة،  دولتنا  ب���اأن  و�لأم���ل  �لثقة  د  بتجدُّ �لإم�����ار�ت، 
�آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �لر�شيدة، ممثلة يف �شاحب  قيادتها 
نهيان، رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، على موعد مع م�شتقبل �أكرث �إ�شر�قاً 
�لوطني،  �لعمل  م��و�ق��ع  خمتلف  يف  �ملخل�شن  �أبنائها  �شو�عد  تبنيه 
�شتى  يف  ت�شجيلها  عن  يكفون  ل  �لتي  �ملتو��شلة  ت�شحياتهم  وت�شونه 
�لوطن �لرثيِّ مناذَج  �إىل �شجل  �ملجالت، م�شيفن  �مليادين وخمتلف 
م�شيئة ت�شتهدي بق�ش�س �إجناز�تها ورو�ئع بطولتها �أجيال �لإمار�ت 
�ملتعاقبة. وم�شت �لن�شرة تقول »�شحيح �أن �لإمار�ت ودَّعت باأمٍل، �أول 
من �أم�س �لول، �أبناءها �لأربعة �أبطال �لقو�ت �مل�شلحة �لبو��شل �لذين 
�شبوة  حمافظة  يف  �لعتيادية  مهمتهم  تاأديتهم  �أث��ن��اء  يف  ��شت�شهدو� 
�إىل هبوطها  �أدى  فني  �ملروحية خللل  �س طائرتهم  تعرُّ بعد  باليمن؛ 
��شطر�رياً و�رتطامها بالأر�س؛ وذلك يف �إطار عملية �إعادة �لأمل �شمن 
قو�ت �لتحالف �لعربي �لذي تقوده �ململكة �لعربية �ل�شعودية للوقوف 
�لإمار�تي  بيتنا  بهاء  تاأكيد  �أع���اد  �أمل  ولكنه  �ليمن،  يف  �ل�شرعية  م��ع 
د؛ �إذ وقفت �لإمار�ت كعادتها �شفاً و�حد�ً، قيادًة و�شعباً، تو��شي  �ملتوحِّ
�لبو��شل،  ه��وؤلء  �أن  وتوؤكد  �لأبطال،  ود�ع  لدى  وذويهم  �ل�شهد�ء  �أ�شر 
�شاأنهم �شاأن َمن �شبقوهم على دروب �لبطولة و�ل�شهادة، �شيبقون رموز�ً 
خالدة للبذل و�لت�شحية و�لعطاء لن تن�شاهم ذ�كرة �لوطن، ول ذ�كرة 
باأرو�حهم  �إيثار وحمبة  و� بكل  �لتاريخ. كيف ل، وه��وؤلء هم من �شحَّ
ودمائهم �لطاهرة يف �شبيل �أمن �لإمار�ت، و�أمان �شعبها، و�إبقاء ر�يتها 
�شاحات  �شائر  ويف  و�ل�شرف،  �لعّز  ميادين  خمتلف  يف  اقة  خفَّ �شاخمة 
�لإمار�ت  دول��ة  فيها  ب��رزت  طاملا  �لتي  �مللهوف  و�إغ��اث��ة  �ل�شقيق  ن�شرة 

عن�شر�ً فاعاًل ر�ئد�ً يحظى باحرت�م �لدول وحمبة �ل�شعوب«.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تاأكيد  جاء  �لإط��ار  هذ�  و�شمن  �نه  �ىل  ونبهت 
حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي، نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة �عتز�ز وفخر �لإمار�ت، قيادة و�شعباً، ب�شهد�ئها �لَرَرة �لذين 
ماثلة  �شتظل  و�لعطاء،  و�لبذل  �لت�شحية  من  عظيمة  �شور�ً  قدمو� 
ولإخو�نهم  جميعاً  لهم  ونقف  و�لعر،  �لدرو�س  منها  ن�شتلهم  �أمامنا 
م��ن ت�شحيات  ���ش��ط��روه  م��ا  على  و�ح���رت�م���اً  �إج����الًل  �شبقوهم  �ل��ذي��ن 
�لوطن عالية  ر�ية  �أن تبقى  �لعز و�لكر�مة؛ لأجل  �شاحات  فة يف  م�شرِّ
د ب�شهد�ء �لوطن،  خفاقة. و�شددت على �ن فخر �لقيادة �لر�شيدة �ملتجدِّ
ووقوفها با�شتمر�ر، قوًل وفعاًل، مع �أ�شرهم وذويهم، لي�س وجهاً �أ�شياًل 
دولتنا  يف  و�ل�شعب  �لقيادة  بن  تربط  �لتي  �ل�شتثنائية  للعالقة  �آخر 
�حلبيبة فقط، بل هو جتديد م�شتمر للعهد باأن �لإمار�ت ما�شية على 
نهج �لوفاء لأبنائها �لأبر�ر �لذين ي�شنعون بدمائهم �لزكية جمد هذ� 
�لوطن، وي�شطرون ببطولتهم �ملتو��شلة �ملزيد من ف�شول �لفخر يف 
ملحمة �شموخه، ويرهنون على �أن �لإمار�ت ما�شية، و�شتم�شي على 
�شدى؛  تذهب  ولن  مل  �لكبرية  �لت�شحيات  فهذه  �ل�شحيح؛  �لطريق 
قيمها وعرها  م��ن عظيم  تنهل  م��در���ش��ة  ك��ون��ه��ا مت��ث��ل  ج��ان��ب  ف���اإىل 
�لإمار�ت  تعزيز �شورة  �إ�شهام يف  �أميا  ت�شهم  فاإنها  �ملتالحقة،  �لأجيال 

�مل�شرقة و�شمعة �أبنائها �لطيبة على �ل�شاحتن �لإقليمية و�لدولية.

اأخبار ال�ساعة :

قانون  �أح��ك��ام  �إىل  ��شتناد�ً  ب��اأن��ه  �إعالمكم  ن��ود  فاإننا  �أع���اله،  �ملو�شوع  �إىل  ب��الإ���ش��ارة 
�لأ�شا�شي  و�لنظام  �لتاأ�شي�س  عقد  و�أح��ك��ام  �لتنفيذية  ولو�ئحه  �لتجارية  �ل�شركات 
وبناًء على طلب �مل�شاهمن يف �شركة �إن�شاء )�شركة م�شاهمة خا�شة( "�ل�شركة" فاإن 
�جلمعية �لعمومية غري �لعادية لل�شركة �شتعقد يف متام  �ل�شاعة 3:00 من بعد �لظهر 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 5 �شبتمر 2017، يف فندق هيلتون �ل�شارقة وذلك ملناق�شة �لأمور 

�ملقرتحة على جدول �أعمالها و�تخاذ �لقر�ر�ت �لالزمة ب�شاأنها .
و�سيدخل يف جدول الأعمال امل�سائل الآتية: 

 المور العامة 
1- �ملو�فقة على م�شودة �لبيانات �ملالية لل�شنة �ملنتهية يف عام 2015. ويف حال جتاوزت 
�لت�شويت  �شيتم  �مل�شدر،  �مل��ال  ر�أ���س  50٪ من  �أك��رث من  لل�شركة  �ملرت�كمة  �خل�شائر 

عندئذ على ما يلي:
�أكرث  �إىل  �ملرت�كمة  �خل�شائر  و�شول  من  �لرغم  على  �ل�شركة  عمليات  مو��شلة   .i

من 50٪؛ �أو
�ل�شركة وفقا  �لت�شفية و�لتفاق على كيفية تفعيل ت�شفية  �إجر�ء�ت  �ل�شروع يف   .ii

للت�شريعات �ملعمول بها.
2- تعين مدققي ح�شابات �ل�شركة لعام 2016 وحتديد �أتعابهم و�إعفاء �أع�شاء جمل�س 

�لإد�رة ومدققي �حل�شابات من �مل�شوؤولية.
�لعمومية  �نعقاد �جلمعية  تاريخ  �عتباًر� من  �ل�شركة  �إد�رة  �إق��ر�ر تعين جمل�س   -3

�ل�شابقة، وهو 12 مايو 2016.
4- �إعادة تعين �أع�شاء جمل�س �لإد�رة ملدة ثالث �شنو�ت �عتبار� من 28 �أبريل 2017.

 مقرتح �سركة الطارق لل�ستثمار ذ.م.م
5- منح �لإد�رة �لتنفيذية �حلالية لل�شركة فرتة 3 )ثالثة( �أ�شهر �عتباًر� من 1 �أغ�شط�س 
2017 ملحاولة �إما �إعادة متويل/�إعادة هيكلة �لتز�مات �ل�شركة �لبنكية �مل�شتحقة وغري 
�مل�شددة و/�أو زيادة حقوق �مللكية �لإ�شافية و/�أو بيع بع�س �أ�شول �ل�شركة مما يوؤدي 

�إىل قدرة �ل�شركة على ت�شوية �للتز�مات �لبنكية �مل�شتحقة وغري �مل�شددة.
�حلالين  �مل�شاهمن  حقوق  تخفي�س  طريق  ع��ن  �ل�شركة  م��ال  ر�أ����س  تخفي�س   -6
�إىل  ت��وؤدي  بطريقة  �ل�شركة  تكبدتها  �لتي  �خل�شائر  ل�شتيعاب  �ل�شروري  �حلد  �إىل 

��شتمر�ر �ل�شركة يف و�شع جيد.
III مقرتح من اأبراج )بي يف اآي( 2 ليمتد

��شت�شاري  فريق  �إىل  �ل�شركة  على  و�ل�شيطرة  �ليومية  �لإد�رة  نقل  على  �ملو�فقة   -7
يختاره جمل�س �لإد�رة وُيحدد مكافاآتهم.

 �جتماع �جلمعية �لعم�مية غري �لعادية ل�صركة �إن�صاء

»�صركة م�صاهمة خا�صة«

ذياب بن حممد بن ز�يد يعزي �أ�صرة �ل�صهيد جا�صم �لزعابي
•• راأ�س اخليمة-وام: 

قدم �شمو �ل�شيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان و�جب 
�لعز�ء لأ�شرة �شهيد �لوطن و�لو�جب جا�شم �شالح �لزعابي 
�لقو�ت  �لوطني �شمن  تاأديته و�جبه  �أثناء  ��شت�شهد  �لذي 
�مل�شاركة يف عملية �إعادة �لأمل يف �ليمن مع قو�ت �لتحالف 

و�أعرب  �ل�شعودية.  �لعربية  �ململكة  تقودها  �لتي  �لعربي 
�شموه خالل زيارته �م�س ملجل�س عز�ء �ل�شهيد يف منطقة 
عز�ئه  �شادق  �خليمة عن  ر�أ���س  ب��اإم��ارة  �حلمر�ء  �جلزيرة 
ومو��شاته لأ�شرة وذوي �ل�شهيد �شائاًل �هلل �لعلي �لقدير �أن 
يتغمده بو��شع رحمته و�أن ينزله منازل �ل�شهد�ء وي�شكنه 

ف�شيح جناته ويلهم �أهله وذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن.
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نائب �مل�ؤ�ص�صة �لعقابية بر�أ�ص �خليمة يثمن �ل�لء �ل�ظيفي
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�أحمد  �لعقيد  ، قدمها  »�شاركني معرفتي«  ر�أ���س �خليمة، ور�شة عمل �شمن مبادرة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  نائب   
�لنقبي نائب مدير �إد�رة �ملوؤ�ش�شة �لعقابية و�لإ�شالحية ب�شرطة ر�أ�س �خليمة، بح�شور عدد من �شباط وموظفي 

�ل�شرطة، وذلك بقاعة �ملركز �لإعالمي مببنى �لقيادة �لعامة.
�إد�رة �ملوؤ�ش�شة �لعقابية و�لإ�شالحية ب�شرطة ر�أ�س �خليمة، عدد�ً من �ملحاور �لرئي�شية �أهمها   وتناول نائب مدير 
�لتاأكيد على �لولء �لوظيفي وهو �أحد عو�مل �لتميز و�لتفوق و�لإبد�ع �لذي يوؤدي �للتز�م به �إىل زيادة �إنتاجية 
�لولء  ر�أ���س �خليمة، على تعزيز  مفهوم  �لنو�حي، مثمناً حر�س �شرطة  �ملوؤ�ش�شة وبالتايل �لرتقاء بها يف جميع 

�لوظيفي و�لتميز �ملوؤ�ش�شي بن منت�شبي �ل�شرطة، تطبيقاً لإ�شرت�تيجية وز�رة �لد�خلية.
و��شتعر�س �لعقيد �أحمد �لنقبي، �شمن ور�شة عمل مبادرة )�شاركني معرفتي(خر�ته ومكت�شباته �لأمنية، وجتاربه 
�ل�شرطية �ملتميزة باملجال �ل�شرطي و�لأمني، بالتطرق �إىل �شريته �لذ�تية، ومر�حل تدرجه �لوظيفي، ناقال كافة 

خر�ته وجتاربه �لعملية و�ل�شرطية طيلة حياته �ملهنية، م�شيد�ً بجهود وز�رة �لد�خلية يف تعزيز �لعمل �ل�شرطي.

�لإحتاد �لن�صائي �لعام ي���صل دعم �ملر�أة �لإمار�تية لتمكينها يف جميع �ملجالت
•• اأبوظبي-وام:

2017 خطو�ت متقدمة  �لعام �حلايل  �لعام خالل  �لن�شائي  خطا �لإحت��اد 
للو�شول  ت�شاعدها  �ل��ت��ي  �ل��ر�م��ج  تكثيف  خ���الل  م��ن  �لإم��ار�ت��ي��ة  ب���امل���ر�أة 
�ملجالت  كل  يف  متكينها  �شعيد  على  �لأمثل  �لن�شبة  وحتقيق  �أهد�فها  �إىل 

�لتنموية يف �لدولة .
�إن  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �ل�����ش��وي��دي م��دي��رة �لإحت����اد  ن���ورة خليفة  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت 
�لحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو  �ل�شديدة  �لتوجيهات 
�ملجل�س  رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي 
�لأعلى لالأمومة و�لطفولة ب�شرورة �لهتمام باملر�أة وحر�شها على رعايتها 
جميع  على  لها  حتققت  �لتي  �ملتعددة  �لنجاحات  ور�ء  كانت  �شاملة  ب�شورة 

�ل�شعدة .
بر�مج  و�شع  �شموها  م��ن  وبتوجيهات  �لن�شائي  �لإحت���اد  �أن  على  ���ش��ددت  و 
عديدة خالل �لعام �حلايل كما هو �حلال يف �لع��و�م �ل�شابقة ونفذ �لكثري 

منها بنجاح من �أجل �لو�شول �ىل غاياتها .
�لتي  �لر�مج  تنفيذ هذه  �ملتز�يد يف  ون�شاطها  �مل��ر�أة  تعاون  �أن  �إىل  م�شرية 
ت�شتهدفها كان له �لأثر �لكبري يف �لنجاح �لذي حققه �لإحتاد ر�عي �حلركة 

�لن�شائية يف �لبالد .
حتت  �ملقبل  �أغ�شط�س   28 يف  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  بيوم  �لحتفال  �إن  و�أ�شافت 
�لإم���ار�ت  �أم  �شمو  �طلقته  �ل��ذي  و�ل��ع��ط��اء«  �شريك يف �خل��ري  �مل���ر�أة   « �شعار 
كان  و  كافة  �مل��ج��الت  �مل���ر�أة يف  �ل��ذي حققته  �لنجاح  �شيكون مميز� يف ظ��ل 
بعينه  �لعطاء  هو  �لعمل  يف  �لنجاح  و�أن  �شيما  ل  مق�شدها  عنو�ن  �لعطاء 

فطاملا حتقق �لنجاح فاإن ذلك تعبري عن عطاء متدفق ل يتوقف.
و�أو�شحت �شعادة نورة �ل�شويدي �أن �ملر�أة �لإمار�تية كما تقول �شمو �ل�شيخة 
فاطمة متجذر فيها حب �خلري و�لعطاء فهي �لأم �لتي تتدفق عطاء �أثناء 
رعايتها لأطفالها و�ل�شهر على ر�حتهم وهي �لزوجة �لتي تتفانى يف �لقيام 
مب�شوؤولياتها �لأ�شرية وهي �أي�شا �ملر�أة �لعاملة �لتي جتود بالعطاء و�لنجاح 

�أثناء ممار�شة �لعمل يف �ي قطاع من قطاعات �لتنمية يف �لدولة .
و�أكدت �أن موؤ�شر�ت �لنجاح للمر�أة �لإمار�تية تدعمها �لح�شاء�ت �لر�شمية 
فاملر�أة �لآن حتتل �أكرث من ن�شبة 66 باملائة من �لوظائف �حلكومية و�أكرث 
من 70 باملائة من طلبة �جلامعات و�ملد�ر�س وهي �أي�شا �جلندية و�ملهند�شة 
و�لطبيبة و�لدبلوما�شية كما و�شلت �ىل �أعلى �ملر�تب �لتي كرمها �هلل بها �أل 

وهي �أم �ل�شهيد �لذي د�فع عن �لوطن وقدم روحه فد�ء له.
فمنذ �لحتفال يف �لعام �ملا�شي 2016 بيوم �ملر�أة �لإمار�تية �لذي كان حتت 
�شعار » �ملر�أة و�لبتكار« بد�أ �لإحتاد �لن�شائي متابعة م�شريته بو�شع �لر�مج 
�ملكثفة ملو��شلة جناح �ملر�أة �لإمار�تية �إىل �أن جاءت �شمو �ل�شيخة فاطمة و 
وجهت باطالق �شعار جديد لالحتفال بيوم �ملر�أة هذ� �لعام حتت ��شم �ملر�أة 
�شريك يف �خلري و�لعطاء وهو �شعار يف حمله ومكانه خا�شة بعد �أن متيزت 
و�خلارجي  �ملحلي  �ل�شعيدين  على  �ملتعددة  عطاء�تها  يف  �لإمار�تية  �مل��ر�أة 
وجتاه  ��شرتها  جت��اه  �ل��الحم��دود  و�لعطاء  �لبذل  يف  �لمثلة  �روع  وقدمت 

�لخرين �لذين يحتاج للم�شاعدة.
و يعر هذ� �ل�شعار تعبري� �شادقا عن دور �مل��ر�أة وقدرتها على �لتفاعل مع 
�ملتعددة يف �لدولة وبذل �لعطاء لكل من يحتاجه وم�شاركتها مع  �ملبادر�ت 
�أطلقه �شاحب  �ل��ذي  جميع فئات �ملجتمع رج��ال ون�شاء لجن��اح عام �خلري 

�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل .
وقالت �شعادة نورة �ل�شويدي �إن مبادرة عام �خلري ترجمة لفطرة �لإمار�تي 
�لتي تعززت مع �لزمن منذ �نطالق م�شرية �لإحتاد وحملت �أرفع �ل�شعار�ت 

و�لقيم �لإن�شانية يف �لعطاء و�لبذل و�لت�شامح.
و�أ�شارت �إىل �أنها تتويج للمبادر�ت �لتي �أطلقتها �لقيادة �لر�شيدة وت�شتهدف 
خدمة �لإن�شان و�ملجتمع و�لرتقاء مب�شتوى �لتطور �لد�ئم ملو�كبة �لنه�شة 
�حل�شارية و�لدفع مب�شرية �خلري �لتي ر�شخت حب �لإمار�ت يف قلوب �أبناء 

�لإمار�ت.
 – �لإم�����ار�ت  – �أم  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو  �إع����الن  �أن  و�أك����دت 
تخ�شي�س يوم لالحتفال باملر�أة يف �لإمار�ت و�ختيار يوم 28 �أغ�شط�س من 
كل عام يوؤكد مدى حر�س �شموها على توحيد جهود �ملر�أة و �عتماد �لنهج 
و�لذي  �لدولة  يف  �لن�شوي  �لعمل  ميزت  وهذه خا�شية  �لعمل  يف  �لت�شاركي 
�أ�شبح �لإحتاد �لن�شائي �لعام �شريكا ��شرت�تيجيا للحكومة يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة ود�عما جلميع �ل�شيا�شات �لعامة �خلادمة للمر�أة.
عام  ب�شكل  �ل��ع��ام  �ل�شاأن  يف  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ب�شرية  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
و�ملر�أة ب�شكل خا�س تعبري �شادق عن �حلب �لكبري �لذي تكنه �شموها للمر�أة 
وحر�شها على �أن تنعم �ملر�أة بالرخاء و�لدفء �لذي يعم �لبالد وحت�شل على 

حقوقها كاملة.
وقالت �إن �ملر�أة مطالبة باأن ت�شتفيد من هذ� �لتقدير بالعمل �جلاد و�إثبات 
�لرجل.. وهذه فر�شة ثمينة لأن تظهر  �أخيها  �إىل جنب مع  �لوجود جنبا 
�ملر�أة قدر�تها لت�شارك م�شاركة فاعلة يف �لتنمية �مل�شتد�مة و�أن ت�شهم يف حل 
وجمتمعيا..  و�أ�شريا  نف�شيا  ��شتقر�ر�  توؤمن  بعقالنية  جمتمعها  م�شكالت 
�لكل  �مل��ر�أة عيد� للجميع  �أن يكون هذ� �لحتفال بيوم  �أملها يف  معربة عن 
ي�شارك فيه موؤ�ش�شات و�أفر�د� د�عمن لإجناز�ت �لدولة بف�شل جهود �لقيادة 

�لر�شيدة.
و دعت نورة �ل�شويدي يف هذ� �ل�شدد �ىل م�شاركة جميع �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر 
و�جلهات �ملعنية يف دولة �لإمار�ت لإجناح هذه �ملبادرة بت�شليط �ل�شوء ودعم 

�ملر�أة �لإمار�تية يف جمال �خلري و�لعطاء.
وكما تقول �شمو » �أم �لمار�ت« فاإن مفهوم �لعطاء �لإمار�تي متاأ�شل بنفو�س 
�لآب��اء و�لج���د�د �خلطوط  ر�شم  وق��د  �لأزل  ن�شاء ورج��ال منذ  �لإمار�تين 
باأبنائها  موؤ�ش�شاتها  وقيادة  �شوؤونها  و�د�رة  �خل��ري  �إم���ار�ت  لبناء  �لعري�شة 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  ف���اإرث  و���ش��اب��ات  و�شبابا  ون�شاء  رج��ال  �خل��ريي��ن 
�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه �لذي �أر�شى قيم �لعطاء وعمل �خلري كاأحد 
�أياديها  �لإم��ار�ت وجعلت  دولة  ر�شالة  �نطلقت منها  �لتي  �لرئي�شية  �ملبادئ 

�لبي�شاء ممدودة �ىل كل مكان يف �لعامل .
وتوؤكد �شمو �ل�شيخة فاطمة �أن �ملر�أة �لإمار�تية �أعطاها �لوطن كل ما تريد 
ومكنها من �رتياد جمالت �لعمل كافة فعليها م�شوؤولية كبرية يف رد �جلميل 
للوطن و�مل�شاركة يف منهجية عمل م�شتمرة لإجناح هذه �ملبادرة �لطيبة من 
طريق  خارطة  يف  �ملجتمع  وتكافل  متا�شك  لأط��ر  تعزيز�  �لر�شيدة  �لقيادة 
تت�شم بعطاء متجدد لدولة تاأ�ش�شت على مبادئ �خلري و�إعالء �شاأن �لإن�شان 

و�إر�شاء قيم �لتعاون و�لت�شامح.
و�أطلق �لحتاد �لن�شائي �لعام من خالل �لأن�شطة و�لر�مج �لأخرى حملة« 

�رتو�ء » للعاملن يف �إمارة �أبوظبي وذلك للعام �لثاين على �لتو�يل .
�أ�شهر �إىل �لتخفيف من  وتهدف هذه �ملبادرة �لن�شانية �لتي ت�شتمر ثالثة 
وطاأة حر�رة �ل�شيف على �لذين يوؤدون �أعمالهم خالل فرتة �ل�شيف حتت 
�لعام  �ملظهر  على  �حلفاظ  بهدف  بعملهم  متفانن  �حلارقة  �ل�شم�س  �أ�شعة 
و�لنتماء  بالولء  �لعاملن  �شعور  تعميق  �ىل  �ملبادرة  تهدف  كما  للمدينة. 
جمتمع  د�خ��ل  و�لأل��ف��ة  �لتعاون  روح  و��شاعة  خدمته  يف  و�لتفاين  للوطن 

�لإمار�ت وتر�شيخ معاين �لعطاء وقيم �لتكافل و�لرت�حم �لجتماعي .
وتقوم متطوعات �لإحتاد �لن�شائي خالل هذه �حلملة �لن�شانية بتوزيع �ملياه 
�ل�شو�رع وعمال �لزر�عة  �ملردة و�لع�شائر و�ملنا�شف على عمال �لنظافة يف 

يف �حلد�ئق �لعامة وكذلك عمال �ل�شيانة بهدف �ل�شتمتاع بها و�لتخفيف 
�ل�شيفية  �ملناخية  �ل��ظ��روف  ه��ذه  يف  خا�شة  �ل�شم�س  �أ�شعة  ح��ر  م��ن  عنهم 

�حلارة .
�ملبادر�ت  بنت مبارك على طرح مثل هذه  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  د�أب��ت  وقد 
�لن�شانية خلدمة �لق�شايا �لن�شانية على �مل�شتوين �ملحلي و�لعاملي وتقدمي 
وم�شاعدة  �لبالد  يف  �لعاملن  لكل  �ل��الحم��دود  و�لعطاء  �ملتو��شل  �لدعم 

�ملحتاجن يف �شتى بقاع �لعامل .
و نفذ �لإحتاد �لعديد من �لر�مج و�ملحا�شر�ت و�لندو�ت وور�س �لعمل وما 
ز�ل ل�شالح �ملر�أة وتوعيتها بكل ما يدور من حولها .. فمن هذه �ملحا�شر�ت 
حما�شرة لتوعية �ملر�أة باملمار�شات �لغذ�ئية �ل�شليمة و�شرورة حمايتها من 
�لأغذية �لفا�شدة �لتي ت�شر بال�شحة من خالل �لتعرف على �أنو�ع �لأغذية 
�لفا�شد منها  �لتعرف على  لتناولها وكيفية  �ل�شليمة  �لطرق  و�تباع  �ملفيدة 
وكذلك توفري �لغذ�ء �لآمن للمجتمع وحماية �شحة �لأ�شرة من �ملمار�شات 
�لغذئية �ل�شيئة عر �شيا�شات ولو�ئح ومعايري جودة و�أبحاث وبر�مج توعوية 

فعالة ومتكاملة .
تعليم  بهدف  �ل�شعيد«  �لزمن  وقفات  بعنو�ن«  حما�شرة  تنظيم  �أي�شا  ومت 
�ملر�أة وتعريفها بال�شلوكيات �ل�شحيحة يف تربية �لأبناء و�لتعامل مع �أفر�د 

�لأ�شرة و�لتقيد بتعاليم �لدين �حلنيف.
�لدنيا  �لأبناء ريحانة   « بعنو�ن  دينية  �لن�شائي حما�شرة  �لإحت��اد  كما نظم 
قومية  خلقية  تربية  وتربيتهم  �لأط��ف��ال  ل��دى  �هلل  طاعة  تنمية  بهدف   «
�أن تعلم  تفيدهم يف حا�شرهم وم�شتقبلهم وهو و�جب على �لأم لأن عليها 

�أطفالها كيف يحرتمون �لآخرين ويعطفون على �ل�شغري و�ملحتاج .
نتائج  لعر�س  ح��و�ري��ة  �لعام جل�شة  �لن�شائي  �لإحت���اد  نظم  �آخ��ر  ويف جم��ال 
�لدولة  يف  �ملقدمة  و�لت�شريعات  �ل�شيا�شات  و�ق��ع  ح��ول  ��شتطالعية  در��شة 
ترفع  بتو�شيات  �خل���روج  ب��ه��دف  وذل���ك  و�لتنمية  �ل��ب��ح��وث  �د�رة  �أج��رت��ه��ا 
لأ�شحاب �لقر�ر وت�شهم يف حت�شن وتطوير خدمات �ملقدمة لهذه �ل�شريحة 

�ملهمة من �ملجتمع .
وجاءت �لدر��شة تنفيذ� ل�شرت�تيجية متكن �ملر�أة �لتي د�شنتها �شمو �ل�شيخة 
فاطمة بنت مبارك يف عام 2015 و�لتي ياأتي �شمن بنودها توفري �حلماية 

وجودة �حلياة للفئات ذ�ت �خل�شو�شية من �شمنها �لن�شاء ذو�ت �لإعاقة.
و�شارك �لإحتاد �لن�شائي �لعام مع �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات �لعامة يف �لدولة يف 
جميع �لفعاليات �لتي ترفع من �شاأن �ملر�أة ووطنها وجمتمعها وترز �لتقدم 

�لذي حققته �لدولة يف �مليادين كافة.
ومن هذه �لفعاليات �شارك �لإحتاد �لن�شائي بالتعاون مع وز�رة دولة للت�شامح 
يف �جناح �ليوم �لعاملي للت�شامح عر عقد دور�ت وور�س للن�شاء حول �أهمية 
هذ� �ملو�شوع من خالل ن�شر �لت�شامح بن �أفر�د �لأ�شرة و�لعاملن يف �لبيوت 
من �لعمال و�خلدم �إ�شافة �إىل �لت�شامح بن �لأزو�ج خالل حياتهم �لزوجية 

وما بعدها �أي يف حالت �لطالق و�لهجر وغري ذلك.
و��شت�شاف » �لإحتاد �لن�شائي �لعام » خالل �لعام يف ن�شاط �آخر �مللتقى �لأول 
�مل�شلحة  بالقو�ت  و�لحتياطية  �لوطنية  �خل��دم��ة  جمندي  و�م��ه��ات  لآب���اء 
كل  لإف���ر�غ  كامل  ��شتعد�د  ع��ن  يعر  �جتماعيا  ح��ر�ك��ا  �للقاء  ه��ذ�  و�ع��ت��ر 
�لطاقات و��شتثمار كل �لوقت لأبنائنا وبناتنا لإجناز ما ت�شبو �إليه �لقيادة 
و�لأمان  ل��الأم��ن  �شاحة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  جعل  يف  �لر�شيدة 

وو�حة للتنمية �مل�شتد�مة يف زمن قيا�شي .
ويهدف هذ� �مللتقى �لوطني �ىل تعزيز �ل�شلة �لوثيقة بن �لوطن و�ملو�طن 
و�لتم�شك بنهج �لقيادة �لر�شيدة وخلق حو�ر بناء بن �آباء و�أمهات جمندي 
وجمند�ت �خلدمة �لوطنية وطرح جتاربهم وتفاعلهم و�لتعرف على �آر�ئهم 
لال�شتفادة منها يف تطوير �لتجربة �لفريدة للخدمة �لوطنية و�لتي لقت 

�إقبال وجناحا باهر� ومتميز� فاقت كل �لتوقعات.
و�أكد �مللتقى �لإ�شتجابة �لو��شعة لالإناث لاللتحاق باخلدمة �لوطنية على 
�لتكليف �لإختياري لهن ما ينم عن رغبتهن بامل�شاركة بحماية  �لرغم من 
ومكت�شباته  منجز�ته  و�شيانة  �لأمنية  �لتحديات  كافة  ومو�جهة  �لوطن 
�خلالدة و�مل�شاهمة يف حركة �لبناء �ملتو��شلة و�لتنمية �مل�شتد�مة وهو مدعاة 
للفخر و�لعتز�ز .. ويعر يف �لوقت نف�شه عن ثقة �لقيادة �لر�شيدة باملر�أة 
فهي �شريك �أ�شا�شي يف �لتنمية و�لقادرة على حمل �مل�شوؤولية كالرجل كما �أن 
�ملكا�شب و�لإجن��از�ت �ملتميزة �لتي ح�شلت عليها �ملر�أة حتققت يف �إطار نهج 
متكيني �شامل يرعاه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�لدولة »حفظه �هلل« .
�أبوظبي  �لعامة ل�شرطة  �لقيادة  بالتعاون مع  �لعام  �لن�شائي  �لإحت��اد  ونظم 
»طريق  بعنو�ن  رم�شانيا  جمل�شا  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لن�شائية  �ل�شرطة  وجمعية 
خمتلفة  �شر�ئح  �إىل  �لتوعوية  و�لر�شائل  �ملعرفة  تو�شيل  بهدف   « �ل�شعادة 

من �لن�شاء يف �لدولة.
نهيان  �آل  خالد  بن  حممد  بنت  �شما  �لدكتورة  �ل�شيخة  �ملجل�س  ��شت�شاف 
وحث �لأفر�د على �لن�شمام �إىل برنامج »كلنا �شرطة« �لذي يتيح لالأع�شاء 

�مل�شاهمة يف حل �مل�شكالت �لتي قد حتدث يف �إطار �حلي �ل�شكني.
و�أكدت �أحالم �للمكي مديرة �إد�رة �لبحوث و�لتنمية بالإحتاد �لن�شائي �لعام 
خالل �ملجل�س �لرم�شاين �أن �لأدو�ر �لتنموية �ملختلفة �لتي تقوم بها �ملر�أة 
�أن تكون  �مل��ر�أة  �لعمل تتطلب من  �أو بيئة  �لأ���ش��رة  �شو�ء من خ��الل حميط 
نظرتها �إيجابية لالأمور من حولها .. م�شرية �إىل �أن �لإيجابية تهدف �إىل 

تغيري طريقة �لتعامل مع �مل�شكالت و�لتحديات و�تخاذ �لقر�ر�ت.
و �أو�شحت �للمكي �أن دولة �لإمار�ت بقيادتها �لر�شيدة تويل م�شاألة �ل�شعادة 
�هتماما كبري� فقد ��شتحدثت �حلكومة من�شب وزيرة دولة لل�شعادة و�أطلقت 
�حلكومة  خالله  من  تهدف  �ل��ذي  و�لإيجابية  لل�شعادة  �لوطني  �لرنامج 
�إىل �شناعة جمتمع �إيجابي و�شعيد عر تر�شيخ ثقافة �ل�شعادة و�لإيجابية 

كاأ�شلوب حياة يف دولة �لإمار�ت ون�شر �لوعي باأهميتها.
و��شتقر�ر  و�أمن  �ل�شعادة و�لإيجابية  �للمكي خالل مد�خلتها بن  و ربطت 
�ملجتمع .. م�شرية �إىل �أن �لنظرة �ل�شلبية لدى �لبع�س وعدم �لر�شا �لعام 
قد تت�شبب �أحيانا يف ظهور �لنحر�فات و�ل�شلوك �ل�شلبي و�لذي قد ينعك�س 
�مل�شتقبل وعلى  �شباب وق��ادة  �لذين هم  �لأبناء  �لعمل وعلى  بيئة  �شلبا على 

�أمن و��شتقر�ر �ملجتمع ب�شكل عام.
و نظم �لإحتاد �أي�شا بالتعاون مع مركز وز�رة �لد�خلية لالبتكار ور�شة عمل 
�ل�شعادة  ح��ول  ذهني  ع�شف  وجل�شة   « �لبتكار  ومعايري  مفاهيم   « بعنو�ن 
��شتهدفت موظفي وموظفات �لإحتاد �لن�شائي و تناولت عدة حماور هامة 
�لفرد  معرفة  وتنمية  �ملوظفن  من  و�ل�شتفادة  �لوظيفي  �لبتكار  �شملت 
ي�شاهم يف  و�لعملية مما  �ليومية  وناجحا يف حياته  مبتكر�  كيفية جعله  و 

حتقيق �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية لالحتاد �لن�شائي �لعام .
وي��ه��ت��م �لإحت�����اد �ل��ن�����ش��ائ��ي مب��ث��ل ه���ذه �ل���ور����س و�مل��ح��ا���ش��ر�ت خ��ا���ش��ة و�أن 
م��ن��ظ��وم��ة �ل��ت��م��ي��ز �حل��ك��وم��ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى ع���دة حم����اور �أه��م��ه��ا .. �لبتكار 
�لإجناز�ت  وتقييم  �مل�شتقبلي  �لتخطيط  خ��الل  من  �مل�شتقبل  و��شت�شر�ف 
�إىل �ل�شتد�مة يف �ملجالت  �إ�شافة  �مل�شتقبلي  و�لنتائج �خلا�شة بالتخطيط 
�أن تكون على �طالع على  للمر�أة  و�لبيئية ولبد  �لجتماعية و�لقت�شادية 
مثل هذه �لتطبيقات لت�شارك يف �أن�شطة �لإبد�ع و�لبتكار �ملرتبطة باجلهة 

�لتي تعمل بها.
ويف مبادرة لالحتاد �لن�شائي �لعام �أقام �ملجل�س �لن�شائي �لذي كان من �أبرز 
ب�شمان  �لكفيلة  و�ل�شبل  �مل�شاندة  �ملنزلية  �لعمالة  مبادرة  مناق�شة  مهامه 

��شتقر�ر �لأ�شرة وتكامل �أدو�ر �أفر�دها.
�لإحتاد  يف  و�ل��ب��ح��وث  �ل��در����ش��ات  ق�شم  رئي�شة  �مل��ن��ذري  م��رمي  و��شتعر�شت 
�لن�شائي �لعام خالل �ملجل�س �لن�شائي �لذي عقد يف مدينة حممد بن ز�يد يف 
�شهر يناير �ملا�شي بح�شور 50 �شيدة �لو�قع �لجتماعي لالأ�شرة �لإمار�تية 

وما �إذ� كان وجود �خلدم يف �لأ�شرة �شروريا �أم �أنه يعتر ترفا.
و�أ�شارت �إىل �أن �لأ�شرة �لركيزة �لأ�شا�شية لكل جمتمع و�مل�شدر �لأول لإمد�ده 
بال�شو�عد �لفتية �لتي ت�شارك وت�شاهم يف �لتنمية �مل�شتد�مة فهي ت�شم �ملورد 

�لب�شري �لذي يعد غاية �لتنمية وو�شيلتها.
فو�ئد عديدة  له  �ملجتمع  و�لقت�شادي يف  �لجتماعي  �لتغري  �أن  و�أو�شحت 
�لفو�ئد  هذه  على  �حلفاظ  �شمان  �أن  كما  �لفئات..  خمتلف  منها  ت�شتفيد 
�لعن�شر  يقدمها  �لتي  �لفاعلة  �مل�شاهمة  مدى  على  يتوقف  و��شتمر�ريتها 
�لب�شري.. منوهة �إىل �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تويل �هتماما كبري� 
�حلكومة  روؤي��ة  �شمن  حيويا  حم��ور�  ومتا�شكها  �زده��اره��ا  وجعلت  بالأ�شرة 

.2021
�أو���ش��ح �حل��ق��وق و�ل��و�ج��ب��ات لالأفر�د  �أن د�شتور �لإم����ار�ت  �مل��ن��ذري  و�أك���دت 
»�مل�شاو�ة  �أن  14 منه على  �مل��ادة  ن�شت  �لأ�شا�شية.. حيث  �ملجتمع وقيمه  يف 
جلميع  �لفر�س  وتكافوؤ  و�لطماأنينة  �لأم��ن  وتوفري  �لجتماعية  و�لعد�لة 
بينهم«..  وثيقة  �شلة  و�لرت�حم  و�لتعا�شد  �ملجتمع  دعامات  من  �ملو�طنن 
�لتعا�شد  باأهمية  و�إميانها  �حلكومة  روؤي��ة  توؤكد  �مل��ادة  ه��ذه  �أن  �إىل  منوهة 

و�لتما�شك كركيزة لقيام �ملجتمع.
وقالت �ملنذري �إنه على �لرغم من �جلهود �ملبذولة من قبل �حلكومة يف هذ� 
�ملجال �إل �أن �لتطور �لذى ت�شهده �لدولة يف خمتلف �ملجالت وما تبعه من 
منو �قت�شادي متز�يد ومت�شارع �أدى �إىل تغري منط �حلياة �لأ�شرية وزيادة 
�لعتماد على �لعمالة �مل�شاندة يف �ملنازل ما كان له �لأثر و�لنعكا�شات على 

�لأدو�ر و�مل�شوؤوليات بن �أفر�د �لأ�شرة .
و�أ�شارت �إىل �أن وجود �خلدم يف �لأ�شرة �لإمار�تية يعتر �أحد هذه �لتغري�ت 
�لتي فر�شت حتديات جديدة حتتم �إعد�د در��شات حولها ملا لها من �آثار على 

�جلو�نب �ملختلفة يف �شخ�شية �لأبناء.
�لأبناء  تربية  �مل�شاندة يف  �لعمالة  �لأ�شر على  �عتماد عدد من  وح��ذرت من 
تعلقهم  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لأط���ف���ال  �شلوكيات  ع��ل��ى  �شلبا  ينعك�س  �ل���ذي  �لأم����ر 

باملربيات.
باأفر�د  ولغتهم وعالقتهم  �لن�سء  ع��اد�ت  يوؤثرون يف  �خل��دم  �أن  �إىل  منوهة 
�لأ���ش��رة ناهيك ع��ن ت��اأث��ري�ت��ه��م يف �ل��ع��الق��ة ب��ن �ل��زوج��ن و�إف�����ش��اء �أ�شر�ر 
�لأ�شرة ويف بع�س �لأحيان قد يرتكب �خلدم جر�ئم يكون �شحيتها �لأبناء 

�أو �لأ�شرة.
وقالت �إن من �أخطر تاأثري�ت �ملربيات و�خلادمات �شعوبة تو��شل �لأطفال مع 
ذويهم بعد رحيل �ملربية �لتي حذرت من تاأثريها �ل�شلبي �ملتمثل يف تغييب 
�شلوكيات  وتعليمه  �لأح��ي��ان  بع�س  يف  عقيدته  على  و�لتاأثري  �لطفل  هوية 
و�عتمادها  لالأ�شر  �لكبرية  �لتكالية  منتقدة  و�لتقاليد..  للعاد�ت  منافية 
على �لعمالة �مل�شاندة و�ملربيات �لالتي ي�شبحن �أحيانا �ملرجع �لأول للطفل 
يف بث همومه وم�شاكله حيث تلعب �ملربية �لدور �لذي من �لو�جب �أن تكون 

�لأم هي �ملنوطة به.
“ جمال�س  �آخر يف �شهر يونيو حتت �شعار  �لن�شائي �جتماعا  وعقد �ملجل�س 
�خلري لأهل �خلري “ �شمن �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية �لتي تربط بن �ملنظمن 

من �أجل �لو�شول بر�مج �لتوعية و�لتثقيف �إىل �أكر �ل�شر�ئح �ملجتمعية.
و�أو�شحت �أحالم �للمكي مديرة �إد�رة �لبحوث و�لتنمية يف �لإحتاد �لن�شائي 
�لجتماعي  �لن�شيج  �حل��ف��اظ  �أهمية  ت��وؤك��د  �شموها  ��شرت�تيجية  �أن  �ل��ع��ام 
قوي  جمتمع  لبناء  و�مل���ر�أة  �لرجل  بن  �لأدو�ر  تكامل  خ��الل  من  ومتا�شكه 
ومتما�شك قادر على مو�كبة �لتغري�ت �مل�شتجدة عر تعزيز قدرة �ملر�أة على 
مو�جهة �لتحديات و�لظو�هر �لجتماعية �مل�شتجدة على �ملجتمع �لإمار�تي 
وتعزيز دورها يف تر�شيخ �لقيم �لتي توؤ�شل للهوية �لوطنية و�ملبنية على لغة 

�لت�شامح و�حلو�ر.
و�أ�شارت �إىل �مل�شوؤولية �مللقاة على �ملر�أة باعتبارها مربية لأجيال �مل�شتقبل �إذ 
�أن �لقيادة �لر�شيدة تعول على �ل�شباب لإكمال م�شرية �لتنمية مما يتطلب 
باأنها  �لأ�شرة  و��شفة  �لأخالقية  �لقيم  وتعزيز  �ل�شليمة  �لتن�شئة  تن�شئتهم 
�أن تقوم بو�جباتها و�أل توكل  �أنه على �ملر�أة �لأم  �لركيزة يف ذلك .. موؤكدة 

هذه �ملهمة �لعظيمة �إىل �لعمالة �ملنزلية �مل�شاندة.
برنامج  تفاهم مع  �لن�شائي مذكرة  �لإحت��اد  �أي�شا وقع  نف�شه  �لعام  وخ��الل 
“ �لتابع لديو�ن �شمو نائب رئي�س جمل�س  “ �أقدر  خليفة لتمكن �لطالب 
و�شعها  �لتي  �ل�شرت�تيجية  �شمن  ج��اءت  و�ل��ت��ي  �لد�خلية  وزي��ر  �ل����وزر�ء 
�لإحتاد �لن�شائي بهدف �لتو��شل مع �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �لوطنية لرفع �شاأن 
�لكثري  و�لطالبات ورعايتهم وحت�شينهم من  �لطالب  �لوطن خا�شة  �أبناء 

من �لتحديات.
ويحر�س �لإحت��اد �لن�شائي من خالل هذه �ملذكرة على تكثيف �لتعاون مع 
تهم  �لتي  �لق�شايا  من  للكثري  �حللول  لإي��ج��اد  بالدولة  �ملخت�شة  �جلهات 
�ل�شباب خا�شة يف ع�شر �لنرتنت و�لتقدم �لتكنولوجي وما له من تاأثري�ت 
�ل�شباب  ط��رف  م��ن  خاطئ  ب�شكل  ��شتخدم  �إذ�  خا�شة  �ملجتمع  على  كثرية 
�ملوؤ�ش�شات  كافة  بن  �مل�شرتكة  �مل�شوؤولية  ���ش��رورة  على  و�لتاأكيد  و�لفتيات 
�ل�شالح  و�مل��و�ط��ن  �ل��وط��ن  لبناء  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  و�ل��دو�ئ��ر  و�لهيئات 

و�لعمل على حت�شن �ملجتمع من كل �آفة �أو �شرر .
و�شارك �لإحتاد �لن�شائي �لعام يف معار�س و�قامة مهرجانات و�أن�شطة �أخرى 
�أق��ي��م يف �شهر مار�س  �ل��ذي  .. مهرجان �خل��ري لأم �خل��ري  �ل��دول��ة منها  يف 
�لعاملية حيث  �مل��ر�أة  �ملا�شي يف دروت��ه �خلام�شة وذلك �شمن �لحتفال بيوم 
�أقيم �ملهرجان على �شاطئ �لبطن وكان ناجحا بامتياز حيث ��شتقبل �آلف 

�لزو�ر خالل �يامه ونال �عجابهم .
�مل��ه��رج��ان ق��د رك���زت على ع��ر���س �ل���رت�ث �لإم���ار�ت���ي بكل  وك��ان��ت فعاليات 
ت�شتخدم  كانت  �لتي  و�لأدو�ت  �شعبي  وفلكلور  �شعبية  �أك��الت  من  تفا�شيله 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �إن  �ل�شويدي  ن��ورة  قالت  و   . �ملا�شي  يف 
توجه د�ئما ب�شرورة فتح �ملجال �أمام جميع فئات �ملجتمع لزيارة �ملهرجان 
�آبائهم  توعيتهم برت�ث  �إىل  تهدف  و�لتي  �ملتعددة  فعالياته  و�لط��الع على 
و�أجد�دهم خا�شة �ل�شباب منهم ليتعرفو� على ما عانوه من قبلهم يف �شبيل 

بناء هذ� �لوطن ولي�شريو� على نهجهم يف تقدم �لبالد ونه�شتها .
�أن �ملهرجان يحمل �لطابع �لإمار�تي �لأ�شيل ويعر عن �لهوية  و�أو�شحت 
�أنه من�شة  �إمار�تين ويوؤكد هذ� �حلدث  �لإمار�تية بخرة وتنظيم خر�ء 

وطنية لعر�س �لرت�ث �لإمار�تي و�لعاملي بطرق مبتكرة �شيقة.
و�شارك �لإحتاد �لن�شائي �أي�شا يف �ملعر�س �لدويل لل�شيد و�لفرو�شية �لذي 
يهدف �ىل �إبر�ز تر�ث دولة �لإمار�ت �لذى يعتز ويفتخر به �لإحتاد وي�شكل 
ه��ذ� �لع��ت��ز�ز و�لفخر درع��ا و�قيا يحتمي به �لآب��اء و�لم��ه��ات ويحمون به 
�لإ�شالمية و�لعربية  �أ�شالتهم وهويتهم  �آبناءهم من بعدهم للحفاظ على 

و�لإمار�تية .
خا�شا  ركنا  ب��الإحت��اد  و�حلرفية  �لرت�ثية  �ل�شناعات  �د�رة  خ�ش�شت  وق��د 
حلاميات �لرت�ث لتقدمي عرو�س �حلرف �لرت�ثية �لتقليدية كالتلي و�ل�شدو 
وغريها ف�شال عن تعزيز دور �ملر�أة �لإمار�تية يف جمال �ل�شناعات �حلرفية 

�خلا�شة برت�ث �لدولة حيث لقت �عجاب �جلمهور �لز�ئر للمعر�س .
�ل�شيخة فاطمة  �لإمار�تية من �شمو  �ملر�أة  نالته  �لتي  �ملكثف  ونظر� للدعم 

بنت مبارك وكذلك �ملر�أة �لعربية و�لعاملية فقد �أ�شبحت �جناز�تها معروفة 
�لدولية  و�لهيئات  �ملنظمات  �شعيد  وع��ل��ى  ك��ان��ت  �أينما  �مل���ر�أة  �شعيد  على 
�ملهتمة بهذ� �ل�شاأن .. ولذلك ت�شابقت جميعها لتقدم لها �لأو�شمة و�جلو�ئز 

وتكرمها على ن�شاطها �ملكثف ل�شالح �ملر�أة.
وكان من �أبرز �جلو�ئز و�لأو�شمة �لتي ح�شلت عليها �شمو �ل�شيخة فاطمة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �إي��اه �شاحب  �لذي منحها  ..�لو�شام  �لعام  بنت مبارك خالل 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و هو و�شام �ل�شيخ ز�يد 

وذلك تقدير� وعرفانا لدورها �لوطني و�لجتماعي.
ياأتي هذ� �لتكرمي لدور �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �مل�شهود �إىل جانب 
�آل نهيان  �شلطان  ز�يد بن  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �لبالد وباين نه�شتها  موؤ�ش�س 
طيب �هلل ثر�ه يف دعم م�شرية �خلري و�لنماء حيث كر�شت حياتها حفظها 

�هلل يف خدمة �لوطن.
وقامت �شموها بتمكن وتعزيز دور �ملر�أة �لإمار�تية يف �ملجالت كافة �إ�شافة 
له  �ل���ذي ل ح���دود  �لإن�����ش��اين و�خل���ريي  �لعمل  �ىل عطائها وج��ه��وده��ا يف 
وقدمت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك على �متد�د تاريخ �لدولة مبادر�ت 
ومتو��شل  دوؤوب  عمل  يف  وتربوية  و�جتماعية  ثقافية  و�إ�شهامات  وطنية 
لأجل ق�شايا �لأمومة و�لطفولة فاأ�شبح عطاوؤها عالمة م�شيئة يف �مل�شرية 

�مليمونة للوطن.
و�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 

حفل مهرجان تكرمي �أم �لإمار�ت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك.
و�شاهد �حل�شور عر�شا فنيا باهر� قدم �إ�شاء�ت على �لأبعاد و�لأولويات �لتي 
كانت ولتز�ل حمل �هتمام وعناية �أم �لإمار�ت يف جمالت �لتعليم و�لرتبية 
�أدو�ره��ا وحتفيز  و�لأمومة و�لطفولة ورعاية �ل�شرة ومتكن �ملر�أة وتعزيز 
�لو�جب  و�لتفوق و�حل��ث على عمل �خل��ري وتقدمي  �لإب���د�ع  �لأج��ي��ال على 

�لإن�شاين.
ونالت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك و�شام جو�هر للعطاء �لذي �أطلقته 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  �لقا�شمي  حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو 
�ل�شارقة لتكرمي �شخ�شيات �شاهمت ب�شكل موؤثر وتركت ب�شمات و��شحة يف 

�لرتقاء باملجتمع ودعم �لق�شايا �لإن�شانية حول �لعامل.
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك  �أن �شمو  �لدولة  �لن�شائية يف  �لقياد�ت  �أك��دت  و 
�ملر�أة �لإمار�تية ب�شكل د�ئم  “�أم �لإمار�ت” تتمتع بدور قيادي بارز يف دعم 
�لأمر �لذي جعل �ملر�أة تتقدم يف خمتلف �ملجالت وحتتل منا�شب قيادية يف 

�لعديد من مو�قع �لعمل يف �لدولة.
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  م�شابقة  �لدولية  للقر�آن  دب��ي  جائزة  على  �أطلق  كما 
م��ب��ارك �ل��دول��ي��ة ل��ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي ولأه��م��ي��ة ه��ذه �مل�شابقة �أك���دت 70 دولة 
م�شاركتها فى �لدورة �لأوىل للم�شابقة �لتى تنظم يف �لفرتة من 6 �ىل 18 

نوفمر �ملقبل يف مقر ندوة �لثقافة و�لعلوم بدبي.
�ل�شيخة  �شمو  عليها  ح�شلت  �لتي  و�جل��و�ئ��ز  �لتكرمي  من  �آخ��ر  جانب  ويف 
�أم �لإم��ار�ت و�شام �لرملان من  فاطمة هذ� �لعام فقد منح �لرملان �لعربي 
�لدرجة �لأوىل .. تقدير� جلهود �شموها يف متكن �ملر�أة �لإمار�تية و�لعربية 
�ملر�أة  �إىل دوره��ا �لكبري يف تبني ق�شايا  �إ�شافة  و�إع��الء مكانتها يف �ملجتمع 
و�إدماجها كعن�شر فاعل ومهم و�شريك يف تنمية �ملجتمع و�أياديها �خلرية يف 

�لعمل �لن�شاين �ملحلي و�لعربي و�لدويل.
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  ع�شو  �جل���رو�ن  حممد  ب��ن  �أح��م��د  معايل  وق��ال 
�لقدوة  ت��ز�ل  “ كانت ول  �لإم���ار�ت  “ �أم  �إن  �ل�شابق  �لعربي  رئي�س �لرملان 
و�لتميز  و�لعطاء  �لبذل  يف  �أجمع  �لعامل  ويف  �لعربية  للمر�أة  �لأعلى  و�ملثل 
و�لعمل �لإن�شاين و�لدفاع عن حقوق �ملر�أة و نر��شا عربيا وعامليا ملن يريد 

�لنجاح و�لتميز.
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أبوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  وكرمت 
�ملنا�شب  �أعلى  �إىل  �ملو�طنة  ب��امل��ر�أة  �لرت��ق��اء  يف  ودوره���ا  لعطاء�تها  تقدير� 

و�ملر�تب.
�لرئي�شي  و�ملحفز  �لد�عم  تز�ل  ول  �لإمار�ت” كانت  “�أم  �إن  �لغرفة  وقالت 
و�لقدوة لن�شاء �لإم��ار�ت ليحققن �لإجن��از�ت و�ملكا�شب حيث توؤمن �شموها 

باأن �لوطن ل يرقى �إل بن�شفه �لآخر.
�ملر�أة  متكن  �إىل  �لر�مية  و�مل�شاريع  �مل��ب��ادر�ت  من  �لعديد  �شموها  تبنت  و 
�لإبد�ع  على  �لقادرة  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  دور  ور�شخت  ودوليا  و�إقليميا  حمليا 
�لن�شاء  �لعديد من  �أو�شل  �لرئي�شي �لذي  و�لبتكار وكانت �حلافز و�لد�فع 

�لإمار�تيات �إىل منا�شب قيادية بالدولة.
ويف جمال �آخر منحت جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �شمو �ل�شيخة فاطمة 
جمالت  يف  �ل��ر�ئ��د  �شموها  ل��دور  تقدير�  �لفخرية  �ل��دك��ت��ور�ة  مبارك  بنت 

�لتعليم و�ملر�أة و�لطفولة بالدولة و�ملنطقة و�لعامل.
�أبوظبي  ع��ام جمل�س  م��دي��ر  �لنعيمي  ر����ش��د  �ل��دك��ت��ور علي  م��ع��ايل  �أع���رب  و 
للتعليم �لرئي�س �لأعلى جلامعة �لإمار�ت عن �لفخر باأن تكون “�أم �لإمار�ت” 
وعطائها  جلهودها  تقدير�  �ل�شهادة  ه��ذه  �جلامعة  متنحها  �شخ�شية  �أول 
و�إ�شهاماتها يف رعاية �لتنمية بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة خا�شة م�شرية 

�ملر�أة �لإمار�تية.
درب  رفيقة  كانت  حيث  م�شهود  �لتعليم  جم��ال  يف  �شموها  جهود  �إن  ق��ال  و 
وعاي�شت  ثر�ه”  �هلل  “طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور 
مر�حل �لتنمية يف �لدولة ورعت جميع �ملبادر�ت ذ�ت �لعالقة بالأ�شرة و�ملر�أة 

و�لطفل �شو�ء يف �جلانب �لتعليمي �أو �ل�شحي �أو �لت�شريعي.
وكرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�لر�بع  �مل��ن��ت��دى  ب���درع  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو  ع��ج��م��ان  ح��اك��م 
يف  ل��دوره��ا  تقدير�  عجمان  يف  عقد  �ل��ذي  �خلليجيات  �لع��م��ال  ل�شاحبات 

ت�شجيع �ملر�أة لتحقيق �هد�فها يف دخول �شوق �لعمل .
وجاء تكرمي �شموها كذلك لوقوفها �إىل جانب �ملر�أة �لإمار�تية حتى �أ�شبح 
�مليادين  �لعديد من  لتتفوق يف  �لتنمية �حل�شارية  دور جاد يف م�شرية  لها 

خا�شة يف �لن�شاط �لقت�شادي و�لتجاري .
�لتجاري  �لعمل  �أ���ش��ر�ر  �مل����ر�أة  �كت�شاب  يف  �أ���ش��ا���ش��ي  دور  ل�شموها  ك��ان  كما 
و�لقت�شادي وقو�نينه و�نخر�طها يف ميد�ن �لتجارة و�ل�شتثمار ومتكينها 
�لوطني  �لقت�شاد  وتنمية  �لتجارية  �لعمال  ��شعب  و�د�رة  �ل���ش��ر�ف  من 

لتثبت �ملر�أة وجودها يف خدمة بالدها .
�لدكتور�ة  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �لريطانية  بر�دفورد  جامعة  منحت  كما 

�لفخرية لإجناز�تها وعطاء�تها جتاه �ملر�أة.
وقالت �لر�ئد �آمنة حممد خمي�س �لبلو�شي رئي�س جمعية �ل�شرطة �لن�شائية 
�إن منح �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك هذه �لدرجة من جامعة بريطانية 
�لعربية  �مل����ر�أة  ت��ك��رمي وت��ق��دي��ر لكل �جن��از�ت��ه��ا وع��ط��اء�ت��ه��ا فهي فخر  ه��و 
و�ملبادر�ت  �حلكيمة  �ل��روؤي��ة  و�شاحبة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل����ر�أة  لتميز  و�ل��ن��م��وذج 

و�لإجناز�ت و�لقدوة �لر�ئدة لنا جميعا.
للعمل  ودعمها  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  نه�شة  يف  �لر�ئد  �شموها  دور  �إىل  لفتت  و 
و�لعطاء  �خل��ري  قيم  على  و�ملحافظة  �أرك��ان��ه  وتوطيد  و�لإن�����ش��اين  �خل��ريي 
�مل��ر�أة وتكرمي �لأم وتقدير  يف �لإم���ار�ت من خ��الل م��ب��ادر�ت �شموها لدعم 
ت�شحياتها .. موؤكدة �أن على بنات ون�شاء �لإمار�ت �أن يدركن �أن �لإجناز�ت 

�لتي تنعم بها �ملر�أة �لآن هي نتيجة مبادر�ت �شموها.
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•• اأبوظبي-وام:

�أك���د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أح��م��د ب��ن ع��ب��د �هلل حميد ب��ال��ه��ول �ل��ف��ال���ش��ي وزير 
للف�شاء  �لإم��ار�ت  وكالة  �إد�رة  رئي�س جمل�س  �لعايل  �لتعليم  ل�شوؤون  دول��ة 
�ل�شورة  للعامل  تعك�س  ب��اأن  لها  ت�شمح  فريدة  مكانة  �أ�شحت يف  �لوكالة  �أن 
عاملية  ف�شائية  �إجن����از�ت  حتقيق  خ��الل  م��ن  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �حل�شارية 

ب�شبغة �إمار�تية وب�شو�عد �شباب �إمار�تي طموح.
�لإمار�ت  وكالة  �إد�رة  �لذي عقده جمل�س  �لأول  �لجتماع  جاء ذلك خالل 
برئا�شة  باأبوظبي  للوكالة  �لرئي�شي  �ملقر  يف  �جلديدة  بت�شكيلته  للف�شاء 
معايل �لدكتور �أحمد بن عبد �هلل حميد بالهول �لفال�شي وح�شور �شعادة 
حمد عبيد �ملن�شوري وخالد �لبوعينن وبدر �شليم �شلطان �لعلماء و�شلطان 

مهري �لكتبي ويو�شف حمد �ل�شيباين وحممد �شيف �ملقبايل وم�شعود حممد 
�شريف و�لدكتورة بهجت �ليو�شف. و�شدد معاليه على �أن و�شول �لدولة �إىل 
هذه �ملرحلة �ملتطورة على �ل�شعيد �لف�شائي ثمرة خطط وبر�مج تطويرية 
�أ�ش�شه موؤ�ش�س �لدولة �ملغفور له  ��شرت�تيجية �شاملة لقطاع ف�شائي و�شع 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه” وحمل �لر�ية من بعده 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 
رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وبدعم من �شاحب 
“رعاه �هلل” ومتابعة حثيثة من  �ل��وزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .
�لتي حققها  �لإجن��از�ت  �لبناء على  �شتو��شل  �لوكالة  �أن  �إىل  ون��وه معاليه 

�لقطاع خالل هذه �ل�شنو�ت وفقا خلطتها �ل�شرت�تيجية �ملعتمدة .
كبري�  دور�  �شتلعب  �ل��دول��ة  مو�طني  من  �لب�شرية  �ل��ك��و�در  �أن  �إىل  م�شري� 
يف عملية �لبناء على هذه �لإجن��از�ت �لتي حققها �لقطاع و�لرتقاء به �إىل 
و�شول  �شمان  يف  �لب�شري  �لعامل  �أهمية  معاليه  و�أك��د  جديدة.  م�شتويات 
�لرنامج �لوطني للف�شاء �إىل �أهد�فه و�إطالقه مل�شاريع ومبادر�ت جديدة 

ت�شع �لدولة يف مكانية ريادية لقطاع �لف�شاء �لعاملي.
�لتي بذلها جمل�س  �لإد�رة �جلديد خالل �جتماعه �جلهود  وثمن جمل�س 
�لإد�رة �ل�شابق و�لذي تر�أ�شه على مدى ثالثة �أعو�م �شعادة �لدكتور خليفة 
حممد �لرميثي و�لإجناز�ت �لتي جنح يف حتقيقها على جميع �لأ�شعدة ما 
�أدى �إىل تر�شيخ مكانة �لوكالة �شمن قطاع �لف�شاء �لعاملي لتحظى باحرت�م 
و�شع  جانب  �إىل  �ل�شلة  ذ�ت  �لدولية  و�لهيئات  �ملنظمات  خمتلف  وتقدير 

و�لرتقاء  �لوطني  �مل�شتوى  على  للقطاع  و�لتنظيمية  �لت�شريعية  �لدعائم 
�لب�شرية  و�مل��وؤه��الت  �لفنية  �مل��ق��در�ت  تطوير  وم�شاريع  م��ب��ادر�ت  مب�شتوى 

ف�شال عن �إطالق عدد من �ملر�كز �لبحثية �لف�شائية.
و��شتعر�س جمل�س �لإد�رة خمتلف �مل�شاريع و�ملبادر�ت �لتي �شتعمل �لوكالة 
على �إطالقها خالل �لفرتة �ملقبلة على �شعيد تنظيم �لقطاع و�لرتكيز على 
قانون  و�شع  بعملية  �ملتعلقة  �مل�شتجد�ت  �آخر  �إىل جانب  �لتعليم  خمرجات 
�لتي  �لف�شاء  لقطاع  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية  ووثيقة  �ل��دول��ة  يف  �لف�شاء 

و�شلت �إىل مر�حلها �لأخرية .
كما �طلع �ملجل�س على تقارير �لإد�ر�ت �لتي ت�شمل منجز�ت ونتائج �ملبادر�ت 
�لتي نفذتها و�خلطو�ت �مل�شتقبلية �ملقرتحة �إ�شافة �إىل �آليات عمل �لإد�ر�ت 

وقياد�تها.

�أحمد باله�ل �لفال�صي : “�لإمار�ت للف�صاء” ت�صعى لإجناز�ت عاملية ب�صبغة �إمار�تية

بلدية مدينة �أب�ظبي و�صركاوؤها �ل�صرت�تيجي�ن يحتجزون 17 �صيارة مهملة وينذرون 17

تعاون �إمار�تي �صع�دي عماين ي�جه �صربة ق�ية ل�صبكات تهريب �ملخدر�ت

•• اأبوظبي-الفجر:

نفذت بلدية مدينة �أبوظبي بالتعاون مع �لقيادة 
و�ل�شحر�ء  م��و�ق��ف  و  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 
للنقليات �لعامة، حملة ملو�جهة ظاهرة �ل�شيار�ت 
�لعامة  و�لأم���اك���ن  �ل�شكنية،  �لأح��ي��اء  يف  �ملهملة 
�شمن  وذل��ك   ، بها  �لعناية  دون  طويلة  ل��ف��رت�ت 

�إط�����ار ح��ر���س د�ئ�����رة �ل�������ش���وؤون �ل��ب��ل��دي��ة و�لنقل 
 ، �لبيئة  وحماية  �ملدينة  مظهر  على  و�شركائها 
�ملجتمع،  لأف��ر�د  �ل�شالمة  معايري  �أعلى  وتوفري 
ح��ي��ث ���ش��م��ل��ت �حل��م��ل��ة م��ن��ط��ق��ت��ي م��دي��ن��ة ز�ي���د 

و�لرو�شة يف �أبوظبي .
حترير  عن  �أ�شفرت  �حلملة  �أن  �لبلدية  و�أ���ش��ارت 
�إنذ�ر� لل�شيار�ت �ملهملة ، كما قامت �لبلدية   17

�شبك  �إىل  �أخ���رة  ���ش��ي��ارة   17 ب�شحب  و���ش��رك��اوؤه��ا 
�حلجز بعد �أن ��شتنفدت �ملهلة �لقانونية �ملمنوحة 
لل�شيار�ت �ملهملة و�ملغطاة بالأتربة ، وذلك نظر�ً 
لدورها يف ت�شويه �ملظهر �حل�شاري للمدينة، يف 
�أفر�د  �أبوظبي  مدينة  بلدية  دع��ت  �حلملة  �أث��ن��اء 
وعدم  �شيار�تهم،  مظهر  على  �ملحافظة  �ملجتمع 
للغر�مات  �أو  للحجز  تفادياً  تنظيف  دون  تركها 

ما  بح�شب  دره��م   3000 �إىل  ت�شل  �لتي  �ملالية 
وعند   2012، لعام   2 رق��م  �ل��ق��ان��ون  عليه  ن�س 
ح�شور �ملخالف �إىل �لبلدية يعر�س عليه �لت�شالح 
عند  ولكن  �ملخالفة،  قيمة  م��ن  باملئة   50 ودف��ع 
تكاليف  �إىل  �إ�شافة  �لغر�مة،  تت�شاعف  تكر�رها 
ح�شب  على  ح�شابها  يتم  و�لتي  �ليومية  �حلجز 
�شحبها  مت  �لتي  و�ملنطقة  �مل�شحوبة  �ملركبة  ن��وع 

�أن حملة  �أبوظبي  بلدية مدينة  و�أو�شحت  منها. 
مو�جهة ظاهرة �ل�شيار�ت �ملهملة تاأتي ��شتناد�ً �إىل 
�أحكام �لقانون رقم 2 لعام 2012 ب�شاأن �حلفاظ 
يف  �لعامة  و�ل�شكينة  و�ل�شحة  �لعام  �ملظهر  على 
تعديل  مت  �لتنفيذية  و�ل��الئ��ح��ة  �أب��وظ��ب��ي  �م���ارة 
تعديل  مت  حيث  ف��ي��ه،  �ملتبع  و�لإج�����ر�ء  �ل��ق��ان��ون 
مدة و�شع �لنذ�ر �أو �ملل�شق �إىل 3 �أيام بدل 14 

يوماً، وبعدها يقوم �ملر�قب باإخطار �شركة �شحب 
�ملركبات ب�شحب �ملركبة لت�شويهها للمظهر �لعام، 
بالأتربة  ملوثة  �ملركبة  ع���ادة  فيه  ت��ك��ون  و�ل���ذي 
و  �مل��رك��ب��ات  جميع  ي�شمل  تعريفه  يف  و�ل��ق��ان��ون   ،
وجميعها  حكمها،  يف  وم��ا  و�ل��ق��و�رب  �مل��ق��ط��ور�ت 
ميكن �شحبها �إىل �شاحة �حلجز يف منطقة �لوثبة 

و�شاحة �ملفرق �ل�شناعية. 

•• ابوظبي-وام:

�أج���ه���زة مكافحة  ب���ن  ت���ع���اون م�����ش��رتك  �أ���ش��ه��م 
�لعربية  ك���ل م���ن دول����ة �لإم�������ار�ت  �مل���خ���در�ت يف 
و�شلطنة   ، �ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة  �ملتحدة، 
ع��م��ان يف ���ش��ب��ط 158 ك��ي��ل��و ج����ر�م م��ن خمدر 
من  ق��ر���س  �أل���ف  و700  م��ل��ي��ون   2 و  �حل�شي�س 
على  �لقب�س  و�إلقاء  �ملخدرة  �لكبتاجون  �أقر��س 
12 متهما من مهربي وجتار �ملخدر�ت يف �أربعة 
خالل  تنفيذها  مت  مر�قب”  “ت�شليم  عمليات 

�لن�شف �لأول من �لعام �جلاري.
و�أ�شار �لعقيد �شعيد عبد�هلل �ل�شويدي مدير عام 
مكافحة �ملخدر�ت �لحتادية نائب رئي�س جمل�س 
�أولت  �لعليا  �ل��ق��ي��ادة  �أن  �إىل  �مل��خ��در�ت  مكافحة 
�مل�شتويات  على  �مل��خ��در�ت  ملكافحة  كبرية  �أهمية 
�مل��ح��ل��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل���دول���ي���ة، م����وؤك����د�  باأن 
�آل  �ل�شيخ �شيف بن ز�يد  �لفريق �شمو  توجيهات 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
�لت�شدي بحزم ملهربي  �لتي �شددت على �شرورة 
�خلليج  دول  ي�شتهدفون  �لذين  �ملخدر�ت  وجت��ار 
�ل���ع���رب���ي، وم���ن���ع ����ش��ت��غ��الل �أر������ش����ي �ل���دول���ة يف 

�لإ�شر�ر باأي قطر خليجي �أو عربي �أو دويل من 
خالل تهريب �ملخدر�ت �أو �أي ملفات �أمنية �أخرى. 
مديرية  �إىل  وردت  �شرية  معلومات  ب���اأن  وذك���ر 
�ل��ع��ام��ة ل�شرطة  ب��ال��ق��ي��ادة  �مل���خ���در�ت  م��ك��اف��ح��ة 
�أبوظبي و�إد�رة مكافحة �ملخدر�ت بالقيادة �لعامة 
ل�شرطة �ل�شارقة �أثمرت عن تنفيذ �أربع عمليات 
�لأوىل  �ل�شتة  �لأ�شهر  خ��الل  مر�قب”  “ت�شليم 
من �لعام �جلاري، ثالثة عمليات كانت بالتعاون 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  مع �جلهاز �لنظري يف 
م��ع �جلهاز  ب��ال��ت��ع��اون  ك��ان��ت  و�ل��ر�ب��ع��ة  �ل�شقيقة 

�لنظري يف �شلطنة عمان �ل�شقيقة.
و�أع������رب �ل�����ش��وي��دي ع����ن  ���ش��ك��ر وت��ق��دي��ر وز�رة 
ب��دول��ة �لإم������ار�ت جل��ه��ازي مكافحة  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
و�شلطنة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �ملخدر�ت 
عمان م�شيد� مب�شتوى �أد�ئهم �لعايل وبتعاونهم 
�لفوري و�ل�شريع �لذي كان له �أبلغ �لأثر يف جناح 
�لعمل  لفرق  ��شت�شافتهم  مثمنا  �لعمليات،  تلك 
حول  �ملبا�شر  �لتن�شيق  يف  �شاهمت  �لتي  �مليد�نية 

تلك �لعمليات.
وقال باأن تنفيذ عمليات �لت�شليم �ملر�قب للمو�د 
ببنود  �لتز�ما  ي��اأت��ي  �لعقلية  و�مل��وؤث��ر�ت  �مل��خ��درة 

�ت��ف��اق��ي��ة �لأمم �مل��ت��ح��دة مل��ك��اف��ح��ة �لجت����ار غري 
�طار  ويف   ،  1988 ل��ع��ام  ب��امل��خ��در�ت  �مل�����ش��روع 
 2006 ل�����ش��ن��ة   39 رق����م  �لإحت��������ادي  �ل���ق���ان���ون 
�مل�شائل  يف  �ل����دويل  �لق�شائي  �ل��ت��ع��اون  ���ش��اأن  يف 
وك���ف���اءة عنا�شر  ج��ه��ود  �إىل  م�����ش��ري�  �جل��ن��ائ��ي��ة، 
�أب��وظ��ب��ي و�شرطة  م��ك��اف��ح��ة �مل���خ���در�ت ب�����ش��رط��ة 
�ل�شارقة �لذين د�أب��و� على جمع معلومات �شرية 
�لأهمية  يف  غاية  �مل��خ��در�ت  تهريب  �شبكات  ع��ن 
�أدت �إىل �إب��ر�ز دولة �لإم��ار�ت ب�شكل م�شرف على 
�أهميتها  وتاأكيد  و�ل��دويل  �لإقليمي  �ل�شعيدين 

على �خلارطة �لأمنية لدول �لعامل.
مدير  �ل��ظ��اه��ري  غريب  طاهر  �لعقيد  و����ش��اف 
ب��ال��ق��ي��ادة �لعامة  �مل���خ���در�ت  م��دي��ري��ة م��ك��اف��ح��ة 
م�شادر  وت��ن��وي��ع  تعزيز  ب���اأن  ظ��ب��ي   �أب���و  ل�شرطة 
�ملعلومات �لأمنية �أثمر عن ورود معلومات �شرية 
تهريب  ن�����ش��اط  يف  �إقليمية  �شبكة  ت���ورط  ت��وؤك��د 
�خلليجي،  �مل�شتوى  على  بها  و�لجت��ار  �ملخدر�ت 
تبن  �ل�شبكة  تلك  عن  �ل�شتدللت  جمع  وبعد 
ع��ق��ده��ا �ل���ع���زم ع��ل��ى ت��ه��ري��ب ك��م��ي��ة ك���ب���رية من 
50 كيلوجر�م من  خمدر �حل�شي�س تزن حو�يل 
�لإم���ار�ت  دول���ة  �إىل  �ل�شقيقة  �ليمن  جمهورية 

مرور� ب�شلطنة عمان �ل�شقيقة.
�أبدته  �ل��ذي  �لكبري  للتعاون  ونتيجة  �ن��ه  وذك��ر   
�لعمل  فريق  متكن  �لعمانية  �ل�شرطية  �ل�شطات 
�ملتورط  �لرئي�شي  �ملتهم  على  �لقب�س  �إلقاء  من 
�إع���د�د كمن حمكم  �جل��ل��ب، حيث مت  يف عملية 
للكمية  ����ش��ت��الم��ه  �أث���ن���اء  متلب�شا  ب��ه  ل��الإط��اح��ة 
�ملخدرة، وقد �أبدى �ملتهم مقاومة �شديدة لرجال 
�ل�شيطرة  متت  �أن  �إىل  �ل��ف��ر�ر  حم��اول  �ل�شرطة 
 31 عليه، كما عرث بحوزته على م�شد�س وعدد 
�ألف  طلقة نارية بالإ�شافة �إىل �شبط مبلغ 50 
�ل��ن��اق��ل، ومت تقدميه  �أج�����رة  دره����م ع���ب���ارة ع���ن 
�ملو�د  مكافحة  قانون  وفق  لينال جز�ئه  للعد�لة 

�ملخدرة و�ملوؤثر�ت �لعقلية.
�لظاهري  �لعقيد  ذك��ر   ، �أخ��ري��ن  عمليتن  ويف 
�ملديرية  �إىل  وردت  �أخ���رى  �شرية  معلومات  ب��اأن 
�لدول  �إح���دى  يف  تقيم  �شبكة  ت���ورط  �إىل  ت�شري 
�لعربية بتهريب خمدري �حل�شي�س و�لكبتاجون 
م����رور� بدولة  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  �إىل 
�ل�شبكة  تلك  ب��اأن��ه  �ملعلومات  و�أك���دت   ، �لإم����ار�ت 
حت���وز ع��ل��ى كمية ك��ب��رية م��ن ت��ل��ك �مل���خ���در�ت يف 
، وعلى  بر�  �ململكة  �إىل  لنقلها  �لدولة، وتخطط 

�شوء تلك �ملعلومات مت ��شتهد�ف ومر�قبة تلك 
�لكميات �إىل �أن عرت �حلدود �لرية �لإمار�تية 
متوجهة �إىل �أر��شي �ململكة حتت رقابة زمالوؤنا 
يف مكافحة �ملخدر�ت يف �ل�شعودية �إىل �أن �أثمرت 
ج���ه���وده���م ع���ن ���ش��ب��ط �ل��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى جلبها 

وتقدميهم للعد�لة .
�ملقدم  ماجد  ذكر  �لر�بعة  �لعملية  تفا�شيل  ويف 
مكافحة  �إد�رة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  �ل��ع�����ش��م   ���ش��ل��ط��ان 
�أن   ، �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �ملخدر�ت 
�شبكة  ع��زم  تفيد  �إل��ي��ه��م  وردت  �شرية  معلومات 
�أخرى تقيم يف �إحدى �لدول تهريب كمية تقدر 
بحو�يل مليونن و 656 �ألف قر�س من خمدر 
�ل�شعودية مرور�  �لعربية  �ململكة  �إىل  �لكبتاجون 
�لقيادة  حر�س  من  و�نطالقا   ، �لإم���ار�ت  بدولة 
على تعزيز �لتعاون �مل�شرتك يف مكافحة �ملخدر�ت 
بن كافة �أجهزة مكافحة �ملخدر�ت د�خل وخارج 
�لدولة بغية �لإيقاع بكافة �أطر�ف �ل�شبكة ، وبعد 
ترحيب �جلهاز �لنظري يف �ململكة بتنفيذ عملية 
فريق  خ��الل  من  �لكمية  لتلك  �ملر�قب  �لت�شليم 
عمل م�شرتك ، جنح فريق �لعمل يف �إلقاء �لقب�س 
مهمة  �إليهم  �أوكلت  �لذين  �ل�شبكة  عنا�شر  على 

�لعربية  �ململكة  يف  �لكمية  تلك  وترويج  ��شتالم 
�ل�شعودية. و�أكد �لعقيد �شعيد عبد�هلل �ل�شويدي 
نائب  �لحت��ادي��ة،  �مل��خ��در�ت  ع��ام مكافحة  مدير 
�لتعاون  ب��اأن  �مل��خ��در�ت،  مكافحة  جمل�س  رئي�س 
�لدويل يف �إطار مكافحة �ملو�د �ملخدرة و�ملوؤثر�ت 
�لعقلية و�لعمل وفق �لآليات و�لأ�شاليب �ملعتمدة 
للحد من  �أم��ر� ملحا  ب��ات  �ل�شاأن،  ه��ذ�  دوليا يف 
�لتقرير  ب���اأن  وذك���ر  �ل��ع��امل��ي��ة،  �مل���خ���در�ت  م�شكلة 
من  – �ل�شادر   2017 لعام  للمخدر�ت  �لعاملي 
مكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدر�ت و�جلرمية، 
�ملخدر�ت  تعاطي  عن  �لناجم  “�ل�شرر  ب��اأن  �أك��د 
�أ�شار �لتقرير �إىل �أن جتارة  ل يز�ل فادحا«. كما 
�لإرهابية  �جل���م���اع���ات  ب��ع�����س  ت��ف��ي��د  �مل����خ����در�ت 
�مل��ت��م��ردة و�جل��م��اع��ات �مل�شلحة غري  و�جل��م��اع��ات 
�ملخدر�ت  ج��ر�ئ��م  ع��ائ��د�ت  و�أن  ل��ل��دول،  �لتابعة 
�لطويل،  �لأم���د  على  بالقت�شاد  �ل�شرر  تلحق 
لتطويق  �جلهود  م�شاعفة  يتطلب  �ل��ذي  �لأم��ر 
�ل��ت��ز�م جميع  م��ن خ��الل  �مل�شكلة  ه��ذه  وحتجيم 
�لوطنية  �ل�شرت�تيجية  وف��ق  بالعمل  �ل�شركاء 
�إ�شر�ف ومتابعة جمل�س  �ملخدر�ت حتت  ملكافحة 

مكافحة �ملخدر�ت..
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اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1484  جتاري  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- جعفر كيلوت يو�شف ماجالودن جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  2017/6/4 يف  بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان 
ل�شالح/بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي 
فل�شا(  وثالثن  و�ثنن  درهم  وخم�شن  و�شتة  وثالثمائة  �لف  وع�شرين  )�شتة  مبلغ 
�حلا�شل  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   ٪9 ب��و�ق��ع  �لب�شيطة  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة 
درهم  خم�شمائة  ومببلغ  بامل�شروفات  و�لزمته  �ل�شد�د  متام  وحتى  يف:2011/12/20 
مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/1632  جتاري  كلي 

�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ع��ب��د�مل��ل��ك ف��ري��د ع��ب��د�مل��ل��ك حم��م��د �ح��م��د جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مبا 
�لعمر�ن  عمر�ن  عبد�هلل  حمد  وميثله:عبد�هلل  ����س.م.ع  �ل��دويل  �لتجاري  �ملدعي/�لبنك  �ن 
�ل�شام�شي نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/25 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/�لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ 
وقدره )891.142.29( درهم ف�شال عن فائدة ب�شيطة بو�قع 9٪ �شنويا من تاريخ:2016/6/22 
وحتى متام �ل�شد�د و�لزمته �مل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة 
�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن 

�شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/335  مدين كلي

حمل  جم��ه��ول  �لبائع  �مل��وظ��ف  ب�شفتها  �لزعيم  حممد  �مي���ان    -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ نا�شر ثابت مفتاح �لعريبي وميثله:�شاحلة خليفة لحج خليفة 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �حلكم بف�شخ �لعقد �شند� لن�شو�س �ملو�د  �لب�شطي قد 
مبلغا  للمدعي  ي��وؤدو�  بان  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهم  �ملدعي  و�ل��ز�م   )274.1/2727(
قدره )672.303.1( درهم ومبلغ )300.000( درهم تعوي�س و�لفائدة �لقانونية مبقد�ر 
12٪ �شنويا و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة  وحددت لها جل�شة يوم �لثنن 
�ملو�فق 2017/8/21 �ل�شاعة 09.30 �س بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/425  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-بنج�س للعقار�ت �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /��شماعيل عبد �هلل بري�س وميثله:حممد �حمد �شعيد �ل�شعدي  قد �أقام 
�لوحدتن  بيع  ��شتمارتي  ونفاذ  ب�شحة  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
و�لر�شوم  بدبي   1 ريزيدن�س  روي���ال  مب�شروع   )G07  -  217( رقما  �لعقاريتن 
و�مل�شاريف و�لتعاب. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/8/20 �ل�شاعة 
09.30 �س بالقاعة : Ch 1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1784  مدين جزئي
�ن  �لق��ام��ة مبا  1-  حممد م�شعب ع�شماوي جمهول حمل   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/ غالم علي �مان �هلل ر�شتكار قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بنقل ملكية �ملركبه )فورد بروبي E/70672( و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنن �ملو�فق 2017/8/21 �ل�شاعة 08.30 �س 
بالقاعة Ch 2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�شة  �و م�شتند�ت  ما لديك من مذكر�ت  بتقدمي 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1745  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد �شهيل �شري جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  �ملدعي /دي���الو�ر خ��ان لل رحيم  قد 
وحددت  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  دره��م   )11500( وق��دره  مببلغ  �ملطالبة 
بالقاعة  �ل�شاعة 08.30 �س  �ملو�فق 2017/9/11  لها جل�شة يوم �لثنن 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�    Ch 2.D.17  :
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اإخطار عديل
رقم 2017/21102   

�ل�شباغ - م�شري �جلن�شية بوكالة مكتب عبد�لرحمن ن�شيب للمحاماة  �ملنذر : حممود رفعت �حمد 
و�ل�شت�شار�ت �لقانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�شدقة من �لكاتب �لعدل دبي - ب�شفته 
وكيل عن م�شرف �لإم��ار�ت �ل�شالمي - مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�شدقة من �لكاتب 

�لعدل دبي  
�ملنذر �ليه : فاطمة علي �شعيد �ل�شام�شي - ر�أ�س �خليمة - �لكورني�س �لقو��شم بالقرب من �شوبر ماركت 

�ل�شفري - هاتف رقم )0501234657(  
مو�شوع : مطالبة مببلغ  220.096  درهم 

مبلغ  قيمته  و�لبالغ  بذمتكم  �ملرت�شد  �ملبلغ  ���ش��د�د  ب�شرورة  ننذركم  فاإننا   - �لخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
�يام  �شبعة  م��دة  وذل��ك خ��الل  غ��ري(  دره��م ل  و�شتون  وت�شعة  �ل��ف  دره��م )مئتان وع�شرون   )220.096(
من تاريخ هذ� �لعالن - و�ل �شن�شطر ��شفن لتخاذ كافة �لجر�ء�ت بيع �ل�شيارة �لتايل مو��شفاتها 
و�ملرهونة للمنذر )ن�شيان باترول / رمادي/خ�شو�شي( رقم 8/10237 ترخي�س �بوظبي - طبقا لن�س 

�ملادة 175&172 من قانون �ملعامالت �لتجارية  مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اإخطار عديل

رقم 2017/21100   
للمحاماة  ن�شيب  عبد�لرحمن  مكتب  بوكالة  �جلن�شية  م�شري   - �ل�شباغ  �حمد  رفعت  حممود   : �ملنذر 
و�ل�شت�شار�ت �لقانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�شدقة من �لكاتب �لعدل دبي - ب�شفته 
�لكاتب  )2015/1/260495( م�شدقة من  رقم  وكالة  - مبوجب  �ل�شالمي  �لإم��ار�ت  وكيل عن م�شرف 

�لعدل دبي  
�ملنذر �ليه : بيتا لينك لجهزة �لقيا�س و�لتحكم - �بوظبي �ل�شناعية م 26 ق 40 خمزن 11 ملك ر��شد 

�شامل �شعيد �ملزروعي - هاتف رقم )0504325859(  
مو�شوع : مطالبة مببلغ  51.096.96  درهم 

مبلغ  قيمته  و�ل��ب��ال��غ  بذمتكم  �ملرت�شد  �ملبلغ  ���ش��د�د  ب�����ش��رورة  ننذركم  فاإننا   - �لخ��ط��ار  ذل��ك  مب��وج��ب 
)51.096.96( درهم )و�حد وخم�شون �لف و�شتة وت�شعون درهما و�شتة وت�شعون فل�س ل غري( وذلك خالل 
مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لعالن - و�ل �شن�شطر ��شفن لتخاذ كافة �لجر�ء�ت بيع �ل�شيارة �لتايل 
مو��شفاتها و�ملرهونة للمنذر )تويوتا ياري�س/�حمر/خ�شو�شي( رقم 13/74801 ترخي�س �بوظبي  طبقا 

لن�س �ملادة 175&172 من قانون �ملعامالت �لتجارية  مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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•• عجمان : الفجر

�لعمليات  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  لوتاه  حممد  عمر  ك�شف 
ت�شاريح  م��ع��دل  �رت��ف��اع  ع��ن  �لعامة  �مل��و����ش��الت  موؤ�ش�شة  يف 
�ل�����ش��ائ��ق��ن �ل�����ش��ادرة م��ن م��وؤ���ش�����ش��ة �مل��و����ش��الت �ل��ع��ام��ة �إىل 
من �لعام �حلايل حيث  �لأول  �لن�شف  يف  ت�شريحا   2247
جاء عدد �لت�شاريح يف �لعام �ملا�شي عن نف�س �لفرتة 1839 
ل�شائقي  �ملمنوحة  �لت�شاريح  ج���اءت  كما  ب��زي��ادة،  ت�شريحا 
323 ت�شريحا، موؤكد� حر�س موؤ�ش�شة  �ملدر�شية  �حلافالت 
ت��ط��وي��ر وتنمية ح��زم��ة �خلدمات  ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ة  �مل��و����ش��الت 
�ملقدمة للجمهور وذلك لتعزيز دور �ملوؤ�ش�شة يف تلبية رغبات 

�ملقيمن بالإمارة. 

و�أ�شار لوتاه �أن �ملوؤ�ش�شة ت�شعى لتحقيق خطتها �ل�شرت�تيجية 
�لنقل  قطاع  جمال  يف  �ل�شتثمار   ��شتقطاب  ت�شتهدف  �لتي 
و�ملو��شالت حيث جاء عدد �لت�شاريح �لتي منحت لل�شاحنات 
 2208 و�لآليات د�خل �لإم��ارة يف �لن�شف �لأول لهذ� �لعام 
�لتجارية  �لرخ�س  ع��دد  ج��اءت  �ل�شياق  نف�س  ويف  ت�شريحا، 
%20 عن �لعام  يف �لن�شف �لأول من �لعام �حلايل  بزيادة 
�لزيارة تنم عن  �ملا�شي،  و�و�شح عمر حممد لوتاه �ن هذه 
تقدم ملحوظ يف �خلدمات �ملقدمة من �ملوؤ�ش�شة وتذليل كل 
�ل�شعاب �مام �جلمهور �مل�شتهدف من خالل تطوير وتنمية 
�لبنية �لتحتية و�شرعة �لجر�ء�ت و�لتميز يف �لأد�ء وتن�شيط 
عدد  �كر  ��شتقطاب  �شاأنها  من  �لتى  �للكرتونية  �خلدمات 

ممكن من �مل�شتثمرين يف جمال �لنقل و�ملو��شالت.

بتكلفة بلغت اأكرث من 2 مليون درهم

�أعم��ال حت�ص���ني و�صي��ان���ة للط���رق بقط���اع مدين����ة ز�ي�����د 

دفاع مدين عجمان ينظم حما�صرة ت�ع�ية للحجاج

�مل��رد �لب�صرية بعجمان تطلق �لدبل�م �ملهني يف �مل�صرعات �حلك�مية

�صرطة دبي تنظم معر�صا للطب �لبديل وممار�صاته �لآمنةجمارك ر�أ�ص �خليمة ت�صعد عمالءها باأجهزة تفتي�ص بريد متط�رة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�أ�شادت مهرة �لفالحي مدير جمرك 
بر�أ�س  �جل���م���ارك  ب���د�ئ���رة  �ل���ري���د 
و�لذي  �لالحمدود  بالدعم  �خليمة 
مقدمتهم  ويف  �لعليا  �لإد�رة  توليه 
�ملحرزي  حم��م��د  �ل���دك���ت���ور  ���ش��ع��ادة 
مدير عام د�ئرة �جلمارك، من �أجل 
�خلا�شة  �ل��ع��م��ل  �إج������ر�ء�ت  ت�شهيل 
�ل��ع��م��ل �جلمركي  �أن��ظ��م��ة  ب��ت��ط��وي��ر 
�جلمركي  �لتفتي�س  �أجهزة  و�إدخ��ال 
�حل��دي��ث��ة، وم��ن��ه��ا ج��ه��از ) ف��وت��ي ( 
بفح�س  �خل��ا���س  �ل�شينية  لالأ�شعة 
وه�����و جهاز  �ل����ري����دي����ة،  �ل�����ط�����رود 
ملحتوى  �لأبعاد  ثالثية  �شور�ً  يقدم 
�ل���ط���رود �ل��ري��دي��ة، مم��ا ���ش��اه��م يف 
�لتفتي�س  �شباط  ل��دى  �لعمل  دق��ة 
�جلمركي و�شرعته نتيجة تاليف فتح 
�لطرود �لريدية �لتي كان ي�شطر 
�جلمركي  �لتفتي�س  ���ش��اب��ط  �إل��ي��ه��ا 
�لتفتي�س  بجهاز  �لعمل  �أثناء  �شابقاً 
�جلديد  �جلهاز  �شاهم  كما  �لقدمي، 
بزيادة �لر�شا وموؤ�شر �ل�شعادة لدى 
�شرعة  عن  �لناجتة  �ل��د�ئ��رة  عمالء 
فح�س �لطرود و ت�شليمهم لطرودهم 
�لريدية بوقت قيا�شي، حيث ت�شل 
دقة و�شوح �ل�شورة ملحتوى �لطرود 

�إىل  �لتي يتيحها �جلهاز  �لريدية  
حمتوى  تكبري  �إمكانية  %90مع 
�ل���ري���دي وت���دوي���ره وقلبه  �ل��ط��رد 
، مما  �ل��ط��رد  على حم��ت��وى  حفاظاً 
 3920 وتفتي�س  فح�س  يف  �شاهم 
�شهور  �خلم�شة  خ��الل  بريدي  ط��رد 

�لأخرية من هذ� �لعام .
و�أ�شافت �أن م�شتوى �إجناز معامالت 
�جل���ه���از  دق������ة  ب��ف�����ش��ل  ز�د  �مل����رك����ز 
حتقيق  يف  �شاهم  مم��ا  وم��و����ش��ف��ات��ه 
�أه���م �أه����د�ف �ل��د�ئ��رة ب��زي��ادة ن�شبة 

ر����ش���ا م��وظ��ف��ي وع���م���الء �ل����د�ئ����رة، 
عمل  ت�شهيل  يف  �جل��ه��از  �شاهم  كما 
موظفي �ملركز من �شباط �لتفتي�س 
�ملمنوعات  وف��رز  �جلمركي يف ك�شف 
�ل��ط��رود �لريدية عن  �مل��وج��ودة يف 
�لرقم  خ��ا���ش��ي��ة  ����ش��ت��خ��د�م  ط���ري���ق 
�لذري �ملتوفر يف �جلهاز �لذي يقي�س 
�ملوجودة د�خل  �ملو�د  كثافة حمتوى 
�ل���ري���دي دون ف��ت��ح��ه، مما  �ل��ط��رد 
�لأمنية  �ملنظومة  تعزيز  يف  �شاهم 
و�ملهربة  �مل��م��ن��وع��ة  �مل�����و�د  ك�����ش��ف  يف 

تاأتي  و�لتي  و�أ�شهل،  �أي�شر  بطريقة 
حتقيقاً لروؤية �لد�ئرة �لقائمة على 

جمتمع �آمن.
وذكرت �أن �جلهاز �جلديد مكن من 
م��ع��رف��ة م���دى �إن��ت��اج��ي��ة ك��ل �شابط 
تفتي�س جمركي على حدة حيث يتم 
ت��خ��زي��ن ع��م��ل ك��ل م��وظ��ف ي��ل��ج �إىل 
برنامج عمل �جلهاز عن طريق ��شم 
�شهل من  ، مما  به  �مل�شتخدم خا�س 
عملية قيا�س وتقييم �أد�ء كل موظف 

على حدة.

•• دبي-الفجر:

للخدمات  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  ن��ظ��م��ت 
دب�����ي ممثلة  ب�����ش��رط��ة  و�ل���ت���ج���ه���ي���ز�ت 
للطب  م���ع���ر����ش���ا  �ل�������ش���ح���ي  ب����امل����رك����ز 
بالتعاون  �لقدمي”  “�ل�شعبي  �لبديل 
بدبي،  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ����رة  م��ع 
وذلك بح�شور �لعميد عبد �هلل ح�شن 
�لعامة  �لإد�رة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  خ��ان  علي 
و�لعميد  دب��ي،  ب�شرطة  �ملطار�ت  لأم��ن 
�شينجل  ع��ل��ي  �ل���دك���ت���ور  �ل���ش��ت�����ش��اري 
مدير مركز �شرطة دبي �ل�شحي، وعدد 

من �ل�شباط و�لأفر�د.
�إقامة  �أن  �شينجل  �لعميد علي  و�أو�شح 
�للو�ء  �شعادة  بتوجيهات  متت  �ملعر�س 
�ل��ق��ائ��د �لعام  �مل����ري  ع���ب���د�هلل خ��ل��ي��ف��ة 
�لتوعية  �إىل  وت���ه���دف  دب����ي،  ل�����ش��رط��ة 
و�ل�شحيحة  �لآم�����ن�����ة  ب���امل���م���ار����ش���ات 
ل����ل����م����د�و�ة ب���الأع�������ش���اب و�لأ����ش���ال���ي���ب 
�لتقليدية �لتي كانت متبعة يف �ل�شابق 
�لأمر��س،  �أو  �لإ���ش��اب��ات  بع�س  لعالج 
��شتخد�م  له  �لبديل  �لطب  �أن  موؤكد� 
رو�جا  يلقى  وم����از�ل  وم��ت��ن��ام��ي  و����ش��ع 
جانب  �إىل  هذ�  �ل�شعوب،  خمتلف  عند 
�شابقة  �أزمنة  �لفعالة خالل  م�شاهمته 
بع�س  يف  �ل�شحية  �لرعاية  تقدمي  يف 
�لأمر��س  �أو  �لإ����ش���اب���ات  �أو  �حل����الت 

�له�شمي  و�أم���ر�����س �جل��ه��از  �جل��ل��دي��ة 
�لعميد  و�أك������د  �ل��ت��ن��ف�����ش��ي.  �جل���ه���از  و 
�شينجل �أن �لطب �لبديل مكمل للطب 
�لت�شخي�شي �حلديث ولي�س بديال عنه، 
م�شيفا �أن �لت�شخي�س �لطبي �أمر لبد 
للتعرف على �حلالة  و�أخ��ري�  �أول  منه 
�لإ�شابة، ومن ثم  �أو طبيعة  �ملر�س  �أو 
�لتقليدي  �ل��ط��ب  �إىل  �ل��ل��ج��وء  مي��ك��ن 
وباإ�شر�ف متخ�ش�شن  �لبديل كمكمل 
�شناعة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  م��ع��ت��م��دي��ن، 
�لكيميائية ترتكز يف تركيبتها  �لأدوية 

�إىل �أع�شاب ومو�د طبيعية وخالفه.
�أن���ه���م ب�شدد  وق����ال �ل��ع��م��ي��د ���ش��ي��ن��ج��ل 
مركز  يف  �لبديل  للطب  ع��ي��ادة  �فتتاح 
برتخي�س  �ل�������ش���ح���ي  دب������ي  ����ش���رط���ة 
حيث  ب��دب��ي،  �ل�شحة  وز�رة  و�إ����ش���ر�ف 
���ش��ي��ت��م ف��ي��ه��ا �ع��ت��م��اد ع���الج���ات �لطب 
بوخز  و�ل��ع��الج  �حلجامة  مثل  �لبديل 
على  وتنفيذها  وغ��ريه  �ل�شينية  �لإب��ر 
�أيدي متخ�ش�شن مرخ�س لهم �لعمل 
�ملعر�س  وت�����ش��م��ن  �ل������وز�رة.  م��ن  فيها 
عدة �أركان تو�شح �لعالجات �لطبيعية 

و�ملو�د  �لأع�����ش��اب  با�شتخد�م  �لقدمية 
�ل���غ���ذ�ئ���ي���ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة، م���ن ذل����ك ركن 
�لع�شل  �أنو�ع  يو�شح  “�لع�شيل” �لذي 
للبهار�ت  رك����ن  و�أي�������ش���ا  وع���الج���ات���ه، 
وطرق  باأنو�عها  �لعطرية  و�لأع�����ش��اب 
وك��ي��ف��ي��ة �����ش���ت���خ���د�م���ه���ا، ورك������ن �آخ����ر 
�إ�شافة  وف����و�ئ����ده،  ب���اأن���و�ع���ه  ل��ل��رط��ب 
متاثيل  م��ن  جمموعة  ��شتعر��س  �إىل 
تر�ثيِّ  م�شهد  يف  تو�شح  �ل��ت��ي  �ل�شمع 
ياأتيه  وم��ن  بالأع�شاب  �مل���د�وي  �ملُعالج 

م�شابا �أو مري�شا.

•• عجمان ـ الفجر 

حما�شرة  عجمان   � �مل���دين  ل��ل��دف��اع  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  نظمت 
ز�يد  �ل�شيخ  م�شجد  �حل���ر�م  يف  �هلل  بيت  ت��وع��وي��ة  حلجاج 
�ل��ع��ام��ة لل�شوؤون  �ل��ه��ي��ئ��ة  ب��ال��ت��ع��اون م���ع  ب����اإم����ارة ع��ج��م��ان 
��شتفاد  و�لأوق��اف، عن مو�جهة �حلر�ئق، حيث  �لإ�شالمية 
من هذ� �لرنامج 60 حاج وعدد من �لأئمة و�ملوؤذنن ومت 
تعميم �ملحا�شرة على جميع م�شاجد �لإمارة وذلك بالنظام 

�ل�شوتي �ملوحد.
�أول  عبد�لعزيز ر��شد �شطاف  �مل�شاعد  �ألقى �ملحا�شرة  وقد 
�أهم  �شرح  فيها  ، مت  نا�شف  بهجت  �أح��م��د  �مل���دين،  و���ش��ارك��ه 

�لإر�شاد�ت ومتطلبات �ل�شالمة �لو�جبة على �حلاج �تخاذها 
مو�جهة  �أ�شاليب  �ىل  بالإ�شافة  �حل��ج  مو�شم  و�أث��ن��اء  قبل 
على  و�لتعرف  منها  �لوقاية  وط��رق  حدوثها  عند  �حلر�ئق 

��شتخد�م طفايات �حلريق مبختلف �أنو�عها.
�مل�����ش��ت��ط��اع و�لتعرف  ق���در  م��ن��وه��اً �ىل جت��ن��ب �لزدح����ام����ات 
�أن  ، حيث  �أد�ء منا�شك �حل��ج  �أث��ن��اء  �ل��ط��و�رئ  على خم��ارج 
�لزدح����ام و�ل��ت��د�ف��ع ق��د ي���وؤدي �إىل وق���وع �حل���و�دث و�إعاقة 
�لتي تنقل �مل�شابن  حركة �ملرور وحركة مركبات �لإ�شعاف 
ممن يحتاجون �إىل �لرعاية �ل�شحية �لعاجلة ، موؤكد�ً على 
�مل��دين خالل  �لأم��ن و�ل��دف��اع  �إتباع تعليمات رج��ال  �شرورة 

�لتنقل بن �مل�شاعر �ملقد�شة.

 2017 لعام  �لرئي�شية  �لتوعية  خلطة  تطبيقاً  ذلك  وجاء 
عام  م��دي��ر  �ل�شام�شي  جم���الد  ر����ش��د  �لعميد  ���ش��ع��ادة  و�أك����د 
�لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين عجمان بالإنابة  على �حلجاج 
�أن يتاأكدو� د�ئماً �أن �ل�شالمة م�شئولية �جلميع ، و�أنه عن�شر 
فاعل ومهم لتحقيق ذلك ، كما ينبغي معرفة عنو�ن و�أرقام 
�إىل  �ملوؤدية  و�لطرق  لها  �لتابع  باحلملة  �خلا�شة  �لت�شال 
�ملخيم �لذي يقطنه مع مر�عاة جتنب �ل�شري بن �ل�شيار�ت 
، و�أخ���ذ �حليطة و�حل���ذر عند رك���وب قطار  د�خ���ل �لأن��ف��اق 
�مل�شاعر �أو �حلافالت و�لنزول منها وعدم �لتد�فع و�جللو�س 
و�لإر�شاد�ت  بالنظم  و�للتز�م  للم�شاة  �ملخ�ش�شة  �لطرق  يف 

�ل�شادرة من �ل�شلطات �ملخت�شة.

•• عجمان ـ الفجر 

�أطلقت �لإد�رة �ملركزية لتنمية �ملو�رد �لب�شرية بعجمان �أم�س 
ت�شميم  يف  �حلكومية  “�مل�شرعات  �ملهني  �ل��دب��ل��وم  ب��رن��ام��ج 
�جلهات  مم��ث��ل��ي  ح�����ش��ور  و  �مل�شتقبل” مب�����ش��ارك��ة  و���ش��ن��اع��ة 

�حلكومية يف �إمارة عجمان.
�لتدريب  ق�����ش��م  �أول  – م��دي��ر  �ل�����ش��ام�����ش��ي  م����وزة  و�أ�����ش����ارت 
و�لتنمية  �إىل حر�س �لإد�رة �ملركزية لتنمية �ملو�رد �لب�شرية 
من  عجمان  حكومة  يف  �لب�شري  �مل���ال  ر�أ����س  ��شتثمار  ع��ل��ى  
خالل �لر�مج �لتدريبية و  �لتطويرية  و�مل�شاهمة يف  رفع 
مب�شتوى  �لإرت���ق���اء  و  �مل��وظ��ف��ن  و�أد�ء  �لإن��ت��اج��ي��ة  م�����ش��ت��وى 
�خلدمات �ملقدمة  يف �جلهات �حلكومية، مو�شحة �أن  �خلطة 
�أعدت  �حل��ال��ي��ة  لل�شنة  عجمان  حلكومة  �ل��ع��ام��ة  �لتدريبية 

لتتالئم مع متطلبات �جلهات �حلكومية يف �لإمارة و حتقيق 
�لأهد�ف �ملرجوة بتدريب وتاأهيل �لكو�در �لب�شرية �ملو�طنة، 
وتطبيق خطط تدريب وتطوير فعالة للموظفن و تاأ�شي�س 
توجه  كاأهم  �لب�شري  �مل��ال  ر�أ���س  تطوير  يف  �ل�شتثمار  ثقافة 
 2021 عجمان  روؤي���ة  و  خطط  حتقيق  لدعم  ��شرت�تيجي 
من  متمكنة  عاملة  ق��وة  تاأهيل  و  �ملوؤهلة،  �لكفاء�ت  ومتكن 

مو�جهة حتديات �لوظائف �لتخ�ش�شية.
�ملقبل  نوفمر  �إىل  ي�شتمر  �ل��ذي  �لدبلوم  برنامج  ويت�شمن 
ع��ل��ى �أرب�����ع وح�����د�ت وه���ي �لب��ت��ك��ار �ل��ت��غ��ي��ريي يف �خلدمات 
�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  دور  حول  �لثانية  و�لوحدة  و�ملنتجات،  
عن  �لثالثة  �ل��وح��دة  �أم���ا  �مل�شتقبل،  و�شناعة  ��شت�شر�ف  يف 
�لر�بعة حول   و�لوحدة  و�لنتائج،  �لأد�ء  �ملوؤ�ش�شات مت�شاعفة 
ت�شميم �ملوؤ�ش�شات و �خلدمات و تطويرها. وتناولت �لوحدة 

عدة  عجمان  فريمونت  فندق  يف  �أم�����س   عقدت  �لتي  �لأوىل 
و  �ل��ت��غ��ي��ريي،  �لب��ت��ك��ار  مبفهوم  �لتعريف  يف  متثلت  حم���اور 
 ، �لتح�شيني  و�لب��ت��ك��ار  �لتغيريي  �لب��ت��ك��ار  ب��ن  ب��ن  �ل��ف��رق 
وغر�شه  �لتغيريي  �لبتكار  روح  لدعم  �لكور  منوذج  وتطبيق 
�لب���د�ع  �إد�رة  كيفية  ���ش��رح  ج��ان��ب  �إىل  �مل��وؤ���ش�����ش��ة،  ث��ق��اف��ة  يف 
نظرية  وف��ه��م  �ل��ت��غ��ي��ريي،  �لب��ت��ك��ار  �إىل  �لتغيريي وحت��وي��ل��ه 
�لبتكار �لتغيريي ودورها يف تقدمي خدمات ومنتجات �شباقة 
و�لقدرة على ت�شنيف �ملتعاملن على �إطار �لبتكار �لتغيريي 
و�كت�شاب �لقدرة على �إد�رة �لبتكار �لتغيريي وحتقيق �ل�شبق 
عر�س  �إىل  بالإ�شافة  �لريادة،  على  و�ملحافظة  �لتناف�شية  يف 
�أمثلة عاملية على �لنجاح يف �إد�رة �لبتكار �لتغيريي وحتقيق 
�لنتائج  �أف�شل  لتحقيق  منها   و�ل�شتفادة  �ملوؤ�ش�شي  �ل�شبق 

و�أعلى قيمة م�شافة للمتعاملن.

•• الظفرة -الفجر:

�لطرق  �شيانة  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  بلدية  ت��و����ش��ل 
�لد�خلية على م�شتوى مدن �ملنطقة �ل�شت مدينة 
�ل�شلع، ودملا، حيث قام  �ملرفاأ، غياثي،  ليو�،  ز�يد، 
ق��ط��اع خ��دم��ات �مل���دن و���ش��و�ح��ي��ه��ا مب��دي��ن��ة ز�يد 
بتنفيذ �لعديد من �أعمال �ل�شيانة باملدينة. و�أكد 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��زروع��ي  �شعيد  �شيف  ���ش��ع��ادة 
ز�يد  مبدينة  و�شو�حيها  �مل���دن  خ��دم��ات  لقطاع 

بهدف  �ل��ط��رق  �شيانة  على  حتر�س  �لبلدية  �إن 
و�ملقيمن  للمو�طنن  �خل��دم��ات  �أف�شل  تقدمي 
�لبنية  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  وك���ذل���ك  �مل��ن��ط��ق��ة  وزو�ر 
�أف�شل  على  تنفيذها  مت  و�لتي  للطرق  �لتحتية 
و�لتطوير  �لتنمية  عملية  م��ع  متا�شياً  �مل��ع��اي��ري 
�لدعم  ظ��ل  يف  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  ت�شهدها  �ل��ت��ي 
�ملزروعي  و�أو�شح  �لر�شيدة.  لقيادتنا  �لالحمدود 
�أن �لبلدية حر�شت على �ن�شيابية حركة �ملرور مع 
�أو  �إعاقة  يف  �لت�شبب  دون  �ل�شيانة  �أعمال  تنفيذ 

تاأخري �حلركة د�خل مدينة ز�يد.  وقال �إن �أعمال 
�لتحتية  �لبنية  حت�شن و�شيانة �لطرق ومر�فق 
ت�شمنت   2017 �ل��ع��ام  خ��الل  تنفيذها  مت  �لتي 
و�شملت  �ملت�شررة  �ل�شفلتية  �مل�شطحات  �شيانة 
�ملو�قع �لتالية، �ل�شارع �لعام E45 �مل�شار �لأمين 
��شتاد  �إ����ش���ارة  �إىل  ب��ي��ن��ون��ة  �ك��ادمي��ي��ة  �إ����ش���ارة  م��ن 
ديو�ن  �أم��ام  �لأو���ش��ط  و�مل�شار  �لريا�شي،  �لظفرة 
وكذلك  �ل��ظ��ف��رة،  مبنطقة  �حل��اك��م  مم��ث��ل  �شمو 
�لرئي�شي  �ملبنى  غ��رب  �ل�شيار�ت  مو�قف  �شيانة 

وكتف  �لأمين  و�مل�شار  �ل�شهد�ء  وم�شجد  للبلدية 
�لإ�شالمي حت  �بوظبي  �إ�شارة بنك  بعد  �لطريق 
مدخل �أدنوك للفح�س �لفني، و�مل�شارين �أمام فلل 
�لنخبة مبدينة ز�يد غرب14، بالإ�شافة �إىل دو�ر 
�ملدينة،  و�شط  باجتاه  بينونة  من  للقادم  غياثي 
متت  �لتي  �ل�شفلتية  �مل�شطحات  م�شاحة  وبلغت 
�شيانتها 16،854مرت مربع.   وت�شمنت �أعمال 
�ل�شيانة �ي�شاً دهان �لأر�شفة ح�شب دليل و�شائل 
�لتحكم �ملروري وذلك بال�شارع �لرئي�شي باملدينة، 

للبلدية  �لرئي�شي  �ملبنى  �أمام  �ل�شيار�ت  ومو�قف 
وم�شجد �ل�شهد�ء، ومو�قف �ل�شيار�ت �أمام ود�خل 
مركزمت. �إىل جانب مو�قف �ل�شيار�ت غرب ديو�ن 
�لظفرة، ومو�قف  �شمو ممثل �حلاكم يف منطقة 
�ل�شيار�ت �مام �ملبنى �أ و�ملبنى ب �لتابعة للبلدية. 
غري  �ملطبات  �إز�ل���ة  �ل�شيانة  �أع��م��ال  �شملت  كما 
�مل��ط��اب��ق��ة ل��ل��م��و����ش��ف��ات وع��م��ل م��ط��ب��ات جديدة 
�شيانة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ه���ذ�  �ل�����ش��رع��ة،  لتخفيف 
مبدخل  �لبولرد  �لبال�شتيكية  �لفو��شل  �أعمدة 

�لرماية،  ن��ادي  ودو�ر  �دن���وك،  ج�شر  عند  �ملدينة 
و�شيانة �للوحات �ملرورية �ملت�شررة. 

وع���م���ل م��ط��ب��ات م��رت��ف��ع��ة م���ن �ل���ش��ف��ل��ت لعبور 
�ملر�جعن، ملركز �خلدمات �حلكومية �ملتكامل مت 
وك��ذل��ك عمل مطب مرتفع  �جل����و�ز�ت،  ، ومبنى 
�ملت�شابك لعبور  Speed Table من �لبالط 
�مل�����ش��ل��ن ���ش��م��ال �مل�����ش��ج��د مب��دي��ن��ة ز�ي���د �شرق1. 
لل�شيانة  �لجمالية  �لتكلفة  �أن  �مل��زروع��ي  و�أ���ش��ار 

بلغت �أكرث من 2 مليون درهم.

  2017 �لأول  �لن�صف  خالل  عجمان  م���صالت  يف  و�ل�صاحنات  لل�صائقني  ت�صريحا  �صفري �لدولة يف �صي�ؤول يلتقي عمدة مدينة �ينت�ص�ن �لك�رية2247 
••�صيوؤول - وام: 

�لكورية  �جل��م��ه��وري��ة  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفري  �لنعيمي  علي  �شيف  ع��ب��د�هلل  ���ش��ع��ادة  �لتقى 
�جلنوبية �م�س يو جونغ بوك عمدة مدينة �ينت�شون . بحث �جلانبان خالل �للقاء �شبل 
�لذكية  �مل��دن  بناء  �لإم���ار�ت يف جمال  �إينت�شون وم��دن دول��ة  �لتعاون بن مدينة  تعزيز 
بلدية  مبقر  عقد  �ل��ذي  �للقاء  خ��الل  جونغ  ي��و  و�أ���ش��اد  �حل���رة.   �لإقت�شادية  و�ملناطق 
كوريا  وجمهورية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بن  �لعالقات  �إليه  و�شلت  �ل��ذي  بامل�شتوى  �ينت�شون 
�أو��شر �لتعاون بن مدينة �ينت�شون ومدن دولة  �أمله يف تعزيز  �جلنوبية .. معربا عن 
�لإمار�ت من خالل برنامج “ تو�أمة �ملدن” �لذي مت تفعيله بن مدينتي دبي و بو�شان 
�لكورية. من جانبه �أكد �شعادة �ل�شفري �لنعيمي �أوجه �لت�شابه بن مدينة �ينت�شون ومدن 
�لدولة من حيث �ملكانة �لإقت�شادية و�ملوقع �لإ�شرت�تيجي �إ�شافة �إىل �شعيها لأن ت�شبح 
مدنا دولية. وعر عن �شعادته لزيارة مقر بلدية �ينت�شون موؤكد� �أهمية تعزيز �لتعاون 

مع مدينة �ينت�شون يف جمال �ل�شحة و�لتعليم وغريها. 

•• بريوت-وام:

�نطالق  �للبنانية  �جلمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفري  �ل�شام�شي  �شلطان  �شعيد  حمد  �شعادة  ح�شر 
كما   . �ل��ب��رتون  مدينة  يف  �ملغرتب  حي  يف   2017 ل�شيف  �للبناين   - �لإم��ار�ت��ي  �لبيت  فعاليات 
ح�شر �لفعاليات - �لتي تنظمها ر�بطة رجال �لأعمال �للبنانية �لإمار�تية - جر�ن با�شيل وزير 
�خلارجية �للبناين و�شعادة فوؤ�د دندن �شفري لبنان �ملعن يف �لإمار�ت وعدد من �مل�شئولن ورئي�س 
�لفعاليات  بلدية �لبرتون و�أع�شاء �لر�بطة و�شخ�شيات دبلوما�شية و�جتماعية و�عالمية. تخلل 
50 طالبا وطالبة من خمتلف  �أكرث من  �ل�شام�شي بح�شور  �ل�شفري  رعاها  ثقافية  فكرية  ندوة 
�جلامعات و�ملناطق و�لطو�ئف �للبنانية. ولفت �شفري �لدولة �إىل �أن �لعالقات �لمار�تية �للبنانية 

متجذرة وتاريخية وتهدف �إىل حتقيق كل ما ي�شب يف �شالح �لبلدين �ل�شقيقن.

�صفري �لدولة يح�صر �نطالق فعاليات �لبيت 
�لإمار�تي - �للبناين يف �لبرتون
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•• تغطية: رم�صان عطا

�أط���ل���ق م�����ش��رف �ل���ه���الل �م�������س يف 
م�شت�شفى د�نة �لإمار�ت يف �أبوظبي 
حملة �شالمة �لأطفال على �لطرق 
ت���اأت���ي �شمن  و�ل���ت���ي  �لإم��������ار�ت  يف 
ب���رن���ام���ج �مل�������ش���رف ط���وي���ل �مل����دى 
للم�شوؤولية �ملجتمعية ومتا�شياً مع 
�لإم���ار�ت  د�ن��ة  م��ب��ادر�ت م�شت�شفى 
�ل�شحي  �ل��وع��ي  ن�شر  يف  �مل�شتمرة 
ت�شمنت  وق��د  �ملجتمع،  �أف���ر�د  ب��ن 
�حل���م���ل���ة ت����وزي����ع م���ق���اع���د �لأم������ان 
لالأطفال يف �ملركبات بح�شور كبار 
�إد�رة  وجمل�س  �مل�����ش��رف  م�����ش��وؤويل 

م�شت�شفى د�نة �لإمار�ت.
قال  �حلملة  �إط���الق  على  وتعليقاً 
�لتنفيذي  �لرئي�س  كويلو،  �أليك�س 
�لأول  �لن�شف  يف  �لهالل:  مل�شرف 
وز�رة  �أع���ل���ن���ت   2017 ع�����ام  م����ن 

�أط���ف���ال  �ل���د�خ���ل���ي���ة ع����ن وف������اة 9 
نتيجة   100 م���ن  �أك����رث  و�إ����ش���اب���ة 
��شتخد�م  وع����دم  �ل���ط���رق  ح�����و�دث 
مقاعد �لأمان وقد فكرنا يف �إطالق 
ه���ذه �حل��م��ل��ة لأن����ه مي��ك��ن��ن��ا جتنب 
�لعائالت  ت��ل��ك �خل�����ش��ائ��ر وح��م��اي��ة 
يف �لإم�����ار�ت ع��ر م��ب��ادرة ت��اأت��ي يف 
�لوقت �ملنا�شب وتهدف �إىل �لتوعية 
�إننا  �ملقاعد.  توزيع  عر  و�مل�شاعدة 
يف م�����ش��رف �ل���ه���الل ن��ت��ع��ام��ل مع 
مبنتهى  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  م�����ش��وؤول��ي��ت��ن��ا 
�جلدية ونفخر بلعب دور يف خدمة 
�شالمة  ث��ق��اف��ة  وت���ع���زي���ز  �مل��ج��ت��م��ع 

�لأطفال على �لطرق يف �لإمار�ت.
�أج�������ر�ه مركز  ل���ش��ت��ب��ي��ان  ووف����ق����اً 
ل��الأب��ح��اث ف���اإن غالبية  »ي���وج���وف« 
�لآب���������اء يف �لإم�����������ار�ت لز�ل���������و� ل 
�لأمان  مقاعد  �أهمية  يف  يعتقدون 
ل�شالمة �لطفل حيث ر�أى 34 % 

بينما  لقتناءه  حاجة  ل  �أن��ه  منهم 
�ملقاعد  �أي  منهم   28% يعرف  ل 
 15% ي��رى  كما  ل�شر�ئها،  �أن�شب 
ي��ك��ف��ي ح��م��اي��ة �لطفل  �أن�����ه  م��ن��ه��م 
بو��شطة حمله. وميكن تغيري هذه 
باأهمية  �لوعي  تعزيز  عر  �لثقافة 
مقاعد �لأمان يف �ملركبات ما يوؤدي 
�لطرق  على  �لأط��ف��ال  حماية  �إىل 

و�إنقاذ حياة �لآلف منهم كل عام. 
�ل��ه��الل على  وق��د ح��ر���س م�شرف 
�حلملة  ه�����ذه  يف  �����ش����ر�ك����ات  ع���ق���د 
م���ع خم��ت��ل��ف �جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة ويف 
�لإمار�ت  د�ن��ة  م�شت�شفى  مقدمتها 
وم�شت�شفيات �أخرى بارزة يف كل من 
�أبوظبي ودبي بهدف توزيع مقاعد 
�أكر  على  لالأطفال جماناً  �لأم��ان 

عدد ممكن من �لعائالت. 
�شوف  ك���وي���ل���و:  �ل�����ش��ي��د  و�أ������ش�����اف 
حملة  خ���الل  م��ن  �مل���ب���ادرة  ت�شتمر 

�شبكات  ع���ل���ى  م���ك���ث���ف���ة  ت����وع����وي����ة 
فروع  وع��ر  �لجتماعي  �لتو��شل 
�ل�شوء  لت�شليط  �ل��ه��الل  م�شرف 
على �أهمية ��شتخد�م مقاعد �لأمان 
�لهدف  �مل��رك��ب��ات لأن  ل��الأط��ف��ال يف 
من �حلملة هو تر�شيخ هذه �لثقافة 
�لإيجابي  �أثرها  ��شتمر�ر  ثم  ومن 
�حلملة  ت�شمل  حيث  �ملجتمع  على 
على  �لطفل  �شالمة  على  �لرتكيز 
م�شتويات خمتلفة ت�شمل ما يتعلق 
و�ختناقات  �ل���غ���ذ�ئ���ي  ب��ال��ت�����ش��م��م 
حمامات  يف  و�ل�����غ�����رق  �مل����رك����ب����ات 
ومقاعد  �لرقمي  و�لأم��ن  �ل�شباحة 
وكم�شرف  وغ�����ريه�����ا،  �مل����رك����ب����ات 
جتاه  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  يتحمل  �إم���ار�ت���ي 
فاإننا  ب����ه،  ي��ع��م��ل  �ل�����ذي  �مل��ج��ت��م��ع 
�أي�شا بن�شر �أجهزة خارجية  �شنقوم 
�ل��ق��ل��ب يف جميع  رج���ف���ان  ل���وق���ف 
ملجتمعنا  م��دي��ن��ون  فنحن  ف��روع��ن��ا 

ولل�شعب �لذي نخدمه .
�ل�شرفاء  علي  حممد  �ل�شيد  و�أك��د 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  �حل�����م�����ادي 
�ملتحدة  �ل�������ش���رق���ي���ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
ل��ل��خ��دم��ات �ل��ط��ب��ي��ة و�ل���ت���اب���ع لها 
للن�شاء  �لم�����ار�ت  د�ن���ة  م�شت�شفى 
�أهمية  على  �أبوظبي  يف  و�لط��ف��ال 
�حل���م���ل���ة يف رف������ع درج�������ة �ل���وع���ي 
ب���ن �أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع وح��ث��ه��م على 
�لوقاية  باإجر�ء�ت  �للتز�م  �شرورة 
��شتخد�م  �أه��م��ه��ا  وم��ن  و�ل�����ش��الم��ة 
م����ق����اع����د �لأم������������ان ل�����الأط�����ف�����ال يف 
�ملركبات، مو�شحاً �أن م�شت�شفى د�نة 
�لإم��ار�ت ��شتقبل منذ بدء عمليات 
�ل��ولدة  يف �كتوبر / ت�شرين �لأول 
نحو 4200 مولود� منهم 70% 

مو�طنن.  
ترحب  �مل��ج��م��وع��ة  �إد�رة  �أن  وق����ال 
بهذه �ل�شر�كات �لبناءة و�لتي تعود 

بالنفع و�لفائدة على �أفر�د �ملجتمع 
م�شري�ً �إىل حر�س �ل�شرقية �ملتحدة 
للخدمات �لطبية على تبني �ملزيد 
و�مل�شاركة  �ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت  من 
يف  ل��الإ���ش��ه��ام  تطبيقها  يف  �لفاعلة 
�حل���ف���اظ ع��ل��ى ���ش��الم��ة �ل��ر���ش��ع و 
موجهاً  �ملجتمع  و�أف����ر�د  �لأط��ف��ال 
على  �ل��ه��الل  م�����ش��رف  �إىل  �ل�شكر 

هذه �ملبادر�ت �لفعالة. 
ناليا،  ف��ي��ن��و  ق���ال���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
د�نة  مل�شت�شفى  �لتنفيذية  �لرئي�شة 

متخ�ش�س  كم�شت�شفى  �لإم�����ار�ت: 
باملر�أة و�شحة �لأطفال، فاإننا ن�شعر 
�لأمهات  ك��ب��رية جت���اه  مب�����ش��وؤول��ي��ة 
كجزء  �أو  كمر�شى  �شو�ء  و�لأطفال 
�ملبادرة  ه���ذه  وت���اأت���ي  �مل��ج��ت��م��ع  م��ن 
و�إطالقها يف �مل�شت�شفى متا�شياً مع 
مهمتنا وهي �ملحافظة على �شالمة 
�لأط���ف���ال م���ن ب��ع��د �ل�����ولدة وعلى 
�إن��ن��ا �شعد�ء  �ل��ط��رق يف �لإم������ار�ت. 
�لهالل  م�����ش��رف  م���ع  ب��ال�����ش��ر�ك��ة 
لأن��ن��ا ن��وؤم��ن ب��امل��ب��ادئ ذ�ت��ه��ا ونحن 

فخورون بامل�شي قدماً معاً يف دعم 
�ملجتمع �ملحلي.

وت��ت��ف��ق م��ب��ادرة ت��وزي��ع �مل��ق��اع��د مع 
ق��ان��ون �مل����رور �لحت�����ادي رق���م 21 
مبوجب  وتعديالته  ل�شنة 1995 
�ل���ق���ر�ري���ن �ل����وز�ري����ن رق���م 177 
بهدف   2017 ل�شنة   178 ورق��م 
�أ�شباب  م��ن  �لأط��ف��ال  ح��ي��اة  حماية 
�لإمار�ت  دولة  يف  �لرئي�شية  �لوفاة 
حو�دث  وحت��دي��د�ً  �ملتحدة  �لعربية 

�لطرق.

•• اأبوظبي -وام:

تعمل هيئة �ل�شحة - �أبوظبي على تنفيذ �ملرحلة �لتالية من 
مر�حل حت�شن �لقطاع �ل�شحي وذلك عر �لإرتقاء بجودة 

خدمات �لرعاية �ل�شحية �ملقدمة.
هيئة  عام  مدير  بركات  تي�شري  مها  �لدكتورة  �شعادة  وقالت 
ي�شاهمون  �ل�شحية  �لرعاية  م��زودو  �إن  �أبوظبي   - �ل�شحة 
عائلة  م��ن  ي��ت��ج��ز�أ  ل  وك��ج��زء  �ل�شتثنائية  �لعملية  ه��ذه  يف 
�أبوظبي فاإن لهم دور�ً كبري�ً يف و�شع �أبوظبي مو�شع �لريادة 
�لعاملية يف حت�شن �جلودة. و�أ�شافت �إن �ملقايي�س �ملو�شوعية 
�مل�شتخدمة يف حتديد �جلودة يف �لقطاع �ل�شحي ت�شتند على 

لإ�شر�ف  �لنظام  ه��ذ�  و�شيخ�شع  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل 
ليكون بذلك و�جهة لالبتكار يف جمال  وتطوير م�شتمرين 
�لرعاية �ل�شحية �إذ نرحب بهم ك�شركاء لنا يف هذ� �لتطوير 
و��شعن �ملر�شى وجودة �خلدمات �أوًل. و�أو�شحت �أنه �شيتم 
يف هذ� �ل�شهر وبناء على �لتعاميم �ل�شابقة من �لهيئة ربط 
برنامج “ج�������ودة” مع �لدفع “�لدفع مقابل �جلودة” حيث 
نتائج  تظهر  �لتي  �ل�شحية  �لرعاية  من�شاآت  حتفيز  �شيتم 
�إر�شادية  م�شتوى جودة منخف�شة من خالل تقدمي ن�شائح 
مو��شع  وت�شحيح  �لنتائج  ه��ذه  على  للعمل  وذل��ك  حم��ددة 
�ل�شعف لديها.. هذ� وقد يخ�شع مقدمو �لرعاية �ل�شحية 
�إىل تخفي�س يف �ملدفوعات بناًء على نتائج م�شتوى �جلودة. 

�لأول من نوعه يف  �لهدف من ه��ذ� �لرنامج -  �أن  �أك��دت  و 
�ملنطقة - منح دفعة �إيجابية ملقدمي �لرعاية �ل�شحية �لذين 
�ل�شتف�شار  ميكن  و  مرتفعة..  جودة  م�شتوى  نتائج  �أظهرو� 
عن �لنتائج من خالل �آلية �ل�شتئناف �ملخ�ش�شة لذلك من 
�إح��دى مميز�ت  �إن  و�أ�شافت  – �أبوظبي.  �ل�شحة  قبل هيئة 
ديناميكية  هي  نوعه  من  فريد�  جتعله  �لتي  �لرنامج  ه��ذ� 
قيا�س م�شتوى �جلودة �لتي تتغري من �شهر �إىل �آخر - �لأمر 
مو��شع  ت�شحيح  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ملقدمي  ي�شمح  �ل���ذي 
�لالحق..  �ل�شهر  يف  �جل���ودة  م�شتوى  نتائج  ورف��ع  �ل�شعف 
ومع تطوير �لعمل بهذ� �لنظام، تتطلع �لهيئة �إىل �ل�شتمر�ر 

بالعمل مع جميع �لأطر�ف.

�صحة �أب�ظبي تعمل على �لرتقاء بج�دة خدماتها �ل�صحية

•• اأم القيوين-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو 
 4 رقم  �لقر�ر  �م�س  �لقيوين  �أم  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
�أمناء  جمل�س  بت�شكيل  يق�شي  و�ل���ذي   2017 ل�شنة 
عبد�هلل  �ل�شيخ  برئا�شة  لالبتكار  �لقيوين  �أم  ج��ائ��زة 
بن �شعود بن ر��شد �ملعال. ون�س �لقر�ر على �أن يت�شكل 
�ملجل�س من عبد�لرحمن �شعيد بن غامن نائبا للرئي�س 

و ع�شوية كل من خالد عبد�هلل عمر�ن ترمي و �شلطان 
ر��شد �ل�شام�شي و طالل ر�شيد �خلرجي وعبد�هلل �شيف 
يو�شف  كلثم  و  م���ر�د  عبد�لكرمي  حممد  و  �حل�����ش��اوي 
�لأمناء  جمل�س  ي�شع  ب���اأن  �ل��ق��ر�ر  ويق�شي  ط��ح��ن��ون. 
رفعه  و  �أه��د�ف��ه��ا  لتحقيق  للجائزة  �لأ���ش��ا���ش��ي  �لنظام 
�إىل �ملجل�س �لتنفيذي لعتماده .. وحدد مدة ع�شوية 
�ملجل�س بثالث �شنو�ت قابلة للتمديد بقر�ر من �حلاكم 

علي �أى ن يعمل بالقر�ر من تاريخ �لتوقيع عليه.

�صع�د �ملعال ي�صدر قر�رً� بت�صكيل جمل�ص 
�أمناء جائزة �أم �لقي�ين لالإبتكار

•• العني – الفجر

�لعن  مدينة  بلدية  يف  �ل�شمايل  �لقطاع  نفذ 
ح��م��ل��ة م��و���ش��ع��ة ل��ل��ح��د م���ن ظ���اه���رة �ل��ب��ي��ع يف 
�لأماكن �لعامة بدون ت�شريح و�لتي ��شتهدفت 
و��شتهدفت   ، وناهل  و�ل�شويب  و�لفقع  �لهري 
�حلملة عدد من �لباعة �ملتجولن �لغري م�شرح 
�أ�شابيع   3 ��شتمرت ملدة  �شاملة  ، يف حملة  لهم 
بالإ�شافة  توعوية  ميد�نية  زي���ار�ت  ت�شمنت 
�إىل توزيع من�شور�ت تو�شح خمالفات �لبلدية 
�ل��ب��ي��ع يف �لأماكن  �مل��رتت��ب��ة ع��ل��ى  و�ل��غ��ر�م��ات 

�لعامة بدون ت�شريح ، �إ�شافة �إىل توعية �شكان 
�لقطاع مبخاطر �ل�شر�ء من �لباعة �ملتجولن 
 ، �لكتبي  حمد  عبيد  وق��ال   . معهم  و�لتعامل 
�ل�شمايل،  بالقطاع  �ملجتمع  �إد�رة خدمة  مدير 
�نت�شار  مالحظة  بعد  ج���اءت  �حلملة  ه��ذه  �أن 
ظاهرة �لبيع يف �لأماكن �لعامة بدون ت�شريح 
�لباعة  ه���وؤلء  ك��ون  بامل�شتهلك  ي�شر  ب�شكل   ،
ملعايري  م��ر�ع��اة  دون  زه��ي��دة  ب��اأ���ش��ع��ار  يبيعون 
خدمة  �إد�رة  وت�����ش��ع��ى   ، �ل�����ش��الم��ة  و  �جل�����ودة 
�ملجتمع من �حلد من هذه �لظاهرة بد�يًة عر 
�لزيار�ت و�لتوعية ، و�شت�شمل �ملرحلة �لقادمة 

خمالفة من يقوم بهذ� �لفعل ، حيث تن�س �ملادة 
4 من �لالئحة �لتنفيذية 2012/2 للحفاظ 
على �ملظهر �لعام ، باأنه يحظر على �أي �شخ�س 
يرتاد �لأماكن �لعامة بالبيع دون ترخي�س ، كما 
تهيب بلدية مدينة �لعن بالتعاون يف حال مت 
ر�شد مثل هذه �ملمار�شات و عدم ت�شجيع هذه 
�لظاهرة بالتعامل مع �لبيع يف �لأماكن �لعامة 
بدون ت�شريح عر رقم �ت�شال حكومة �أبوظبي 
�ملو�د  ب��ي��ع  ل��وح��ظ  ق��د  و  ه���ذ�   .  800555
و  �لفو�كة  و  �خل�شرو�ت  مثل  بكرثة  �لغذ�ئية 
�لدو�جن ، كما يتم بيع �أجز�ء من �لذبائح و هو 

ما ي�شكل خطر كبري على �شحة �لإن�شان نظر�ً 
لعدم معرفة �شالحية هذه �للحوم و م�شادرها 
�لأع��الف لأ�شحاب  بعر�س  �لباعة  يقوم  كما   ،
تتكاثر  و  �لعام،  �ملظهر  ت�شوه  �أماكن  يف  �لعزب 
ظاهرة �لبيع بدون �لت�شريح يف �لفرتة �مل�شائية 
من �أيام نهاية �لأ�شبوع . وتقوم �لفرق �ملخت�شة 
يف بلدية مدينة �لعن مب�شادرة �لب�شاعة �لتي 
يتم عر�شها و �إتالفها يف حال �أنها غري �شاحلة 
�أو حتويلها لهيئة �لهالل �لأحمر  لال�شتخد�م 

�لإمار�تي للتعامل مع �لب�شاعة �ل�شاحلة 

األيك�س كويلو : ت�ستمر املبادرة من خلل حملة توعوية مكثفة على �سبكات التوا�سل الجتماعي
حممد احلمادي: دانة الإمارات ا�ستقبل من اكتوبر نحو 4200 مولودا منهم 70 % مواطنني

فينو ناليا: املبادرة واإطلقها يف امل�ست�سفى متا�سيًا مع مهمتنا وهي املحافظة على �سلمة الأطفال

�لإمار�ت  د�نة  مب�صت�صفى  �مل��ليد  على  �لأمان  مقاعد  وي�زع  �لطرق  على  �لأطفال  �صالمة  حملة  �لهالل" يطلق  "م�صرف 

بيع مواد غذائية وحلوم جمهولة امل�سدر

بلدية مدينة �لعني تطلق حملة م��صعة للحد من ظاهرة 
�لبيع يف �لأماكن �لعامة بدون ت�صريح

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03416/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01506/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : �شيد �شلمان �حمد - جمهول حمل �لقامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �شكاي كورت�س - �س ذ م م   

�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:
1- �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره 39.323 درهم �لقيمة �ليجارية 
للفرتة من 2015/8/24 ولغاية 2016/9/19 ، مع �لز�مه باح�شار �شهادة 

بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 
2- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى  

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم 
من تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف 

يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04173/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01315/2017 �سكني- ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : نتاليا �شكريبني�شتايا   - جمهول حمل �لقامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �شركة �ل�شكوك �لوطنية - �س م خ  

�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:
حتى   2017/2/10 ت��اري��خ  م��ن  �عتبار�  �يجارية  قيمة  م��ن  ي�شتجد  وم��ا   -1

�لخالء �لفعلي بو�قع مبلغ وقدره 59513 درهم كاأجرة �شنوية 
2- بالز�م �ملدعي عليها باخالء �لعن �ملوؤجرة وت�شليمها خالية للمدعية 

�لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د مبلغ وقدره 37526 درهم للفرتة من تاريخ   -3
2016/6/21 حتى تاريخ ت�شجيل �لدعوى يف 2017/2/9 - �لز�م �ملدعي عليها 

بت�شليم �ملدعية بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي  
4- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/06433/2017/ �سكني  

�ىل �ملدعى عليه : جر�غ للمقاولت - �س ذ م م  
�أن �ملدعي : �شركة �لبتيل �لعقارية ذ م م - �ملمثل �لقانوين ل�شركة �جن��از�ت للتنمية  مبا 

�لعقارية �شركة م�شاهمة كويتيه    
 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/06433/2017/�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

 2017/7/20 تاريخ  من  �خلدمات  ور�شوم  �ليجار  ب��دل  من  ي�شتجد  ما   - مالية  مطالبة 
وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي �لتام 

�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لجرة للماجور ور�شوم �خلدمات للفرتة 
من 2017/4/9 وحتى 2017/7/19 فرت�شد بذمته مبلغ 110000 درهم وميتنع عن �شد�ده 

رغم �خطاره بال�شد�د �و �لخالء يف 2017/5/6 
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية ور�شوم خدمات للفرتة 

من 2017/4/9 وحتى 2017/7/19 ورغم �خطاره يف 2017/5/6 ميتنع عن �ل�شد�د 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لرب���ع���اء   ي���وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �ع��الن��ك��م  �لق�شائية  �للجنة  وق����ررت 
2017/8/16  �ل�شاعة 2.30 م  �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �ل�شاد�شة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية 
بتق�شري مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  �لن�شر.  تاريخ  من  �ي��ام  ثالثة  �ىل  �مل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم غيابي  بالن�سر   
اإعالن حكم غيابي - يف الدعوى  رقم 02/5721/2017   ايجارات   

�ملحكوم له طالب �لعالن / مري عبد�هلل خوري 
ب��ن��اء م��ي�����ش��ون / ه��ات��ف : 04-357800 /  ب��ردب��ي - ع���ود م��ي��ث��اء -  �ل��ع��ن��و�ن : 

    050-4565700
�ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنه /  زهر� خاك�شار هر�شيني 

رقم  فيال   )381-101( رق��م  �ر���س  - قطعة  �جل��م��ري�  نخلة   - دب��ي   : �لعنو�ن 
  O069

 منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة 2017/8/13 - حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 
�لقيمة �ليجارية للفرتة  وق��دره 169.445  ب�شد�د مبلغ  �ملدعي عليه  �ل��ز�م   -
من تاريخ 2017/3/1 ولغاية 2017/7/3 بو�قع قيمة �يجارية �شنوية 500.000 

درهم ، وبالر�شوم و�مل�شروفات. 
وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من 
�لطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيد� لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف 

�ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات

�أمني عام �ملجل�ص �ل�طني �لحتادي يلتقي وفد� من وز�رة �لدفاع �ل�صريالنكية

�لل��ء �ملري يعتمد �خلطط �لتط�يرية مللتقى حماية �لدويل �لثالث ع�صر

•• اأبوظبي -وام: 

�لظاهري  �شبيب  �أحمد  �شعادة  بحث 
�أمن عام �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
خالل لقائه مبقر �ملجل�س باأبوظبي 
�ل����دف����اع  وز�رة  م�����ن  وف��������د�  �م���������س 
رو�ن  �ل��ل��و�ء  برئا�شة  �ل�شريالنكية 
عالقات  تعزيز  �شبل  و�ن��ي��ج��ا���ش��وري 

�لتعاون و�ل�شر�كة بن �لبلدين.
ويف ب���د�ي���ة �ل��ل��ق��اء رح���ب �أم����ن عام 
بالوفد  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
�لدكتورة  ن��ي��اب��ة ع��ن م��ع��ايل  �ل��ز�ئ��ر 
�ملجل�س  رئ���ي�������ش���ة  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  �أم�������ل 
�ملجل�س  و�أع�شاء  �لحت��ادي  �لوطني 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة �لتي  ب��ال��ع��الق��ات  و�أ�����ش����اد 

تربط �لبلدين و�ل�شعبن �ل�شديقن 
بن  �لقائمة  �لعالقات  �أن  �إىل  لفتاً 
دولة �لإمار�ت وجمهورية �شريالنكا 
�لقيادة  وتوجيهات  باهتمام  حتظى 

�لر�شيدة .
�لظاهري  �شبيب  �أحمد  �شعادة  وقال 
وبتوجيهات  �لإم�����������ار�ت  دول������ة  �إن 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة “ حفظه �هلل 
ك���ل م���ا من  ب���ذل  ع��ل��ى  “ ح��ري�����ش��ة 
�أ�شكال  �شاأنه تنمية وتطوير خمتلف 
�ل�شقيقة  �ل��دول  جميع  مع  �لتعاون 
�لتعاون  ج�����ش��ور  وم����د  و�ل�����ش��دي��ق��ة 
و�ل�شتثماري  و�لقت�شادي  �لتجاري 
�لتي تعود بالنفع و�خلري على بلدنا 

�ل��ب��ل��د�ن. و����ش��ت��ع��ر���س �شعادة  وه���ذه 
�أمن عام �ملجل�س خالل لقائه �لوفد 
م�����ش��رية �حل��ي��اة �ل��رمل��ان��ي��ة يف دولة 
�لإمار�ت، و�إجناز�ت �ملجل�س ون�شاطه 
ودوره يف دعم م�شرية �لتنمية �ل�شاملة 
لخت�شا�شاته  ممار�شته  خ��الل  م��ن 
�لت�شريعية  �لد�شتورية، و�شالحياته 

و�لرقابية و�لدبلوما�شية �لرملانية.
و�أو�شح �لظاهري �أن م�شرية �ملجل�س 
�شاحب  وتوجيهات  باهتمام  حظيت 
�آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و 
�هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�ل�شيا�شي  للرنامج  ترجمة  وذل���ك 
�ل�����ذي �أط��ل��ق��ه ���ش��م��وه ع����ام 2005 
�نتخابات  تنظيم  م��ن  ت�شمنه  وم���ا 

لن�شف �أع�شاء �ملجل�س خالل �لأعو�م 
2006 و2011 و2015 وم�شاركة 
وع�شوه،  كناخبة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل����ر�أة 
وتو�شيع �لقاعدة �لنتخابية لتمكن 
�ل�شيا�شية يف  �مل�شاركة  �ملو�طنن من 
عملية �شنع �لقر�ر وتر�شيخ �لوحدة 
وتعزيز �لتو��شل و�مل�شاركة �ملجتمعية 

�لفاعلة.
م�شرية  �أن  �إىل  �ل���ظ���اه���ري  و�أ�����ش����ار 
�لإم����ار�ت  يف  �مل����ر�أة  �شملت  �لتمكن 
�ليوم  ف��ه��ي  �مل��ن��ا���ش��ب  �أع��ل��ى  متقلدة 
�لبناء  عملية  يف  �ل��ف��اع��ل  �ل�����ش��ري��ك 
و�لتنمية فقد تقلدت حقائب وز�رية 
ع���دة م��ن��ه��ا وزي����ر دول����ة ل��ل��ت�����ش��ام��ح و 
ووزيرة  �ل�شباب  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة 

ح�شلت  ك���م���ا   .. ل���ل�������ش���ع���ادة  دول�������ة 
�لوطني  �ملجل�س  رئ��ا���ش��ة  على  �مل����ر�أة 
ب��الده��ا ك�شفرية  �لحت�����ادي وم��ث��ل��ت 
يف  ح�شورها  �شجلت  كما  �خل���ارج  يف 

�ل�شلك �لق�شائي.
�لز�ئر  �أ�شاد رئي�س �لوفد  من جانبه 
و�لجتماعي  �لق��ت�����ش��ادي  بالتطور 
�ل���ذي ت�شهده  و�ل��ث��ق��ايف و�ل��ع��م��ر�ين 
�لإن�شانية  ومو�قفها  �لإم���ار�ت  دول��ة 
و�خل��������ريي��������ة ودع�����م�����ه�����ا ل����ل����ب����ل����د�ن 
�لتنمية  م�شاريع  يف  خا�شة  �لفقرية 
�أن  م��وؤك��د�  �لإن�شانية..  و�مل�����ش��اع��د�ت 
دولة �لإمار�ت و جمهورية �شريالنكا 
و�شد�قة  تعاون  بعالقات  يرتبطان 
وط��ي��دة و�أع���رب ع��ن �أم��ل��ه يف تطوير 

هذه �لعالقات يف �شتى �ملجالت .
�شكره  ع����ن  �ل����وف����د  رئ���ي�������س  وع������ر 
ودعوتهم  �ل���ش��ت��ق��ب��ال  ح���ف���اوة  ع��ل��ى 

�لرملانية  �ل��ت��ج��رب��ة  ع��ل��ى  ل��الط��الع 
للمجل�س �لوطني �لحتادي �حلافلة 
و�لرقابية  �لت�شريعية  ب���الإجن���از�ت 

و�لدبلوما�شية �لرملانية .
�ل�����ش��ري��الن��ك��ي بجولة  �ل���وف���د  وق����ام 

تعريفية يف �أنحاء �ملجل�س.

•• دبي-الفجر:

�عتمد �شعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري، �لقائد 
�ل��ع��ام ل�����ش��رط��ة دب���ي، �خل��ط��ط �ل��ت��ط��وي��ري��ة �لتي 
�لإد�رة  يف  �ل��دويل  �لتدريب  خدمة  �إد�رة  �عدتها 
�لدويل  ح��م��اي��ة  مللتقى  �ملجتمع  لإ���ش��ع��اد  �ل��ع��ام��ة 
لالطار  حت��دي��ث��اً  ت�شمنت  و�ل���ت���ي  ع�����ش��ر  �ل��ث��ال��ث 
عن  ي��ع��ر  بحيث  للملتقى،  و�ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �لعلمي 
دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  وتوجهات  طموحات 
خالل �ملرحلة �ملقبلة، وذلك بح�شور �لعميد خالد 
�ملجتمع  �لعامة لإ�شعاد  �لإد�رة  علي �شهيل، مدير 
بالوكالة، و�لعقيد �لدكتور �إبر�هيم �لدبل، مدير 
مللتقى  �لعام  �ملن�شق  �لدويل  �لتدريب  �إد�رة خدمة 
�لرحمن  عبد  �ل��دك��ت��ور  و�مل��ق��دم  �ل����دويل،  حماية 

�لدويل  �لتدريب  �إد�رة خدمة  نائب مدير  �شرف، 
�ل�شباط.   م��ن  وع���دد  للملتقى،  �لعلمي  �ملن�شق 
و�أكد �شعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري �ن ملتقى 
�لدولية  �لفعاليات  �ح���دى  يعد  �ل���دويل  حماية 
ل�����ش��رط��ة دب����ي �ل���ت���ي ت���ق���دم خ���دم���ة ع��امل��ي��ة حقق 
لأن  �أهلها  �ملا�شية  �لفرتة  خ��الل  كبرية  �إجن���از�ت 
تكون من �ملبادر�ت �لريادية �لتي تتطلب تطوير� 
م�شتمر� بهدف رفع كفائتة لت�شتجيب للتحديات 
و�أ�شار  و�لدولية.  و�لإقليمية  �ملحلية  و�ملتغري�ت 
��شت�شر�ف  ق�شية  يتناول  �مللتقى  �ن  �ىل  �شعادته 
مبختلف  �مل��خ��در�ت  ب��ظ��اه��رة  وع��الق��ت��ه  �مل�شتقبل 
�بعادها بروؤية عاملية لبناء منظومة ��شرت�تيجية 
تهديد�  متثل  �أ�شبحت  �ل��ت��ي  بالتحديات  و�ع��ي��ة 
و��شحا ل�شتقر�ر �ملجتمعات خا�شة يف ظل تنامي 

ومن  ب��امل��خ��در�ت.  �ملرتبطة  �لج��ر�م��ي��ة  �لظو�هر 
�لدبل  �إب��ر�ه��ي��م  �ل��دك��ت��ور  �لعقيد  �أو���ش��ح  ج��ان��ب��ه 
�لعام  �ملن�شق  �ل��دويل  �لتدريب  �إد�رة خدمة  مدير 
مللتقى حماية �لدويل، �ن توجيهات �شعادة �لقائد 
�ل���ع���ام ل�����ش��رط��ة دب���ي ن��ح��و ت��ط��وي��ر �مل��ل��ت��ق��ى يلبى 
ط��م��وح��ات ���ش��رط��ة دب���ي وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا ن��ح��و تعزيز 
�لذي يهدف �ىل حتقيق  �مل�شتد�م  �لأم��ن  مفاهيم 
���ش��ع��ادة ورف��اه��ي��ة �ملجتمعات و�لف����ر�د م��ن خالل 
منظومة �منية قادرة على �لتفاعل مع �لتحديات 

بروؤية ��شت�شر�فية ��شتباقية.
و�أ�شار �لعقيد �لدبل �ىل �ن ملتقى حماية �لثالث 
ك���ب���رية يف جمالته  ت���ط���ور�ت  ���ش��ي��ت�����ش��م��ن  ع�����ش��ر 
ي�شتمر  موؤمتر  �مللتقى  يت�شمن  حيث  وفعالياته، 
�مل�شوؤولن  ك���ب���ار  ف��ي��ه  ي�����ش��ت�����ش��اف  ي���وم���ن،  مل����دة 

و�خل��������ر�ء و�مل��خ��ت�����ش��ن مب��ك��اف��ح��ة �مل����خ����در�ت، 
للملتقى  م�شاحب  معر�س  تنظيم  �ىل  بالإ�شافة 
مبكافحة  �ملتعلقة  �لأم����ور  ك��اف��ة  ع��ر���س  فيه  يتم 
�مل�����خ�����در�ت، ك��م��ا ���ش��ي��ت��خ��ل��ل �مل��ل��ت��ق��ى ور������س عمل 
�لعمل  ور���س  ت�شتهدف  حيث  وع��ام��ة،  تخ�ش�شية 
يف  و�لعاملن  و�لأ�شر  �ل�شباب  فئات  �لتخ�ش�شية 
جمال مكافحة �ملخدر�ت وقادة �لر�أي يف �ملجتمع، 
وتنق�شم �ىل ثالثة فئات، فالفئة �لأوىل ت�شتهدف 
و�لفئة  �مل���خ���در�ت،  مكافحة  �أج��ه��زة  يف  �لعاملن 
و�لجتماعين  �لخت�شا�شين  ت�شتهدف  �لثانية 
�لر�أي  ق��ادة  ت�شتهدف  �لثالثة  و�لفئة  و�ملدر�شين 
�لعامة  �لعمل  ور�س  �أما   ، و�لإعالمين  و�ملجتمع 
وعالقتها  �مل��خ��در�ت  ح��ول  ع��ام��ة  ق�شايا  تناق�س 

بو�شائل �لتو��شل �لجتماعي.

•• دبي –الفجر:

�لإم��������ار�ت يف مقرها  م���و�����ش���الت  ����ش��ت��ق��ب��ل��ت 
�لرئي�شي ب��اأم �لرمول يف �إم��ارة دبي وف��د�ً من 
لالأد�ء  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  “جائزة 
�أو��شر  ل��ت��ع��زي��ز  وذل����ك  �ملتميز”،  �لتعليمي 
�ل��ت��ع��اون و�ل�����ش��ر�ك��ة ب��ن �جل��ان��ب��ن، وتبادل 
�أف�شل �ملمار�شات �ملطبقة ل �شيما �خلر�ت يف 

جمال �لت�شال �ملوؤ�ش�ش�ي.
للموؤ�ش�شة  �حلكومي  �لت�شال  �إد�رة  ورحبت 
تبذلها  �لتي  باجلهود  م�شيدًة  �لز�ئر  بالوفد 

لالأد�ء  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  “جائزة 
وتطوير  دع���م  �شبيل  يف  �ملتميز”  �لتعليمي 
ممار�شات �جلودة و�لتميز �ملوؤ�ش�شي يف �مليد�ن 
ثقافة  ون�شر  خمرجاته  وحت�شن  �لتعليمي، 
تعزيز  �أهمية  على  م��وؤك��دًة  �لتعليمي،  �لتميز 
�أو����ش��ر �ل��ت��ع��اون ب��ن �جل��ان��ب��ن مل��ا م��ن �شاأنه 
حتقيق �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية �لتي ت�شب يف 
�إطار دعم �لعملية �لتعليمية وتر�شيخ وتطوير 
كافة  يف  و�لتميز  �جل��ودة  وممار�شات  مفاهيم 

�لقطاعات وخا�شة يف قطاع �لتعليم.
وعلى هام�س �لزيارة، �طلع �لوفد �لز�ئر على 

يف  �ملوؤ�ش�شة  ل��دى  �ملطبقة  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�شل 
جمال �إد�رة �لعالقة مع �ل�شركاء، وجهودها يف 
تطوير �آليات �لعمل يف هذ� �ملجال مبا يهدف 
�إىل توفري �آلية موحدة وموثقة لإد�رة �لعالقة 
م��ع��ه��م ع��ر جم��م��وع��ة م��ن �مل��ه��ام و�لأه�����د�ف 
و�أهد�فها  �ملوؤ�ش�شة  روؤي��ة  بدورها  تخدم  �لتي 
دليل  على  �لوفد  تعرف  كما  �ل�شرت�تيجية، 
ي�شهم يف تنظيم  �لذي  �مل�شوؤولية �لجتماعية 
و����ش���و�ب���ط تقدمي  �ل�������ش���الح���ي���ات  م�����ش��ت��وى 
�لرعايات �ملجتمعية ملختلف �جلهات وجمالت 
عن  ف�شاًل  عليها،  �لتقدمي  و�آل��ي��ات  تطبيقها 

�لد�خلي  �لت�شال  بر�مج  �أه��د�ف  ��شتعر��س 
�ملقارنات  ومنهجيات  �ملوؤ�ش�شة،  يف  و�خلارجي 

�ملرجعية و�ل�شر�كة و�لنماذج �خلا�شة بها.
ويف ختام �لزيارة �شكر وفد �جلائزة ما وجده 
من حفاوة ��شتقبال، و�أ�شاد باملمار�شات �لر�ئدة 
جمال  يف  �لإم����ار�ت  مو��شالت  تطبقها  �لتي 
�جلهود  تلك  تعك�شه  وم��ا  �ملوؤ�ش�شي،  �لت�شال 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي، ع����الوًة على  �رت��ق��اء يف �لأد�ء  م��ن 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة وخمتلف  ب��ن  و���ش��ل  �إي���ج���اد حلقة 
�جلهات لتلبية �حتياجاتهم وفق �أعلى معايري 

�جلودة و�لتميز.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

ب�����ادرت د�ئ�����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة يف ر�أ����س 
�خليمة �إىل �إعادة تنظيم �لعمل يف �إد�رة منطقة 
للمر�شوم  �مل��ن�����ش��ودة  ل��الأه��د�ف  حتقيقاً  ع���و�يف 
�لأمريي رقم 21 �ل�شادر يف �شنة 2016 بهذ� 
�ل�شاأن،  وقد �شملت جهود �لد�ئرة يف هذ� �ملجال 
جتديد  ب���اإع���ادة  �ل��ق��ي��ام  ت�شمنت  حم����اور  ع���دة 
و�ل�شروط  �ملعايري  وفق  بالعزب  �لنتفاع  عقود 
مب��ا ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ح��ق��وق �مل��ن��ت��ف��ع��ن، وي�شهل 

ومتابعة  ل��ه��م،  �خل���دم���ات  ت��ق��دمي  عملية  م��ن 
ف�شاًل  �ل��ع��زب،  بهذه  بانتفاعهم  يتعلق  م��ا  ك��ل 
تخفي�س  على  �لتنفيذي  �ملجل�س  مو�فقة  عن 
ر�شوم �لنتفاع بالعزب وفق عدة معايري وفئات 

ت�شمنها �لقر�ر.
و�أ�شار د. عبد�لرحمن �ل�شايب �لنقبي - �ملدير 
�لعام للد�ئرة - �أن �لد�ئرة يف �إطار �ل�شطالع 
عو�يف  منطقة  تنظيم  �إع����ادة  يف  مب�شئوليتها 
�حلكومية  �ل�����دو�ئ�����ر  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ق���ام���ت 
ع���دة خ��دم��ات لالرتقاء  ب��ت��وف��ري  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت 

مب�شتوى �ملنطقة منها خدمات �لتنظيف و�إز�لة 
كافة �ملخلفات �لقدمية وتو�شيل بع�س خدمات 

�لبنية �لأ�شا�شية. 
حممد  �شيف  �ل�شيد  �أ���ش��ار  مت�شل  ���ش��ي��اق  ويف 
�لقت�شادي  �ل��رتوي��ج  مكتب  م��دي��ر  �ل�شويدي 
ب��ال��وك��ال��ة، ب����اأن �ل����د�ئ����رة ���ش��ه��دت م��ن��ذ بد�ية 
�إق��ب��ال م��ن ق��ب��ل منتفعي عزب  �ل��ع��ام �جل����اري 
لل�شروط  وفقا  �لنتفاع  عقود  لتجديد  ع��و�يف 
�لأم���ريي،  �مل��ر���ش��وم  ت�شمنها  �ل��ت��ي  و�ملتطلبات 
وقد بلغت ن�شبة �لعزب �لتي مت جتديد عقودها 

يف  للعزب  �لإج��م��ايل  �ل��ع��دد  م��ن   40% نحو 
منطقة عو�يف.  

�ملنتفعن  ق��ي��ام   �أه��م��ي��ة  على  �ل�شويدي  و���ش��دد 
بالعزب غري �ملجددين حتى �لآن بامل�شارعة �إىل 
�لإد�رة  مر�جعة  خ��الل  م��ن  بتجديدها  �لقيام 
�ملخت�شة بهذ� �لأمر يف �لد�ئرة ملا �شيكون له �أثر 
كبري من �لنتهاء من عملية �لتجديد يف �أق�شر 
فرتة ممكنة للتفرغ ب�شكل �أكر لت�شخري كافة 
لتطوير  للد�ئرة  �ملتوفرة  و�لمكانيات  �جلهود 

�ملنطقة و�لرتقاء بها. 

�قت�صادية ر�أ�ص �خليمة تعيد تنظيم “�لعزب” يف منطقة ع��يف

م���صالت �لإمار�ت ت�صتقبل وفدً� من »جائزة حمد�ن بن ر��صد لالأد�ء �لتعليمي �ملتميز«

وز�رة �لد�خلية تطلق حملة »�لإمار�ت ..�أمن و�أمان« 
•• اأبوظبي -وام: 

�أطلقت وز�رة �لد�خلية حملة “ �لإمار�ت �أمن.. و�أمان “ �لتي 
ت�شتهدف تعزيز ن�شبة �ل�شعور بالأمان لقاطني دولة �لإمار�ت 
وزو�رها وبغية �حلفاظ على �ل�شد�رة و�لريادة �لعاملية يف ظل 
�لرقام و�ملوؤ�شر�ت �لتناف�شية �لدولية �لتي توؤكد مكانة �لدولة 

�ملتقدمة على �شلم �لرتتيب �لعاملي .
�لفريق  رئي�س  �لعبيديل  عبد�لقدو�س  �لدكتور  �للو�ء  و�أك��د   
�لتنفيذي بوز�رة �لد�خلية ملتابعة موؤ�شر�ت �لأجندة �لوطنية 
�أن �حلملة تاأتي �شمن جهود وز�رة �لد�خلية �مل�شتمرة يف تعزيز 
�حلكومة  توجهات  م��ع   وتن�شجم  ب��الأم��ن  �ل�شعور  م��وؤ���ش��ر�ت 
�لحتادية بتبني مفهوم �مل�شرعات �حلكومية   وتطبيقه على 
كافة هذه �ملوؤ�شر�ت ب�شورة ت�شمن حتقيق �لأجندة �لوطنية 
لروؤية �لإمار�ت 2021 �إىل �أن تكون �لإمار�ت �لبقعة �لأكرث 

�أماناً على �مل�شتوى �لعاملي.
 و�أو�شح �أن �لتوجه �ل�شرت�تيجي للوز�رة يج�ّشد روؤيتها وتاأتي 
�لعامة  ب���الإد�رة  �لأم��ن��ي  �لإع���الم  �إد�رة  تنفذها  �لتي  �حلملة 
�لعامة  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ع  وبالتن�شيق  ب��ال��وز�رة  �لأم��ن��ي   لالإ�شناد 
لل�شرطة بالدولة �شمن جهود م�شتمرة للحفاظ على �مل�شتوى 
�ملتقدم من �خلدمات �لتي تقدمها �لوز�رة و�شمن عمل دوؤوب 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ت�شدر  ����ش��ت��د�م��ة   تعزيز  ي�شتهدف 
و�لأم����ان.     �لأم����ن  �ل��دول��ي��ة يف جم���الت  �لتناف�شية  مل��وؤ���ش��ر�ت 
و�ملبادر�ت  �مل��وؤ���ش��ر�ت و�لأرق���ام �حلالية و�لإجن����از�ت  �أن  وذك��ر 
��شهمت يف ما ن�شهده من تفوق للدولة وفق �ملوؤ�شر�ت �لعاملية 
يعمل  ل��ذ�  �ليها  �لو�شول  من  �أه��م  �لقمة  على  �حلفاظ  لكن 
�لفريق �لتنفيذي بوز�رة �لد�خلية �شمن ر�شالتها على تعزيز 
ودعم  �مل�شتقبل  و����ش��ت�����ش��ر�ف  �ل��ع��د�ل��ة  تت�شمن  �ل��ت��ي  �ل��ق��ي��م 

و  و�لنز�هة و�لولء  �لتعامل  �لتميز و�لبتكار وح�شن  م�شرية 
و�ن�شجاما  �لعاملية  �لتطور�ت  ملو�كبة  �ل�شرت�تيجي  �لتطوير 

مع ��شرت�تيجيات �حلكومة �لحتادية.
ها�شتاغ  �إط������الق  ���ش��م��ن��ه��ا  م���ن  �ل���ت���ي  �حل��م��ل��ة  �ن  و�أ�����ش����اف 
 2021 �لإم��ار�ت  روؤي��ة  مع  تتفق  #�لإمار�ت_�أمن_و�أمان 
يف تعزيز م�شرية �لأمن و�لأم��ان وترجمة لها باأن تكون دولة 
�لإمار�ت �لبقعة �لأكرث �أماناً على �مل�شتوى �لعاملي من خالل 
بالدولة  و�لو�شول  بالأمان  �ملجتمع  �أف��ر�د  كافة  �شعور  تعزيز 
�ل�شرطية  �خل��دم��ات  على  �لع��ت��م��اد  يف  متقدمة  م��ر�ت��ب  �إىل 
و�جلاهزية حلالت �لطو�رئ مع �حلفاظ على �شالمة �لطرق 

حر�شاً على حياة �شكان �لدولة.
 ولفت �ىل �ن وز�رة �لد�خلية كثفت جهودها ب�شاأن �مل�شرعات 
�حلكومية �شمن �إطار �خلطة �ل�شرت�تيجية �جلديدة و�لتي 
تعد �آلية عمل م�شتقبلية ت�شم فرق عمل م�شرتكة من موظفي 
وي��رتك��ز عملها  و�لأك���ادمي���ي  �خل��ا���س  و�لقطاعن  �حل��ك��وم��ة 
م�شاريع  تنفيذ  لت�شريع  �لرئي�شية  و�مل��ج��الت  �لقطاعات  يف 
�حلكومة �ل�شرت�تيجية من خالل م�شاحات عمل خم�ش�شة 
نخبة  �إ�شر�ف  م�شرتكة حتت  فرق عمل  فيها  تعمل  ومبتكرة 
بر�مج  لتقدمي  �لعاملية،  و�ل��ك��ف��اء�ت  و�مل�شرفن  �مل��درب��ن  من 

مكثفة يف مدد ق�شرية.
�لأمن  تعزيز  على  ت��رك��ز  �ل�شرت�تيجية  �لأه����د�ف  �أن  وذك���ر 
وتر�شيخ  و�ل�شفافية،  و�لكفاءة  �جل��ودة  معايري  وفق  و�لأم��ان 
مت  �أن��ه  �إىل  م�شري�ً  �ملوؤ�ش�شي،  �لعمل  بيئة  يف  �لبتكار  ثقافة 
�إىل ه���ذه �لأه������د�ف ور���ش��م��ه��ا و�ع��ت��م��اده��ا بجهود  �ل��و���ش��ول 
�لذهني  للع�شف  �ج��ت��م��اع��ات  وت��ن��ف��ي��ذ  �ل�����ش��رط��ي��ة  �ل��ق��ي��اد�ت 
و�جتماعات ر�شمية بالتعاون مع مكتب رئا�شة جمل�س �لوزر�ء 

�ملوقر.

•• اأبوظبي -وام: 

بعنو�ن:  كتابا   “ و�لبحوث  للدر��شات  �ملزماة  مركز   “ �أ�شدر 
�لعبث  من  مرحلة  نهاية   .. �لقطرية  �ل�شيا�شة  �إ�شكاليات   “

�لقطري باأمن �خلليج«.
ي�شدرها  �لتي  �ل�شيا�شية  �لأبحاث  �شل�شلة  �شمن  �لكتاب  جاء 
ي��ت��ن��اول عرها  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ات �جلماعية  �مل��رك��ز على من��ط 

جمموعة من �لباحثن ق�شية بعينها عر حماور متعددة.
وبعيد� عن �لتناول �لإعالمي �ليومي �ملبا�شر لأ�شد�ء �ملوقف 
�خلليجي و�لعربي من دعم قطر ومتويلها لتنظيمات �لإرهاب 
وخروجها عن �لبيت �خلليجي و�شعيا للنظر بعمق �إىل خلفيات 
م�شارها  توجيه  يف  تتحكم  �لتي  و�لعو�مل  �لقطرية  �ل�شيا�شة 
�ل��ك��ت��اب �شفحاته  ي�شتهل  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة..  و�أب���ع���اد  زو�ي����ا  م��ن 

متهيد�  ت�شمنت  �ملركز  رئي�س  حميد  �شامل  للدكتور  مبقدمة 
ت�شكل منت  �لتي  و�ل��در����ش��ات  �لأور�ق  �أج���و�ء  �ل��ق��ارئ يف  ي�شع 
�ل�شيا�شة  �إ�شكاليات  �أب��رز  تناول  منهجي  ت�شل�شل  عر  �لعمل 
�ل��ق��ط��ري��ة وج���ذوره���ا �ل��ت��ي �ن��ف��ج��رت يف وج���ه ق��ط��ر و�أدت �إىل 

�لأزمة �حلالية.
من  حقبة  ون��ه��اي��ة  بحقيقتها  قطر  “مو�جهة  ع��ن��و�ن  وحت��ت 
�لتقدمي  يف  حميد  �شامل  �لدكتور  �خلليج” ق��ال  باأمن  �لعبث 
�إن �أبرز ما مييز �ل�شيا�شة �لقطرية �مل�شلحة بالأمو�ل و�لإعالم 
م�شروع  ق��ان��وين  �شعي  �أي  ع��ن  بعيدة  �ن��ت��ه��ازي��ة  �شيا�شة  �أن��ه��ا 
لتحقيق متيز و�ختالف دبلوما�شي عن جري�نها لأن �عتمدت 
ت�شقط  لذلك  �لإخ��و�ن��ي��ة  �ملخططات  دع��م  على  �مل��ر�ه��ن��ة  نهج 
وحتالفاتها  �شيا�شتها  ��شتقالل  يف  �حل��ق  عن  �لدوحة  دع��اوى 
لأنها ظلت ت�شتخدم كيانها لتحقيق �أهد�ف تتنايف مع �لقو�نن 

�لدولية.. وحتولت �إىل حا�شنة للجماعات �لإرهابية .
�ل��ك��ت��اب �إىل  ي��ل��ج  �أن  �ل��ع��م��ل ق��ب��ل  �ل��ق�����ش��م �لأول م��ن  وي�����ش��م��ل 
�لدر��شات �لتي عاجلت �إ�شكاليات �ل�شيا�شة �لقطرية .. بانور�ما 
�ل�شحفية  و�لبالغات  �لبيانات  �إعالمية حتوي جمموعة من 
و�أو�شحت  لقطر  و�لعربية  �خلليجية  �ملقاطعة  و�ك��ب��ت  �لتي 
ق�شمه  يف  �ل��ك��ت��اب  �أب���ح���اث  ع��ن��اوي��ن  تت�شل�شل  ث��م  �أ���ش��ب��اب��ه��ا.. 
�لتالية عر �شبع در��شات �لأوىل  �لثاين تباعا لتغطي �ملحاور 
للدكتور حممد خالد  و�لثالثة  و�لثانية  �شامل حميد  للدكتور 
�ل�شاكر و�لر�بعة عبارة عن بحث ملازن حممود علي و�لدر��شة 
�خلام�شة للباحث عبد�لقادر نعناع و�ل�شاد�شة للباحثة ن�شرين 
ق�شاب و�لدر��شة �ل�شابعة للدكتور عماد �لدين �جلبوري وهي 
�حلالية  �لأزم���ة  ح��ول  بانور�مية  نظرة  �ألقت  �لتي  �لدر��شات 

ونهج �ل�شيا�شة �لقطرية.

مركز �ملزماة ير�صد يف �أحدث �إ�صد�ر�ته نهاية �لعبث �لقطري باأمن �خلليج

فقدان جواز �سفرت
حممد   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
كبري  حم���م���د  ع����ب����د�مل����ن����ان 
ب���ن���غ���الدي�������س   ، ب�����ه�����وي�����ان 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
يجده  من   )1476895(
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 050/3340918

فقدان جواز �سفرت
عمريه   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
�ندوني�شيا     ، �شمادي  ب��ت 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )2052235( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/9022100

فقدان جواز �سفرت
زبيبه   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
�ثيوبيا   ، �وي�������ل  ك����م����ال 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )3907186( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/4600862

فقدان جواز �سفرت
�شينج  �ملدعو /بيكا�س  فقد 
�جلن�شية  ن���ي���ب���ال   ، ث����اب����ا 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
يرجى   )06443910(
ت�شليمه  عليه  ي��ع��رث  مم��ن 
بال�شفارة �لنيبالية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.  

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / �للهى بخ�س 
باك�شتان   ، خ�����ان  ب�������اد�ل 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )1740681( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 052/7133999

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / حممد �لنور 
�ل�شود�ن   ، حم��م��د  �ح��م��د 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )1639264( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/1288230
فقدان جواز �سفرت

فقد �ملدعو / بالر�ج �شينغ 
�لهند   ، ���ش��ي��ن��غ  ����ش���ات���ن���ام 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )6983151( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/4519540

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
اإخطار يف الق�سية التنفيذية  - اإعالن ن�سرا 

رقم )2016/69( اأم القيوين 
�ىل �ملنفذ �شده / تعمري هولدجن �نف�شتمنت�س - تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار 

رقم  �ل�شتئناف  يف  �ل�شادر  �حلكم  بتنفيذ   ، باد�مي  علي  �شابر   / �لتنفيذ  طالب  تقدم  قد 
)2016/23( وو�حلكم �ملدين �ل�شادر يف �لدعوى رقم )2013/51( مدين كلي - �م �لقيوين 

�ع��اله مبجموع وق��دره )999616  �ملذكورة  �لتنفيذ  �ملطلب به يف  �ملبلغ  ب�شد�د  �نت مكلف   -
وم�شاريف  ر�شوم  دره��م   30.000  / به  �ملحكوم  �ملبلغ  دره��م   958716( كالتايل  وه��ي  دره��م( 
�لدعوى �ملدنية / 3000 درهم ر�شم ن�شبي تنفيذ / 700 درهم ر�شوم خدمة �لكرتونية مدين 
- تنفيذ / 1000 درهم �تعاب حماماة مدين - ��شتئناف - 1200 ر�شوم �عالنات ن�شر - مدين 
�شنويا   �لقانونية بو�قع ٪4  �لفائدة  �لعلم بوجود  �تعاب خرة - م��دين( مع  - 5000 دره��م 

�عتبار� من تاريخ 2013/2/28 م حتى �ل�شد�د �لتام + ر�شم  �عالن �لن�شر.  
فبموجب هذ� �نت مكلف بال�شد�د خالل )15 يوم ( �مام �ملحكمة للوفاء مبا جاء يف �ل�شند 
�لتنفيذي �مل�شار �ليه �عاله ويف حالة تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقط �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا مع حت�شيل باقي ر�شوم �لتنفيذ �لتي �شترتتب عليك 
حرر بتاريخ  2017/8/8 م 

 مكتب التنفيذ 

دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ن����ادي����ه   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�مل��������غ��������رب     ، زي������������ت������������ون 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )7530328( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/6891119

فقدان جواز �سفرت
ن�����ور   / �مل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
�ل�شالم  ���ش��م�����س  �ل��ك��ب��ري 
�جلن�شية  ب��ن��غ��الدي�����س   ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
)1951( من يجده عليه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/2333707
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عربي ودويل

يجري �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون �ت�شال هاتفيا مع رئي�س 
و�جادوجو  �لعا�شمة  �أعقاب هجوم على مطعم يف  فا�شو يف  بوركينا 

�أ�شفر عن مقتل 18 �شخ�شا على �لأقل.
�شيجري  �جلمهورية  رئي�س  �أن  م��اك��رون  مكتب  م��ن  بيان  يف  وج��اء 
حم��ادث��ات خ���الل �ل��ي��وم م��ع ن��ظ��ريه �ل��رئ��ي�����س رو����س م���ارك كابوري 

لتقييم �لو�شع.
�ملنطقة يف �حل��رب على  بالعمل مع دول  �لتز�م فرن�شا  �لبيان  و�أك��د 

�جلماعات �لإرهابية.
وذكرت حمطة )بي.�إف.�إم( �لتلفزيونية �لفرن�شية �أن فرن�شيا قتل يف 

�لهجوم لكن مل ي�شدر �أي تاأكيد ر�شمي لهذ� �لتقرير.

دعا فولفجاجن �شوبوتكا، وزير د�خلية �لنم�شا، �إىل غلق طرق تهريب 
تو�جد  زي��ادة  بعد  �ملتو�شط  �لبحر  عر  �ل�شرعين  غري  �ملهاجرين 
عنا�شر �ليمن �ملتطرف على �شفن قبالة �ل�شو�حل �لليبية ملهاجمة 
�شفن �ملنظمات �لإغاثية و�ل�شغط على منظمات �ملجتمع �ملدين �لتي 

ت�شاعد �ملهاجرين و�لالجئن وتنقذهم من �لغرق.
ونبه �لوزير �شوبوتكا، يف بيان �شحفي �شدر �م�س �لثنن �إىل تفاقم 
مرجعاً  �ملتطرف،  �ليمن  عنا�شر  تدخل  بعد  كبري  ب�شكل  �لو�شع 
تهريب  يف  ودوره����م  �لب�شر  مهربي  �أن�شطة  �إىل  �لرئي�شي  �ل�شبب 
“موؤ�شر  �ملتطرفة  �ليمينية  �لعنا�شر  ظهور  �أن  معتر�ً  �ملهاجرين، 

و��شح على زيادة �لتوجهات �ملتطرفة يف �أوروبا.

�م�س  لالإ�شر�ب  �ملعار�شة  من  دع��وة  كبري  ب�شكل  �لكينيون  جتاهل 
�أع��م��ال��ه��م يف تعبري عن  �إىل  �مل��ت��اج��ر وع����ادو�  �لث��ن��ن و�أع�����ادو� فتح 
رف�شهم ملطالب بالتظاهر �شد �إعادة �نتخاب �لرئي�س �أوهورو كينياتا 

و�شد قتل حمتجن.
وعادت �ل�شيار�ت و�حلافالت و�لدر�جات �لنارية �إىل �شو�رع �لعا�شمة 
نريوبي وبلدة كي�شومو يف غرب �لبالد بعد توقف �لن�شاط لعدة �أيام 
ب�شبب خماوف من وقوع �أعمال عنف بعد �لنتخابات �لتي جرت يوم 
�لثالثاء وفاز فيها كينياتا على مناف�شه ر�يال �أودينجا بح�شوله على 
�أكرث من 54 باملئة من �أ�شو�ت �لناخبن بح�شب ما �أظهرت �لنتائج 

�لر�شمية.
قتلت  �ل�شرطة  �إن  �لإن�شان  للدفاع عن حقوق  كينية  وقالت جماعة 
بالر�شا�س 24 �شخ�شا منذ يوم �لنتخابات. وقدرت �حلكومة عدد 
�ل�شيطرة  “خالل  قتلو�  �إنهم  وقالت  �أ�شخا�س  بع�شرة  قتلو�  �لذين 
على �أعمال �شغب وجتمع غري قانوين”. و�أ�شافت �أنه �شيتم �لتحقيق 
�أودي��ن��ج��ا ب��ح��دوث تزوير  �ل���وف���اة.و�أث���ارت م��ز�ع��م  يف جميع ح���الت 
�لتي قتل فيها نحو  توتر�ت يف كينيا  و��شع  لالنتخابات على نطاق 
1200 �شخ�س و�شرد 600 �ألف �آخرين جر�ء �أعمال عنف عرقية 
�أمام مو�ي كيباكي.و�شاهم   2007 �نتخابات  و��شعة عقب خ�شارته 
�لرتياح ب�شاأن هدوء �لحتجاجات ن�شبيا و�إعادة �نتخاب زعيم ينظر 
�إليه باعتباره د�عما لقطاع �لأعمال و�لنمو يف �رتفاع �لبور�شة بن�شبة 
2.5 باملئة �ليوم �لثنن. وقفزت �لأ�شهم �لآن نحو �شبعة باملئة منذ 

ليلة �لنتخابات يف �لثامن من �أغ�شط�س �آب.
ويف كيبري� �أكر �لأحياء �لع�شو�ئية يف نريوبي حيث حتظى �ملعار�شة 
ولكن  ب��الإ���ش��ر�ب  يبدو  م��ا  ك��ث��ريون على  �شكان  �ل��ت��زم  ق��وي  بتاأييد 
�ل�شو�رع  يف  طريقها  �شقت  �لأج���رة  و���ش��ي��ار�ت  �ل�شغرية  �حل��اف��الت 

كاملعتاد وفتحت بع�س متاجر �لأغذية ومكاتب �لت�شالت �أبو�بها.
�أمامه خيار �شوى �لعودة  �إنه لي�س  �أحد �ل�شكان  وقال كن نابويري 
�لتحالف �لوطني  �أنه يوؤيد  �أي��ام من �لنقطاع عنه رغم  لعمله بعد 
�لعظيم �لذي دعا لالإ�شر�ب.وقال لرويرتز “كان يفرت�س �أن �أديل 
ب�شوتي ثم �أترك �لباقي لل�شا�شة لأنني �إذ� �نقطعت عن �لعمل �ليوم 
�لآخرين  “�أن�شح  ف��و�ت��ريي«.و�أ���ش��اف  ي��دف��ع��و� يل  ل��ن  ه���وؤلء  ف���اإن 
�لبالغ  �ملدير«.وكينيا،  من  �إذن��ا  ياأخذو�  مل  ما  عملهم  �إىل  بالذهاب 
�أفريقيا  ل�شرق  �لقت�شادي  �ملحرك  هي  مليونا،   45 �شكانها  ع��دد 
كبري  ب�شكل  نزيهة  كانت  �لنتخابات  �إن  دول��ي��ون  مر�قبون  وي��ق��ول 
و�أيد هذه �لنتائج �إح�شاء مو�ز قام به مر�قبون حمليون و�أظهر فوز 

كينياتا بفارق 1.4 مليون �شوت.

عوا�صم

باري�س

فيينا 

نريوبي

فتح: ل رهان على 
�لدور �لأمريكي لتحقيق �ل�صالم

•• رام اهلل-وكاالت:

�أكدت حركة فتح، �أم�س �لثنن، �أن موقف �لإد�رة �لأمريكية تر�جع كثري�ً 
فيما يخ�س �إد�رة عملية �ل�شالم بن �لفل�شطينين و�إ�شر�ئيل، م�شرية �إىل 
�أن هذ� �لرت�جع جعل �إ�شر�ئيل تتمادى يف �إجر�ء�تها �لتي حتول دون قيام 

دولة فل�شطينية.
وقال ع�شو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، جمال حمي�شن، �ليوم �لإثنن، �إنه 
“ل رهان على موقف �لإد�رة �لأمريكية �لتي تقوم برعاية �ملفاو�شات بن 
�لفل�شطينين و�لإ�شر�ئيلين”، لفتاً �إىل وجود تر�جع يف �ملوقف �لأمريكي 

�لذي يعمل على �إد�رة �لأزمة.
مت�شلحاً  �ملتحدة  �لأمم  �إىل  �شيذهب  �لفل�شطيني  �لرئي�س  �أن  و�أ���ش��اف، 
تعنت  �أم���ام  �لتحرير  ملنظمة  �لع��ت��ب��ار  ُيعيد  م��وح��د،  فل�شطيني  مب��وق��ف 

�إ�شر�ئيل وو�شعها �شروطاً للحيلولة دون �إقامة دولة فل�شطن.
�أن �حلر�ك �لفل�شطيني على �ل�شاحة �لدولية لن يتوقف، كرد على  وتابع 

�ملمار�شات �لإ�شر�ئيلية �لتي ترف�س كل �آفاق �ل�شالم.
ودعا حمي�شن، �لف�شائل كافة �إىل �لت�شرف مب�شوؤولية وعدم �إ�شاعة �لوقت 
يف �حلو�ر�ت و�شرورة �لذهاب باجتاه عقد جل�شة �ملجل�س �لوطني يف �أ�شرع 
وقت ممكن، وقبيل توجه �ل�شيد �لرئي�س حممود عبا�س �إىل �لأمم �ملتحدة 

�ل�شهر �ملقبل.

رئي�ص �لأركان �مل�صري يلتقى غ�صان �صالمة �ملبع�ث �لدويل �إىل ليبيا

�ل�صلطة �لفل�صطينية تطلق �صر�ح �ل�صحفيني �ملعتقلني

منظمات �إن�صانية قلقة �إز�ء �نقطاع تدفق �لالجئني من ليبيا

لل�شعب �لليبى �ل�شقيق �إىل جانب تبادل �لروؤى حول جميع �جلهود �ملبذولة 
على �ل�شعيدين �لدوىل و�لإقليمى و�لتى ت�شب فى �شالح �ل�شعب �لليبى .

لالإطار  وفقا  �لت�شوية  حتقيق  على  م�شر  حر�س  حجازى  �لفريق  �أك��د  و 
مظلة  وحتت  بال�شخري�ت  �ملوقع  �ل�شيا�شى  �لإتفاق  يوفره  �لذى  �ل�شرعى 
�لتى  �جل��ه��ود  جميع  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  �لليبى  للتو�فق  ووف��ق��ا  �ملتحدة  �لأمم 
من �شاأنها �حلفاظ على �لوحدة �لوطنية و�أمن و�شالمة �لأر��شى �لليبية 

وتخفيف �ملعاناة عن �أبناء �ل�شعب �لليبى ودعم موؤ�ش�شاته �ل�شرعية.
و فى �ملقابل ثمن �ملبعوث �لدوىل �جلهود �مل�شرية �ملبذولة على مد�ر �لفرتة 
�لأطر�ف  وخمتلف  م�شر  مع  و�لتعاون  �لتو��شل  �أهمية  �أك��د  و  �ل�شابقة.. 
�ملتحدة  �إع��ط��اء �لأمم  �ل��ق��ادم��ة خا�شة م��ع  �ل��ف��رتة  ب��الأزم��ة خ��الل  �ملعنية 

و�لأمن �لعام �أولوية متقدمة لالزمة �لليبية خالل �ملرحلة �حلالية .

•• القاهرة-وام: 

�أركان حرب �لقو�ت �مل�شلحة �مل�شرية  �لتقى �لفريق حممود حجازى رئي�س 
�ملبعوث  �شالمة  غ�شان  �لليبية  ب��الأزم��ة  �ملعنية  �لوطنية  �للجنة  و�أع�����ش��اء 
�لدوىل �جلديد لدى ليبيا و�لوفد �ملر�فق �لذى يزور �لقاهرة �شمن جولة 

فى دول �ملنطقة ببد�ية مهمته �لر�شمية .
�مل�شرية  �لإجتماعات  نتائج  عنه  �أ�شفرت  وما  �مل�شرية  �جلهود  �للقاء  تناول 
مع خمتلف �لأطر�ف لبلورة و�شياغة �شبل و�آليات �لتو�شل لت�شوية �شيا�شية 
�لوطنية  �لثو�بت  ت��ر�ع��ى  �لليبى  �لتو�فق  م��ن  �أ�ش�س  على  �لليبية  ل��الأزم��ة 
�ملوحدة  �لليبية  �ل��دول��ة  �إق��ام��ة  وت�شمن  �لليبية  �لأط���ر�ف  جميع  و�شو�غل 
و�لدميوقر�طية و�خلالية من �لتطرف و�لإرهاب وتوفر �لأمن و�لرفاهية 

•• رام اهلل -اأ ف ب:

�م�س  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  �طلقت 
�شر�ح �شحافين �عتقلتهم �لأجهزة 
�ل�شفة  يف  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �لأمنية 
�لغربية، ح�شب ما �فاد حمام يد�فع 

عن ق�شيتهم، وهيئة حقوقية.
�ل�شحافين  ن��ق��اب��ة  حم��ام��ي  وق���ال 
عالء فريجات لوكالة فر�ن�س بر�س 
�طالق  ق��ررت  �ملخت�شة  �ملحاكم  �ن 
�����ش����ر�ح خ��م�����ش��ة ���ش��ح��اف��ي��ن، ومن 
�ملفرت�س �ن يتم �لإفر�ج عن جميع 

�ل�شحافين.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م�����ش��در يف �لهيئة 
مت  �ن���ه  �لن�����ش��ان  حل��ق��وق  �مل�شتقلة 
�شر�ح  ب��اإط��الق  �ت��ف��اق  �ىل  �لتو�شل 

�ل�شحافين �ملعتقلن �ليوم.
�مل�شتقلة  �لهيئة  ع��ام  مفو�س  و�ك��د 
�لذي  دوي��ك  عمار  �لن�شان  حلقوق 
تابع ق�شية �ملعتقلن لفر�ن�س بر�س 
�ن ثالثة مت �طالق �شر�حهم فعليا، 
�ث��ن��ان كافة �لج���ر�ء�ت  يف م��ا �نهى 

وهم قيد �طالق �ل�شر�ح �لفعلي.
و�أ�����ش����اف ت��ت��م م��ت��اب��ع��ت��ه��م م���ن قبل 
�شحايف  وك����ذل����ك  �ل���ه���ي���ئ���ة،  �ط���ق���م 
�شيتاأخر �طالق �شر�ح  �شاد�س، فيما 

�شحايف �شابع �ىل �ليوم �لثالثاء.
وكانت �لجهزة �لمنية �لفل�شطينية 
�شبعة  �عتقلت  �لغربية  �ل�شفة  يف 
����ش���ح���اف���ي���ن �ل�����ش����ب����وع �مل���ا����ش���ي، 
ووجهت �ىل خم�شة منهم تهمة نقل 

معلومات ح�شا�شة جلهات معادية.
تتعلق  �ت��ه��ام��ات  �ليهم  وج��ه��ت  كما 
بالن�شر عر �لنرتنت �و من خالل 

�ن�شاء مو�قع وف�شائيات �خبارية.
قانون  �ىل  �لتهام  لو�ئح  و��شتندت 
�جل���ر�ئ���م �لل��ك��رتون��ي��ة �ل����ذي بد�أ 
ويو�جه  �ملا�شي،  يوليو  يف  تطبيقه 

�نتقاد�ت حقوقين و�شحافين.
لنقابة  �لعامة  �لأم��ان��ة  وق��ال ع�شو 
لفر�ن�س  ن����ز�ل  ع��م��ر  �ل�����ش��ح��اف��ي��ن 
بر�س هذ� �لقانون ووجه باعرت��س 
م���ن ق��ب��ل �ل��ن��ق��اب��ة حل��ظ��ة �لإع����الن 
عنه، �شو�ء على بنوده �و على طريقة 
�قر�ره دون نقا�شه مع �لنقابة �و مع 

موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين.
�ل�����ش��ب��ع��ة ثالثة  �مل��ع��ت��ق��ل��ن  وب�����ن 
قناة  ل�����دى  ي���ع���م���ل���ون  ���ش��ح��اف��ي��ن 
بيت  يف  وو�ح��د  �لف�شائية،  �لقد�س 
�ل�شحافين  �ح����د  وي��ع��م��ل  حل����م، 

م��ع ق��ن��اة �لق�����ش��ى �ل��ت��اب��ع��ة حلركة 
حما�س. 

�ل�شحافين  ���ش��ر�ح  �ط���الق  وي��اأت��ي 
يف �ل�شفة �لغربية، بعد �شاعات من 
�شر�ح �شحايف يعمل  �طالق حما�س 
�لر�شمي،  فل�شطن  تلفزيون  ل��دى 
 60 م��ن  �ك��رث  ��شتمر  �ع��ت��ق��ال  بعد 
ي����وم����ا.ور�ى ب��ع�����س �ل��ن��ا���ش��ط��ن �ن 
�ل����ت����ز�م����ن ب����ن ع��م��ل��ي��ت��ي �لف������ر�ج 
�ملتبادل من طرف حما�س و�ل�شلطة 
تدخل يف �طار �لتجاذبات �ل�شيا�شية 

بن �جلهتن.

•• عو�صم-اأ ف ب:

و�مل�شاعدة  �لإن����ق����اذ  ع���م���ال  ي���و�����ش���ل 
�لن�شانية على منت �كو�ريو�س �حدى 
�آخر �ل�شفن �لتي ت�شتخدمها منظمات 
�شو�حل  قبالة  للعمل  حكومية  غ��ري 
بالقلق  وي�������ش���ع���رون  ع��م��ل��ه��م  ل��ي��ب��ي��ا، 

لنقطاع تدفق �ملهاجرين.
�علنت  �ل��ل��ي��ب��ي��ة  �ل���ب���ح���ري���ة  وك����ان����ت 
و�نقاذ  بحث  منطقة  �قامة  �خلمي�س 
12 ميل بحري  م��ن  �ب��ع��د  �ىل  متتد 
�ملنظمات  ومنعت  �لإقليمية  ملياهها 
غ���ري �حل��ك��وم��ي��ة م���ن دخ��ول��ه��ا �ذ �ن 
ط���ر�ب���ل�������س ت��ت��ه��م��ه��ا ب���ال���ت���و�ط���وؤ مع 
�أيام على هذ� �لجر�ء  �ملهربن.وقبل 
يف  �ل��ن��ار  ليبيون  �شو�حل  خفر  �ط��ل��ق 
�ن�شانية  �شفينة  م��و�ج��ه��ة  يف  �ل��ه��و�ء 
عليها جمدد�  �لنار  باإطالق  وتوعدو� 
�ملنظمات  وع��ل��ق��ت  �مل��ق��ب��ل��ة.  �مل�����رة  يف 
تلو  �ل��و�ح��دة  عملها  �حلكومية  غ��ري 
�لتي  �ك����و�ري����و�����س  �لأخ���رى.وب���ق���ي���ت 
��س  �و  �������س  م��ن��ظ��م��ت��ا  �����ش���ت���اأج���رت���ه���ا 

�مل��ت��و���ش��ط و�ط��ب��اء ب��ال ح����دود، �لحد 
وح���ده���ا ق��ب��ال��ة ���ش��و�ح��ل ل��ي��ب��ي��ا حيث 
للمنظمة  فينيك�س  �ل��ي��ه��ا  �شتن�شم 
مو��س  �حل���ك���وم���ي���ة  غ����ري  �مل���ال���ط���ي���ة 
�ل�شبانية  للمنظمة  �زورو  وغ��ول��ف��و 
بعد  �لثالثاء  �رم��ز  �وب��ن  برو-�كتيفا 

تزودهما بالوقود يف مالطا.
و�لنقاذ  �لبحث  عمليات  من�شق  وقال 

ع��ل��ى م��نت �ك��و�ري��و���س ن��ي��ك��ول �شتال 
�لقيام  يف  ن�����ش��اط��ن��ا  ن���و�����ش���ل  ح��ال��ي��ا 

بدوريات يف �ملياه �لدولية.
وع��م��ل��ت ه����ذه �ل�����ش��ف��ي��ن��ة �ل���ت���ي يبلغ 
�ل�شو�حل  خل��ف��ر  م���رت�   68 ط��ول��ه��ا 
�لمل�����اين. وم��ن��ذ �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي تقوم 
لنقاذ  ليبيا  �شو�حل  قبالة  ب��دوري��ات 

مهاجرين.

من  ل��ك��ل  ط��اق��م  �ل�شفينة  م��نت  ع��ل��ى 
�ملنظمتن قو�مه 12 �شخ�شا من دول 
�وروب���ي���ة ع���دة وك��ذل��ك م��ن �لوليات 

�ملتحدة و��شرت�ليا.
�ملتو�شط”  ����س  �و  “��س  �خ��ت��ارت  وق��د 
�نف�شهم  تكري�س  ي��ري��دون  ��شخا�شا 
لدى  يعمل  بينما  �لن�����ش��اين،  للعمل 
“�طباء بال حدود” �طباء وخر�ء يف 

ن�شطو�  وتقنيون  �للوج�شتية  �مل�شائل 
�يبول  وب���اء  م��ن  �لإن�����ش��اين  �لعمل  يف 
�ىل معركة �ملو�شل لكنهم مل يخترو� 

�لبحر بال�شرورة.
�ىل هوؤلء ي�شاف طاقم �ل�شفينة من 
�ل�شالف  م��ن  معظمهم  �شخ�شا   12
�مل���ح���رتف���ن �ل���ذي���ن ب���ق���و� ع��ل��ى منت 
�ل�شفينة عند تاأجريها لكن معظمهم 

�ختارو� هذه �ملهمة �لفريدة.  
وقدد �بحر هوؤلء من �شقلية يف 30 
ي��ول��ي��و ع��ل��ى ����ش��ا���س ع��م��ل��ي��ات تبديل 
جت�����ري ك����ل ث���الث���ة �����ش���اب���ي���ع. وق����ال 
�شحايف م��ن وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن 
م��ع��ن��وي��ات��ه��م وح��ي��ات��ه��م �ل��ي��وم��ي��ة مل 

تتغري يف �لأيام �لأخرية.
يتناوب �لعاملون مع منظمة “��س �و 
��س �ملتو�شط” كل �شاعتن لر�شد �ي 
يتحقق  بينما  ن��ه��ار�  ليال  مهاجرين 
من  حدود”  ب����ال  “�طباء  ج���م���اع���ة 
خمزون �لأدوي��ة ويقوم �فر�د �لطاقم 
�ن  دون  �ل�شفينة  ج�شر  ط��الء  ب��اإع��ادة 

ين�شو� �لتمارين �لريا�شية.

م�صر تفتح معرب رفح حلجاج غزة 
•• رفح-اأ ف ب:

ل�شفر �حلجاج  �أي��ام  لأربعة  ��شتثنائيا  �حل��دودي  رفح  فتح معر  �م�س  �مل�شرية  �ل�شلطات  �أع��ادت 
من قطاع غزة �ىل �ل�شع����ودية لأد�ء منا�شك �حلج، ح�شب��ما �فاد مر��شل وم�شورو وكالة فر�ن�س 

بر�س.
وقال ه�شام عدو�ن مدير �لإعالم يف هيئة �ملعابر يف وز�رة �لد�خلية �لتي تديرها حما�س �ن �ملعر 
�عيد فتحه �شباح �م�س ملدة �ربعة �يام يف �جتاه و�حد فقط ل�شفر �حلجاج وعددهم 2500 بعد 

و�شول جو�ز�ت �شفرهم وعليها فيز �ل�شعودية.
 و�أو�شح �ن نحو 800 حاج غادرو �لقطاع . 

وتقول وز�رة �لد�خلية �ن معر رفح مغلق منذ 160 يوما �مام حركة �ل�شفر للحالت �لإن�شانية 
يف �لجتاهن فيما مل ي�شمح للعالقن يف �جلانب �مل�شري بالعودة �ىل �لقطاع.

نف�صه  �ل��صط" يفر�ص  "ميني 
بق�ة يف �لأرجنتني

•• بوينو�س اير�س-اأ ف ب:

ماوري�شيو  �لرجنتيني  �لرئي�س  يقوده  �لذي  �لو�شط  مين  حتالف  فر�س 
ماكري نف�شه كاأول قوة �شيا�شية يف �لبالد خالل �نتخابات متهيدية و�شهدت 

عودة �لرئي�شة �ل�شابقة �لي�شارية كري�شتينا كري�شرن.
وهذ� �لت�شويت �شكلي �ذ �ن كل حزب �ختار مر�شحيه لالنتخابات �لت�شريعية 
�لتي �شتجرى يف 22 �كتوبر، لكنه �شمح باختبار قوة كل مع�شكر قبل �قرت�ع 
منت�شف �لولية. على �مل�شتوى �لوطني فاز حتالف لنغري كامبييمو�س يف 
�هم خم�س وليات يف هذ� �لبلد �لبالغ عدد �شكانه 41 مليون ن�شمة. وقال 
تغيري  لي�س  �لتغيري  ه��ذ�  �ن  يحتفلون  ك��ان��و�  �ل��ذي  �ن�شاره  �م��ام  م��اك��ري 

حكومة بل تغيري يريده �لرجنتينيون. 
و�أ�شاف �ن ما يتم تطبيقه بجدية ل يعطي نتائج بن ليلة و�شحاها ، بينما 
يعاين �لرجنتينيون من �لبطالة و�لت�شخم. ويعي�س ثلث �شكان �لرجنتن 

يف �لفقر.
وتركز �لهتمام يف هذ� �لقرت�ع على ولية بوينو�س �آير�س وهي د�ئرة متتد 
�نتخابيا كبري�  �لتي ت�شكل خز�نا  بامبا  �لعا�شمة �ىل �شهول  من �شو�حي 
بوجود �ربعن باملئة من ناخبي �لبالد هناك، وكذلك على �ل�شو�ت �لتي 

�شتح�شل عليها كري�شرن.
ر�أ�س  على  جيدة  نتيجة  كري�شرن   حققت  �شدها،  بالف�شاد  �تهامات  ورغ��م 
��ش�شته قبل �شهرين وهي تتطلع �ىل �شغل مقعد يف جمل�س  �ل��ذي  حزبها 
�ل�شيوخ. وح�شدت كري�شرن 34 باملئة من �ل�شو�ت، بالكاد �قل من مر�شح 
ت�شعن  ح��و�ىل  فرز  بعد  وذل��ك  باملئة،   34،3 بولري�س  �ي�شتيبان  �ل�شلطة 
ب��امل��ئ��ة م��ن �ل����ش���و�ت. وك��ان��ت ����ش��ت��ط��الع��ات ل��ل��ر�أي رج��ح��ت تقدمها على 

بولري�س �لذي يحظى بح�شور قوي.

�ل�صني تعني مبع�ثا جديد� 
ب�صاأن ك�ريا �ل�صمالية 

•• بكني-رويرتز:

�ل�شينية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت 
جديد  خ����ا�����س  م���ب���ع���وث  ت���ع���ي���ن 
لالأزمة مع كوريا �ل�شمالية و�شط 
جارة  حيال  �ل���دويل  �لقلق  تفاقم 

�ل�شن �مل�شلحة نوويا.
و�نتقل �ملن�شب �إىل كونغ �شو�ن يو 
بعيد  دبلوما�شي  وهو  عاما(   58(
عن �لأ�شو�ء وم�شوؤول عن �ل�شوؤون 
�لآ�����ش����ي����وي����ة ب����������وز�رة �خل���ارج���ي���ة 
ب�شاأن  �لقلق  حاليا.وعزز  �ل�شينية 
�قرت�ب كوريا �ل�شمالية من حتقيق 
هدفها بو�شع �لوليات �ملتحدة يف 
مرمى �شالح نووي �لتوتر�ت �لتي 
�لأخ���رية مما  �لأ���ش��ه��ر  تفاقمت يف 
دونالد  �لأم��ري��ك��ي  �ل��رئ��ي�����س  دف���ع 
مطلع  يف  �ل��ت��ح��ذي��ر  �إىل  ت���ر�م���ب 
�لأ�شبوع من �أن �جلي�س �لأمريكي 
جاهز ومتاأهب �إذ� ما قررت كوريا 
مناف  ب�شكل  �لت�شرف  �ل�شمالية 

للحكمة.

يف حال اإندلع اأي حرب م�ستقبلية

�إ�ص��ر�ئيل ت��ص���ع بنك �أه���د�فها يف لبن���ان

طويلة،  م����دة  وم���ن���ذ  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل، 
�أمو�ًل  طائلة من �أجل �إنتاج نظام 
ي��غ��ط��ي م���ق���ر�ت يحتمل  م��ر�ق��ب��ة 
�أ�شلحة  فيها  �هلل  ح��زب  ير�كم  �أن 
�شحنات  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء   – م��ت��ط��ورة 
يفرت�س قيام �إير�ن ب�شحنها جو�ً 
عر مطار دم�شق، وهد�يا �شخية 
م��ق��دم��ة ل��ل��ح��زب م��ن ق��ب��ل جي�س 

�لنظام �ل�شوري.
ومنذ  �أن�������ه،  �إىل  �أ����ش���ل���م  وي�������ش���ري 
ب��د�ي��ة �حل���رب �ل�����ش��وري��ة، طرحت 
فر�شيات، علناً �أحياناً، عن طريقة 

و���ش��ول �لأ���ش��ل��ح��ة �ىل ح��زب �هلل، 
جوية.  �شحنات  ع��ر  وخ�شو�شاً 
�إ�شر�ئيل  �ت��ه��م��ت  �ل���ب���د�ي���ة،  ويف 
�أ�شلحة  ���ش��ح��ن��ات  ب��اإخ��ف��اء  �إي�����ر�ن 
جتارية  ���ش��ح��ن  ط����ائ����ر�ت  د�خ������ل 
ب��������ريوت، حيث  م����ط����ار  حت����ط يف 
م�شوؤول  فيه  �لآم���ن  على  ي�شرف 
من حزب �هلل. ثم روجت فكرة �أن 
طائر�ت  ت�شري  كانت  رمب��ا  �إي���ر�ن 
�شحنات  لنقل  ���ش��غ��رية  ع�شكرية 
ع�شكرية  ق����و�ع����د  م����ن  �أ����ش���ل���ح���ة 
و�أنها  �ل��ب��ق��اع،  و�دي  �إىل  ���ش��وري��ة 

عطلت �أجهزة �لإر�شال فيها عمد�ً 
لتجنب متتبعي حركة �لطري�ن.

اكتفاء ذاتي
ويقول �أ�شلم �إن عزم حزب �هلل على 
مبباركة  حم��ل��ي��اً  �أ���ش��ل��ح��ة  ت�شنيع 
�إي������ر�ن يعود  �لأع���ل���ى يف  �مل��ر���ش��د 
للت�شعينيات.  باأخرى  �أو  بطريقة 
لي�س عبارة عن جممع  لكن ذلك 
متويل  �إن  ب��ل  ع�شكري.  �شناعي 
�لأولية  وم��و�ده��ا  �لأ���ش��ل��ح��ة  تلك 
يبقى  وت�����ش��ن��ي��ع��ه��ا  و�أب����ح����اث����ه����ا 

وح�شب،  و�ح���دة  جلهة  خم�ش�شاً 
وح�شب.  �هلل  ح������زب  مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ا 
ملهند�شن  �ملكثف  �لتو�جد  و�أدى 

�إير�نين،
 ول��ع��ل��م��اء وت��ق��ن��ي��ن ف�����ش��اًل عن 
تدفق ملخت�شن ع�شكرين تابعن 
ل���ف���ي���ال���ق م����ن �حل����ر�����س �ل���ث���وري 
وت�شهيل  ت��ط��وي��ر  �إىل  �لإي������ر�ين، 
لأ�شلحته  �هلل  ح������زب  ت�����ش��ن��ي��ع 

حملياً.
�أ�شلحة  ت�����ش��ن��ي��ع  ع���ل���ى  وع�������الوة 
�شغرية، وذخ��رية، وط��ائ��ر�ت غري 

•• عوا�صم-وكاالت:

جديدة  تهديات  �إ�شر�ئيل  وجهت 
�أ�شلحة  لت�شنيع  م�شانع  ب�شرب 
يف لبنان ل�شالح حزب �هلل، ولكن 
و�شيكة  ح���رب���اً  �أن  ي��ع��ن��ي  ل  ه����ذ� 
�مليلي�شيا  ع���ل���ى  ت�����ش��ن��ه��ا  �����ش����وف 
�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ب��ح�����ش��ب م���ا ك��ت��ب، يف 
�شحيفة فورين بولي�شي جورنال، 
�شهادة  لنيل  مر�شح  �أ�شلم،  حممد 
�لدكتور�ه يف �لعلوم �ل�شيا�شية من 

جامعة كينغز كوليدج يف لندن.
ويقول �لكاتب: ل تخادع �إ�شر�ئيل 
عندما تر�شم خطوطاً حمر ب�شاأن 
ملنع حزب �هلل من حيازة  �حلاجة 
توثر  �أن  ميكن  م��ت��ط��ورة  �أ�شلحة 
عليها يف حال وقوع حرب �أخرى”. 
غار�ت  �شنت  �أن  لإ�شر�ئيل  و�شبق 
�إير�نية  لأ���ش��ل��ح��ة  خم�����ازن  ���ش��د 
دم�شق،  م���ن  ب���ال���ق���رب  م���ت���ط���ورة 
و�عرت�شت مناور�ت حربية لنف�س 
�ل�شخرية،  يثري  ما  لكن  �لهدف. 
بح�شب �أ�شلم، هو �أن ت�شدر جميع 
لديها  دول��ة  عن  �لتحذير�ت  تلك 
وعندها  ن��وع��ي  ع�شكري  “تفوق 
ل  ميلي�شيا  �شد  نووية”  �أ�شلحة 

تتمتع باأي من معامل �لدولة. 

نظام مراقبة
تخ�شي�س  �إىل  �ل��ك��ات��ب  وي��ل��ف��ت 

ماأهولة وقذ�ئف هاون، و�شو�ريخ 
م�شادة للدبابات، متكن حزب �هلل 
من ت�شنيع �شو�ريخ فتاكة بعيدة 

�ملدى.
ول حاجة للتفكري باأن مو�قع تلك 
تكون  �أن  يرجح  �ل�شرية  �ملن�شاآت 
�شمن مناطق ي�شيطر عليها حزب 
ع�شر�ت  ع��ن  ف�شاًل  لبنان  يف  �هلل 
م���ن م���ر�ك���ز �لأب����ح����اث وخم����ازن 
يف  منت�شرة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �لأ�شلحة 

وقت ما يف �شوريا �ملجاورة.

جبهة اإيرانية
كما ل يخفى على �أي عاقل �أن تلك 
�ملتطورة،  �لأ�شلحة  م��ن  �لكميات 
لتقوية  �ل���ش��ت��ع��د�د  ب��ه��دف  ت��ت��م 
جبهة تابعة لإير�ن يف حال ن�شبت 
حرب �شد �إ�شر�ئيل �أو �شد خ�شوم 

�إير�ن يف �ملنطقة.
كل  مع  بالتو�زي  �أ�شلم،  وباعتقاد 
و�لتهديد�ت  �ل��ه�����ش��ت��ريي��ا،  ت��ل��ك 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ب��ع��د �ل��ك�����ش��ف عن 
م�شانع �لأ�شلحة بحزب �هلل، ت�شعى 
��شرت�تيجية  �إط���ار  يف  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل، 
بعيدة �ملدى، لك�شب �شرعية دولية 
�أهد�فها  ب��ن��ك  ت��و���ش��ي��ع  �أج����ل  م��ن 
�للبنانية  �لأر����ش��ي  ع��ر  �مل��وزع��ة 
�شمن مناطق �شكانية، عند ن�شوب 
م���ع حزب  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ح����رب  �أي 

�هلل.
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اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/حمل خادم ح�شن  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

للحلويات رخ�شة رقم:CN 1108547  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جر�ن علي خادم ح�شن ٪100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خادم ح�شن ب�شري �حمد
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12097 بتاريخ 2017/8/15

اإعــــــــــلن
�لقاب�شة  �ل�ش�����ادة/منازل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1151262:للمقاولت �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل حميد �شامل �حلو�شني ٪100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد غريب بخيت �لغافري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12097 بتاريخ 2017/8/15

اإعــــــــــلن
فو�ز  �ل�ش�����ادة/��شتوديو وحمالت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1107790  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شلطان عبد�هلل �شلطان �شيف �لكعبي ٪100
تعديل وكيل خدمات

حذف �شلطان عبد�هلل �شلطان �شيف �لكعبي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيد حممد علي
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1.5*4 �ىل 1*1

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12097 بتاريخ 2017/8/15

اإعــــــــــلن
لل�شتائر  بال�س  �ل�ش�����ادة/�لريف  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1947774  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

��شافة خليفه �حمد خليفه �حمد �ل�شويدي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد عبد�لقادر ٪100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف موزه �شعيد �شامل حا�شوم �لدرمكي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12097 بتاريخ 2017/8/15

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم م�شايا

رخ�شة رقم:CN 1357799  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

�شامل خليفة �شامل ر��شد من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�شامل خليفة �شامل ر��شد من 0٪ �ىل ٪100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �أف�شل خان من�شى خان

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12097 بتاريخ 2017/8/15

اإعــــــــــلن
�شتون  �ل�ش�����ادة/ليفينج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1815596:لل�شيانة �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل عبد�لرحمن �شامل عثمان �ل علي ٪51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شالح عو�س �شالح �ل�شر�ج �ليافعي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12097 بتاريخ 2017/8/15

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ �لكادميية �لدولية للطري�ن 

)�فق( ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1003487  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/�لكادميية �لدولية للطري�ن )�فق( ذ.م.م
INTERNATIONAL FLIGHTACADEMY )HORIZON( LLC

�ىل/ �ديك هور�يزن ذ.م.م
EDIC HORIZON LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�شادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12097 بتاريخ 2017/8/15

اإعــــــــــلن
لال�شت�شار�ت  تاورز  �ل�ش�����ادة/�نرتنا�شيونال  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لقانونية رخ�شة رقم:CN 1880189  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/�نرتنا�شيونال تاورز لال�شت�شار�ت �لقانونية
INTERNATIONAL TOWERS LEGAL CONSULTANCY

�ىل/ حاجي �حمد �لبلو�شي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية
HAJI AHMAD ALBLOOSHI FOR ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

تعديل ن�شاط/��شافة مكاتب �ملحاماة )6910001(
تعديل ن�شاط/حذف مكاتب �ل�شت�شار�ت �لقانونية )6910002(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12097 بتاريخ 2017/8/15

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شحر�ء �لذهبية للم�شاج 
رخ�شة رقم:CN 1780741  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12097 بتاريخ 2017/8/15

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �ملر�د للحالقة 

�لرجالية رخ�شة رقم:CN 1051307  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عتيق �شامل عبيد علي �ملهريي ٪100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد بالل حممد �شليم
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد خمي�س حممد حديله �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12097 بتاريخ 2017/8/15

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كر�شتال �شبارك للتجارة �لعامة 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1007763 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شار�ت كومار� باند�ري ٪49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمد�ن حممد عبد�هلل باحلزم �جلعيدي ٪51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل خلفان هندي �شيف بن تري�س �لقمزي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شار�ت كومار� باند�ري
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12097 بتاريخ 2017/8/15

اإعــــــــــلن
كون�شلتنج )ميدل  �نرتنا�شيونال  �ل�ش�����ادة/هيل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ي�شت( ليمتد - �بوظبي رخ�شة رقم:CN 2047890  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.20*0.60 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/هيل �نرتنا�شيونال كون�شلتنج )ميدل �ي�شت( ليمتد - �بوظبي

HILL INTERNATIONAL CONSULTING )MIDDLE EAST( LTD DHABI

�ىل/ �ت�س كيه �يه جلوبال ليمتد - �بوظبي

HKA GLOBAL LIMITED - ABU DHABI

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12097 بتاريخ 2017/8/15

تنويه
 13587 رقم  �لعدد  يف  �لوحدة  بجريدة  �ل�شادر  �لعالن  �ىل  بال�شارة 
 )CN-1864482( بتاريخ 2017/07/12 بخ�شو�س �لرخ�شة �لتجارية

�لرخ�شة �لتجارية/�شي جي كوريا �ك�شر�س لل�شحن ذ.م.م 
تذكر  ومل  �لعالن  يف  خطاأ  ورد  بانه  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تنوه 

�لتعديالت �لتالية: 
�ك�شر�س كوربوري�شن  بالرخ�شة: �شي جي كوريا  �ل�شريك  ��شم  تعديل 

�ىل �ل�شم �ل�شحيح/ �شي جي لل�شحن ذ.م.م ولي�س بالتنازل وبيع
بال�شافة �ىل �لتعديالت �لو�ردة يف �لعالن �ل�شابق

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  �ملدة حيث  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  �ي حق  م�شوؤولة عن  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12097 بتاريخ 2017/8/15

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

على �لكيف للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1755721  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12097 بتاريخ 2017/8/15

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لغدير للعباية و�ل�شيلة

 رخ�شة رقم:CN 2051466  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 2 2*1 �ىل 2*1

تعديل ��شم جتاري من/�لغدير للعباية و�ل�شيلة
AL GHADEER ABAYA AND SHAILA

�ىل/ بنتن لالأزياء
BINTAIN FASHION

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12097 بتاريخ 2017/8/15

مطعم وخمزن �لطبيعة - ذ م م
�حل�شابات  لتدقيق  �حلبيب  عبد  مري�ل  مكتب  يعلن 
و�ل�شت�شار�ت �لد�رية �نه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية 
 2017/07/31 بتاريخ  �ل�شادر  �لعادية  غري  �لعمومية 

بحل وت�شفية �شركة
مطعم وخمزن الطبيعة - ذ م م 

�إىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026716055 رقم  هاتف  �ملعن  �مل�شفى  مكتب 
�ل�شياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �س.ب   026716054
رقم  مكتب   )4( �لطابق  �جلنيبي  عبد�هلل  �شعيد  بناية 
مدة  خالل  وذلك  �لثبوتيه،  �مل�شتند�ت  و�إح�شار   )403(

�أق�شاها 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

�إع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12097 بتاريخ 2017/8/15

اإعــــــــــلن
ل�شالح  زون  �ل�ش�����ادة/كار  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1720051:كهرباء �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي عبد�هلل �حمد �لهرمودي ٪100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل �شيف حمود عبد�هلل �لكيومي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12097 بتاريخ 2017/8/15

اإعــــــــــلن
�لديرة  �ل�ش�����ادة/�شرح  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1145029:للمقاولت �لعامة  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عبد�هلل �حمد معتوق �ملرزوقي ٪100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �حمد معتوق �بر�هيم �ملرزوقي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12097 بتاريخ 2017/8/15

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شمارت �ل�شرت�تيجية 

CN 1900134:لال�شت�شار�ت �لد�ريه  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة غالم مرت�شى غالم حممد عمر �لدين مري حممد ٪100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ع�شام �شهز�د مرت�شي حممد عمر �لدين

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج اعلن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: د�ئرة �خلدمات �لجتماعية

 طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :�إن

�ملودعة بالرقم :274126     بتاريخ :2017/5/30
با�ش������م :د�ئرة �خلدمات �لجتماعية

وعنو�نه:�ل�شارقة - �لدفن - هاتف:065078697 - �شندوق �لريد:4424
�مييل: intaj@sssd.shj.ae �ل�شارقة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 خدمات �لدعاية و�لعالن و�د�رة توجيه �لعمال وتفعيل 
عامة  لتمكن  وذل��ك  �لغري  ل�شالح  و�ملنتجات  �ل�شلع  من  متنوعة  ت�شكيلة  جتميع  خدمات  �ملكتبي  �لن�شاط 

�لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل.
و�شف �لعالمة:عبارة عن حريف �إن باللغة �لعربية باللون �لرمادي �لغامق و�لهمزة باللون �لذهبي ويف �على 

حرف �لنون �شكل تاج باللون �لذهبي .
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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الثالثاء   15   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12097  
Tuesday  15   August   2017  -  Issue No   12097

13

عربي ودويل

�خلارجية �لأملانية: مريكل تر�صخ ل�صيا�صة تر�مب �لع�صكرية
•• برلني-وكاالت:

رف�شه  غابريل  زيغمار  �لأمل���اين  �خلارجية  وزي��ر  �أك��د 
جمدد�ً لزيادة نفقات �لدفاع يف �أملانيا، موجهاً �نتقاد�ت 
حادة للم�شت�شارة �أجنيال مريكل يف هذ� �لإطار.وقال 
“�شبكة  جم��م��وع��ة  ل�شحف  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  غ��اب��ري��ل 
�م�س �لإثنن، �إن مريكل �شمحت  �أملانيا �لتحريرية” 
�مل�شيحي  لتحالفها  �لن��ت��خ��اب��ي  �ل��رن��ام��ج  بت�شمن 
هدف زيادة نفقات �لدفاع لت�شل �إىل ن�شبة %2 من 
�لناجت �ملحلي �لإجمايل لأملانيا، م�شيفاً �أن وكيل وز�رة 

�لدميقر�طي،  �مل�شيحي  مريكل  حلزب  �ملنتمي  �ملالية 
ينز �شبان، �قرتح خف�س نفقات �لإعانات �لجتماعية 
ل��ت��م��وي��ل ه����ذه �ل����زي����ادة يف ن��ف��ق��ات �ل����دف����اع، وق����ال: 
�لأمريكي  للرئي�س  ر�شوخ  مبثابة  هذ�  يل  “بالن�شبة 
�أن  �أن يحدث«.يذكر  �أنه ل ميكن  �أعتقد موؤخر�ً  كنت 
�لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب يطالب �شركاءه يف 
�لدفاع  نفقات  بزيادة  )�لناتو(  �لأطل�شي  �شمال  حلف 
�لإجمايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  م��ن   2% ن�شبة  �إىل  لت�شل 
�أملانيا  يف  �ل��دف��اع  نفقات  ن�شبة  وتبلغ  عليها.  �ملتفق 
�لإجمايل.وذكر  �ملحلي  �لناجت  من   1.26% حالياً 

غابريل، �ملنتمي للحزب �ل�شرت�كي �لدميقر�طي، �أن 
�أي�شاً  �شتكون  �أملانيا  يف  �ملقبلة  �لت�شريعية  �لنتخابات 
�شتبقى قوة  �أملانيا  كانت  �إذ�  ما  على  “ت�شويتاً  مبثابة 

�شالم �أم تابعاً لهو�س �لت�شليح لدى تر�مب«.
جتدر �لإ�شارة �إىل �أن �حلزب �ل�شرت�كي �لدميقر�طي، 
�ل�����ش��ري��ك يف �لئ���ت���الف �حل���اك���م، ي��ت��ه��م وزي����ر �ملالية 
مريكل،  حل��زب  �ملنتمي  �شويبله،  فولفجانغ  �لأمل���اين 
لفرتة  للعاطلن  �ملخ�ش�شة  �لدعم  نفقات  بتقلي�س 
طويلة عن �لعمل وملر�كز �لتوظيف يف م�شروع مو�زنة 

عام 2018.

ت�شايتونغ”  دويت�شه  “زود  ل�شحيفة  تقرير  وبح�شب 
م�شروع  يف  �شويبله  ح��دد  �لإث��ن��ن،  �ل�شادرة  �لأملانية 
ي����ورو لدعم  م��ل��ي��ار   4.285 �مل��ق��ب��ل  �ل��ع��ام  م���و�زن���ة 
�لعاطلن عن �لعمل وت�شغيلهم، برت�جع قدره 258 

مليون يورو مقارنة بالعام �جلاري.
وق���ال���ت وزي������رة �ل��ع��م��ل �لأمل���ان���ي���ة �مل��ن��ت��م��ي��ة للحزب 
�ل�����ش����رت�ك����ي �ل���دمي���ق���ر�ط���ي، �أن�����دري�����ا ن���ال���ي�������س، يف 
�أجل  من  �ملكافحة  تعتزم  �إنها  لل�شحيفة  ت�شريحات 
�ملالية  خم�ش�شاتها  على  �لت�شغيل  م��ر�ك��ز  ح�شول 

�ملطلوبة.

•• لندن-وكاالت:

�إي����ك����ون����وم����ي���������ش����ت  جم�����ل�����ة  ر�أت 
�لريطانية �أن �إجر�ء ��شتفتاء على 
��شتقالل كردي عن �لعر�ق ينطوي 

على خماطر كرى.
و�شع  �أن  �إىل  �مل���ج���ل���ة  و�أ�������ش������ارت 
جلندي  ����ش���خ���م  ج����دي����د  مت����ث����ال 
م���ن �ل��ب�����ش��م��رك��ة م��ط��ل ع��ل��ى حقل 
�لقريب  �ل��ن��ف��ط��ي  غ���ورغ���ور  ب���اب���ا 
م��ن ك��رك��وك، مي��ث��ل م��وؤ���ش��ر�ً جلياً 
باإقامة  �ل��ع��ر�ق  �أك����ر�د  لطموحات 
حدودها  ت��ت��ج��اوز  م�شتقلة  دول����ة 
بع�س  لت�شم  �لتاريخية،  �أر���ش��ه��م 
�أغ������ن������ى ح�����ق�����ول ن����ف����ط �ل������ع������ر�ق. 
 25 يف  مقرر�ً  ��شتفتاء  �أن  ويعتقد 
�شي�شكل  �مل��ق��ب��ل،  �شبتمر)�أيلول( 
كرد�شتان  حلكومة  �أخ���رى  خ��ط��وة 

�لعر�ق على ذلك �لطريق.

خماوف
�أثار  �إيكونومي�شت،  بح�شب  ل��ك��ن، 
توقيت �ل�شتفتاء جدًل، وخ�شو�شاً 
�لتي  و�شوح �خلطو�ت  ب�شبب عدد 
�أن  م��ن  �لبع�س  وخل�شية  �شتليه، 
�ل�شتقالل  على  �لت�شويت  ي���وؤدي 
قبل  م���ن  ع��ن��ي��ف��ة  ف��ع��ل  ردود  �إىل 
ح��ك��وم��ة ب���غ���د�د، وم���ن ج��ان��ب دول 
حكومة  ح���ظ���ي���ت  جم�����اورة.ف�����ق�����د 
كرد�شتان �لعر�ق، منذ نيلها حكماً 
�شمات  م��ن  بعدد   1991 يف  ذ�ت��ي��اً 
�شمنها  م����ن  �مل�����ش��ت��ق��ل��ة،  �ل����دول����ة 
�خلا�شة  وهيمنتها  وب��رمل��ان  جي�س 
عل�ى �لنرتنت. وبعد �متناع بغد�د 

ل���ع���دد م���ن �لعرب  م�����ش��ك��ن  �أي�������ش���اً 
و�لرتكمان، ويثمنها �جلميع ب�شبب 
غناها بالنفط. وعر �شم كركوك 
لل�شهر  ����ش��ت��ف��ت��ائ��ه��ا  يف  لإق��ل��ي��م��ه��ا 
�أن  كرد�شتان  حكومة  تاأمل  �ملقبل، 
�ملدينة.  ت�شرع زعمها حيال كردية 
رئي�س  ط����ال����ب����اين،  رب��������و�ر  وق�������ال 
“�إذ�  جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة ك���رك���وك: 
�أنهم  �لنا�س نعم، فذلك يعني  قال 
�أن تكون كركوك ج��زء�ً من  ق��ررو� 

كرد�شتان«.

مقاطعة
يخطط  �ملجلة،  ت�شري  كما  ول��ك��ن، 
ملقاطعة  �أك��������������ر�د  غ������ري  �����ش����ك����ان 
طور�ن،  ح�شن  وي��ق��ول  �لن��ت��خ��اب. 
“لن  �لعر�ق:  تركمان  من  برملاين 
م�شتقبلنا  �إن  نتيجة.  باأية  نعرتف 
م��ع �ل���ع���ر�ق«. ك��م��ا ���ش��ي��ك��ون �لفوز 
�إق��ل��ي��م��ي��ة �أخ�����رى �أ�شد  ع��ل��ى ق���وى 
حتارب  ز�ل���ت  م��ا  فرتكيا  �شعوبة. 
و�شنت  حملية،  ك��ردي��ة  ميلي�شيات 
���ش��رب��ات ج��وي��ة ���ش��د ق���و�ت كردية 
�أي  �أن����ق����رة  ����ش���وري���ا. وت���ع���ار����س  يف 
ي�شجع  �أن  خ�شية  ك��ردي  ��شتقالل 
�ن��ف�����ش��ال��ي��ن حم��ل��ي��ن. ك��م��ا تبدو 
�إي�������ر�ن �أ����ش���د م��ع��ار���ش��ة مل��ث��ل تلك 
�خل��ط��وة ل��الأ���ش��ب��اب ذ�ت���ه���ا. وحتى 
ين�شحونهم  �لأك���ر�د  حلفاء  �أق��رب 
بتاأجيل �ل�شتفتاء. وتخ�شى �أمريكا 
�أن يقود ذلك ل�شطر�بات يف باقي 
رئي�س  ي�شعف  م��ا  �ل���ع���ر�ق  �أرج�����اء 
�لعبادي،  ح���ي���در  �ل����ب����الد،  وزر�ء 

ويعرقل �حلرب على د�ع�س.

خم�ش�شات  دف���ع  ع���ن   2014 يف 
�لإقليم من �مليز�نية، بد�أت حكومة 
نفطها  ب��ب��ي��ع  �ل����ع����ر�ق  ك���رد����ش���ت���ان 
�حلكومة  ع���ن  م�����ش��ت��ق��ل��ة  ب�������ش���ورة 

�لفيدر�لية. 

موارد اإ�سافية
�أربيل  ح�شول  �إىل  �ملجلة  وتلفت 
�أ�شهر  ب��ع��د  �إ���ش��اف��ي��ة  ع��ل�����ى م�����و�رد 

تدفقت على �لإقليم قبل �أكرث من 
على  وب�شبب �حلرب  �شنو�ت،  ع�شر 
�حلكومة  معار�شي  ولكن  د�ع�����س. 
حكومياً  ع��ج��ز�ً  �إن  يقولون  ه��ن��اك 
و����ش��ت�����ش��ر�ء �ل��ف�����ش��اد مي��ث��الن �أكر 

م�شببات تعرث �قت�شاد �لإقليم.
هناك  “�إيكونومي�شت”،  وبح�شب 
كركوك  م���دي���ن���ة  ق�����ش��ي��ة  �أي���������ش����اً 
ولكنها  ك��ردي��ة  غالبية  ت�شم  �لتي 

ويقول  مبكر�ً.  ز�ل  ما  �ل�شتقالل 
كردي:  �شيا�شي  ع��ث��م��ان،  حم��م��ود 
كردية  لوحدة  نحتاج  �لبد�ية  “يف 
ول  بغد�د.  �لتفاهم مع  من  ونوعاً 
منلك �أي منهما«.ويف ذ�ت �ل�شياق، 
قو�ت  ل��ك��ون  �إي��ك��ون��وم��ي�����ش��ت  ت�شري 
�ل��ب�����ش��م��رك��ة ق�����وة م����وح����دة فقط 
ولء�ت  تنق�شم  حيث  �ل���ورق،  على 
مقاتليها بن �حلزب �لدميقر�طي 

�لعر�قي  ه��روب �جلي�س  قليلة من 
من �ملنطقة �لنفطية د�خل كركوك 
جهاديي  �ق�����رت�ب  ع��ن��د  وح���ول���ه���ا، 
وعندها  �مل����دي����ن����ة.  م�����ن  د�ع�����������س 
عل�ى  د�ع�س  حماربة  مهمة  �ألقيت 
ك���ردي���ة معروفة  م��ل��ي�����ش��ي��ات  ع��ات��ق 
�ملهمة  �أدت  �لتي  �لب�شمركة،  با�شم 
بع�س  ي��رى  ذل��ك،  ب�شجاعة.ورغم 
�إىل  �ل�����ش��ع��ي  ت��وق��ي��ت  �أن  �لأك�������ر�د 

من قبل كي دي بي للح�شول على 
يف  �لن��ت��خ��اب��ات  قبيل  �شعبي  دع���م 

نوفمر)ت�شرين �لثاين(.

عجز وف�ساد
يف  �لقت�شاد  لتعرث  �ملجلة  وت�شري 
�ل���ع���ر�ق يف ظ��ل تر�جع  ك��رد���ش��ت��ان 
�أ���ش��ع��ار �ل��ن��ف��ط، ورح��ي��ل ع��دد كبري 
�لتي  �لأج���ن���ب���ي���ة  �ل�������ش���رك���ات  م����ن 

�ل���ك���رد����ش���ت���اين �حل����اك����م )ك�����ي دي 
و�مل���ع���ار����ش���ة مم��ث��ل��ة بحزب  ب������ي(، 
لكرد�شتان. �لدميقر�طي  �لحت��اد 

 ،2015 منذ  �لرملان  ينعقد  ومل 
ع��ن��دم��ا م����دد م�����ش��ع��ود �ل����ب����ارز�ين، 
رئي�س كرد�شتان �لعر�ق، مدة حكمه 
�حتجاجات  �أث���ار  م��ا  ثانية  ل��ف��رتة 
وينظر  �شيا�شي.  مل��اأزق  وق��اد  عنيفة 
�لبع�س لال�شتفتاء بكونه حماولة 

•• الهاي-اأ ف ب:

����ش���ي�������ش���در ق�������ش���اة ج�����ر�ئ�����م ح���رب 
ب�شاأن  ت��اري��خ��ي��ا  ح��ك��م��ا  �خل��م��ي�����س 
مدينة  �أ�شرحة  تدمري  تعوي�شات 
�شندوق  مل���ك���ن  م������ايل،  يف  مت��ب��ك��ت��و 
�لقر�ر  تطبيق  به  �ملنوط  �ل�شحايا 

حذر من �شعوبة ذلك.
ودين �حمد �لفقي �ملهدي بال�شجن 
بعد   2016 �ل���ع���ام  ���ش��ن��و�ت  ت�����ش��ع 
�لق������ر�ر ب��ذن��ب��ه يف �ل����ش���ر�ف على 
ه��ج��م��ات ع��ل��ى ت�����ش��ع��ة �����ش���رح���ة يف 
على  �مل��درج��ة  م��ايل  �شمال  متبكتو 
لئحة �لرت�ث �لعاملي يف �ليوني�شكو 
�ثناء ��شتيالء �جلهادين عليها عام 

.2012
�لفائت  �لق�شاة يف �شبتمر  و��شدر 
حكما يدين �ملهدي بارتكاب جرمية 
ح���رب لأن����ه ���ش��ن ع��ن ���ش��اب��ق ت�شور 
�ل�شرحة  على  هجمات  وت�شميم 
ب���ا����ش���ت���خ���د�م �مل�����ع�����اول و�لز�م�����ي�����ل 

و�ملجارف.
و�ل�شهر �لفائت، �أعلن �لق�شاة �أنهم 
ب�شدد ��شد�ر حكما بخ�شو�س دفع 
تعوي�شات لل�شحايا �لذين ت�شررو� 

للمحكمة  ت��اأه��ي��ل. ومي��ك��ن  و�إع�����ادة 
�أي�����ش��ا �إ����ش���د�ر ق���ر�ر م��ب��ا���ش��رة �شد 
فر�س  ط���ال���ب���ة  م���������د�ن،  ����ش���خ�������س 
بعد  يت�شح  مماثلة.ومل  تعوي�شات 
�شيقررها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ع��وي�����ش��ات  ن���وع 
�خلمي�س.لكن  جل�شة  يف  �ل��ق�����ش��اة 
ملحكمة  �ل��ت��اب��ع  �ل�شحايا  ���ش��ن��دوق 
�شتطبق  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة  �جل��ن��اي��ات 
�أن تنفيذ  �ل��ق�����ش��اة ح���ذر م��ن  ق���ر�ر 
ي�شتغرق  ورمب��ا  �شعبا  �شيكون  ذلك 
م�شوؤولو  وط���ل���ب  ط����وي����ال.  وق���ت���ا 
�مل��ح��ك��م��ة حتديد  م���ن  �ل�������ش���ن���دوق 
تطبيق  خطة  مل�شروع  نهائي  موعد 
�أ�شهر. �شتة  �أدن��ى  بحد  �لتعوي�شات 

للق�شاة  طلبه  يف  �ل�شندوق  وق���ال 
مايل  �شمال  يف  �لأم��ن��ي  �لو�شع  �إن 
يفر�س حتديات خطرية لي�س فقط 
بخ�شو�س تطبيق �لتعوي�شات، لكن 
�أي�����ش��ا ق���در �ل��وق��ت �ل���ذي يحتاجه 
كافة  م����ع  ل���ل���ت�������ش���اور  �ل�������ش���ن���دوق 

�مل�شتفيدين �ملرتبطن بالق�شية.
�أي�شا  �ل����ق����ر�ر  ت��ن��ف��ي��ذ  ي��ع��ي��ق  وم����ا 
�شحايا  م���ن  �ل���ع���دي���د  �أن  ح��ق��ي��ق��ة 
مت��ب��ك��ت��و ن���زح���و� م���ن �أم���اك���ن���ه���م يف 

�ملدينة �لعتيقة.

منذ  �مل�شيدة  �لأ�شرحة  تدمري  من 
قرون يف هذه �ملدينة �لقدمية.

�لتي  �لأوىل  ه��ي  �مل��ه��دي  وق�����ش��ي��ة 
ت�����رك�����ز ع����ل����ى �ل����ت����دم����ري �ل���ث���ق���ايف 
ك��ج��رمي��ة ح���رب م��ن ق��ب��ل �ملحكمة 
�ل��ت��ي تتخذ م��ن له���اي م��ق��ر� لها، 
يوجه حتذير�  كونه  للحكم  وينظر 
من �أن تدمري �لرت�ث �لن�شاين لن 

مير دون عقاب.

قوية،  ر���ش��ال��ة  �ل��ق��ر�ر  ميثل  وفيما 
ف���ان �ل��ت��ع��وي�����ش��ات ه��دف��ه��ا تخفيف 
�جلر�ئم،  ل��ه��ذه  �مل�شتمرة  �لتبعات 
بح�شب �ألينا بالتا، �لباحثة يف �ملعهد 
بجامعة  �ل�����ش��ح��اي��ا  ل��ع��ل��م  �ل�����دويل 

تيلبورغ.
و�أ���ش��اف��ت ب��ال��ت��ا ل��ف��ر�ن�����س ب��ر���س �أن 
�لدولية  �جل��ن��ائ��ي��ة  �مل��ح��ك��م��ة  ق����ر�ر 
�جلر�ئم  ل�شحايا  �لأم���ل  �شيجلب 

�أخرى  �أج����ز�ء  يف  �ملرتكبة  �ملماثلة 
من �لعامل، مبا فيها تدمري تنظيم 
د�ع�س �لإرهابي للمو�قع �لأثرية يف 

مدينة تدمر �ل�شورية.
�ملوؤ�ش�شة  روم����ا  م��ع��اه��دة  مب��وج��ب 
فاأن  �ل��دول��ي��ة،  �جلنائية  للمحكمة 
كان  ما  �إذ�  تقرير  ميكنهم  �لق�شاة 
تعوي�شات  ي�����ش��ت��ح��ق��ون  �ل�����ش��ح��اي��ا 
ت�شمل ��شرتجاع �مللكيات، تعوي�شات 

اأنقرة تخ�سى اأن ي�سجع انف�ساليني حمليني

ما هي ع��قب �ل�صتفتاء على ��صتقالل كرد�صتان؟

متبكت�  �أ�صرحة  ق�صية  يف  �خلمي�ص  " حتكم  ��صرت�تيجية �لردع �لن�وي"�جلنائية 
 وليدة �حلرب �لباردة 

�سحيفة اأمريكية تتوقع حزاما اإقليميا ميتد من طهران اإىل بريوت 

�إذ� �حتلت �إير�ن مناطق د�ع�ص.. ما ه� م�صري �ملنطقة؟
•• وا�صنطن-وكاالت:

ديلي  �أجنل�س  لو�س  ب�شحيفة  كاتب عمود  بول�س،  و�شف جيم�س 
بال�شعبة  �ملتحدة  ل��ل��ولي��ات  �إي���ر�ن  ت�شكلها  �لتي  �ملع�شلة  ن��ي��وز، 
و�ملعقدة للغاية، لفتاً �إىل �نق�شام �إد�رة تر�مب �إىل حد كبري ب�شاأن 
كيفية �لتعامل معها. فبينما مييل بع�س �مل�شوؤولن �إىل معاملة 
توقيعه  مت  �ل��ذي  �لنووي  �لتفاق  ل�شروط  متتثل  كاأنها  طهر�ن 
�لآخ��ر ومن بينهم  �لبع�س  �شارياً، يرى  ي��ز�ل  �أوباما ول  يف عهد 
�لرئي�س تر�مب نف�شه �أن روح �لتفاق ذ�ته لي�شت �شرورية �أو ذ�ت 

فائدة، ومل يكن ينبغي �إبر�مه من �لأ�شا�س. 

فراغ ما بعد داع�س
�لق�شية  ف���اإن  �إي����ر�ن،  د�خ���ل  �لو�شع  خ��ط��ورة  ع��ن  �لنظر  وبغ�س 
�إي���ر�ن  �ل��ك��ات��ب، ه��ي م��ا يفعله م���اليل  �لأك����رث �إحل���اح���اً، بح�شب 
�لأ�شلحة  خ��الل  من  �لأمريكي  �لإ�شرت�تيجي  �لو�شع  لتقوي�س 
�ملتحدة  �لوليات  حللفاء  و�شبق  �لنووية.  �لأ�شلحة  ل  �لتقليدية 
يف �ل�شرق �لأو�شط �أن حذرو� من �أن �لتدمري �لتدريجي لد�ع�س 
�إير�ن  �شريعاً  مت��الأه  �أن  ميكن  �ل�شلطة  يف  ق��وي  ف��ر�غ  �إىل  يقود 
وحلفاوؤها مبا يف ذلك �لتنظيم �لإرهابي �لدويل، حزب �هلل. وعلى 
�لرغم من �خلالف على �أف�شل �لطرق للتعامل مع تطلعات �إير�ن 
�لنووية، ينبغي على �مل�شوؤولن �لتو�فق على رد فعل موحد على 

ما تقوم به �إير�ن على �لأر�س. 

ج�سر بري اإىل حزب اهلل
�إير�ن �شعت منذ فرتة طويلة لتاأ�شي�س ج�شر  �أن  ويو�شح �لكاتب 
ولن  �شوريا،  �لأ�شد يف  ب�شار  ونظام  لبنان  �هلل يف  ح��زب  �إىل  ب��ري 
�لإ�شرت�تيجي  موقفها  تقوية  عن  �ملهمة  هذه  يف  جناحها  ي�شفر 
�إ�شفن  دّق  مبثابة  �شيكون  و�إمن��ا  فح�شب،  �لعرب  مناف�شيها  �شد 
بينهم وبن تركيا. وعالوة على ذلك فاإن هذ� �جل�شر من �شاأنه 
�آمنا لتدفق �لأ�شلحة و�لإم��د�د�ت �إىل حزب  �أي�شاً ممر�ً  �أن يوفر 
�هلل �شد �إ�شر�ئيل، ف�شاًل عن �أن مثل هذ� �لتغيري �جليو�شيا�شي 
�لإير�نية  �لتهديد�ت  �أح��د  �إز�ح���ة  �إىل  �ملطاف  نهاية  يف  �شيوؤدي 
�لعربية ذ�ت  �لدولة  �لعر�ق وهي  �ل�شطرجن؛  �لقدمية من رقعة 
بعد  حتولت  ثم  ع���دو�ً،  �ملا�شي  يف  كانت  �لتي  �ل�شيعية  �لأغلبية 
�شقوط �شد�م ح�شن �إىل حليف. ويقول �لكاتب: “�خلال�شة �أنه 
يف جميع �أنحاء �ل�شرق �لأو�شط تت�شبب �إير�ن يف �إثارة �لزعاج يف 
�لو�شع  �ملتحدة للحفاظ على  �لوليات  �لتي ت�شعى فيها  �ملناطق 
�لر�هن، و�لعك�س �أي�شاً �شحيح؛ �إذ ترغب �إير�ن يف تعميق �لأزمة 
��شتثناء  ثمة  ولكن  �لتغيري،  �ىل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ت�شعى  حيث 

وحيد لهذه �ملعادلة يتمثل يف تدمري د�ع�س«. 

اإمرباطورية راديكالية اإيرانية
وينقل �لكاتب ما كتبه هرني كي�شنجر يف مذكرة عامة �إىل �لبيت 
�إي��ر�ن على  �ل��ر�ئ��دة وكذلك  �ل��دول  “تو�فق  ق��ال فيها:  �لأبي�س 
�شرورة دحر تنظيم د�ع�س �لإرهابي، ولكن �أي كيان من �ملفرت�س 

�ئتالف  ه��و  ه��ل  د�ع�����س؟  ��شتوىل عليها  �لتي  �لأر����ش��ي  ي��رث  �أن 
�أم �شتكون هذه �لأر��شي منطقة نفوذ تهيمن عليها  �ل�شنة؟  من 
رو�شيا  لأن  �لت�شاوؤلت غام�شة  على هذه  �لإجابة  وتبدو  �إي��ر�ن؟ 
ودول �لناتو تدعم ف�شائل متعار�شة، و�إذ� جنحت قو�ت �حلر�س 
�أر��شي  �حتالل  يف  �إير�نياً  �ملدعومة  �لقو�ت  �أو  �لإي��ر�ين  �لثوري 
من  ميتد  �إقليمي  ح��ز�م  عن  عبارة  �شتكون  �لنتيجة  ف��اإن  د�ع�س 
�إمر�طورية  �إىل بريوت، وهذ� يعني على �لأرجح ظهور  طهر�ن 
رد�يكالية �إير�نية«. ويرى �لكاتب �أن هذ� �لرتتيب �لإمر�طوري 
عن  تخلت  �لتي  �لأط���ر�ف  �ملتعددة  �لكيانات  �لأذه���ان  �إىل  يعيد 
�لإمر�طورية  م��ن  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  ت��اري��خ  م��دى  على  �شيادتها 
�لعثمانية �إىل �لرومان، وخمتلف �ملجموعات و�حلركات �لأ�شعف 
�لتي متار�س بع�س درجات �حلكم �لذ�تي �ملحلي و�ل�شيطرة ولكن 
جميعها يف �لو�قع يتلقى �لأو�مر طوعاً من طهر�ن. وقد بد�أ هذ� 
�لنمط يف �لت�شكل فعاًل ب�شورة جدية، وت�شنف �لوليات �ملتحدة 
يف �لوقت �لر�هن عدة ميلي�شيات �إقليمية تابعة مليلي�شيات �حلر�س 

�لثوري �لإير�ين باأنها “منظمات �إرهابية«. 

احلر�س الثوري الإيراين 
وي�شري �لكاتب �إىل �أن ثمة �شكوكاً يف ما يتعلق بنوعية �ملهام �لتي 
بتنفيذها،  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ل�شطناعية  �لأق��م��ار  جيو�س  تكليف  يتم 
ل�شيما �أنها تقوم باملهام �لقذرة بطرق تتيح لطهر�ن �نقاذ نف�شها 
تقليدية  �ل��ت��ورط يف ح��رب  و�لإف���الت من حتمل خماطر وكلفة 

موؤ�ش�شة  وبح�شب  وحلفائها.  �ملتحدة  �لوليات  مع  ر�شمية 
�لثوري  �حلر�س  يحاول  رمبا  �لدميقر�طيات،  عن  �لدفاع 
�لإير�ين تو�شيع ��شرت�تيجيته غري �ملن�شقة يف حال تعر�س 
�لعر�ق  لهجوم مبا�شر؛ وبخا�شة لأنه خالل �حلروب مع 
و�أفغان�شتان، عمد �إىل توفري �مل�شاعدة �ملادية للميلي�شيات 
�حلر�س  �أ���ش��رف  كما  �لأمريكين،  �جلنود  ت�شتهدف  �لتي 

�إير�ن  ب�شورة مبا�شرة على �لهجمات يف �لعر�ق. وتو��شل 
ب�شكل  �لعربي  �خلليج  يف  �لأمريكية  بالبحرية  �لتحر�س 
�شربات  توجيه  �إىل  �لأمريكية  �لقو�ت  و��شطرت  متكرر، 
�إير�نية  وطائر�ت  �لثوري  للحر�س  تابعة  ميلي�شيات  �شد 
قرب  �لت�شعيد  تخفيف  منطقة  لخ��رت�ق��ه��ا  ط��ي��ار  ب���دون 

�لتنف ب�شوريا. 

•• باري�س-اأ ف ب:

�شد  �ليوم يف  �لتي تختر  �ل��ن��ووي  �ل��ردع  ول��دت عقيدة 
�ل�شمالية،  وكوريا  �ملتحدة  �لوليات  بن  �لقائم  �حلبال 
خ���الل �حل����رب �ل���ب���اردة ع��ن��دم��ا ك���ان ك���ل م���ن �لقوتن 
لن  هجوم  �أي  �أن  لالآخر  يثبت  �أن  �إىل  ي�شعى  �لكرين 
مير من دون رد �نتقامي تد�عياته كارثية.وكانت مو�شكو 
وو��شنطن �ملنجرفتان يف �ل�شباق �إىل �لت�شلح تزيد�ن من 
عدد �لروؤو�س �حلربية وقوتها، ف�شال عن عدد مركبات 
بلوغ  بهدف  و�لغو��شات،  و�لطائر�ت  لل�شو�ريخ  �لنقل، 

ما و�شفه �خلر�ء ب�التدمري �ملتبادل �مل�شمون.
�لوليات  كانت  ب��ا���س،  �ل��ذري��ن  �لعلماء  ن�شرة  وبح�شب 
ر�أ�س  �أل���ف   22 ح���و�ىل  �لت�شعينات  يف  متتلك  �مل��ت��ح��دة 
حربي يف مقابل 4480 �ليوم ورو�شيا حو�ىل 30 �ألفا 
�ملرتقب  �ل��روؤو���س  �ليوم، مبا يف ذلك  �آلف   7 يف مقابل 
مر�ت  �لآخ���ر  بلد  ك��ل  ليدمر  ك��اف  و�مل��خ��زون  تفكيكها. 

عدة.
وي����ق����ول ب����رون����و ت���ريت���ري�������س م����ن م��وؤ���ش�����ش��ة �لأب����ح����اث 
�لذي  �ل��ن��ووي  “�ل�شالح  �إن  ����س  �آر  �ف  �ل�شرت�تيجية 
كاأد�ة  �أثبت فعاليته  70 عاما  مت �خرت�عه قبل ح��و�ىل 
�لقوى  ب���ن  ح���رب  �أي  ت��ن��دل��ع  مل  �إذ  �حل�����رب،  ل��ت��ج��ن��ب 
ن���ز�ع مفتوح  �أي  ين�شب  �حل��ن ومل  ذل��ك  �ل��ك��رى منذ 

بن �لدول �لنووية ومل يتعر�س �أي بلد ميتلك �ل�شالح 
�لنووي لالجتياح«.

و�أكد �لباحث يف تقرير �أن “ما من بلد يحظى بحماية 
مظلة نووية تعر�س لهجوم ع�شكري �شخم«.

�لنووي يدح�شون هذه  �ل��ردع  �أن معار�شي عقيدة  غري 
و�أن  �لنظرية  ه��ذه  �إث��ب��ات  يتعذر  �أن���ه  باعتبار  �حل��ج��ج، 
 70 ملدة  �لكرى  �لقوى  �ل�شالم بن  �لف�شل يف �شمان 
عاما تقريبا يعود بالأحرى �إىل �زدهار �ملبادلت �لعاملية 

وتاأثري �ملوؤ�ش�شات �لدولية وتر�بط �لقت�شاد�ت.
�ملحك  على  �لعقيدة  ه��ذه  و�شعت  �ل��ف��رتة،  ه��ذه  خ��الل 
�ل�شو�ريخ  “�أزمة  خ���الل  �أوىل  م���رة  ب��ال��ف��ع��ل،  م��رت��ن 
�لكوبية” عام 1962 ومرة ثانية بعد 40 عاما خالل 

�ملو�جهة بن �لهند وباك�شتان عام 2002.
�أظهرت  �ل��ب��اردة،  �حل��رب  �أوج  يف   ،1962 �أك��ت��وب��ر  ففي 
�أمريكية وجود من�شات  �لتقطتها طائرة جت�ش�س  �شور 
�إطالق يف كوبا، حليفة مو�شكو، جاهزة حلمل �شو�ريخ 
�لرئي�س  �لأم��ريك��ي��ة.وق��رر  �ل�شو�حل  �إىل  م��د�ه��ا  ي�شل 
جون كينيدي فر�س ح�شار بحري على �جلزيرة. وباتت 
�إىل  �لإن���ذ�ر  م�شتوى  ورف��ع  متاأهبة  �لأمريكية  �ل��ق��و�ت 
�أق�شى حدوده، �أي ذ�ك �لذي ي�شبق �ندلع حرب نووية. 
ور�ح����ت �مل��ق��ات��الت �حل��رب��ي��ة حت��ل��ق يف �لأج�����و�ء وزودت 

�ل�شو�ريخ �لعابرة للحدود بروؤو�س حربية.
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- �شندوق �لريد:9891 دبي

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:30 �لفئة 30:�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�شطناعية 
 ، و�حللويات  و�لفطائر  �خلبز   ، �حلبوب  من  �مل�شنوعة  و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق   ، و�ل�شاغو  و�لتابيوكا  �لأرز 
�حللويات �ملثلجة ، ع�شل �لنحل و�لع�شل �ل�شود ، �خلمرية وم�شحوق �خلبيز ، �مللح ، �خلردل ، �خلل و�ل�شل�شات 

)�لتو�بل( ، �لبهار�ت ، �لثلج.
و�شف �لعالمة:هي عبارة عن كلمة �لفاخر �لذهبي �ل�شاي �لفاخر مكتوبة د�خل م�شتطيل يتو�شط م�شتطيل 

طولين ويف �ل�شفل �شورة د�خل �شكل بي�شوي.
عن  مبعزل   )AL FAKHER )�لفاخر  كلمة  ��شتخد�م  عن  ح�شري  بحق  �ملطالبة  �ل�شرت�طات:عدم 

�لعالمة وبالو�شاع �لخرى لعتبارها كلمة �شائعة �ل�شتخد�م يف �لفئة
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  15  اأغ�سط�س 2017 العدد 12097

منوذج اعلن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك: �ل�شعايل و�شركاه للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية
 طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :

AL FAKHER AL THAHABI PREMIUM TEA

�ملودعة بالرقم :256990     بتاريخ :2016/7/27
با�ش������م :�ملثالية للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

وعنو�نه:مكتب رقم 4404 - �شنجل بزن�س تاور - بر دبي - هاتف:0097143389677 - فاك�س:0097143389678 
- �شندوق �لريد:9891 دبي

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:30 �لفئة 30:�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�شطناعية 
 ، و�حللويات  و�لفطائر  �خلبز   ، �حلبوب  من  �مل�شنوعة  و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق   ، و�ل�شاغو  و�لتابيوكا  �لأرز 
�حللويات �ملثلجة ، ع�شل �لنحل و�لع�شل �ل�شود ، �خلمرية وم�شحوق �خلبيز ، �مللح ، �خلردل ، �خلل و�ل�شل�شات 

)�لتو�بل( ، �لبهار�ت ، �لثلج.
 AL و���ش��ف �ل��ع��الم��ة:�ل��ع��الم��ة ه��ي ع��ب��ارة ع��ن كلمة �ل��ف��اخ��ر �ل��ذه��ب��ي ب��رمي��ي��وم ت��ي ب��الح��رف �لالتينية
يتو�شط  م�شتطيل  د�خ��ل  مكتوبة   FAKHER AL THAHABI PREMIUM TEA

م�شتطيل طولين ويف �ل�شفل �شورة د�خل �شكل بي�شوي.
عن  مبعزل   )AL FAKHER )�لفاخر  كلمة  ��شتخد�م  عن  ح�شري  بحق  �ملطالبة  �ل�شرت�طات:عدم 

�لعالمة وبالو�شاع �لخرى لعتبارها كلمة �شائعة �ل�شتخد�م يف �لفئة
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  15  اأغ�سط�س 2017 العدد 12097

منوذج اعلن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك: �ل�شعايل و�شركاه للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية
I.J. TOBACCO INDUSTRY: طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم :261478     بتاريخ :2016/10/17
با�ش������م :�ي جي توباكو �ند�شرتي م.م.ح

وعنو�نه:�جلزيرة �حلمر�ء ، ر��س �خليمة ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، ر�أ�س �خليمة
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:34 �لفئة:34:�لتبغ و�دو�ت �ملدخنن و�عو�د �لثقاب.

و�شف �لعالمة:�لعالمة هي عبارة عن �شعار مكون من �لحرف �لالتينية �ي جي تي �ي مر�شومة ب�شكل مميز 
ويف �ل�شفل كلمة �ي جي تاباكو �ند�شرتي مكتوبة بالحرف �لالتينية.

�ل�شرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  15  اأغ�سط�س 2017 العدد 12097

منوذج اعلن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �شركة حلظات �لفوتوغر�فية ذ.م.م

STUDIO 77: طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم :269598     بتاريخ :2017/3/12
با�ش������م :�شركة حلظات �لفوتوغر�فية ذ.م.م

وعنو�نه:حمل 29-30 ملك و�شل للعقار�ت جمري� �لوىل - دبي - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - هاتف:3434413 
- فاك�س:2822617 - �شندوق �لريد:93 -  �مييل: tarig@alshirawi.ae دبي

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 �نتاج �ل�شور �لفوتوغر�فية �لتجارية.
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة باللغة �لالتينية ب�شكل مميز هو  STUDIO مكتوبة ب�شكل �فقي 
باللون �لبي�س و�ل�شود يليها على نف�س �مل�شتوى �لأفقي رقم 77 بالالتينية ويحيط بهذ� �لرقم من �ربع 
جهات روؤو�س زو�يا �ملربع على هيئة �طار باللون �لبي�س و�ل�شود ويحد جميع ما �شبق من جميع �لجتاهات 

خلفية باللون �لبي�س.
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  15  اأغ�سط�س 2017 العدد 12097

منوذج اعلن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك: �ل�شعايل و�شركاه للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية
Eternal Love: طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم :221258     بتاريخ :2014/11/11
با�ش������م :مهندر مورليدهار �شبهناين

وعنو�نه:�شويت 207 ، 485 �ندر هيل بوليفارد ، �شيو�شت 11791 ، نيويورك ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية
هاتف:015164967979 - فاك�س:015164967984

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3 م�شتح�شر�ت ق�شر �لقم�شة ومو�د �خرى ت�شعمل يف غ�شل 
، م�شتح�شر�ت  ، زيوت عطرية  ، عطور  ، �شابون  ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي وك�شط  وكي �ملالب�س 

جتميل )�لكوزمتيك( غ�شول )لو�شيون( �ل�شعر ، منظفات �لأ�شنان.
و�شف �لعالمة:�لعالمة هي عبارة عن كلمة Eternal كلمة  Love بالحرف �لالتينية.

�ل�شرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  15  اأغ�سط�س 2017 العدد 12097

منوذج اعلن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك: �ل�شعايل و�شركاه للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية
LA BEAUTY طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :ل بيوتي 

�ملودعة بالرقم :255093     بتاريخ :2016/6/13
با�ش������م :�شافانا بار ترنز ليمتد

وعنو�نه:�لطابق �لثالث جي �ند �شي بيلينج ، رود تاون يف جي 1110 تورتول ، جزر �لعذر�ء �لريطانية
بريطانيا ، �شندوق �لريد:362

ت�شتعمل  �خ��رى  وم��و�د  �لقم�شة  تبيي�س  م�شتح�شر�ت  بالفئة:3  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
 ، عطرية  وزي���وت   ، عطور   ، �شابون   ، وك�شط  وجلي  و�شقل  تنظيف  م�شتح�شر�ت   ، �ملالب�س  وك��ي  غ�شل  يف 

م�شتح�شر�ت جتميل غ�شول )لو�شن( �ل�شعر ، منظفات �لأ�شنان.
و�شف �لعالمة:هي عبارة عن كلمة ل بيوتي بالحرف �لالتينية.

�ل�شرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  15  اأغ�سط�س 2017 العدد 12097

منوذج اعلن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك: �ت�س و�ي ��س للتجارة �س ذ م م
Prosperity: طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم :268830     بتاريخ :2017/02/26
با�ش������م :�ت�س و�ي ��س للتجارة �س ذ م م

وعنو�نه:حمل رقم 14 �م ملك �شلطان ر��شد �شعيد �لظاهري ديرة �لرقة هاتف:042567436 
فاك�س: 042567436 �شندوق �لريد: 171512 �مييل chelsea3096@163.com دبي

و�ملنتجات  �ملدبوغة  �جللود  وتقليد  �ملدبوغة  �جللود  بالفئة:18  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
�مل�شنوعة من هذه �ملو�د غري �لو�ردة يف فئات �خرى جلود �حليو�نات �خلام �و �ملدبوغة �ل�شناديق و�حلقائب 

�ل�شفرية �ملظالت و�ل�شما�شي و�لع�شي �ل�شياط و�طقم �حليو�نات و�ل�شروج.
 )Prosperity( �دن��اه  كتب  و�لح��م��ر  و�لخ�شر  �ل�شفر  ب��الل��و�ن  مميز  �شكل  عن  �لعالمة:عبارة  و�شف 

بالالتينية باللون �ل�شود .
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  15  اأغ�سط�س 2017 العدد 12097

منوذج اعلن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك: �ل�شعايل و�شركاه للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية
VICTORIA ENGLISH SCHOOL طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :مدر�شة فيكتوريا �لجنليزية 

�ملودعة بالرقم :265156     بتاريخ :2016/12/19
با�ش������م :مدر�شة فيكتوريا �لجنليزية �خلا�شة ذ.م.م

وعنو�نه:�ل�شارقة - �لعزرة - خلف �شارع �ل�شيخ ماجد بن �شقر �لقا�شمي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
هاتف:065227770 - �شندوق �لريد:25549 - �ل�شارقة - �ل�شارقة

 ، و�لثقافية  �لريا�شية  �لأن�شطة   ، �لرتفيه   ، �لتدريب   ، و�لتهذيب  �لتعليم  بالفئة:41  �لو�قعة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
�لأكادمييات )للرتبية و�لتعليم( ، خدمات �لرتبية و�لتعليم ، �لتدري�س ، تنظيم و�إد�رة �ملوؤمتر�ت ، تنظيم و�إد�رة �حللقات �لدر��شية ، 
تنظيم و�د�رة �حللقات �لدر��شية ، تنظيم و�قامة �حلفالت �ملو�شيقية ، مد�ر�س د�خلية ، حجز �ملقاعد للعرو�س �مل�شرحية ، ن�شر �لكتب 
عرو�س �لأفالم �ل�شينمائية ، تنظيم �ملباريات �لريا�شية ، معلومات عن �لرتبية و�لتعليم ، �لمتحانات �لتعليمية ، �لتعليم �لديني ، 
تنظيم �ملعار�س لالغر��س �لثقافية �و �لتعليمية ، �لتوجيه �ملهني )ن�شائح تعليمية �و تدريبية( ، خدمات �لتدري�س ، خدمات ترجمة 
�للغات ، عر�س متثيليات حية ، دور ح�شانة ، �لرتبية �لبدنية ، �لتدريب �لعملي )��شتعر��س( ، توفري �ملطبوعات �للكرتونية �لفورية 
غري �لقابلة للتنزيل ، ن�شر �لكتب و�ل�شحف �للكرتونية �لفورية تاأجري م�شاهد �لعر�س ، تاأجري معد�ت �لريا�شة عد� �ملركبات ، تاأجري 

�ملالعب �لريا�شية ، �لرتفيه �لتلفزيوين.
 VICTORIA �لجنليزية  فيكتوريا  مدر�شة  و�لجنليزية  �لعربية  باللغتن  �ملدر�شة  ��شم  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 

.  ENGLISH SCHOOL
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك 
خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  15  اأغ�سط�س 2017 العدد 12097

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  15  اأغ�سط�س 2017 العدد 12097

منوذج اعلن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك: �ل�شعايل و�شركاه للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية
 طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :�لعالمة هي ر�شمة �شكل منظوري ل�شبه مكعب منحني عند حو�فه 

باللون �ل�شود

�ملودعة بالرقم :264048     بتاريخ :2016/11/28
با�ش������م :�يديليزم �ند�شرتيز م.م.ح

وعنو�نه:�جلزيرة �حلمر�ء ، ر�أ�س �خليمة ، هاتف: ، فاك�س: ، ���س.ب:31291 ، �شندوق �لريد:31291 ر�أ�س 
�خليمة

مركبات   ، مزلقات   ، �شناعية  و�شحوم  4:�ل��زي��وت  �لفئة  بالفئة:4  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
�مت�شا�س وترطيب وتثبيت �لغبار ، وقود )مبا يف ذلك وقود �ملحركات( ، مو�د ��شاءة ، �شموع وفتائل لال�شاءة 
، تر�ب  ، فحم ، قو�لب �لفحم ، قو�لب فحم قابلة لالحرت�ق ، قو�لب خ�شب ، حطب �لوقود ، فحم �لكوك 

�لفحم )وقود( .
و�شف �لعالمة:�لعالمة هي ر�شمة �شكل منظوري ل�شبه مكعب منحني عند حو�فه باللون �ل�شود.

�ل�شرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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منوذج اعلن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك: �ل�شعايل و�شركاه للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية
VES طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :�لحرف يف �ي ��س بالحرف �لالتينية 

�ملودعة بالرقم :265155     بتاريخ :2016/12/19
با�ش������م :مدر�شة فيكتوريا �لجنليزية �خلا�شة ذ.م.م

وعنو�نه:�ل�شارقة - �لعزرة - خلف �شارع �ل�شيخ ماجد بن �شقر �لقا�شمي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
هاتف:065227770 - �شندوق �لريد:25549 - �ل�شارقة - �ل�شارقة

 ، و�لثقافية  �لريا�شية  �لأن�شطة   ، �لرتفيه   ، �لتدريب   ، و�لتهذيب  �لتعليم  بالفئة:41  �لو�قعة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
�لأكادمييات )للرتبية و�لتعليم( ، خدمات �لرتبية و�لتعليم ، �لتدري�س ، تنظيم و�إد�رة �ملوؤمتر�ت ، تنظيم و�إد�رة �حللقات �لدر��شية ، 
تنظيم و�د�رة �حللقات �لدر��شية ، تنظيم و�قامة �حلفالت �ملو�شيقية ، مد�ر�س د�خلية ، حجز �ملقاعد للعرو�س �مل�شرحية ، ن�شر �لكتب 
عرو�س �لأفالم �ل�شينمائية ، تنظيم �ملباريات �لريا�شية ، معلومات عن �لرتبية و�لتعليم ، �لمتحانات �لتعليمية ، �لتعليم �لديني ، 
تنظيم �ملعار�س لالغر��س �لثقافية �و �لتعليمية ، �لتوجيه �ملهني )ن�شائح تعليمية �و تدريبية( ، خدمات �لتدري�س ، خدمات ترجمة 
�للغات ، عر�س متثيليات حية ، دور ح�شانة ، �لرتبية �لبدنية ، �لتدريب �لعملي )��شتعر��س( ، توفري �ملطبوعات �للكرتونية �لفورية 
غري �لقابلة للتنزيل ، ن�شر �لكتب و�ل�شحف �للكرتونية �لفورية تاأجري م�شاهد �لعر�س ، تاأجري معد�ت �لريا�شة عد� �ملركبات ، تاأجري 

�ملالعب �لريا�شية ، �لرتفيه �لتلفزيوين.
بالحرف   VES ����س  �ي  يف  �لح��رف  �ل�شفل  يف  ومكتوب  مموجة  خطوط  يتو�شطه  درع  �شكل  على  هند�شي  �لعالمة:�شكل  و�شف 
 VICTORIA ENGLISH( �لجنليزية  فيكتوريا  )مدر�شة  �لجنليزية  باللغة  �ملدر�شة  �خت�شار ل�شم  �لتي هي  �لالتينية 

�شجر. �ور�ق  مع  �لبلوط  لثمار  ر�شم  �لعلى  ويف   )SCHOOL
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك 
خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .
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•• وجاه-اأ ف ب:

�ليومية  �ل��ع��ل��م  رف���ع  م��ر����ش��م  م���ن 
بتجهم  و�مل��ط��ب��وع��ة  ب��دق��ة  �ملن�شقة 
عمليات  �ىل  �مل���ل���ت���ح���ن،  �جل����ن����ود 
�ط���الق �ل��ن��ار ب��ن ج��ان��ب��ي �حلدود 
�ل�شائكة يف  �لتي تك�شوها �ل�شالك 
�لهندية- �حل���دود  ت�شكل  ك�شمري، 
ينزف  ز�ل  م��ا  ج��رح��ا  �لباك�شتانية 

منذ 70 عاما.
�شت�شدح �أ�شو�ت �لآلف عند معر 
وج���اه ه��ذ� �لأ���ش��ب��وع م��ع �حتفالت 
�لبلدين بذكرى �ل�شتقالل حن مت 
تق�شيم م�شتعمرة �لهند �لريطانية 

�ىل دولتن م�شتقلتن. 
�عقبت  �ل����ت����ي  �ل���ف���و����ش���ى  و�دت 
�لنق�شام �ىل مقتل مليون �شخ�س 
ع��ل��ى �لأق����ل ج���ر�ء ه��ج��رة تخللتها 
دفعت مبالين  د�مية  �عمال عنف 
ومالين  ب��اك�����ش��ت��ان  �ىل  �مل�شلمن 

�لهندو�س �ىل �لهند.
�ل�شنو�ت  ت��ل��ك  ك���ل  م�����رور  ورغ�����م 
يتو�شل  مل  �لتق�شيم  �شدمة  على 
�حلدود  ب�شاأن  �تفاق  �ىل  �جلانبان 
باك�شتان  حتتفل  �ذ  تاريخهما،  �و 
�غ�شط�س   14 يف  �ل�شتقالل  بيوم 

فيما حتتفل �لهند �ليوم �لتايل.
�مريت�شار،  ق����رب  وج�����اه،  وت��ع��ت��ر 
�ملفتوحة  �ل��وح��ي��دة  �ل��ع��ب��ور  نقطة 
بن �جلارين �للدودين. وت�شتقطب 
�ل��ع��ل��م ف��ي��ه��ا ح�شود�  م��ر����ش��م رف���ع 

ت�شل �ىل 20 �لفا يوميا.
ويعلو �لت�شفيق مع تاأدية جنود من 
�ل�شخمة  �جل�شدية  �لبنيات  ذوي 
بعيون منتفخة �خلطو�ت �لع�شكرية 
ب��اجت��اه �ل��ب��و�ب��ات �حل���دودي���ة عند 

�لغروب.
ويت�شافح  �لع������الم،  �ن�����ز�ل  وي��ت��م 
بابت�شامة  �جل��ان��ب��ن  م��ن  ج��ن��دي��ان 

م�شطنعة قبل �قفال �لبو�بات.
�ملر��شم بن �حلن و�لخر  وت�شهد 
ت��د�ف��ع��ا و����ش��ت��ب��اك��ات ب���الأي���دي بن 
�إل  و�لباك�شتانين،  �لهنود  �جلنود 
�ن �حلو�دث عند �حلدود ��شو�أ من 

ذلك.
�لهند  ب�����ن  �مل���ق�������ش���م���ة  وك�������ش���م���ري 

�ل�شتعمار  �ن��ت��ه��اء  منذ  وباك�شتان 
تخ�شع   1947 ع���ام  �ل��ري��ط��اين 
��شتباكات  م��ع  د�ئ��م��ة  ت��اأه��ب  حلالة 
عند  م��ت��ب��ادل  وق�شف  يومية  �شبه 
�لت�ش������مية  �ملر�قبة،  خ����ط  ج���انبي 
�ملتن����ازع  ل��ل��م��ن��ط��������ق��ة  �مل��ع��ت��م�����������������دة 

عليها. 
�حد  �ث��ن��اء عملها يف  �م���ر�أة  وقتلت 
حقول نكيال يف �جلانب �لباك�شتاين 
ق��ب��ل �ي�����ام م���ن �ح���ت���ف���الت ذك���رى 

حممد  قريبها  ويقول  �ل�شتقالل. 
ت�شيبنا  م��ت��ى  ن��ع��ل��م  “ل  ح�����ش��ي��ب 

ر�شا�شة«.
معظمهم  �لآلف،  ع�����ش��ر�ت  وق��ت��ل 
من �ملدنين، يف �ملو�جهات منذ بدء 
حملة �جلي�س عام 1989 ملو�جهة 

�لتمرد.
وتقول �لهند �ن حو�ىل 40 متمرد� 
حماولتهم  خ��الل  �لعام  ه��ذ�  قتلو� 
�ل��ت�����ش��ل��ل ع���ر �حل������دود. ك��م��ا قتل 
خط  منطقة  يف  هنود  جنود  ت�شعة 

�ملر�قبة.
وطنية  ل��ع��ب��ة  �ل��ك��ري��ك��ي��ت  ت��ع��ت��ر 
يخو�شا  مل  �ن��ه��م��ا  �ل  ل��ل��ب��ل��دي��ن 
�و  �لهند  يف  �شو�ء  بينهما  مباريات 

باك�شتان منذ 2007.
وز�ر رئي�س �لوزر�ء �لهندي ناريندر� 
�ن  �ل   .2015 باك�شتان يف  م��ودي 
�لبلدين  ب���ن  جم��م��دة  �ل��ع��الق��ات 
كولبو�شان  باك�شتان  �ع��ت��ق��ال  منذ 
�لهندي  �لبحري  �ل�شابط  ي���اد�ف 
�ل�شابق وحكم عليه بالإعد�م بتهمة 

�لتج�ش�س.
ويرى غالبية �ل�شيا�شين و�ملر�قبن 
و�لنا�شطن �ن �لهند وباك�شتان مل 
تتمكنا من جتاوز م�شالة �لتق�شيم.

•• عمان-وكاالت:

�إىل  �لقرت�ع  �لثالثاء  �ليوم  �شباح  �لأردن��ي��ون  يتوجه 
و�أع�شاء  �ملحلية  �مل��ج��ال�����س  و�أع�����ش��اء  روؤ����ش���اء  لخ��ت��ي��ار 
جمال�س �ملحافظات )�لالمركزية( لأول مرة بعد �إقر�ر 

قانون �لالمركزية عام 2015.
�لتي  �لنتخابي  �ل�شمت  وبد�أت �شباح �لثنن، مرحلة 
دعايات  �أي  �إج���ر�ء  عن  �لتوقف  �ملر�شحن  على  توجب 

�نتخابية باأي طريقة كانت.
�أكرث  وي�شل عدد �لأردنين �لذين يحق لهم �لإنتخاب 
�آلف ناخب وناخبة، وهم ممن  4 مالين و109  من 
لرئي�س  ت�شريح  ح�شب  ع�شرة،  �لثامنة  �شن  جت���اوزو� 

�لهيئة �مل�شتقلة لالنتخاب خالد �لكاللدة.
�للم�شات  و���ش��ع��ت  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إن   24 ل���  �ل��ك��الل��دة  وق����ال 
�لنهائية لإجر�ء �لنتخابات �لبلدية �لتي يتناف�س عليها 

ل�2109  ومر�شحة  مر�شحاً   6622
مقعد�ً، و350 ملجال�س �ملحافظات.

�لهيئة  �أن  �إىل  �ل���ك���الل���دة  و�أ������ش�����ار 
للنز�هة  �لعاملية  �ملعايري  وف��ق  تعمل 
�لنتخابات  �أن  م��ب��ي��ن��اً  و�ل�����ش��ف��اف��ي��ة، 
تخ�شع ملر�قبة �أكرث من 33 منظمة 

حملية و�أجنبية.
مركز  توقع  م��ي��د�ين،  ��شتطالع  ويف 
�لأردنية  �لنتخابات  ملر�قبة  �حل��ي��اة 
�مل��ئ��ة من  46 يف  - ر����ش��د م�����ش��ارك��ة 

�لأردنين يف �لنتخابات.
عامر  بني  عامر  �مل��رك��ز  رئي�س  وق��ال 

�لأردن��ي��ن مهتمون مب�شتوى عال  �ملائة من  48 يف  �إن 
�أو متو�شط بالنتخابات �ملزمع �إقامتها �لثالثاء �ملقبل، 
فيما تبن �أن 31 يف �ملائة غري مهتمن على �لإطالق 
ب��الن��ت��خ��اب��ات �أو �لأح������د�ث �مل��ر�ف��ق��ة ل��ه��ا م��ن حمالت 

�إعالنية وغري ذلك. 
�لتي  �لبلدية  �لنتخابات  على  �لأردن��ي��ون  �عتاد  وفيما 
�أن  ي��رى �لكثريون  1925 لأول م��رة،  �أج��ري��ت يف ع��ام 
�لأردنين  فهم  يف  ت�شتقر  مل  �لالمركزية  �لنتخابات 

حتى �للحظة.
��شتحد�ث  �شيتم  ف��اإن��ه  �ل��الم��رك��زي��ة،  ق��ان��ون  وح�����ش��ب 
من  م�شكل  جم��ل�����س  �مل��م��ل��ك��ة،  حم��اف��ظ��ات  يف  جمل�شن 

م�شوؤولن يف �ملحافظة، و�آخر من �أع�شاء منتخبن.
وي��ع��م��ل �ملجل�شن مب��ه��ام ل ت��ت��ع��ار���س م��ع م��ا ت��ق��وم به 
و�شالحيات  مهام  باملجل�شن  وتناط  �لبلدية،  �ملجال�س 

ل تتعار�س مع تلك �ملمنوحة للمجال�س �لبلدية.

�لأردني�ن ينتخب�ن جمال�ص �لبلدية و�ملحافظات 

حفرت: رو�صيا �صديق جيد ولن ترف�ص م�صاعدتنا
�لع�شكري، ول يخفى عليكم حجم �لت�شحيات �لتي قدمها �جلي�س �لليبي 
 3 �أك��رث من  ��شتمرت  �لإره���اب، يف معارك طاحنة  �لق�شاء على  يف �شبيل 
�شنو�ت دون توقف، يف حظر ظامل على �لت�شليح يف ظل دعم غري حمدود 

لالإرهاب.
و�شدد نحن م�شممون على مو��شلة �لكفاح حتى يب�شط �جلي�س �شيطرته 

على كامل �لرت�ب �لليبي، بح�شب �شبوتنيك.
وعن �لعملية �ل�شيا�شية يف ليبيا، قال قائد �جلي�س �لوطني �لليبي ل يخفى 
عليكم �نخر�طنا يف �لعملية �ل�شيا�شية ��شتجابة لطلبات �لدول �ل�شقيقة، 
و�لتي بد�أت بلقاء رئي�س �لوزر�ء �لليبي فايز �ل�شر�ج، يف �أبو ظبي يف بد�ية 
مايو)�أيار( من هذ� �لعام، م�شيفاً �أنه على �لرغم من �لتفاق مع �ل�شر�ج 

على �لكثري من �ملبادئ �إل �أنه �أخل بها.

•• مو�صكو-وكاالت:

�شرح �مل�شري خليفة حفرت، �لذي عينه جمل�س �لنو�ب قائد�ً عاماً للجي�س 
�ل��وط��ن��ي �لليبي، ب��اأن��ه بحث م��ع �جل��ان��ب �ل��رو���ش��ي �إم��ك��ان��ي��ة ت��ق��دمي دعم 
ع�شكري رو�شي لبالده.ونقلت وكالة �لأنباء �لرو�شية �شبوتنيك عن حفرت 
قوله، لدى �إجابته عن �شوؤ�ل بهذ� �ل�شدد من جانب �ل�شحفين: نعم، لقد 
لنا، ولن ترف�س  �أن رو�شيا �شتبقى �شديقاً جيد�ً  ناق�شنا ذلك، وو�ثق من 
�إيجاد  يف  رو�شيا  �شاركت  �إذ�  ج���د�ً،  �شعد�ء  نكون  نحن  م�شيفاً  �مل�شاعدة، 

�حللول لالزمة �لليبية.
�ل��رو���ش��ي، �شريغي  وق���ال ح��ف��رت، خ���الل مباحثاته م��ع وزي���ر �خل��ارج��ي��ة 
لفروف ل بد �أنكم تتابعون هذه �لتطور�ت �شو�ًء على �ل�شعيد �ل�شيا�شي �أو 

ع�ص� �لكني�صت �إيه�د� غليك يقتحم �لأق�صى 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�قتحم ع�شو �لكني�شت �لإ�شر�ئيلي �ملتطرف �إيهود� غليك، �م�س �لإثنن، باحات �مل�شجد �لأق�شى �ملبارك 
باحاته حتت حر��شة م�شددة من  ��شتفز�زية يف  وقامو� بجولت  �ملتطرفن،  �مل�شتوطنن  ع�شر�ت  برفقة 
عنا�شر �لوحد�ت �خلا�شة يف جي�س و�شرطة �لحتالل.و�أفاد �شهود عيان، �أن غليك قام باإجر�ء مقابالت 
و�لوزر�ء  �لآخرين  �لكني�شت  �أع�شاء  لت�شجيع  �لإ�شر�ئيلية  لل�شيطرة  �ملغاربة �خلا�شع  باب  �أمام  �إعالمية 
�لقتحامات. يف  بامل�شاركة  لهم  بال�شماح  �لأخ��ري  نتانياهو  ق��ر�ر  بعد  �مل��ب��ارك،  �لأق�شى  �مل�شجد  لقتحام 

و�أ�شارت م�شادر يف د�ئرة �لأوقاف �لإ�شالمية يف �لقد�س، �إىل �أن ع�شر�ت �مل�شتوطنن �ملتطرفن يتقدمهم 
ع�شو �لكني�شت �ملتطرف �يهود� غليك، �قتحمو� �مل�شجد �لأق�شى �ملبارك من جهة باب �ملغاربة، �خلا�شع 
لل�شيطرة �لإ�شر�ئيلية، وقامو� بجولت حتت حماية �ل�شرطة.وكان �ملجل�س �لوز�ري �مل�شغر برئا�شة رئي�س 
حكومة �لحتالل بنيامن نتانياهو، و�فق على �ل�شماح لأع�شاء �لكني�شت بامل�شاركة يف �قتحامات �مل�شجد 

�لأق�شى، بعد منع ��شتمر عدة �أ�شهر بناء على طلب �ل�شرطة ملنع تفاقم �لأو�شاع يف �ملدينة �ملقد�شة.

دي���اره���م ف��ي��م��ا ����ش���اءت �لو����ش���اع 
�ملتاحة  �خل���دم���ات  ن����درة  ب�����ش��ب��ب 
�لأغذية  �إم��د�د�ت  و�أ�شبح طريق 
�إىل  �لخ���رى  �لأ�شا�شية  و�ل�شلع 
مقيد�  �شوريا  د�خ��ل  من  �ملنطقة 
ب�شكل �كر يف �لأ�شابيع �لأخرية.

وحذرت من �أن منطقة �حلدلت 
فيما  مت���ام���ا،  �لآن  ق��ط��ع��ت  ق���د 
تعي�س بع�س �لأ�شر على �لطحن 

و�ملاء فقط.
عن  �مل����ت����ح����دة  �لأمم  وع���������رت 
جهود  ل”مو��شلة  ����ش��ت��ع��د�ده��ا 

مناطقهم �لأ�شلية.
�ل�شورين  م����ن   14% وع�������ز� 
�ل���ع���ائ���دي���ن ���ش��ب��ب ع���ودت���ه���م �ىل 
ت��ف��اق��م �ل��و���ش��ع �لق��ت�����ش��ادي يف 
ي�شري  ف���ي���م���ا  �أم�����اك�����ن جل���وئ���ه���م 
%11 �ىل �أن م�شاكل �جتماعية 
�لعودة  �ىل  دف��ع��ت��ه��م  وث��ق��اف��ي��ة 
ون�شبة %11 منهم ترى حت�شنا 
مكان  يف  �لأم�����ن�����ي  �ل����و�����ش����ع  يف 

عودتهم.
ن�شف  ت����وج����ه   ،2016 وع�������ام 
�ل�����ع�����ائ�����دي�����ن �ىل  �ل�����������ش�����وري�����ن 

يونيو.
و�ع���ل���ن �جل��ي�����س م��ب��ا���ش��رة عقب 
�لهجوم �لذي تبناه تنظيم د�ع�س 
�لإرهابي، حدود �ململكة مع �شوريا 
ع�شكرية  م��ن��ط��ق��ة  �ل���ع���ر�ق  وم���ع 
مغلقة، ما �عاق �دخال �مل�شاعد�ت 

عر �ملنظمات �لإن�شانية.
�ن�شانية  ومنظمات  �ململكة  �ن  �إل 
تو�شلت لحقا �ىل و�شيلة لإدخال 
��شتخد�م  ب��و����ش��ط��ة  �مل�����ش��اع��د�ت 
ر�فعات عر �حلدود تقوم بنقلها 
تقوم  �ملنطقة  يف  �شورية  لع�شائر 

�ل�شلطات �لردنية �ملثالية يف دعم 
�لعالقن رغم �ملو�رد �ملحدودة«.

�ل���ع���ال���ق���ن يف  ع������دد  ي�������ش���ار �ىل 
منطقة �لركبان �لعام �ملا�شي كان 

قر�بة 85 �لفا.
وت���ده���ورت �و����ش���اع �ل��ع��ال��ق��ن يف 
منطقة �لركبان �لعام �ملا�شي بعد 
مغلقة  ع�شكرية  منطقة  �إعالنها 
على  مفخخة  ب�شيارة  هجوم  �ث��ر 
يقدم  �ردين  ع�������ش���ك���ري  م����وق����ع 
�شبعة  �وق����ع  ل��الج��ئ��ن  خ���دم���ات 
 21 يف  ج����ري����ح����ا  و13  ق���ت���ل���ى 

مناطق  �ىل  ن���زح���و�  �من����ا  �ل��ب��ل��د 
�أخرى د�خل �شوريا.

�لآخ����ري����ن  �ىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �أم�������ا 
ك���ان���و� لج���ئ���ن يف  ف��ق��د   16%
بلد�ن �جل��و�ر مثل تركيا ولبنان 
�ىل  وع�������ادو�  و�ل����ع����ر�ق  و�لأردن 

بلدهم يف �لفرتة �ملذكورة.
 27% و�أفادت �ملنظمة �أن قر�بة 
عادو�  �نهم  قالو�  �ل�شورين  من 
ممتلكاتهم  حل��م��اي��ة  ب��ل��ده��م  �ىل 
�إىل  م��ن��ه��م   25% �أ�����ش����ار  ف��ي��م��ا 
حت�����ش��ن �ل��و���ش��ع �لق��ت�����ش��ادي يف 

على  وت��وزي��ع��ه��ا  بنقلها  ب���دوره���ا 
�لعالقن.

�ملنظمة  �أعلنت  �أخ��رى،  جهة  من 
�أكرث  �أن  �أم�����س  للهجرة  �لدولية 
ممن  �����ش����وري  �أل�������ف   600 م����ن 
�حلرب،  ب�شبب  منازلهم  غ���ادرو� 
يناير  ب����ن  ب���ل���ده���م  �ىل  ع�������ادو� 

ويوليو 2017.
لالأمم  �لتابعة  �ملنظمة  و�أ���ش��ارت 
�مل��ت��ح��دة يف ب��ي��ان يف ج��ن��ي��ف �ىل 
�لعائدين  ب���ن  م���ن   84% �أن 
602759 مل يغادرو�  وعددهم 

األف �سوري يعودون اإىل ديارهم منذ بداية 2017    600

قلق �أممي حيال �ل�ص�ريني �لعالقني على �حلدود �لأردنية
•• جنيف-عمان-اأ ف ب:

�أم�������س  �مل����ت����ح����دة  �لأمم  ع������رت 

�لثنن عن قلق عميق جتاه �أمن 
و�شالمة ع�شر�ت �آلف �ل�شورين 
�لعالقن على �حلدود مع �لردن 
و�أفاد  �مل��ع��ارك.  م��ع ت�شاعد ح��دة 
ن�شخة  بر�س  فر�ن�س  تلقت  بيان 
عنه �ن �لأمم �ملتحدة ت�شعر بقلق 
نحو  و���ش��الم��ة  �أم����ن  �إز�ء  ع��م��ي��ق 
منطقة  يف  ����ش���وري  �آلف  �رب���ع���ة 
�أل����ف����ا يف   45 �حل��������دلت ون���ح���و 
�لن�شاء  م��ن  معظمهم  �ل��رك��ب��ان، 
�لعالقن على �حلدود  و�لأطفال 

�جلنوبية �ل�شورية مع �لأردن .
�ل�شربات  من  ع��دد�  �ن  و�أ�شافت 
�ملنطقة  تلك  يف  �شجلت  �جل��وي��ة 
ما  �ملا�شية  �لقليلة  �لأي��ام  خ��الل 
�شديدين  وخ��وف  مبحنة  ت�شبب 
بن �لعالقن �لذين يخ�شون على 
حياتهم مع تز�يد �خلطر نتيجة 

ت�شاعد �أعمال �لقتال.
و�أ�شارت �ىل �نه رغم عدم �لإبالغ 
�إل �ن  عن وق��وع قتلى �و جرحى 
وتدهور  خ��ط��ورة  ت���زد�د  �ملنطقة 
�لو�����ش����اع ي��ج��ر �ل��ب��ع�����س على 

حماولة �ملغادرة.
هوؤلء  �ن  �ملتحدة  �لأمم  و�ك���دت 
غ���ري ق����ادري����ن ع��ل��ى �ل����ع����ودة �ىل 

�ملنظمة  وتتوقع  حلب  حمافظة 
هذ�  نف�شها  �لجت��اه��ات  تكون  �أن 
 405420  67% �ن  �إذ  �لعام. 
�لعائدين  �لنازحن  من  �شخ�شا 
�ختارو�   2017 ع��ام  بد�ية  منذ 
فيما  حلب  حمافظة  �ىل  �ل��ع��ودة 
�إدلب  �ىل  �شوريا   27620 ع��اد 
حماة  �ىل  �آخ���ري���ن  و45300 
بالإ�شافة  �لرقة  �ىل  و21346 
�ىل  ع���ادو�  ن��ازح��ا   21346 �ىل 
و27861  دم�������ش���ق  �����ش����و�ح����ي 
�شورية  حم��اف��ظ��ات  �ىل  �آخ���ري���ن 
�أن  �مل���ع���ل���وم���ات  �أخ�������رى.و�أف�������ادت 
 97% تقريبا  �لعائدين  جميع 
ي�شكن  فيما  منازلهم  �إىل  رجعو� 
��شتقبلتهم  عائالت  مع   1،8%
مهجورة  م����ن����ازل  يف  و1،4% 

و%0،14 يف م�شاكن فاخرة.
�ملياه  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  ي����ز�ل  ول 
�ل�شحية  و�خل�����دم�����ات   41%
�لأ�شر�ر  ب�شبب  %39 حم��دود� 
�ل��ن��اج��م��ة ع���ن �أع���م���ال �ل��ع��ن��ف يف 

�لبنى �لتحتية.
�لدولية  �مل���ن���ظ���م���ة  و�أو�����ش����ح����ت 
�زدي��اد معدلت  �أنه رغم  للهجرة 
�لإجت����اه نحو �ل��ع��ودة، ف��ان �أكرث 
من 6 مالين �شوري ما يز�لون 
ن��ازح��ن يف بلدهم و�أك���رث م��ن 5 

مالين لجئن يف �خلارج.

عامًا من �لآلم عند �حلدود �لهندية �لباك�صتانية   70

ف�سلت غالبًا حماولت اأمريكية لبناء �سراكة مع معار�سني �سوريني 

هل ت�صتطيع �ملعار�صة �ل�ص�رية �لق�صاء على �جلهاديني؟
•• وا�صنطن-وكاالت:

كتب �شام هيلر، زميل بارز لدى مركز �شنت�شري وكاتب وحملل 
مت�شك  قاتلة  �أوه���ام  ع��ن  �شوريا،  على  يركز  ب��ريوت  يف  مقيم 
قدرة  ب�شاأن  �أمريكا  يف  �خلارجية  �ل�شيا�شة  مقرري  بع�س  بها 
�جلهادين  دح��ر  على  �ل�شورية  �ملعار�شة  ق��و�ت  من  مقاتلن 
دون��ال��د تر�مب  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  ق���ر�ر  �أن  م��ع��ت��ر�ً  ه��ن��اك، 
قو�ت  وت��دري��ب  لت�شليح  ���ش��ري  ب��رن��ام��ج  وق��ف  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر 
�شورية معار�شة لنظام �لأ�شد كان متوقعاً، لأن �لرنامج كان 

فا�شاًل يف جميع �لأحو�ل.
�إن  ذ� روك�س  �أون  ن�شر يف موقع وور  �لكاتب يف تقرير  ويقول 
�لرنامج ركز على �ل�شغط بو��شطة حرب بالوكالة لتحقيق 
نتيجة �شيا�شية فا�شلة، وهي حل يتم عر مفاو�شات لإطاحة 
بالأ�شد. كما ثبت �أن �لرنامج يف مرحلته �لأخرية كان يدعم 
وتعاونو�  �شوريا،  �إىل  ت�شللو�  ممن  للقاعدة  مو�لن  جهادين 

مع بع�س ف�شائل �ملعار�شة.

نقا�س حاد
تبديد  “وقف  ع��ن  ت��ر�م��ب  تعليقات  ت�شبب  �إىل  هيلر  ويلفت 

�أمريكية �شخمة على مقاتلن يحاربون نظام �لأ�شد”  �أمو�ل 
�شتفيد جهادين  �خل��ط��وة  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا  ���ش��اأن  ح��اد يف  بنقا�س 
�أث���ار قر�ر  �أو د�ع�����س. وفيما ل ي�شح ط��رح ذل��ك،  �ل��ق��اع��دة  يف 
تر�مب جدًل �آخر يف �شاأن ما �إذ� كان مقاتلو �ملعار�شة يف �شوريا 
�لذين  �ملتطرفن  وج��ه  يف  �لوقوف  على  وق��ادري��ن  م�شتعدين 

خطفو� �لنتفا�شة �ل�شورية.
يفرت�س  �إذ  �شيا�شية،  دللت  �لكاتب،  بح�شب  �لنقا�س،  ولهذ� 
�أن يتغلبو� على �ملتطرفن .  �أمريكا  مبقاتلن مدعومن من 
ولكن ثبت، با�شتثناء�ت قليلة، �أنهم كانو� عاجزين عن حتقيق 
ذلك. ومع ��شتمر�ر �حلرب �ل�شورية، حتولت �أولويات �ل�شيا�شة 
�لأمريكية تدريجياً نحو حماربة �لإره��اب – تعبري خمت�شر 

لدحر جهاديي �لقاعدة ود�ع�س.

ارتباطات �سخ�سية
وي�شري هيلر �إىل �أن �رتباطات �شخ�شية لبع�س زعماء �ملعار�شة 
�أك��ر �شمن  دور  �أدى لأن ي�شبح لهم  �ل�شورية مع متطرفن 
�ملعار�شن  �أن  ث��ب��ت  �مل��ط��اف،  ن��ه��اي��ة  ويف  �مل�شلحة.  �مل��ع��ار���ش��ة 
�أ�شبحو� غري نافعن يف حماربة �لإرهاب، كما مل يعودو� �أي�شاً 
ميثلون  ل  كما  �لأ���ش��د،  نظام  �شد  فاعلة  �شغط  �أد�ة  ميثلون 

بدياًل و�قعياً حلكمه.
�شر�كة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  عقد  �شبب  يعود  �لكاتب،  وبح�شب 
تكتيكية مع قو�ت �شوريا �لدميقر�طية )ق�شد( �إىل متكن تلك 
�لعنا�شر �لكردية من تقوي�س د�ع�س يف �شرق �شوريا. وب�شبب 
�لوليات  �أقدمت  ق�شد،  �شفوف  �شمن  متطرفن  ت�شلل  عدم 
جوين  ومر�قبن  ع�شكرين  م�شت�شارين  ن�شر  عل�ى  �ملتحدة 

بجانبهم.

ال�ستخبارات الأمريكية
وف�شلت غالباً حماولت بذلتها وز�رة �لدفاع �لأمريكية لبناء 
�أكفاأ  وك��ان  ع��رب.  �شورين  �شر�كة مماثلة مع معار�شن  ق��وة 
عليه  �أ�شرفت  �شري  ع�شكري  برنامج  يف  م�شاركن  �ملقاتلن 
�شي �آي �آي، من �لذين �أ�شرو� على حماربة نظام �لأ�شد ولي�س 
د�ع�س فقط. و�أما بقية �ملقاتلن �مل�شتعدين مل�شاركة �لوليات 

�ملتحدة فقد �أ�شبحو� لجئن بعدما هربو� من �ملعارك.

جمندون من دير الزور
دير  م��ن  مقاتلن  جتنيد  ممكناً  يكن  مل  �مل��ث��ال  �شبيل  وع��ل��ى 
�لزور �شوى ب�اأعد�د قليلة �أو حتت قيادة موحدة. ويف �ل�شمال 

�أول  على  �لن�شرة  جبهة  تغلبت  م��ا  �شرعان  �ل�����ش��وري، 
دفعة من مقاتلن دربتهم �أمريكا ودخلو� �إىل �لأر��شي 

�ل�شورية يف 2015. 
ف�شيل  �أي  يتدخل  مل  هيلر،  بح�شب  ل��ه،  يوؤ�شف  ومم��ا 
بقيادة  ق��وة  ه��رع��ت  و�إمن���ا  حلمايتهم،  معار�س  ���ش��وري 
من  �لثانية  �لدفعة  و�أم��ا  و�آوتهم.  عنهم  للدفاع  كردية 

جلبهة  و�شلمتها  �أ�شلحتها  ع��ن  تخلت  ف��ق��د  �مل��ق��ات��ل��ن 
�لن�شرة.

�لكاتب، عجز مقاتلي  كل ما تقدم ذكره يعني، بح�شب 
�ل��ت��ي دع��م��ت��ه��ا ودربتها  �مل��ع��ت��دل��ة  �ل�����ش��وري��ة  �مل��ع��ار���ش��ة 
و�شلحتها �لوليات �ملتحدة عن تطبيق �شيا�شة �لوليات 

�ملتحدة �أو حلفائها.
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 اإعادة عالن بالن�سر باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ستئناف 

 الرقم  2017/64  ا�ستئناف جتاري   
�مل�شتاأنفن / - عبد�هلل حممد علي عبد�هلل �هلي - حممد عادل عبد�لعزيز 

�مل�شتاأنف �شدهما / - �أي �أي �أي ل�شتري�د وجتارة مو�د �لبناء - ذ م م 
- عمر�ن عا�شق حممد عا�شق 

ر�أ���س �خليمة �شدكما  ��شتئناف جت��اري  رقم 2017/64  �ل�شتئناف  عليكما  �ق��ام  قد 
ر�أ�س  مبحكمة  �ل�شتئنافية  �لدعوى  �د�رة  مكتب  �م��ام  ح�شوركما  يقت�شي  وعليه 
وكيل  �إر�شال  �أو  �شباحا  �لتا�شعة  �ل�شاعة   2017/8/22 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �خليمة 
، وتقدمي ما لديكما من  � ل�شتئناف  �لوقت �ملحدد وذل��ك لالجابة على  عنكما يف 
بيانات ودفوع ويف حال تخلفكما عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنكما يف �لوقت �ملحدد 

�عاله فان مكتب �إد�رة �لدعوى �شيبا�شر نظر �ل�شتئناف غيابيا.     
 مدير  اإدارة الدعوى
حممد طنينة  

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
حمكمة  �ىل  بطلب  �ل�شعدي  �حمد  حممد  �ملو�طن/مر�د  تقدم 
)مر�د( من  ��شمه  بتغيري  �لتوثيقات  ق�شم  �لبتد�ئية-  �أبوظبي 

�ىل)حمدان(  
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر �لعالن .
بدر احمد احلمادي - موثق  

حممد �سامل املن�سوري  - قا�سي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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 يف  الق�سية  رقم   2016/2085  جتاري جزئي - ال�سارقة 

�خل�شم �ملدخل / حممد عبد�لعظيم �شديقي - هندي �جلن�شية بالعنو�ن : �إمارة �ل�شارقة - منطقة 
 - رقم 105  �شقة   - �لول  �لطابق  فاير  فاين  �لبناية حمالت  ��شفل   - بناية �جلرجاوي   - �لبطينة 
نحيطكم علما �أنه مت �نتد�بنا خبري ح�شابي يف  �لدعوى �عاله و�ملرفوعة �شدكم و�خرين من )�شركة 
بو�شكو للتجارة ذ م م( وعليه فانتم مكلفن �و من ميثلكم قانونا بح�شور �جتماع �خلرة �ملقرر عقده 
يوم �ل�شبت �ملو�فق 2017/8/19 وذلك �ل�شاعة �حلادية ع�شر و�لن�شف �شباحا - وذلك مبكتب �خلبري 
�ملنتدب �لكائن - �ل�شارقة - �شناعية رقم 18 - مكتب ملك ح�شن ح�شن و�شركاه )�أعلى جلنة معاجلة 
ديون مو�طني �إمارة �ل�شارقة على طريق مليحة كلباء( - مكتب �أحمد �حلو�شني لتدقيق �حل�شابات 
�مل�شتند�ت  و�إح�شار  �ملحددين  و�ملكان  باملوعد  �حل�شور  يرجى   -  )107( رقم  مكتب  �لول  �لطابق 
�مل�شتند�ت مرتبة ومرتجمة للغة �لعربية و�ح�شار  �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى �عاله على �ن تكون 
�ل�شول لالطالع عليها - علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�شور فان �خلرة �شتبا�شر �عمالها وفقا 

لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا - لال�شتف�شار �لت�شال ب���� 065541755    

 خبري ح�سابي 
عبداهلل علي �سعيد املن�سوري  - قيد رقم 376  

اإعالن بالن�سر 
للح�سور اأمام اخلربة 
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�أنا / رمي حممد �حمد �لنعيمي خبري� حما�شبيا مكلفا من قبل مقام  ب�شفتي   
رقم  �لدعوى  يف  �حل�شابية  �خلرة  باجر�ء  �ملوقرة  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة 

)2017/22( مدين جزئي - دبي 
فاننا قد قررنا دعوة �ل�شيد / �شد �له ف�شل �له ند�يف   �و من ميثله قانونا  ب�شفته 
: �ملدعي عليها بالدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله  للح�شور �ىل مقر مكتبنا بدبي - 
�شارع �لرقة - مقابل بنك �بوظبي �لتجاري - بناية �لزرعوين - �لطابق �ل�شاد�س 
- مكتب رقم )602(  ت : 2517720-04 - ف : 2517721-04  يوم �خلمي�س �لقادم 
�ملو�فق )2017/8/17( �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا )10.00( �شباحا - ويرجى منكم 

�ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع.  
اخلبري احل�سابي 
رمي حممد احمد كاجور النعيمي      

اإعـــــــالن بالن�ســــر
دعوة لجتماع خربة ح�سابية 
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 يف الدعوى  رقم  2017/1588  جتاري جزئي  

�ملدعي : بنك �لفجرية �لوطني - �س م ع 
�ملدعي عيهم : 1- �شاي�شو للتجارة �لعامة - �س ذ م م ، 2- بريان بابتي�شت دى �شوز� �رون �نتوين ، 3- �رون 
�نتوين بابتي�شت ماريان دي�شوز�  - "يعلن �خلبري �لدكتور : عقيل حممد هادي ح�شن �لهادي ، و�ملعن 
من قبل حمكمة دبي �لبتد�ئية خبري� م�شرفيا يف �لدعوى رقم 2017/1588 جتاري جزئي ، و�ملقامة من 
�ملدعي/ بنك �لفجرية �لوطني - �س م ع  - وتنفيذ� للمهمة فان �ملدعي عليهم / �شاي�شو للتجارة �لعامة 
- �س ذ م م ، 2- بريان بابتي�شت دى �شوز� �رون �نتوين ،  3- �رون �نتوين بابتي�شت ماريان دي�شوز� مدعوون 
حل�شور �لجتماع �خلرة �مل�شرفية �شخ�شيا �و من ميثلهم �و بو��شطة وكيل معتمد ،  و�ملقرر عقده يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 2017/8/17 يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهر�  - مبقر مكتب �خلبري �لكائن يف ديرة 
- بور�شعيد - بناية �لو�شل بزن�س �شنرت - بجو�ر �شركة �ملالحة �لعربية وفندق رحاب روتانا - �لطابق 

�لتا�شع - مكتب رقم ) 902( - لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�شور يف �ملوعد �ملحدد �عاله " 
  اخلبري امل�سريف     
د . عقيل حممد هادي ح�سن   

دعوة حل�سور 
اجتماع اخلربة امل�سرفية 
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 مذكرة اإعادة اإعالن املدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�سية رقم 2017/3623   الدائرة اجلزئية الرابعة        

�ىل �ملدعى عليه : ماري جاين �بريا 
حيث �ن �ملدعي / بنك �لحتاد �لوطني يف �لدعوى رقم 2017/3623 جزئي 

قد �قام عليك �لدعوى �ملذكورة رقمها ويطالبك فيها : 
�لز�م �ملدعي عليها  بان تدفع للبنك مبلغ وقدره 49.526 درهم بال�شافة �ىل �لفائدة �لتاأخريية 

بو�قع 4.47٪ من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د 
و�لز�مها بامل�شاريف و�لر�شوم مقابل �تعاب �ملحاماة. 

لذلك يقت�شي ح�شورك �مام حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية قاعة رقم )140(  2017/8/17 
، وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات،  ويف حال تخلفكم عن �حل�شور �و 

عدم �ر�شال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد و�شيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 

  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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اإعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية بالن�سر 
يف الدعوى 2017/1135  مدين جزئي  

بناء على طلب مكتب �د�رة �لدعوى يف حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 
�ىل �ملدعى عليه/ �بر�هيم غالم ح�شن حممد ح�شن - �إمار�تي �جلن�شية 

�قامت �ملدعية / �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �ل�شالمية و�لوقاف - وتنوب عنها ق�شايا �لدولة 
�لدعوى رقم )2017/1135( مدين جزئي - عجمان 

�ملو�شوع : �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د �لقيمة �ليجارية �ملتاأخرة حتى تاريخ �لخالء �لفعلي وباخالء 
�لعن �ملوؤجرة وت�شليمها خالية من �ل�شو�غل و�ح�شار �شهادة بر�ءة ذمة للكهرباء و�ملاء عن جممل 
و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  و�ل���ز�م  �مل��وؤج��رة  للعن  �لفعلي  �لخ��الء  حن  �ىل  �لعقد  م��دة 

ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملو�فق 2017/9/24  �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية يوم �لحد  �نت مكلف باحل�شور 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكورة رقمها �عاله  بو�شفك مدعى عليه
حرر بتاريخ : 2017/8/8

 مكتب اإدارة الدعوى 

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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  اعالن  
�ملرجع : 1398

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ على �شامل عبد�لرحمن حمد �ملدفع ، �إمار�تي  �جلن�شية 
 يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ش�شه  �لبالغة 51 ٪  يف عيادة �لدلة �لطبية - ذ م م  
 - �حمد�لقا�شمي  ر��شد  �شقر  ��شماء  �ل�شيخة  �ل   وذلك   216118 رقم  جتارية  رخ�شة 
�إمار�تية �جلن�شية ، كما �ن �ل�شيد/ كالريكال فاركي �شري�ك ، هندي �جلن�شية يرغب يف 

بيع كامل ح�ش�شه �لبالغة 49٪ �ىل �ل�شيدة / �شميتا بها�شكار�ن ، هندية �جلن�شية 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عرت��س على 

ذلك عليه �تباع �ل�شبل �لقانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 1402
، هندي  �جلن�شية يرغب يف  �ل�شيد/ عبد�لرحمن كوفابور�ث بن حمزة  بان كال من   للجميع  ليكن معلوما 
بن  �شعيد  قا�شم حممد  �ل�شيد/ حممد  �لطرفن  �ىل  وذلك  �لبالغة ٪100   كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع 
عا�شور ، �إمار�تي �جلن�شية عن 51٪ و�ل�شيد/ �بر�هيم كوجنو نز�ر �لدين ، هندي �جلن�شية عن 49٪ رخ�شة رقم 
)533022( با�شم / �شوبرماركت �لتكر�ر ، مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية  �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية 

حمدودة ، مت تغيري �ل�شم �لتجاري وهو كما يلي : 
�ل�شم �لتجاري �ل�شابق - �شوبرماركت �لتكر�ر - 

�ل�شم �لتجاري �جلديد : �شوبر ماركت  �لر��س - ذ م م  - تعديالت �خرى : - 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . 
فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ 
هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 1403
�إمار�تي   �مل�شافري -  �ل�شيد/ فرج �شاحي فرج مبارك  ليكن معلوما للجميع بان 
�ىل  وذلك    ٪100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�شية 
�شاحي(  )بقالة  يف  �جلن�شية  هندي   - حمزه  بار�مبات  فاليا  �ل�شيد/�شوباهري 
مبوجب رخ�شة رقم )12953(   تعديالت : مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة 

فردية �ىل وكيل خدمات. 
ل�شنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   )5( من  فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم 

�لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 1400
�جلن�شية  هندي    ، بادينهاريتيل  بوتاميل  �ل�شيد/ جابر  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100٪  يف �لرخ�شة " د�ر �جلز�ت 
لتجارة �لهو�تف �ملتحركة " مبوجب رخ�شة رقم 742709 ، وذلك �ىل �ل�شيد/ �شيف 

�لدين �شوليكاتيل مويدين �شوليكاتيل ، هندي �جلن�شية 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  
على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 1401

�جلن�شية  بنغالدي�شي    - علي  �شو�ب  علي  مبا�شوير  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�شمري   / �ل�شيدة  �ىل  وذلك    ٪100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�لن�شاء مب�شور علي - بنغالدي�شي �جلن�شية  يف �لرخ�شة �مل�شماة )خطاط �لو�شمي ( و�لتي 

تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )516642( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 1399

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ بدر ح�شن �حمد علي �ل�شويدي - �إمار�تي  �جلن�شية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100٪  وذلك �ىل �ل�شيد حممد غياث �لدين حممد 
بدر �لرحمن - بنغايل �جلن�شية يف �لرخ�شة �مل�شماة )و�دي �لر�فدين لتجارة �ل�شجاد و�لتحف 
�لقدمية( تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )564035( - مت تغيري �ل�شكل �لقانوين 

من موؤ�ش�شة فردية �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعن  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
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  12097 بتاريخ  2017/8/15   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5387   

�ملنذرة : �يرث ديفلوبرز - �س ذ م م - �ملوؤجر
�ملنذر �ليه :- �ل�شم كما ورد بعقد �ليجار - د. عبد�لقادر �حمد �شنكري 

�ل�شم كما ورد بجو�ز �شفر �ملنذر �ليه - عبد�لقادر �حمد �شنكري  - �مل�شتاأجر 
حيث �ن �ملنذر ينذركم بتجديد عقد �ليجار رقم 1266505637 )�يجاري( عن �لفرتة من 2017/3/1 وحتى 
2018/2/28  و�شد�د قيمة �ليجار �مل�شتحقة �ملرت�شدة بذمتكم عن �لفرتة من 2016/3/1 وحتى 2017/5/1 
وما ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى تاريخ �لخالء �لفعلي بو�قع �جرة �شنوية مبلغ وقدره 407.484.00 درهم ، 
و�شد�د ر�شوم �خلدمات عن �لفرتة من 2016/3/1 وحتى 2018/12/31 و�لبالغ قدرها 37.353.00 درهم )�شبعة 
وثالثون �لف وثالثمائة وثالثة وخم�شون درهما( وذلك خالل مدة )30( ثالثن يوما ، من تاريخ �عالنكم 
بهذ� �لنذ�ر حتت طائلة �خالء �لعن �ملوؤجرة ��شتناد� للمادة )25/�أ( من �لقانون رقم 33 ل�شنة 2008 بتعديل 
بع�س �حكام �لقانون رقم 26 ل�شنة 2007 ب�شاأن تنظيم �لعالقة بن موؤجري وم�شتاأجري �لعقار�ت يف �إمارة دبي 

، بال�شافة �ىل �لفو�ئد �لقانونية و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5411   

�ملنذر : مكتب عبد�هلل �ملن�شوري للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية 
�ملنذر �ليه : �شركة �مليثاق �لذهبي ملقاولت �لبناء - �س ذ م م )جمهول �لإقامة( 

ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ل�شيكات �لتية 
درهم  �ل��ف  وخم�شون  مائة  دره��م(   150000( مبلغ  قيمته  و�لبالغ   2016/4/1 يف  �مل��وؤرخ  �ل�شيك   -1

و�مل�شحوب على بنك �مل�شرق 
و�مل�شحوب على  دره��م  �لف  دره��م( مائة  و�لبالغ قيمته )100000  �مل��وؤرخ يف 2016/5/20  �ل�شيك   -2

بنك �مل�شرق 
لتكون �لقيمة �لجمالية �ملطالبة بها مبلغ )250000 درهم( مائتان وخم�شون �لف درهم وذلك خالل 
مدة �ق�شاها 5 �يام من تاريخ �لن�شر ، و�ل �شي�شطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي 

حتفظ له حقوقه. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

انذار عديل بالن�سر
 رقم  20107/5409    

�ملنذر  / رودين وهيب عزت لوقا - �شود�ين �جلن�شية )بوكالة �ملحامي / عبد�هلل خمي�س �لناخي (
�ملنذر �ليها / كالكيت ميديا منطقة حرة - ذ م م  )جمهول حمل �لقامة( 

بعدم  �لن��ذ�ر رقم )2017/1/173224(  للمنذر ومبوجب  �ليها ب�شفتنا وكالء  �ملنذر  �ملنذر  ينذر   -
على  و�ملقامة   7 �ل�شدف  ببناية  �لكائنة   )101( رقم  لل�شقة  �جلديدة  لل�شنة  �ليجار  عقد  جتديد 
ينتهي  �ل��ذي  �ليجار  ، ومبوجب عقد  بدبي   ، دب��ي  رق��م )0-172( مبنطقة مر�شى  �لر���س  قطعة 
يف 2017/11/20 ، وذلك طبقا للمدة �ملن�شو�س عليها قانونا )90 يوم ( قبل �نتهاء عقد �ليجار ، 
وت�شليم �ملفاتيح و�لعن خالية من �ل�شو�غل و�ل�شخا�س ، وباحلالة �لتي ��شتلمها بها �ملنذر �ليه ، 
و�ل �شوف ي�شطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �شده مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�شائية 

و��شت�شد�ر �مر �لد�ء مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 5408/2017 

�ملخطرة / �شركة كومك�شرت �ملحدودة - ذ  م م 
بوكالة �ملحامي / �بر�هيم حممد �حلو�شني 

�ملخطر �ليه  �لول / فندق تر�نيون - جمهول حمل �لقامة 
�ملو�شوع / �أد�ء مبلغ ثالثمائة وع�شرة �لف درهم )310.000 درهم( 

درهم(   310.000( مبلغ  ���ش��د�د  ب�����ش��رورة  ن��خ��ط��رك��م  �لخ���ط���ار  ه���ذ�  مب��وج��ب 
و�مل�شحوب   410259 رق��م  �ملرجتع  �ل�شيك  قيمة  دره��م  �لف  وع�شرة  ثالثمائة 
على ح�شابكم لدى م�شرف �بوظبي �ل�شالمي ، وذلك يف غ�شون خم�شة �يام 

من تاريخ ��شتالمكم هذ� �لخطار 
  الكاتب العدل

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       �ىل �ملدعي عليه/  نز�ر طالب لالن�شاء�ت - ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعين قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�شة 2017/9/14  �ل�شاعة 8:30  

م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  لديكم من  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  �و من ميثلكم  باحل�شور  وكلفتكم 
للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف ويف حال تخلفكم 

�شوف ي�شدر �حلكم مبثابة �حل�شوري   

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
 5575/2017/13 
 5574/2017/13
 5581/2017/13

م
1
2
3

��شم �ملدعي
 �ليا�س باد�ل �شيخ 

رجاء �لكرمي م�شلم �لدين 
م�شعود عامل روح �لمن 

مبلغ �ملطالبة
27092 درهم +  تذكرة �لعودة
26576 درهم +  تذكرة �لعودة
36932  درهم +  تذكرة �لعودة

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
مذكرة اعالن املدعي عليه بحكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه/ �ل�شنافر لتنظيف �ملباين 
نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت يف �لدعاوي �ملذكورة ل�شالح �ملدعين بالز�م �ملدعى 

عليها بان توؤدي.

2
و�لزمتها باملنا�شب من �مل�شروفات و�عفت �ملدعي من ن�شيبه منها.  

ن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عبتار�  يوما  ثالثن  خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما 
هذ� �لعالن.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
عمايل جزئي 4334/2017 
عمايل جزئي 4339/2017 

م
1

��شم �ملدعي
 نور �لمن عبد�خلالق بيباري 

حممد ��شماعيل حممد م�شلم مياه 

مبلغ �ملحكوم  
 14768 درهم + تذكرة �لعودة  

9566 درهم + تذكرة �لعودة 

 تاريخ �حلكم  
 2017/7/18
2017/7/18

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1725 جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- �شري�تا بويل حممد علي �شري�تا بويل  جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/7/9  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك 
�ملدعي مبلغ خم�شة وع�شرين �لف وت�شعمائة و�شتة ع�شر درهم وخم�شن فل�شا و�لفائدة 
�لقانونية �لب�شيطة بو�قع 9٪ �شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف 2011/11/25 
�ملحاماة.   �تعاب  مقابل  خم�شمائة  ومببلغ  بامل�شروفات  و�لزمته  �ل�شد�د  متام  وحتى 
�ليوم  م��ن  �عتبار�  يوما  ثالثن  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما 
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1224 جتاري كلي                                                

حمل  جمهول  م   م  ذ  ���س   - �ملن�شاأت  لد�رة  جوبيرت  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/7/24  
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ فندق هاورد جون�شون - بردبي- ذ  م م  
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤيد للمدعي مبلغ وقدره 980.120 درهم ت�شعمائة 
وثمانون �لف ومائة وع�شرون درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/3023 عمايل جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- �لأر�ئك لعمال تبليط �لر�شيات و�حلو�ئط - �س ذ م م  جمهول 
حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/6/22  يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ حممد عديل حممد فريد بالز�م �ملدعي عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ 7.800 درهم )�شبعة �لف وثمامنائة درهما( تذكرة �لعودة �ىل 
موطنه على �لدرجة �ل�شياحية عينا �و قيمتها نقد� مامل يلتحق �ملدعي بالعمل لدى 
�ملدعي من ن�شيبه منها ورف�س ما  و�عفت  �مل�شروفات  وباملنا�شب من  �خر  رب عمل 
عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/326 مدين جزئي                                              
�ىل �ملدعي عليه/1- �لعنود �شالح حممد عبد�هلل �لفال�شي  جمهول حمل �لقامة مبا �أن 
�ملدعي / حممد بن علي بن �شامل �لكعبي - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة 
بتاريخ  2017/7/16  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ حممد بن علي بن �شامل �لكعبي 
- بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 120000 درهم " مائة وع�شرون �لف درهم " 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ �شنويا  من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د على 
�ل تتجاوز �ملبلغ �ملق�شي به و�لزمتها �مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب  �ملحاماة.   
�لتايل  �ليوم  �عتبار� من  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما 
لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/2491 عمايل جزئي                                              
�ىل �ملدعي عليه/1- جي دبليو ��س خلدمات متابعة �ملعامالت - �س ذ م م   جمهول حمل 
بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  علي   حممد  بهاء  عمر   / �مل��دع��ي  �أن  مب��ا  �لق��ام��ة 
�ملنعقدة بتاريخ  2017/6/21  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ عمر بهاء حممد علي 
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 26120.70 �شتة وع�شرون �لفا ومائة وع�شرون 
درهم و�شبعون فل�شا وتذكرة �لعودة �ىل موطنه �و قيمتها نقد� مامل يكن وقت �لتنفيذ قد 
�لتحقت بخدمة �شاحب عمل �آخر و�لزمتها باملنا�شب من �مل�شروفات و�عفت �ملدعي من 
ن�شيبه فيها ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تيم  �لفيكتوري  موؤ�ش�شة  وف��د  ع��اد 
مناف�شات  يف  فريقه  م�شاركة  م��ن 
�لكرى  –�ل�شن  ه��ارب��ن  ج��ائ��زة 
–فورمول-1  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق 
�لعامل  بطولة  من  �لثالثة  �جلولة 
�أهمها  ك��ب��رية  مب��ك��ا���ش��ب   2017
�حمد  ل��ب��ط��ل��ن��ا  �مل���وف���ق���ة  �ل����ع����ودة 
فيكتوري  زورق  ق���ائ���د  �ل��ه��ام��ل��ي 
�لتتويج  من�شة  �عتلي  و�ل���ذي   3
�أف�شل  مرتن يف مناف�شات �شباقي 

زمن و�لرئي�شي.
�ملت�شابق  ب��ال��ف��ري��ق  زم��ي��ل��ه  وع��ان��ى 
قائد  ت���ورن���ت���ي  ����ش���ون  �لم���ري���ك���ي 
فني  عطل  م��ن   4 فيكتوري  زورق 
�أط��اح باآماله يف �ملناف�شة على لقب 
�لقوي  �حل�������ش���ور  رغ�����م  �جل����ول����ة 
�أف�������ش���ل زمن  ���ش��ب��اق��ي  ل��ب��ط��ل��ن��ا يف 
و�ل�����ش��ب��اق �ل��رئ��ي�����ش��ي و�ق���رت�ب���ه يف 
�لأخ�����ري م���ن ث��ن��ائ��ي �مل��ق��دم��ة لكن 
ل��ه عطال  �شبب  �مل��ف��اج��ئ  �ل��ت��وق��ف 

�أبعده عن �لقمة.
ورغ����م �ت�����ش��اع �ل���ف���ارق ب��ن ممثلي 
�ملوؤ�ش�شة يف �لبطولة �لعاملية وباقي 
�ملر�كز  يحتلون  �للذين  �مل�شاركن 
قائما  يبقي  �لأم���ل  �أن  �إل  �لأوىل 
حتى �لرمق �لأخري يف �لو�شول �إىل 
�لقمة ومو��شلة �مل�شو�ر هذ� �ملو�شم 

م��ن �ج���ل ت��ك��ر�ر جن��اح��ات �لفريق 
�لعامل  �إىل و�شافة  �أو�شلته  و�لذي 
قبل  �لثالث  و�ملركز  �ملا�شي  �ملو�شم 

عامن.
لقب  ع��ل��ى  �ملناف�شة  �شعيد  وع��ل��ى 
بطلنا  ����ش��ت��ع��اد   2017 �مل���و����ش���م 
�لكبرية  حظوظه  �لهاملي  �ح��م��د 
جديدة  نقطة   12 �أ���ش��اف  بعدما 
بر�شيد  �خل��ام�����س  �مل��رك��ز  منحته 
نقطة عن   17 وبفارق  نقطة   21
�ليطايل  �لأول  �مل���رك���ز  ���ش��اح��ب 
�بوظبي  �ليك�س كاريال قائد زورق 
�ل��ع��ام و9  �ل��رتت��ي��ب  وم��ت�����ش��در   6
ن��ق��اط ف��ق��ط ع��ل��ن ���ش��اح��ب �ملركز 
�شيليو  ���ش��ام��ي  �ل��ف��ن��ل��ن��دي  �ل���ث���اين 
تر�جع  بينما   11 بابا  زورق  قائد 
تورنتي  ����ش���ون  �لم���ري���ك���ي  زم��ي��ل��ه 
�ملركز  �إىل   4 فيكتوري  زورق  قائد 
�ل�شابق  بر�شيده  حمتفظا  �لثامن 

نقطة.  12
بطلنا  ����ش��ت��ط��اع  ل���ذل���ك  و�إ����ش���اف���ة 
�حمد �لهاملي �أن يحلق يف �شد�رة 
زمن  �أف�شل  ل�شباق  �لعام  �لرتتيب 
نقطة   32 حم������رز�  �أم(  �أر  )ب�����ي 
وم��ق��ا���ش��م��ا م���رك���ز �ل���������ش����د�رة مع 
�ل�شويدي �ريك �شتارك بطل �لزمن 
يف �جلولة �لأخرية و�لذي ي�شاويه 

عن  نقطة  بفارق  �لنقاط  نف�س  يف 
�لثالث  ���ش��ي��ب��ي  ف��ل��ي��ب  �ل��ف��رن�����ش��ي 
عن  نقاط  و3  نقطة   31 بر�شيد 
تورنتي  ���ش��ون  �لم��ري��ك��ي  �ملت�شابق 
قائد زورق فيكتوري 4 و�لذي ياأتي 

ر�بعا بر�شيد 29 نقطة.

فرحة تورنتي
ورغم ح�شرة �خلروج بال نقاط من 
هاربن  جل��ائ��زة  �لرئي�شي  �ل�شباق 
–�ل�شن �إل �أن �ملت�شابق �لمريكي 
بعدما  فرحة  �عتلته  تورنتي  �شون 
�ح��ت��ف��ظ ب�����ش��د�رة �ل��رتت��ي��ب �لعام 
جلائزة �أ�شرع لفة م�شيفا 5 نقاط 
بر�شيد  �ل�����ش��د�رة  منحته  ج��دي��دة 
37 وبفارق 4 نقاط عن مالحقه 
ك���اري���ال قائد  �ل��ي��ك�����س  �لي����ط����ايل 
ن��ق��اط عن  وو5   6 �ب��وظ��ب��ي  زورق 
بابا  قائد  �شيليو  �شامي  �لفنلندي 
�حمد  بطلنا  عن  نقطة  و12   11
�لهاملي �لذي يحتل �ملركز �لر�بع.

فان  �لفرق  مناف�شات  �شعيد  وعلي 
 12 جمعا  تيم  �لفيكتوري  زورق��ي 
للفوز  �مل��ح��م��وم  �ل�����ش��ب��اق  يف  نقطة 
�لفرق  ب���ن ج��م��ي��ع  �ل��ل��ق��ب  ب���ه���ذ� 
�لت�شع �مل�شاركة وهي فيكتوري تيم 
و�أطل�س  وبابا  و�لإم��ار�ت  و�بوظبي 

و�شينيزن  وفريمان�شي  ومارفييك 
و�ل�شويد. –�ل�شن 

وي��ت�����ش��اوي ف��ري��ق �ل��ف��ي��ك��ت��وري تيم 
بابا  ف���ري���ق  م���ع  و4   3 ب���زورق���ي���ه 
11 و12 ولكل  ري�شينيغ بزورقيه 
طرف 33 نقطة بينما يحلق فريق 
�بوظبي يف �ل�شد�رة وحيد� بر�شيد 
�ل�شويد يف  فريق   ثم  نقطة   58

�ملركز �لثاين بر�شيد 39 نقطة.
�جلولة  مت��ث��ل  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
�لعاملية  �ل��ب��ط��ول��ة  م���ن  �ل���ر�ب���ع���ة 
و�لتي �شوف تقام يف مدينة ليوزهو 
�شبتمر  ���ش��ه��ر  ن��ه��اي��ة  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة 
�ملقبلن  �أك���ت���وب���ر  ���ش��ه��ر  وب����د�ي����ة 
للزو�رق  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ط���رق  م��ف��رتق 
�لرتتيب  ����ش���د�رة  ع��ل��ى  �ملتناف�شة 
�مل�شتوي  ل���ت���ق���ارب  ن����ظ����ر�  �ل����ع����ام 
و�ملفاجاآت �مل�شتمرة يف �لبطولة من 
ج��ول��ة و�آخ����ري مم��ا يجعل �لإث���ارة 
�لر�بعة  �جلولة  يف  وبقوة  حا�شرة 
ق��ب��ل �خلتامية  و�أي�����ش��ا �جل��ول��ت��ن 
�لإمارة  يف  و�خلتامية   �بوظبي  يف 
دي�شمر  ���ش��ه��ر  خ����الل  �ل��ب��ا���ش��م��ة 

�ملقبل.

طريق طويل
و�ب�������������دي �أ��������ش�������ط�������ورة �����ش����ب����اق����ات 

�لفورمول1 وبطل �لعامل 4 مر�ت 
�ملدير  جيلمان  ���ش��ك��وت  �لم��ري��ك��ي 
�أن  تيم  �لفيكتوري  لفريق  �لفني 
�لنتيجة �لتي �أحرزها بطلنا �حمد 
�لهاملي تعتر جيدة ومتميزة �إىل 
�حلد �لبعيد خا�شة و�نه مل ي�شعد 
�جلولتن  يف  �لتتويج  من�شة  �إىل 
�جلولة  ل��ت��ك��ون  و�ل��ث��ان��ي��ة  �لأوىل 
ومب�شرة  ج���ي���دة  حم��ط��ة  �ل��ث��ال��ث��ة 
�مل��وه��وب يف  ب��ع��ودة م����وؤزرة للبطل 

�جلولت �لثالث �لقادمة.
وع�����ر ع����ن ح���زن���ه ل��ت��ع��ط��ل زورق 
�لمريكي  ب���ق���ي���ادة   4 ف���ي���ك���ت���وري 
�لرئي�شي  �ل�شباق  يف  تورنتي  �شون 
مكنه  ق��وي��ا  ح�����ش��ور�  ت�شجيله  بعد 
م��ن �ل��ت��ق��دم �إىل �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث يف 
�ل�����ش��ب��اق ل��ك��ن��ه ت��ر�ج��ع وخ����رج بعد 
وبعد  �ل�شباق  عمر  م��ن   22 �للفة 
تلف  ب�شبب  �ل���ش��ط��ر�ري  �لتوقف 
�حدي عو�مات م�شار �ل�شباق. وقال 
�أن �لأع��ط��ال حت��دث د�ئ��م��ا يف مثل 
هذه �ل�شباقات خا�شة يف �ملحركات 
�أمر  و�لتي تتعر�س لالأعطال وهو 
�لمريكي  �ملت�شابق  �أن  مبينا  و�رد 
�أكفاأ  من  و�ح��د�  يعد  تورنتي  �شون 
�لوقت  يف  �ل���ع���امل  يف  �مل��ت�����ش��اب��ق��ن 
�لكثري  يقدم  �أن  وباإمكانه  �لر�هن 

ح��ي��ث ظ��ل ي��ت��األ��ق د�ئ��م��ا م��ع فريق 
�لنت�شار�ت  وي�شجل  �لفيكتوري 
�ل���ت���ي م��ك��ن��ت��ه م���ن �ح���ت���الل مركز 
و�ملركز  �مل��ا���ش��ي  �ل���ع���ام  �ل��و���ش��ي��ف 

�لثالث قبل عامن.
�شوف  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  �أن  و�أو���ش��ح 
لنجوم  �لتحدي  �لكثري من  حتمل 
�ل��ف��ري��ق يف ط��ري��ق �مل��ن��اف�����ش��ة على 
�لفارق  و�ن  خا�شة  �لعاملي  �للقب 
ل يبدو كبري� على م�شتوي جميع 
�مل���ن���اف�������ش���ات وم�����ن ب��ي��ن��ه��ا ����ش���د�رة 
�لعاملية  للبطولة  �ل��ع��ام  �ل��رتت��ي��ب 
ث���الث جولت  ه��ن��ال��ك  �أن  م�����ش��ري� 
����ش���وف حت��م��ل �ل��ك��ث��ري �مل���ث���ري وما 
�لجتهاد  �شوي  �لفريق  على جنوم 

و�لعمل بقوة يف �لفرتة �ملقبلة.

الزوارق اإىل ليوزهو
�ل����ق����ادم����ة  �ل���������ش����اع����ات  ت�����غ�����ادر يف 
و�للجان  �مل�شاركة  �ل����زو�رق  قافلة 
�لعاملية  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  �لتنظيمية 
�إقليم  يف  ه�����ارب�����ن  م���دي���ن���ة  م�����ن 
�ل�شمال  �أق�����ش��ي  يف  هيلونغجيانغ 
�ل�شن  م���ن ج��م��ه��وري��ة  �ل�����ش��رق��ي 
�ل�شعبية �إىل عمق �لقطر �لآ�شيوي 
ل��ي��وزه��و و�لتي  وحت���دي���د� م��دي��ن��ة 
عدة  �حل���دث  ��شت�شافة  ل��ه��ا  �شبق 

وباتت  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  يف  م��ر�ت 
و�أ�شا�شية يف �حلدث  حمطة مهمة 

�لعاملي �لكبري.
ومن �ملقرر �أن تقام فعاليات جائزة 
للزو�رق  �لكرى  ليوزهو-�ل�شن 

�جلولة  –فورمول-1  �ل�����ش��ري��ع��ة 
�لر�بعة من بطولة �لعامل 2017 
�شبتمر   29 م���ن  �ل���ف���رتة  خ���الل 
�أكتوبر  ���ش��ه��ر  م���ن  �لأول  وح���ت���ى 

�ملقبلن.

بطل  مع  ��شتعر��شية  مبار�ة  قدم  �ل�شام�شي  حمد 
ف��ئ��ة �لألعاب  �ل��ري��ا���ش��ات �لل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ع��امل يف 
�لقتالية  �لل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ات  بطل  �ل��ف��ردي��ة 
تكيدو يف �ليابان بتز�من مع كاأ�س �ليابان للريا�شات 
�لإلكرتونية فئة �للعاب �لفردية حيث تلقا لعبنا 
�ل�شام�شي وعدد من زمالءه دعوة ر�شمية من بطل 
�ل��ري��ا���ش��ات �لإل��ك��رتون��ي��ة ف��ئ��ة �لألعاب  �ل��ع��امل يف 
�لفردية �لقتالية تكيدو للقاء ومبار�ة ��شتعر��شية 
بينهما ومت عر�س �للقاء و�ملبار�ة مبا�شرتاً يف �ملوقع 

جد�ً  �مل�����ش��ه��ورة  قناته  على  �ل��ع��امل  لبطل  �خل��ا���س 
توبيناقا و�ملو�قع �خلا�شة بكاأ�س �ليابان للريا�شات 

�للكرتونية .
وقدم  �لن�شائح  �لالعبان  تبادل  �ملبار�ة  نهاية  بعد 
بطل  تكيدو  �للكرتونية  للريا�شات  �لعامل  بطل 
بطولة �مريكا �لعاملية  للريا�شات �لإلكرتونية فئة 
�لألعاب �لفردية �لقتالية بع�س �لتوجيهات لالعب 

حمد �ل�شام�شي وتبادل �لهد�يا �لتذكارية.
ح�����ش��ر �مل���ب���ار�ة �ل���ش��ت��ع��ر����ش��ي��ة و�ل��ل��ق��اء ع���دد من 

حمبن بطل �لعامل للريا�شات �للكرتونية تكيدو 
وع���ب���د�هلل �ل��زع��اب��ي م��ن �لم�����ار�ت و�أجم����د �شلبي 
تكيدو  �للكرتونية  للريا�شات  �لعامل  بطل  و�أ�شاد 
�ملناف�شة  يف  �لعالية  وقدر�تهم  �لم���ار�ت  بالعبن 
�لعربية  و�ث��ن��ى على دور وح��ر���س دول���ة �لم����ار�ت 
وياأتي  �للكرتونية  �لريا�شات  جانب  يف  �ملتحدة 
للريا�شات  خا�شة  جمعية  ��شهار  خ��الل  من  ذل��ك 
للريا�شات  �ل��دويل  �لحت��اد  يف  ع�شو  �للكرتونية 
وخلق  �للعبة  ه��ذه  وتطوير  وملو�كبة  �للكرتونية 

على  يناف�س  �للكرتونية  �لريا�شات  وعاد يف  جيل 
�لعاملية. 

�أعرب �مل�شت�شار �لدكتور ر��شد بن ك�شي�س �لظاهري 
عن �شعادته بدعوة �لر�شمية لالعب حمد �ل�شام�شي 
ملناف�شة بطل �لعامل للريا�شات �للكرتونية تكيدو 
يف مبار�ة ��شتعر��شية ولقاء منقول مبا�شرتاً على 
مما  �لقتالية  �للكرتونية  للريا�شات  قناة  �ق��وى 
وتطوير  �شقل  يف  بالغة  �أهمية  م��ن  �مل��ب��ار�ة  لهذه 

مهار�ت لعبنا حمد �ل�شام�شي .

م���ن ج��ان��ب��ه ق����دم �مل�����ش��ت�����ش��ار �ل���دك���ت���ور ر�����ش���د بن 
للريا�شات  �لم���ار�ت  ع��ام  �أم��ن  �لظاهري  ك�شي�س 
�لعامة  �لهيئة  �إىل  و�لعرفان  �ل�شكر  �للكرتونية 
�ل�شيخ  مبعايل  ممثلة  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية 
وتنمية  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان 
�مل��ع��رف��ة، رئ��ي�����س �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة �ل�شباب 
للريا�شات  �ل��ك��ب��ري  ل��دع��م��ه  ت��ق��دي��ر�  و�ل��ري��ا���ش��ة، 

�لإليكرتونية.
تكيدو  �للكرتونية  للريا�شات  �لعامل  بطل  يعتر 

�لقتالية  �لكرتونية  �لريا�شات  لعبن  �أقوى  من 
حيث �أنه ميلك �شهرة و��شعة يف �لعامل وجماهريية 
ككل  �لعامل  م�شتوى  على  �لريا�شة  ه��ذه  يف  عالية 
وكاأ�س �ليابان للريا�شات �للكرتونية فئة �للعاب 
�لفردية من �قوى �لبطولت يف �لعا�شمة �ليابانية 
�مل�����ش��ارك��ن فيه �كرث  ي��ت��ج��اوز ع��دد  ،ح��ي��ث  طوكيو 
800 لعبا من خمتلف دول �لعامل وتتجاوز  من 
جمموع جو�ئزها 50 �لف دولر و�شتقام �لبطولة 

يف �لعا�شمة �ليابانية طوكيو.

الفجر الريا�ضي
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عودة موفقة للهاملي ملن�سات التتويج بال�سني

فيك�ت����ري عين���ه عل���ى ج����لت ح�ص����م م�ن����دي���ال ف�رم�����ل
املحطة الرابعة يف ليوزهو مفرتق طرق من اأجل اللقب

�صلطان بن خليفة يهنئ �لفرق �لإمار�تية بتف�قها ببط�لة �لعامل لزو�رق �لف�رم�ل1
هناأ �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة �آل نهيان م�شت�شار �شاحب 
�لدويل  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س  �ل�شمو 
�لكبري  �لتفوق  بعد  و�لفيكتوري  �أبوظبي  فريقي  �لبحرية  للريا�شات 
لزو�رق  �ل��ع��امل  بطولة  ج��ولت  ثالث  يف  حتقيقه  مت  �ل��ذي  و�مللمو�س 

�لفورمول1 �لتي �أقيمت موؤخر� يف مدينة هاربن �ل�شينية.
بزورقه  �أبوظبي  فريق  ت�شدر  عن  للبطولة  �لثالثة  �جلولة  و�أ�شفرت 
�أبوظبي 6 للرتتيب �لعام للبطولة بينما حل زورق �أبوظبي 5 بقيادة 
ثاين �لقمزي يف و�شافة �جلولة وجاء زورق �لفيكتوري 3 بقيادة �أحمد 

�لهاملي يف �ملركز �لثالث.

و �أكد �شموه �أن فريقي �أبوظبي و�لفيكتوري هما خري من ميثل دولة 
�ملناف�شات  خمتلف  يف  �لأوىل  و�مل��ر�ك��ز  �لأل��ق��اب  لها  وي��ق��دم  �لإم����ار�ت 
حاليا  �أب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  ت�شدر  �إن  �شموه  �أ���ش��اف  و  �ل��ع��امل��ي��ة.  �لبحرية 
�جناز  كاريال  �أليك�س  بقيادة   6 زورق��ه  عر  للبطولة  �لعام  للرتتيب 
�أنهى   6 �أبوظبي  زورق  و�أن  خا�شة  �لعالية  وق��در�ت��ه  للفريق  يح�شب 
�ل�شباق �أي�شا يف �ملركز �لر�بع ليت�شدر �لرتتيب �لعام ويحقق �ملطلوب 

منه من خالل �ملحطة �لثالثة للبطولة.
�لإم��ار�ت و�شعودهم للمن�شة مع ختام  �أبطال  �إن �جن��از  و قال �شموه 
�جلولة ومب�شاركة �لكثري من �ملحرتفن دليل على �لتفوق و�لأف�شلية 

لهم بن جميع �مل�شاركن وما حققوه يف �لبطولة هو �أي�شا دليل على 
�حرت�ف هوؤلء �لأبطال.

�إن �شد�رة  �آل نهيان  �أ�شاف �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة  و 
يوؤدي  �لفريق  �أن  على  �شحية  عالمة  حاليا  للبطولة  �أبوظبي  فريق 
على  �لأق��وي��اء  �ملناف�شن  �أح��د  يكون  ب��اأن  منه  �ملنتظر  ويقدم  �ملطلوب 
�ملر�كز �لأوىل موؤكد� �أهمية �أن تكون هناك ��شتمر�رية يف �حلفاظ على 
�لإمار�ت  �شتكون يف  �لبطولة  �آخر حمطات  و�أن  �ل�شد�رة خا�شة  هذه 

مع جولتي �إمارة �أبوظبي و�إمارة �ل�شارقة.
جتدر �لإ�شارة �إىل �أن فريق �أبوظبي تفوق �أي�شا يف �ملناف�شة على لقب 

�أقرب  عن  مبتعد�  نقطة   58 بر�شيد  �لعام  �لرتتيب  وت�شدر  �لفرق 
مناف�شيه وهو �لفريق �ل�شويدي بفارق كبري حيث ميتلك �لأخري 38 

نقطة يف �ملركز �لثاين.
حتقيق  �أن  �أبوظبي  فريق  بعثة  رئي�س  �لرميثي  �شامل  �أك��د  جانبه  من 
�ل�شد�رة يف لقب �لفرق هو �أحد �أهد�ف �لفريق �لأ�شا�شية و�لتي ينوي 
حتقيقها خالل �ملو�شم �حلايل. و قال : �إننا ن�شري وفق خطة مدرو�شة 
ونهج و��شح باأن نفوز يف نهاية �ملو�شم بلقبن على �لأقل من �لألقاب 
لنجاح  و��شحا  عنو�نا  �لأخ��رية  �مل�شاركة  كانت  وقد  للبطولة  �لثالثة 

�ل�شرت�تيجية �لتي مت و�شعها .

مبار�ة ��صتعر��صية بني حمد �ل�صام�صي وبطل �لعامل للريا�صات �لإلكرتونية تكيدو يف �ليابان
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الفجر الريا�ضي

�إجناز�ً  �جلوجيت�شو  �أبطال  �أ�شاف 
�أم�س  �لإم����ار�ت  ر�شيد  �إىل  ك��ب��ري�ً 
�ل�شخ�شي  ر�شيدهم  و�إىل  �لأول، 
�لآ����ش���ي���وي، وحّلق  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
لع��ب��و ولع���ب���ات �مل��ن��ت��خ��ب ب���� 22 
�لبطولة  يف  م���ل���ّون���ة  م���ي���د�ل���ي���ة 
�لآ�شيوية �لثانية �لتي ��شت�شافتها 
هانوي  �ل��ف��ي��ت��ن��ام��ي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
�أغ�شط�س  و13   12 يومي  خ��الل 
�جل����������اري حت�����ت م���ظ���ل���ة �لحت�������اد 
برئا�شة  للجوجيت�شو  �لآ���ش��ي��وي 
رئي�س  �لها�شمي  عبد�ملنعم  �شعادة 
و�لإمار�تي،  �لآ���ش��ي��وي  �لحت��ادي��ن 
�لحت����اد  ل��رئ��ي�����س  �لأول  �ل���ن���ائ���ب 

�لدويل.
وت�������ش���م���ن���ت م�����ي�����د�ل�����ي�����ات جن����وم 
على  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  وجن��م��ات 
10 ذهبيات، و8 ميد�ليات ف�شية، 
و4 برونزيات. حيث حّلق بالذهب 
�لوزن  يف  �لكتبي  في�شل  م��ن  ك��اًل 
يف  �لنعيمي  �شامل  وعبيد  �ملفتوح، 
�ملزروعي  و�شعيد  ك��ج��م،   56 وزن 
�لف�شلي  وعمر  كجم،   62 وزن  يف 
�لكربي  66 كجم، وطالب  يف وزن 
يا�شر  وح��م��ي��د  ك��ج��م،   69 وزن  يف 
وز�يد  ك��ج��م،   73 وزن  يف  �لكعبي 
�لكعبي يف وزن 94 كجم، وخليفة 
كجم،   60 وزن  يف  �لكعبي  حميد 
وح�شة �ل�شام�شي يف وزن 63 كجم 
وزن  يف  �لهنائي  وم��ه��رة  للفتيات، 

كجم.  52
�لف�شية  للميد�ليات  بالن�شبة  �أم��ا 
ن�����ش��ي��ب في�شل  م����ن  ك���ان���ت  ف���ق���د 
ويحيي  كجم،   94 وزن  يف  �لكتبي 
�ملفتوح، وحمد  �ل��وزن  �حلمادي يف 
حممد نو�د يف وزن حتت 60 كجم، 
وز�يد �ملن�شوري يف وزن 62 كجم، 
 85 وزن حتت  بالهول يف  وخليفة 

ك�����ج�����م، وم�������وزة 
�ل�������ش���ام�������ش���ي يف 
كجم،   48 وزن 
فار�س  وب�����ش��اي��ر 
�مل����ط����رو�����ش����ي يف 
وزن 63 كجم، و 
�ليافعي  ودمي���ة 
 44 وزن  يف 

كجم. 
وب����خ���������ش����و�����س 
�مل�������ي�������د�ل�������ي�������ات 

ن�شيب  من  كانت  فقد  �لرونزية 
 110 وزن  يف  �حل����م����ادي  ي��ح��ي��ي 
�لها�شمي  عبد�لكرمي  ورمي  كجم، 
يو�شف  ون����ور  ك��ج��م،   48 وزن  يف 
حممد �حلمادي يف وزن 52 كجم، 
و�شلوى �آل علي يف وزن 95 كجم .

�أه��م �إجن��از�ت فيتنام  و�شوف تبقى 
�لتي  �لقارية �لأوىل  �لبطولة  �أنها 
�إمار�تيتان  لع��ب��ت��ان  ف���وز  ت�����ش��ه��د 

ب�����ذه�����ب�����ي�����ت�����ان يف 
ري������ا�������ش������ة  �أي 
بالدولة  ق��ت��ال��ي��ة 
وه����������������ن م������ه������رة 
وح�شة  �ل��ه��ن��ائ��ي 
كما  �ل�����ش��ام�����ش��ي. 
�لبطولة  �أن�����ه�����ا 
�ل�����ق�����اري�����ة �ل���ت���ي 
ت�شهد �أعلى و�أكر 
ح���������ش����ي����ل����ة م���ن 
�لذهب  �إجن�����از�ت 
�أي  ويف  �جلوجيت�شو  يف  و�ل��ف�����ش��ة 
�لقتالية  �ل��ري��ا���ش��ات  م��ن  ري��ا���ش��ة 

وغري �لقتالية ب�شكل عام.
وقد �حتل منتخب �لإمار�ت �ملركز 
�ل��ث��اين ب��ع��د ت��اي��الن��د �ل��ت��ي حلقت 
لعبيها  ت��ت��وي��ج  ب��ع��د  ب���ال�������ش���د�رة 
و17  ذه���ب���ي���ة،  ب17  ولع��ب��ات��ه��ا 

ف�شية، و25 ميد�لية برونزية.
عبد�ملنعم  �شعادة  هناأ  ناحيته  من 

بعثة  �ل��ه��ا���ش��م��ي 
على  �لإم������������ار�ت 
�لإجن����������������������������از�ت 
حتققت  �ل������ت������ي 
�ل����ب����ط����ول����ة،  يف 
ل  �أن��ه��ا  موؤكد�” 
تعد،  ول  حت�شى 
مقدمتها  ويف 
�لفتيات  ن���ت���ائ���ج 
�ل�����الت�����ي �أث���ب���نت 
على  ق�����درت�����ه�����ن 

�لتتويج،  و�عتالء من�شات  �لتطور 
عن  ف�شاًل  �مل�شتويات،  ك��اف��ة  على 
�لتي  �ل�شاعدين  �لالعبن  نتائج 
تثلج �ل�����ش��دور، وخ���رة �ل��ك��ب��ار يف 
ح�شم �لكثري من �لأوز�ن بال�شعود 
�لتي  �ل���ن���ه���ائ���ي���ة  �ل������ن������ز�لت  �ىل 
�أبطال  ف��ي��ه��ا م���ن  �ل��ط��رف��ن  ك����ان 

�لإمار�ت.
وق������ال �ل���ه���ا����ش���م���ي: �ع���ت���رن���ا عام 
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ع��������ام �مل�������������ر�أة يف 
وقبل  ري��ا���ش��ت��ن��ا، 
�أن ينق�شي كانت 
ب���ن���ت �لإم���������ار�ت 
كلمتها  قالت  قد 
�آ�شيا،  بطولة  يف 
�أقول  و�أن���ا د�ئ��م��اً 
�أن �أبناء �لإمار�ت 
عندما  ي��ب��دع��ون 
على  ي��ح�����ش��ل��ون 
ي����وم ما  و�ل����دع����م، ويف  �ل��ف��ر���ش��ة 
�لفتاة  ك����ان جم����رد وج����ود  ق��ري��ب��اً 
�لإم����ار�ت����ي����ة ع��ل��ى �ل��ب�����ش��اط حلم 
م�شتحياًل،  �ل��ب��ع�����س  ظ��ّن��ه  و�أم�����ل 
ولكننا �ليوم لدينا ع�شر�ت �لآلف 
على  ج��د�رة  بكل  يتناف�شن   منهن 
من�شات  و�شعود  �مليد�ليات  ح�شد 
عليهن  ن���ع���ول  ون���ح���ن  �ل���ت���ت���وي���ح، 
كثري�ً للم�شتقبل، وثقتنا فيهن بال 

خ�شو�شاً  ح���دود 
ب����ع����د �ك���ت�������ش���اب 
�خلر�ت �لدولية 

�ملطلوبة.
�لالعبن  وع����ن 
�ل�شاعدين يقول 
كلهم  �لها�شمي: 
�أبطال  م�����ش��اري��ع 
ل���ل���م�������ش���ت���ق���ب���ل، 
�لذي  و�ل���الع���ب 
ب����������د�أ مم����ار�����ش����ة 

بر�مج  �أع���ل���ى  وف����ق  �جل��وج��ي��ت�����ش��و 
�لطبيعي  �لعامل من  �حرت�فية يف 
وكل  �لتتويج،  من�شات  ي�شعد  �أن 
من �شارك من لعبينا �ل�شاعدين 
من  هائال”  ر�شيد�”  مي���ل���ك 
م�شتوى  على  �ل�شابقة  �لإجن���از�ت 
�لعامل و�أوروب��ا، حيث �أن كل منهم 
منذ  �جلوجيت�شو  ريا�شة  مي��ار���س 
بيئة  �أف�شل  يف  تقريباً  �شنو�ت   7

ت����ن����اف���������ش����ي����ة مت 
بف�شل  توفريها 
�ل���������دع���������م �ل������ال 
حم������������������دود م����ن 
�شاحب  ���ش��ي��دي 
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و 
ز�يد  ب���ن  حم��م��د 
ويل  ن���ه���ي���ان  �آل 
ع����ه����د �أب����وظ����ب����ي 
ن�����ائ�����ب �ل����ق����ائ����د 
للقو�ت  �لأع���ل���ى 
�مل�شّلحة �لذي نهديه هذ� �لإجناز، 

ونعده باملزيد يف �مل�شتقبل.
كانت  �لبطولة  �لها�شمي:  وت��اب��ع 
قوية، و�شهدت م�شاركة و��شعة من 
�آ�شيا �لتي �شبقتنا يف ممار�شة  دول 
فقط  تتوقف  ل  و�ملكا�شب  �للعبة، 
ذلك  تتجاوز  لأنها  �مليد�ليات  على 
لعبينا  تطور  م�شتوى  قيا�س  �إىل 
قبل  جميعاً  و�ع��د�ده��م  ولعباتنا 

بطولة  يف  �ل��ق��ادم  �لكبري  �لتحدي 
�ملقبل  �ل�����ش��ه��ر  ل���ل�������ش���الت  �آ����ش���ي���ا 
�ملجل�س  مظّلة  حت��ت  �شتقام  �ل��ت��ي 

�لأوليمبي �لآ�شيوي.
ورفاقه  لفي�شل  �أب����ارك  و�أ����ش���اف: 
م��ن �أب��ط��ال��ن��ا �ل��ذي��ن ع��ودون��ا على 
�ل���ذه���ب، و�أق�����ول ب����اأن ف��ي�����ش��ل بلغ 
م��رح��ل��ة �ل��ن�����ش��ج، و�أ����ش���ب���ح يرتك 
�أثر�ً طيباً يف كل حمفل ي�شارك به، 
و�أهنئ ز�يد �لكعبي على ذهب وزن 
�ل��ك��رب��ي على  وط��ال��ب  ك��ج��م،   94
�ملناف�شن  وكل  نف�شه  على  �لتفوق 
باأنه  �أق���ول  كما  كجم،   69 وزن  يف 
طرفا  ي��ك��ون  �أن  �ل�شهل  م��ن  لي�س 
�ل����ن����ز�ل �ل��ن��ه��ائ��ي يف �ل��ك��ث��ري من 
ظل  يف  خال�شاً،  �إم��ار�ت��ي��اً  �لأوز�ن 
�لكثري  يف  للعبة  �مل�شهود  �لتطور 
من دول �آ�شيا، ول يجب �أن نر�شى 
نهاية  ن��ع��ت��ره  �أن  �أو  حت��ق��ق،  مب���ا 
بد�ية  زل���ن���ا يف  م���ا  لأن���ن���ا  �مل���ط���اف 
تدريبي  مع�شكر  و�أمامنا  �مل�شو�ر، 
�لرجال  ����ش���و�ًء  للمنتخب  م��ك��ث��ف 
علينا   ، �لنا�شئن  �أو  �ل�شيد�ت  �أو 
ن�����ش��ت��ف��ي��د م���ن ك���ل حل��ظ��ة فيه  �ن 
�آ�شيا  مناف�شات  يف  ب��ق��وة  ل��ل��دخ��ول 
لل�شالت بع�شق �باد �ل�شهر �ملقبل، 
�ملقبلة،  �لتحديات  كافة  يف  و�أي�شاً 
�ملناف�شون  ي��ب��ذل  �أن  ن��ت��وق��ع  لأن��ن��ا 

جهود�ً م�شاعفة للحاق بنا.
قليلة  ���ش��ك��ر�ً  ك��ل��م��ة   : و�أ���ش��ت��ط��رد 
ولعباتنا،  ولعبينا  مدربينا  على 
�ملزيد  جميعاً  منهم  ننتظر  لكننا 
من �لعطاء، ونوؤكد �أن �لعمل وفق 
حمرتفة  ومنظومة  ��شرت�تيجية 
�لدفع  ق��وة  بنف�س  ي�شتمر  �أن  لب��د 
�ل�شابقة، وبجهد م�شاعف لتحقيق 
طموحات قادتنا ورفع علم �لدولة 

خفاقاً يف كل �ملحافل.

رئي�س احتاد الإمارات للجوجيت�سو يهدي الإجناز اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

منتخب �لإمار�ت للج�جيت�ص� يح�صد 22 ميد�لية ملّ�نة يف �آ�صي�ية هان�ي
و8 ف�سيات و4 برونزيات تزّين �سدور اأبطال الإمارات   ذهبيات   10

حارب �ل�شوري جمد �لدين غز�ل كثري� لنيل برونزية �لوثب �لعايل 
يف بطولة �لعامل لألعاب �لقوى يف لندن، ومنح بالده �لتي تعي�س حربا 

مدمرة منذ 2011 فرحة نادرة.
ور�ء  ثالثا  وحلوله  م   2،29 ت�شجيله  بعد  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ق��ال 
م   2،32 لي�شنكو  د�ن��ي��ال  و�ل��رو���ش��ي  م   2،35 بر�شم  معتز  �لقطري 
�لذي ي�شارك حتت علم حمايد “�شوريا بحاجة �ىل فرحة، و�أنا منحت 

�ل�شعب �ل�شوري ميد�لية فرحته.
ويحرز  �لبطولة  ه��ذه  يف  ���ش��وري  ي�شارك  �أن  يتوقع  ك��ان  “من  وت��اب��ع 

ميد�لية؟ هذ� دليل �ن �ل�شورين موجودون«.
وبرونزية  ذهبية  على  يقت�شر  �ل��ع��امل  بطولة  يف  �شوريا  ر�شيد  ك��ان 
لغادة �شعاع يف م�شابقة �ل�شباعية، �أحرزتهما يف 1995 و1999 على 

�لتو�يل، لكن غز�ل رفع ر�شيدها �ىل 3 ميد�ليات يف �حلدث �لعاملي.
و��شاف غز�ل “ل ��شدق ماذ� ح�شل �لليلة. هذه �ول ميد�لية ل�شوريا 

يف ريا�شتي. مل نحرز ميد�لية منذ �شنو�ت«.
“منذ  وتابع غز�ل �لذي نال ميد�ليته �لعاملية يف م�شاركته �خلام�شة 
كنت جاهز�  ميد�لية. ج�شديا  باإحر�ز  �شوى  �فكر  �لنهائي مل  بلوغي 
لقفز بن 2،32 و2،35، لكن رغبتي تفوقت على عقلي، فخ�شرت كل 
�شيء يف �مليد�ن: �لقدرة على �لتفكري، �لتقنية و�شرعتي. فكرت فقط 

يف هذه �مليد�لية«.
لكنني  �لبطولة،  �ىل  �ل��ق��دوم  قبل  ركبتي  يف  م�شكلة  عانيت  و�ردف 
�لناحية  من  عاليا  �حلق  لكني  مرهق  �نا  �لليلة.  كثري�  بها  ��شعر  مل 

�لذهنية.
يخو�س غز�ل )30 عاما، 1،93 م( متارينه �ليومية يف دم�شق �لتي 

بقيت �ىل حد كبري يف مناأى عن �أعمال �لعنف �لتي ح�شدت �أكرث من 
.2011 منذ  �شخ�س  �ألف   330

“كان  قليال  يتح�شر  لكنه  �ملن�شة،  على  ج��دي��دة  ��شماء  غ���ز�ل  ت��وق��ع 
مبقدوري تقدمي �ف�شل من ذلك، لكني نلت �مليد�لية بفارق �ملحاولت، 

وهذ� بف�شل ر�شا �هلل ور�شا �لو�لدين«.
بات  وه��و  �مل��ا���ش��ي،  يوليو  باري�س يف  لقاء  م يف   2،32 �ل�����ش��وري  حقق 
م�شنفا �شابعا يف ترتيب �لدوري �ملا�شي 2017، علما �ن �أف�شل رقم 

له حققه يف بكن �لعام �ملا�شي وبلغ 2،36 م.
�ل�شر�ج  عماد  مدربه  فعانق  بالفوز،  �لغامرة  فرحته  غ��ز�ل  يخف  مل 
�لذي كان يتابعه من �ملدرجات بالإ�شافة �ىل �حمد �بو �لذهب رئي�س 

نف�شه ل ميكنني  غ��ز�ل  و�ح��د هو  �ملوؤلفة من لع��ب  �ل�شورية  �لبعثة 
و�شف مدربي عماد �ل�شر�ج. هذ� �ن�شان مل ين�شف وهو �شبب وجودي 

على �ملن�شة.
يتحدر غز�ل �لذي يعتا�س من ر�تبه كاأ�شتاذ للريا�شة متفرغ من قبل 
ريا�شية: فو�لده لعب  �شوريا، من عائلة  �لعام يف  �لريا�شي  �لحتاد 

كرة قدم �شابق و�شقيقه مدرب لكرة �ليد.
دخل مناف�شات �لوثب �لعايل يف �شن �ل�شاد�شة ع�شرة، وتوقفت م�شريته 

لأكرث من عام بدء� من 2010 ب�شبب �ل�شابة.
م�شتو�ه �شهد �شعود� على مدى �لأعو�م �ملا�شية “فقد حققت 2،31 م 

يف 2015، و2،36 م يف 2016، و2،32 هذ� �لعام«.
2،20 و2،25 ثم من �ملحاولة �لثانية  جنح يف �لنهائي مرتن على 
على 2،29 و�خفق 3 مر�ت على 2،32، فتفوق بفارق �ملحاولت على 

�ملك�شيكي �دغار ريفري� و�لملاين ماتيو�س برت�شيبيلكو.

غز�ل مينح �ص�ريا برونزية �ل�ثب �لعايل

ذهبيتان لأول مرة 
يف التاريخ لفتيات 

الإمارات على 
امل�ستوى القاري يف 

ريا�سة قتالية

الها�سمي: 
مكا�سبنا ل 

حت�سى يف فيتنام 
لكننا ما زلنا يف 
بداية امل�سوار 

مربوك للأبطال 
والبطلت 

وننتظر منكم 
املزيد يف ع�سق 

اباد ال�سهر املقبل

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21098   
�ملنذر : حممود رفعت �حمد �ل�شباغ - م�شري �جلن�شية بوكالة مكتب عبد�لرحمن ن�شيب للمحاماة 
 - دبي  �لعدل  �لكاتب  من  م�شدقة   )2016/1/231142( رقم  وكالة  مبوجب  �لقانونية  و�ل�شت�شار�ت 
ب�شفته وكيل عن م�شرف �لإمار�ت �ل�شالمي - مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�شدقة من 

�لكاتب �لعدل دبي  
�ل�شمك - هاتف رقم  بالقرب من دو�ر  ر�أ���س �خليمة - �ملعريي�س  ع��ز�م -  �ليه : جابر حممد  �ملنذر 

  )0501234657(
مو�شوع : مطالبة مببلغ  47.130  درهم 

مبلغ  قيمته  و�لبالغ  بذمتكم  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  ننذركم  فاإننا   - �لخطار  ذلك  مبوجب 
)47.130( درهم )�شبعة و�ربعون �لف ومائة وثالثون درهم ل غري( وذلك خالل مدة �شبعة �يام من 
�ل�شيارة �لتايل مو��شفاتها  تاريخ هذ� �لع��الن - و�ل �شن�شطر ��شفن لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت بيع 
و�ملرهونة للمنذر )جيلي �ت�س تي / ��شود/خ�شو�شي(  رقم 10/16470 ترخي�س �بوظبي - طبقا لن�س 

�ملادة 175&172 من قانون �ملعامالت �لتجارية  مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21148   
�ل�شباغ - م�شري �جلن�شية بوكالة مكتب عبد�لرحمن ن�شيب للمحاماة  �ملنذر : حممود رفعت �حمد 
و�ل�شت�شار�ت �لقانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�شدقة من �لكاتب �لعدل دبي - ب�شفته 
وكيل عن م�شرف �لإم��ار�ت �ل�شالمي - مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�شدقة من �لكاتب 

�لعدل دبي  
�ملنذر �ليه : رميل جوي ر�جيرن - هندي �جلن�شية - ر�أ�س �خليمة - �لنخيل بالقرب من بنك �بوظبي 

�لوطني - هاتف رقم )0551856968(  
مو�شوع : مطالبة مببلغ  77.470  درهم 

مبلغ  قيمته  و�لبالغ  بذمتكم  �ملرت�شد  �ملبلغ  ���ش��د�د  ب�شرورة  ننذركم  فاإننا   - �لخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
�يام  �شبعة  �لف و�ربعمائة و�شبعون درهما ل غري( وذلك خالل مدة  )77.470( درهم )�شبعة و�شبعون 
من تاريخ هذ� �لعالن - و�ل �شن�شطر ��شفن لتخاذ كافة �لجر�ء�ت بيع �ل�شيارة �لتايل مو��شفاتها 
و�ملرهونة للمنذر )هوند� �شيفيك �شالون / ��شود/خ�شو�شي( رقم 2/16281 ترخي�س �ل�شارقة  طبقا 

لن�س �ملادة 175&172 من قانون �ملعامالت �لتجارية  مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21096   
�ل�شباغ - م�شري �جلن�شية بوكالة مكتب عبد�لرحمن ن�شيب للمحاماة  �ملنذر : حممود رفعت �حمد 
و�ل�شت�شار�ت �لقانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�شدقة من �لكاتب �لعدل دبي - ب�شفته 
وكيل عن م�شرف �لإم��ار�ت �ل�شالمي - مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�شدقة من �لكاتب 

�لعدل دبي  
�مل��ن��ذر �ل��ي��ه : ���ش��الم ر���ش��ي��د ن��ا���ش��ر - ر�أ�����س �خل��ي��م��ة - �مل��ع��ريي�����س ب��ال��ق��رب م��ن �ل�����ش��وق - ه��ات��ف رقم 

  )0504531218(
مو�شوع : مطالبة مببلغ  45.499  درهم 

مبلغ  قيمته  و�لبالغ  بذمتكم  �ملرت�شد  �ملبلغ  ���ش��د�د  ب�شرورة  ننذركم  فاإننا   - �لخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
)45.499( درهم )خم�س و�ربعون �لف و�ربعة مائة وت�شع وت�شعون درهم ل غري( وذلك خالل مدة �شبعة 
�يام من تاريخ هذ� �لعالن - و�ل �شن�شطر ��شفن لتخاذ كافة �لجر�ء�ت بيع �ل�شيارة �لتايل مو��شفاتها 
و�ملرهونة للمنذر )ميت�شوبي�شي لن�شر / ��شود / خ�شو�شي( رقم 11/69847 ترخي�س �بوظبي - طبقا 

لن�س �ملادة 175&172 من قانون �ملعامالت �لتجارية  مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21150   
�ل�شباغ - م�شري �جلن�شية بوكالة مكتب عبد�لرحمن ن�شيب للمحاماة  �ملنذر : حممود رفعت �حمد 
و�ل�شت�شار�ت �لقانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�شدقة من �لكاتب �لعدل دبي - ب�شفته 
وكيل عن م�شرف �لإم��ار�ت �ل�شالمي - مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�شدقة من �لكاتب 

�لعدل دبي  
�ملنذر �ليه : �للوت�س لتجارة قطع �ل�شيار�ت - عجمان - عجمان �ل�شناعية حمر رقم 9 ملك عبد�حلميد 

- نعمان بلو�س - هاتف رقم 0501547668  
مو�شوع : مطالبة مببلغ  40.812  درهم 

مبلغ  قيمته  و�لبالغ  بذمتكم  �ملرت�شد  �ملبلغ  ���ش��د�د  ب�شرورة  ننذركم  فاإننا   - �لخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
�يام من  )40.812( درهم )�ربعون �لف وثمامنائة و�ثني ع�شر درهما ل غري( وذلك خالل مدة �شبعة 
مو��شفاتها  �لتايل  �ل�شيارة  بيع  �لج���ر�ء�ت  كافة  لتخاذ  ��شفن  �شن�شطر  و�ل   - �لع��الن  ه��ذ�  تاريخ 
و�ملرهونة للمنذر )ميت�شوبي�شي �ل 200 /�بي�س /خ�شو�شي( رقم B/97612 ترخي�س عجمان - طبقا 

لن�س �ملادة 175&172 من قانون �ملعامالت �لتجارية  مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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الفجر الريا�ضي

وجه �ملهاجم �ل�شباين دييغو كو�شتا �نتقاد�ت لذعة لطريقة 
�لقدم  لكرة  �لإنكليزي  �ل��دوري  بطل  ت�شل�شي  ناديه  تعامل 
�نه  على  م�شدد�  معه،  كونتي  �نطونيو  �لي��ط��ايل  وم��درب��ه 

لي�س جمرما.
وكان كونتي �أبلغ كو�شتا يف نهاية �ملو�شم �ملا�شي عر ر�شالة 
ن�شية �نه لن يكون �شمن خمططاته للمو�شم �جلديد. وبعد 

��شتبعاده عن �لفريق �لول، توجه كو�شتا �ىل �لر�زيل.
ن�شرتها  ت�������ش���ري���ح���ات  ويف 

�����ش����ح����ي����ف����ة د�ي�����ل�����ي 
�لنكليزية،  مايل 

�ن  كو�شتا  ك�شف 
يريد  ت�����ش��ل�����ش��ي 

�ل�شن،  �ىل  بيعي 
�أب��������دى  �ن��������ه  �ل 
بالعودة  رغ���ب���ت���ه 
������ش�����ف�����وف  �ىل 

�ل�شابق  ف����ري����ق����ه 
�ت���ل���ت���ي���ك���و م�����دري�����د، 

يناير  ح���ت���ى  �مل����م����ن����وع 
�مل���ق���ب���ل م�����ن �إب�������ر�م 

جديدة  تعاقد�ت 
عقوبة  مب��وج��ب 

�لدويل  �لحت����اد  م��ن 
ل��ك��رة �ل��ق��دم ف��ي��ف��ا. وقال 

�لر�زيل  يف  �ملولود  كو�شتا 
�ن  ت�شل�شي  م��ن  “�نتظر 
�كن  مل  ���ش��ر�ح��ي.  يطلق 

كنت  �ل����رح����ي����ل،  �ري�������د 
عندما  ل��ك��ن  ���ش��ع��ي��د�. 
�مل�����درب،  ي���ري���دك  ل 
ف���ع���ل���ي���ك �ل���رح���ي���ل، 
م�������ش���ي���ف���ا ح���دث���ت 
�أم��ور مع �مل��درب يف 

ي��ن��اي��ر. ك��ن��ت على 
جتديد  و����ش���ك 

�ل  ع�������ق�������دي 
�ن��ه��م ق���ررو� 
�ل�������رتي�������ث. 
�ن  �ع����ت����ق����د 

�ملدرب كان ور�ء ذلك. لقد طلب �ن يح�شل هذ� �لمر.
وك�شف منحوين �أ�شبوع ر�حة، �إل �نه بعد ذلك كانت �لأمور 
مع  �ل��ت��درب  مني  ي��ري��دون  �لآن  متو��شلة.  بعقوبات  �أ�شبه 
�لفريق �لحتياطي. لن �أقوم بذلك. �أنا ل�شت جمرما ول�شت 

خمطئا هنا. 
�أ�شاف �ذ� �أر�دو� تغرميي فليقومو� بذلك.

و�شدد كو�شتا على �نه يحرتم كونتي كمدرب قام بعمل جيد 
�أحرتمه، م�شيفا هو  وميكنني روؤية ذلك. لكن ك�شخ�س ل 
ياأخذ م�شافة عنهم، ول  �لالعبن.  قريبا من  لي�س مدربا 

يتمتع بالكاريزما.
و�أكد كو�شتا �نه يف ظل عدم قدرة �أتلتيكو على �لتعاقد مع 
�للعب،  وع��دم  كامال  عاما  لالنتظار  م�شتعد  فانه  لعبن، 

مو�شحا “رغبتي هي يف �لعودة �ىل �أتلتيكو. لقد رف�شت 
�أو  �ل�شن  �ىل  بيعي  ي��ري��دون  ك��ان��و�  �أخ���رى.  عرو�شا 

�لنادي  ���ش��اأذه��ب �ىل  �ذ� غ���ادرت  �أخ����رى.  �أن��دي��ة 
�لذي �أرغب يف �لذهاب �ليه، ولي�س �ىل �لنادي 

�لذي يدفع �أكرث.
�أ�شاف “�أنا م�شتعد للبقاء يف �لر�زيل 
ع���ام حتى  مل���دة  �أل��ع��ب  �ن  م��ن دون 
ول�����و غ���رم���ن���ي ت�����ش��ل�����ش��ي ط����و�ل 
�ل��ف��رتة ومل يقم بدفع  ه��ذه 

�شاأعود  م�����ش��ت��ح��ق��ات��ي. 
�أق����������������وى م���ن 

�ل�شابق. لو كنت خمطئا لعدت �لآن وقمت مبا يطلبونه.
�أتلتيكو يف  قادما من  ت�شل�شي  �ىل  �ن�شم  �لذي  كو�شتا  وكان 
�لدوري  لقبي  ناديه  �إح��ر�ز  يف  �شاهم   ،2014 �لعام  �شيف 
�ملمتاز  �ل��دوري  يف  كو�شتا  و�شجل  و2017.   2015 عامي 

�ملو�شم �ملا�شي 20 هدفا.
�ل�شيفية  �لن��ت��ق��الت  ف��رتة  خ��الل  �شفوفه  ت�شل�شي  وع���زز 
�لذي  م��ور�ت��ا  �أل��ف��ارو  �ل�شباين  �ملهاجم  هم  لعبن  بثالثة 
�لملاين  و�مل��د�ف��ع  معه،  �لأوىل  �لر�شمية  م��ب��ار�ت��ه  يف  �شجل 
�ل��ف��رن�����ش��ي تييمويه  �ل��و���ش��ط  رودي���غ���ر ولع�����ب  �ن��ط��ون��ي��و 

باكايوكو.
�شيئة،  بطريقة  لقبه  ع��ن  �ل��دف��اع  حملة  ت�شل�شي  و��شتهل 
�نه  علما   ،3-2 برينلي  �أم��ام  ملعبه  على  �ل�شبت  بخ�شارته 
�أك���م���ل �مل���ب���ار�ة ب��ت�����ش��ع��ة لع��ب��ن ب��ع��د ط���رد قائده 

ومد�فع غاري كايهيل يف �ل�شوط �لول 
و�شطه  ولع���������ب 
�ل�������ش������ب������اين 
����ش���ي�������ش���ك 
�س  بريغا فا
يف �لثاين.

ك��صت���ا ينتق���د ت�صل�ص���ي وتعام���ل ك�نت�ي

زفرييف يهزم فيدرر يف نهائي م�نرتيال 
باغت �لأملاين �ل�شاب �ألك�شندر زفرييف �ل�شوي�شري روجيه فيدرر، بالتغلب عليه 6-3 و4-6 

يف نهائي دورة مونرتيال �لكندية، �شاد�س دور�ت �ملا�شرتز لالألف نقطة لهذه �ل�شنة.
�ل�����������ذي و�أح��رز زفرييف بذلك لقبه �خلام�س يف 2017 ليت�شاوى مع فيدرر 

كان يبحث عن لقبه �لثالث يف دور�ت �ملا�شرتز يف 2017. 
وثاأر زفرييف من فيدرر �لذي كان قد كبده خ�شارته 

هاله  دورة  نهائي  يف  وذل���ك  �ل�شنة،  ه��ذه  �ل��وح��ي��دة 
�لملانية يف يونيو.

وقال �لملاين متوجها �ىل فيدرر بعد �ملبار�ة �أنا �آ�شف 
لنك مل تتمكن من �لفوز يف مونرتيال هذه �ل�شنة، 
علما �ن فيدرر كان ي�شعى لإحر�ز لقب �لدورة �لتي 
للمرة  وم��ون��رتي��ال،  ت��ورون��ت��و  ب��ن  بالتناوب  تقام 

يف  �أح��رزه��ا  بعدما  �لثانية،  �ملدينة  يف  �لأوىل 
تورونتو عامي 2004 و2006.
�أم����ا ف���ي���درر، ف��ق��ال �ن م��ا حققه 

زفرييف ر�ئع، م�شيفا �أمتنى 
�لأ�شهر  يف  �ل���ت���وف���ي���ق  ل����ه 

ينهي  �ن  يف  و�آم���ل  �ملقبلة 
�ملو�شم قويا جد�.

وح���������ق���������ق زف��������ريي��������ف 
عامليا،  ث��ام��ن��ا  �مل�����ش��ن��ف 
�شاحقة،  �إر���ش��الت  �شتة 

باملئة  ب��ث��م��ان��ن  وف����از 
على  �ل����ن����ق����اط  م�����ن 
�إر�شاله �لأول، و�حتاج 
دق����ي����ق����ة   68 �ىل 
ل��ل��ت��غ��ل��ب على  ف���ق���ط 
�لرقم  حامل  فيدرر 
ع���دد  يف  �ل���ق���ي���ا����ش���ي 

�أل������ق������اب �ل����ب����ط����ولت 
و�آخ������ره������ا   ، �ل������ك������رى 

وميبلدون �لنكليزية.
�إر�شال  ومتكن �لملاين من ك�شر 

باملبار�ة  وف����از  م�����ر�ت،  ث���الث  ف���ي���درر 
خطاأ  �ث��ر  ل��ه،  �أتيحت  فر�شة  �أول  م��ن 
وتكبد  في����������درر.  م��ن  مبا�ش�������ر  غ��ري 

�لثالثة  خ�شارته  ب��ذل��ك  �ل�شوي�ش������ري 

فقط هذه �ل�شنة، و�لتي �شهدت عودته �ىل م�شتو�ه بعد غياب �أ�شهر عن �ملالعب يف �لن�شف 
�لثاين من �ملو�شم �ملا�شي ب�شبب �ل�شابة. و�أحرز فيدرر هذه �ل�شنة لقبي ��شرت�ليا �ملفتوحة 
هاله  دورة  �ىل  ��شافة  للما�شرتز،  �لمريكيتن  ويلز  و�نديان  ميامي  ودورت��ي  ووميبلدون، 

�لملانية.
وهي �خل�شارة �لأوىل لفيدرر يف نهائي دورة كرة م�شرب هذه �ل�شنة، و�للقب �لثاين لزفرييف 

خالل �أ�شبوع، بعد دورة و��شنطن �لمريكية.
�ل��ع��امل��ي لالعبن  �لت�شنيف  ���ش��د�رة  ����ش��ت��ع��ادة  ف��ي��درر يف  نك�شة لآم���ال  زف��ريي��ف  كما وج��ه 
�ملحرتفن، علما �ن �ل�شوي�شري يتناف�س مع �ل�شباين ر�فايل ناد�ل على �ملركز �لأول عامليا 
تنطلق  و�لتي  نقطة،  �لل��ف  دور�ت  �شابع  �لمريكية،  �شين�شيناتي  دورة  يف  �أد�ئهما  بح�شب 

�لثنن.
ب�شبب  �شين�شيناتي  دورة  ع��ن  م���ور�ي  �أن���دي  �لريطاين  حاليا  �لت�شنيف  مت�شدر  ويغيب 
موقع  يف  حاليا  ن��اد�ل  ويبدو  �لمريكية.  �ل���دورة  بعد  �ملركز  ه��ذ�  �شيفقد  �ن��ه  �ل  �ل�شابة، 

�أف�شلية لحتالل �ل�شد�رة، بعد ف�شل فيدرر يف �لفوز بلقب دورة مونرتيال.
و�أملح فيدرر �ىل �ن م�شاركته يف �شين�شيناتي قد ترتبط مبدى جاهزيته �لبدنية، 
�ملفتوحة،  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ب��ط��ول��ة  �مل�����ش��ارك��ة يف  ع��ل��ى  ي��رك��ز  و�ن���ه  ل�شيما 

و�مل�����ق�����رر �آخ���ر �ل��ب��ط��ولت �لأرب����ع �ل��ك��رى ل��ه��ذه �ل�شنة، 
�نطالقها على مالعب فال�شينغ ميدوز يف 

�أغ�شط�س.  28
�أريد  �ن��ن��ي  �لطبيعي  م��ن  وق���ال 

�أف�����ش��ل حال  �أك����ون يف  �ن 
�لفوز  ب��دن��ي��ة مم��ك��ن��ة. 
بثالث بطولة كرى 
ه���ذه �ل�����ش��ن��ة، لقب 
�شالم  �ل����غ����ر�ن����د 

�شيكون   ،20 �ل����� 
�أم����ر� ل ي�����ش��دق. �آم����ل يف 

�أن �أكون جاهز� %100 عندما يحن �ملوعد«. وكان فيدرر 
يف حال فوزه يف مونرتيال، �شيحقق لقبه �لر�بع و�لت�شعن 

�ل��ث��اين يف  �مل��رك��ز  �مل�����ش��رب، ليت�شاوى يف  ك��رة  يف دور�ت 
ح��ق��ب��ة �لح������رت�ف م���ع �لم���ريك���ي م���ن �أ�شل 

�يفان لندل. ويحتل  ت�شيكو�شلوفاكي 
�ملركز  ك���ون���ورز  �لم���ريك���ي ج��ي��م��ي 

�لأول مع 109 �ألقاب.

لعب  �شم  �لقدم  لكرة  �ل�شباين  بر�شلونة  ن��ادي  �أعلن 
40 مليون  باولينيو مقابل  �لر�زيلي  �لدويل  �لو�شط 
يورو، يف �أول تعاقد يجريه منذ �نتقال �لر�زيلي نيمار 

�ىل باري�س �شان جرمان �لفرن�شي يف �شفقة قيا�شية.
و�أعلن �لنادي �لكاتالوين يف بيان �نه تو�شل �ىل �تفاق مع 
نادي غو�نغجو �يفرغر�ند �ل�شيني على �نتقال �لالعب 
باولينيو بيزير� مقابل 40 مليون يورو، م�شري� �ىل �ن 
�لالعب �لبالغ من �لعمر 29 عاما، �شيخ�شع لفح�س 

طبي �خلمي�س، يليه توقيع �لعقد وتقدميه ر�شميا.

حددت  باولينيو  عقد  ف�شخ  قيمة  �ن  بر�شلونة  وك�شف 
ب�120 مليون يورو.

�نتقال  منذ  �لكاتالوين  للنادي  جديد  تعاقد  �أول  وهو 
�أغ�شط�س، يف  �أو�ئل  مهاجمه نيمار �ىل �شان جرمان يف 
هي  ي��ورو،  مليون   222 قيمتها  بلغت  قيا�شية  �شفقة 
من  �لبالغ  �ل��الع��ب  عقد  لف�شخ  �جل��ز�ئ��ي  �لبند  قيمة 
عام  �ليه  �ن�شم  �ل��ذي  بر�شلونة  م��ع  ع��ام��ا،   25 �لعمر 

.2013
ويبدي بر�شلونة �هتماما كبري� ب�شم �لر�زيلي فيليبي 

و�لفرن�شي  �لن��ك��ل��ي��زي،  ل��ي��ف��رب��ول  ن���ادي  م��ن  كوتينيو 
عثمان دميبيلي من بورو�شيا دورمتوند �لملاين. �إل �ن 

�لنادين رف�شا �لعرو�س �لتي تقدم بها بر�شلونة.
نل�شون  �لرتغايل  بر�شلونة  �شم  نيمار،  �نتقال  وقبل 
جري�ر  �ل�شابق  لع��ب��ه  و����ش��ت��ع��اد  بنفيكا،  م��ن  �شيميدو 

ديلوفيو من �يفرتون �لإنكليزي.
�شيف  يف  �ل�شيني  �ل��ن��ادي  �ىل  �ن�شم  باولينيو  وك���ان 
�لنكليزي  هوت�شر  توتنهام  نادي  من  قادما   2015

مقابل 14 مليون يورو.

بر�صل�نة ي�صم باوليني� مقابل 40 ملي�ن ي�رو 

بيته  كاأنه يف  ي�شعر  بانه  نيمار  �لر�زيلي  �لنجم  �عتر 
يف �شفوف باري�س �شان جرمان بعد �ن خا�س مع فريق 
و�شاهم  غانغان  �شد  ل��ه  ر�شمية  م��ب��ار�ة  �ول  �لعا�شمة 
ب�شكل كبري يف فوز فريقه �لو��شح بثالثية نظيفة على 

ملعب رودورو �لذي يت�شع ل� 18 �لف متفرج.
�لدوري  �لوىل يف  غ��اب عن مبار�ة فريقه  نيمار  وك��ان 
�ل��ف��رن�����ش��ي ل��ع��دم ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى �لف�����ادة �ل��ت��ي تخوله 
وكان �شاحب  ��شا�شيا  غانغان  مبار�ة  لكنه خا�س  ذلك، 
�ل��ت��ي �شجلها م��ن��ه��ا زم��ي��ل��ه �لوروغ���وي���اين  �ل��ت��م��ري��رة 
�دين�شون كافاين �لهدف �لثاين قبل �ن يرد �لخري له 
يف  تابعها  �ل��ذي  �لر�زيلي  �ىل  �لكرة  بتمرير  �جلميل 

�ل�شباك من م�شافة ق�شرية.
وقال نيمار بعد �ملبار�ة ��شعر كاأين يف �لبيت. كل زمالئي 

ولدى  ي�شاعدين  �جلميع  لكن  بر�زيلين  لي�شو� 
�نطباع بانني هنا منذ فرتة طويلة.

و�أ�شاف �نا �شعيد جد�، �نها مبار�تي �لأوىل ، 
يتعن علي معرفة زمالئي ب�شكل �كر لكني 
وقمت  �مللعب  �أر���ش��ي��ة  على  ب��ال��ر�ح��ة  �شعرت 
بتمريرة حا�شمة و�شجلت هدفا و�لهم باننا 

فزنا .
وتابع �نه �نتقاله �ىل باري�س �شان 

بالن�شبة  كبري  حت��د  ج��رم��ان 
فريقا  منلك  لكننا  �يل، 

كبري� .
وك�������ان ك���ث���ريون 

�ن���������ت���������ق���������دو� 
�نتقال نيمار 

باري�س  �ىل 
�����������ش����������ان 

جرمان من بر�شلونة مقابل �شفقة قيا�شية بلغت 222 
مليون يورو ت�شكل خطوة �ىل �لور�ء بالن�شبة �ىل نيمار 
لكن �لخري رد على منتقديه بقوله �جلميع يعتقد بان 
�لعك�س متاما.  �عتقد  لكني  �ملوت،  يعني  بر�شلونة  ترك 
�ن��ا �شعيد ج��د� هنا وك��رة �لقدم هي ذ�تها يف �ي مكان. 
�لقدم  �ملدينة، و�لفريق تغري لكن كرة  �لدولة،  وحدها 

ل ز�لت هي ذ�تها.
وكان نيمار �حد �ربعة بر�زيلين يف �لت�شكيلة �لأ�شا�شية 
�شيلفا،  ثياغو  �لفريق  ق��ائ��د  ج��اين  �ىل  ج��رم��ان  ل�شان 
�جلن�شية  �لإي��ط��ايل  �لأ���ش��ل  و�ل��ر�زي��ل��ي  ماركينيو�س 

ثياغو موتا.
غرب  كلم   500 تبعد  �ل��ت��ي  غ��ان��غ��ان  مدينة  وحت��ول��ت 
باري�س و�لتي يقطنها 7 �لف ن�شمة فقط 
حم��ط �ن��ظ��ار و���ش��ه��دت �قبال 
�ل�شحافة  رج��ال  م��ن  كبري� 
ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة �مل���ب���ار�ة �لتي 
 180 مت نقلها مبا�شرة يف 

دولة حول �لعامل.
وع���������ل���������ى �ل�����������رغ�����������م م����ن 
�لن�����������ش�����غ�����الت �ل����ك����ب����رية 
�لأ����ش���ب���وع���ن  يف  ل���ن���ي���م���ار 
�ل�شن  ز�ر  حيث  �لأخ��ريي��ن 
ثم  ت�����روي�����ج�����ي�����ة،  رح������ل������ة  يف 
�لرتغال ومدينة �شان تروبيه 
بالإ�شافة  �لفرن�شية  �جلنوبية 
ر�فقت  �ل��ت��ي  �لح��ت��ف��الت  �ىل 
�ل�شحافة  رج���ال  �ىل  تقدميه 
جرمان،  �شان  باري�س  و�ن�����ش��ار 
ف��ق��د ب���د� ن��ي��م��ار يف ك��ام��ل لياقته 
�لت�شعن  �ل���دق���ائ���ق  ح��ي��ث  �ل��ب��دن��ي��ة 
عالمات  عليه  ت��ب��دو  �ن  دون  باكملها 

�لتعب.
طيلة  جرمان  �شان  �م��ام  غانغان  و�شمد 
�ل�شوط �لأول، ويف مطلع �ل�شوط �لثاين 
�لت�شجيل  �فتتاح  يف  جرمان  �شان  جنح 
عر مد�فع غانغان �يكوك �لذي حول 

�لكرة د�خل مرماه.
م�شاهمة  ب������اول  ن���ي���م���ار  ق�����ام  ث����م 
حا�شمة له عندما مرر كرة بينية 
�نفرد  �لذي  كافاين  باجتاه  ر�ئعة 
ر�فعا  ي�شاره  على  و�شدد  باحلار�س 

�لنتيجة �ىل -2�شفر.
فر�وغ  �جلميل  ي��رد  �ن  �إل  ك��اف��اين  و�ب���ى 
�ح����د م���د�ف���ع���ي غ���ان���غ���ان ب��ح��رك��ة فنية 
ر�ئعة قبل �ن ميرر كرة على طبق من 
تابعها يف  �ل��ذي  نيمار  ب��اجت��اه  ذه��ب 
�ل�شباك من م�شافة ق�شرية  �شقف 
وياأمل  �ه��د�ف��ه.  ب��اك��ورة  م�شجال 
�للقب  ��شتعادة  يف  جرمان  �شان 
�لهدف  �ملحلي من موناكو لكن 
�ل�شا�س ملالكيه �لقطرين يبقى 
�حر�ز دوري �بطال �أوروب��ا علما 
نال  و�ح���د�  فرن�شيا  فريقا  ب��ان 
عام  مر�شيليا  ه��و  �ل�����ش��رف  ه��ذ� 
1993. وو�شف مدرب غانغان 
�ن�����ط�����و�ن ك����وم����ب����و�ري����ه لع���ب 
�ل�شابق  ج���رم���ان  ����ش���ان  وم������درب 
وق������ال يف هذ�  ب���ال���ظ���اه���رة  ن���ي���م���ار 
�ل�شدد مر وقت طويل مل ��شاهد فيها 
ظاهر مماثلة. جميع زمالئه يريدون 
�للعب معه. �جلميع يح�شل على وقت 
�كر بف�شله، فهو ي�شتطيع �لنطالق 
ب�شرعة وي�شنع �لفارق. نحن �شعد�ء 
لأنه ل يتعن علينا مو�جهة 
جرمان  �شان  باري�س 

كل ��شبوع.

نيمار �صعيد باأول مبار�ة مع �صان جرمان



    
مئات �مل�صامري ببطن رجل

جنح فريق من �جلر�حن يف �ل�شعودية باإخر�ج مئات �مل�شامري من 
معدة مري�س كانت تهدد حياته، ح�شبما ذكرت �شحيفة "عكاظ".

عبد�لعزيز  �مل��ل��ك  م�شت�شفى  يف  �ل���ط���و�رئ  �إىل  �مل��ري�����س  وو���ش��ل 
�آلم مرحة يف منطقة �لبطن، وبعد عمل  بجدة وهو يعاين من 
�لفحو�شات و�ل�شور �ل�شعاعية، تبن وجود ج�شم غريب يف �ملعدة، 

�ت�شح خالل �لعملية باأنه كمية من �مل�شامري �ل�شدئة.
وفور ��شتخر�ج تلك �مل�شامري من معدة �ملري�س، ز�لت �آلمه وهو 

يتمتع حاليا ب�شحة جيدة ويتماثل لل�شفاء ح�شب �ل�شحيفة.
"عكاظ" معلومات عن �لطريقة �لتي و�شلت بها تلك  ومل تذكر 

�لكمية من �مل�شامري �إىل بطن ذلك �ملري�س.

�لعث�ر على جثة ر�صيع يف �لقمامة 
عرثت عاملة مبزرعة بولية ر�ينالند-بفالت�س �لأملانية على جثة 

ر�شيع حديث �لولدة يف حاوية قمامة.
�ل�شيدة  �إن  لودفيج�شهافن  �ل�شرطة مبدينة  با�شم  وذكر متحدث 
كانت تريد ف�شل �لقمامة يف بلدة هارتهاوزن عندما �كت�شفت جثة 

�لطفل.
�لتي  �لطريقة  عن  �لتحقيقات  تك�شف  �أن  �ملقرر  من  �أن��ه  و�أ�شاف 
�إذ� ما كان  ي��ز�ل غري و��شح  �أن��ه ل  �إىل  و�أ���ش��ار  توفى بها �لطفل. 
�لعثور  ملكان  �ملجاورة مبا�شرة  �ملنطقة  كان يف  �لطفل  حمل ولدة 
عليه �أم ل.  وتابع �ملتحدث با�شم �ل�شرطة �أنه من �ملتوقع �أن تتو�فر 

معلومات عن �شبب وفاة �لر�شيع .

طفل يف �ل�صابعة يزن 100 كيل�غر�م
�لأطفال،  بريا�شة  �ملهتمن  بن  و��شعاً  �أ�شرت�يل جدًل  �أث��ار طفل 
بعد �أن ظهر يف مقطع فيديو تد�ولته مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
ريا�شة  يف  مناف�شيه  على  ب�شهولة  يتفوق  وه��و  و����ش��ع،  نحو  على 

�لركبي، بف�شل �شخامة جثته وطوله �لفارع.
وعلى �لرغم من �أن فاكا تيوفوبو مل يتجاوز من �لعمر 7 �شنو�ت، 
�إل �أن وزنه ي�شل �إىل حو�يل 100 كيلوغر�م، وهو �أطول من جميع 
زمالئه يف �لفريق. وبفل مميز�ته �جل�شدية �لهائلة، ل عجب �أن 

فريقه �شيدين �إيغلز، ل ي�شتعن به يف �ملباريات �إل عند �حلاجة.
ويف م��ق��ط��ع �ل��ف��ي��دي��و �ل����ذي ح��ظ��ي مب��ت��اب��ع��ة ك��ب��رية ع��ل��ى مو�قع 
�أقل جمهود لتجاوز  �لتو��شل �لجتماعي، يظهر فاكا وهو يبذل 
لع��ب��ي �ل��ف��ري��ق �خل�����ش��م، ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن حم��اولت��ه��م �ليائ�شة 

لإيقافه، بح�شب موقع �أوديتي �شنرت�ل.
ومت ن�شر �لفيديو يف �لأ�شل من قبل و�لد فاكا، لإظهار مهار�ته يف 
�أثار  ريا�شة �لركبي، لكنه حظي ب�شعبية كبرية ل�شبب �آخر، حيث 
طول وحجم �لطفل جدًل كبري�ً على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، 
وطالب �لبع�س بنقله �إىل فريق من فئة عمرية �أكر، لأن حجمه 
�أن  ميكن  �لوقت،  نف�س  ويف  مناف�شيه،  على  و��شحة  ميزة  مينحه 

يت�شبب باأذى كبري لالأطفال �لآخرين.
ورد�ً على �لنتقاد�ت �لكبرية على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، قال 
�ملدير �لعام لر�بطة �لركبي يف مدينة نيو �شاوث ويلز �لأ�شرت�لية، 
ع��دد حم��دود من  �إل يف  باللعب  له  ي�شمح  فاكا ل  �إن  بيجا ماتر، 

�ملباريات، حيث لعب 5 مر�ت فقط منذ بد�ية �ملو�شم.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طريقة ب�صيطة جتنبك ن�صيان مفاتيحك 
ل بد و�أنك ن�شيت �أين و�شعت مفاتيح �ملنزل �أو �ل�شيارة ع�شر�ت �ملر�ت، ويف كل مرة تبحث لوقت طويل قبل �لعثور 

عليها، وكذلك �حلال بالن�شبة للعديد من �لأ�شياء و�ملتعلقات �ل�شخ�شية، كاملظلة و�ملحفظة و�لهاتف �ملحمول.
�إذ� كنت يف عجلة من  �ل�شائعة وقتاً طوياًل قد ل متلكه  �لأغر��س  �لبحث عن  ت�شتهلك عملية  �لذي  �لوقت  ويف 
يقول  تقنية  بينها  ومن  �أغر��شك،  فيه  و�شعت  �ل��ذي  �ملكان  على حتديد  ت�شاعدك  �لتذكر،  تقنيات  �أن  �إل  �أم��رك، 

�لعلماء �إنها مفيدة للغاية، يف تذكر مكان �لأغر��س �ل�شائعة.
�شيء  على  �ل�شلبي  وت��اأث��ريه  �ل�شائع،  �لغر�س  �أحدهما  �شيئن،  تخيل  على  تعتمد  �لعلماء،  ي�شفها  �لتي  �لتقنية 
�آخر، مثل تخيل �ملظلة �لتي تبحث عنها عالقة يف باب �ملنزل، ومتنعك من فتح �لباب و�لدخول، �أو تخيل عاّلقة 
�ملفاتيح، وقد ن�شيتها على �لطاولة، و�إمكانية �أن تت�شبب بخد�س هذه �لطاولة، بح�شب ما �أوردت �شحيفة ديلي ميل 
80 عاماً، متكنو� من  و   61 �أعمارهم بن  80 �شخ�شاً، ترت�وح  �لتقنية، على  �لباحثون هذه  �لريطانية. و�ختر 
تعزيز �أد�ئهم ب�شكل ملحوظ يف �ختبار�ت �لذ�كرة، وذلك لأن كبار �ل�شن ميكنهم تذكر �لأ�شياء �لفردية، مثل �ملفاتيح 

و�ملظلة و�لطاولة و�ملطر، لكنهم �أقل قدرة على تذكر �لعالقة بن هذه �لأ�شياء.
ويقول �لباحثون �إن تخيل �شيئن معاً يف نف�س �لوقت، مثل �ملظلة و�لباب، �أو �ملفاتيح و�لطاولة، يحل �مل�شكلة عر 
خد�ع �لدماغ، بتجميع �لعنا�شر �ملنف�شلة معاً يف وقت و�حد.  و�أ�شارت �ملوؤلفة �مل�شاركة يف �لدر��شة �لدكتورة جينيفر 
ريان من جامعة تورنتو �إىل �أن �لأبحاث �ل�شابقة �أظهرت، �أن تخيل كائنن ودجمهما يف كيان و�حد، ي�شاعد �لنا�س 

على جتاوز �لعيوب يف �لذ�كرة، لكن جتاربنا �أكدت �أي�شاً على �أهمية �لعالقة بن هذين �لعن�شرين.
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�صجن 3 لتحطيمهم مطعما ميلكه �أجانب
�أد�نت حمكمة �أملانية ثالثة �أ�شخا�س بعقوبات متفاوتة و�أفرجت عن ثالثة 
�إبري�شبريغ  مدينة  يف  �أجانب  ميتلكه  مطعما  لتحطيمهم  بكفالة  �آخرين 
�أ�شخا�س  ث��الث  ب��اإد�ن��ة  �ملا�شي  �خلمي�س  �أملانية  حمكمة  ق�شت  �لأمل��ان��ي��ة. 
"حلم  �ل�شريعة  للوجبات  بعقوبات �شجنية خمتلفة لعتد�ئهم على حمل 
مفروم" يقع على حمطة �لقطار�ت مبدينة �إبري�شبريغ قرب ميونخ جنوب 
�لبالد. و�أد�نت �ملحكمة �جلانين �لرئي�شين يف �جلرمية و بال�شجن �أربعة 
تكوين  بتهمة  للثاين  �أ�شهر  و�أربعة  ،وعامين  ل��الأول  �أ�شهر  وثالثة  �أع��و�م 
على  و�لتحري�س  لآخ��ري��ن  خطري  �شرر  يف  و�لت�شبب  م�شلحة،  جماعات 

�لعنف وتهديد �لآخرين و�لإ�شر�ر باملمتلكات.
كما �أد�نت �ملحكمة �شخ�شا ثالثا له ت�شع �شو�بق بال�شجن 14 �شهر�، تن�شاف 
�إىل عقوبة �ل�شجن �لتي يوؤديها حاليا لرتكابه جرمية �أخرى. فيما �أفرجت 
�ملحكمة عن ثالثة �آخرين مقابل دفع كفالة وغر�مة مالية على �ثنن من 
�ملتهمن يف ذ�ت �لق�شية. وتعود ف�شول �لق�شية �إىل �خلام�س و�لع�شرين من 
2015، حيث حطم �جلناة مطعما للوجبات �ل�شريعة ميلكه  �شبتمر عام 
�أجانب، و��شتعملو� م�شارب لعبة بي�شبول وحو�مل �شتائر ومطارق خالل 

�لهجوم، ما �أدى �إىل جرح �شخ�شن �أفغانين وحتطيم زجاج �ملطعم.
�لفكر  �أ�شحاب  من  باأنهم  �جلناة  �لعام  �لدع��اء  �تهم  �شلة،  ذي  �شياق  ويف 

�ليميني �ملتطرف، وهو ما رف�شه �جلناة �أثناء �ملحاكمة.

"�إذ�عة ح��ء" لتمكني �ملر�أة يف غزة 
تركز �إذ�عة حو� �إف.�إم �لن�شائية، �لتي تبث �إر�شالها من خميم �لريج لالجئن 
�لفل�شطينين يف قطاع غزة، على ق�شايا �ملر�أة وحقوقها �لقانونية و�لجتماعية 
�أغ�شط�س  من  �لثامن  يوم  �أُطلقت  �لتي  �لإذ�عية  باملحطة  ويعمل  و�إجناز�تها. 
�ملحطة هو  �ملحطة. وهدف هذه  ب�شكل كامل م�شوؤولية  �م��ر�أة يتولن   12 �آب 
متكن �ملر�أة ودفعها لالهتمام بق�شاياها وحقوقها ولأن تناق�س ق�شايا �ملجتمع 
ب��ر�ء علي  �إذ�ع��ة حو� تدعى  من وجهة نظر ن�شوية. وقالت مقدمة بر�مج يف 
�ملر�أة  �شوية  فيها  بنخ�ش�س  بنقدمها  �إحنا  �للي  "�لر�مج  روي��رتز  لتلفزيون 
ينظر  ذك��وري،  جمتمع  قو�شن  بن  مبجتمع،  عاي�شن  �إحنا  مبا  �لفل�شطينية 
للمر�أة �ن هي عبارة عن بتكر بتتزوج، برتبي �لعائلة وبرتعى �لأطفال. قلما 
�لوطن  يف  جمتمعاتنا  �أو  غ��زة  يف  هنا  جمتمعاتنا  يعني  ن�شوف  �إح��ن��ا  �إن  ج��د�ً 
�لعربي �إنه بينظرو� للمر�أة غري هاي �لنظرة.  فبنحاول قدر �ملُ�شتطاع �إنه �إحنا 
للمجتمع  نثبت حتى  �أو  للعامل  نثبت  �إحنا  �إنه  بنحاول  �ل�شيء  نخرج عن هذ� 
ب�شكل عام �إنه حو� مو�زية للرجل، �إميانا �إنه دور �لرجل ودور �ملر�أة متو�زن". 
ومن �أهد�ف �ملحطة �أي�شا توفري فر�س عمل للخريجات �لفل�شطينيات �لالئي 
يدر�شن �لإعالم وتوفري �لتدريب لهن. ويف بر�مج حو�رية يومية باملحطة يتم 

��شت�شافة ن�شاء من خمتلف �لجتاهات للم�شاركة.

يفقد عائلته يف حادث 
قطار �لإ�صكندرية

روى مو�طن م�شري يدعى �شعيد 
�ملاأ�شاوية  ق�شته  �شليمان  عو�س 
و�أب����ن����اءه  زوج����ت����ه  ف���ق���د  �أن  ب���ع���د 
حادث  يف  �شقيقه  و�أولد  �لثالثة 
بالإ�شكندرية،  ق��ط��اري��ن  ت�����ش��ام 
41 �شخ�شا  �أ�شفر عن وفاة  �لذي 

و�إ�شابة 132 �آخرين.
وق����ال ���ش��ع��ي��د ع��و���س ���ش��ل��ي��م��ان – 
 ”dmc“ ق���ن���اة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف 
�أهلها  ت������زور  ك���ان���ت  زوج����ت����ه  �أن 
ومعها  �ل�������ش���رق���ي���ة  مب���ح���اف���ظ���ة 
�أبناوؤهم �لثالثة، ولكنهم مل ولن 

يعودو� �إىل منزلهم.
�أي�����ش��ا زوج  ف��ق��د  �أن����ه  �إىل  ول��ف��ت 
بكل  ع���ن���ه  ب���ح���ث���و�  �إذ  ���ش��ق��ي��ق��ت��ه، 
ولكنهم  �لإ�شكندرية  م�شت�شفيات 
مل يجدوه وبالوقت نف�شه مل يتم 

�إعالن ��شمه �شمن �ملتوفن.
يجب  عمن  �ملكلوم  �لأب  وت�شاءل 
�لكارثة  ه�����ذه  ع���ل���ى  حم��ا���ش��ب��ت��ه 
�لوزر�ء  رئي�س  هو  هل  �لإن�شانية 
�أو رئي�س هيئة �ل�شكك �حلديدية 

�أو وزير �لنقل؟.
وت������و��������ش������ل �ل����ن����ي����اب����ة �ل����ع����ام����ة 
و�قعة  يف  �لتحقيق  بالإ�شكندرية، 
�لإ�شكندرية،  ق���ط���اري  ت�������ش���ادم 
وت�شلمت �لنيابة �لعامة �ل�شندوق 
�لأ�شود يف �لقطار، ملعرفة �لأ�شباب 
�حلقيقية للحادث، ومن �شيتحمل 

م�شوؤوليته.

ت�صريب حلقات جديدة 
من م�صل�صالت �صهرية 

مت�شللن  �أن  بر�س  �أ�شو�شييتد  وك��ال��ة  ذك��رت 
�شهرية  م�شل�شالت  من  م�شربة  حلقات  بثو� 
يت�شمن  مل  لكن  �إت�����س.ب��ي.�أو  �شبكة  تذيعها 
�لت�شريب �لأخري �شيئا من م�شل�شلها �لأكرث 

جناحا جيم �أوف ثرونز �أو �شر�ع �لعرو�س.
�شبكة  �خ���رتق���و�  �ل��ذي��ن  �ملت�شللون  وع��ر���س 
�لكمبيوتر يف �إت�س.بي.�أو معلومات م�شروقة 
لعدة �أ�شابيع كما عر�شو� �ملزيد من �حللقات 
يور  ك��ريب  م�شل�شل  بينها  وم��ن  �إذ�عتها  قبل 
�إنثو�شيازم �لذي يحظى ب�شعبية كبرية ومن 

�ملقرر عودته يف �أكتوبر ت�شرين �لأول.
�ملت�شللن  �أن  �لأح��د  �أم�س  �لوكالة  و�أ�شافت 
م�شل�شالت  م��ن  حلقات  على  �أي�����ش��ا  ح�شلو� 
�شركة  وقالت  ديو�س.  وذ�  وبولرز  �إن�شيكيور 
�إت�س. ل�شبكة  �لأم  �ل�شركة  وهي  وورن��ر  تامي 
�إنها  �لإلكرتوين  �لريد  بيان عر  ب��ي.�أو يف 
لي�شت "على تو��شل مع �ملت�شلل ولن نعلق يف 

كل مرة يك�شف فيها عن معلومات جديدة".

حاول �إنقاذ هاتفه .. فر�ح �صحيته!  
حاول رجل �إنقاذ هاتفه �خللوي من منزل متحرك �شبت 
فيه �لنري�ن فلقي حتفه بالد�خل، ح�شبما �أفادت �شلطات 

ولية �شاوث كارولينا بالوليات �ملتحدة.
نائب كبري  بوزمان،  ت�شاريل  �لإع��الم عن  و�شائل  ونقلت 
و�شيدتن  �شابا  �إن  قوله  �أندر�شون،  يف  �لوفيات  حمققي 
�ل��ن��ري�ن يف  �ندلعت  �ملتحرك عندما  �مل��ن��زل  د�خ��ل  ك��ان��و� 

�ل�شاعة �لثالثة فجر �جلمعة �ملا�شية تقريبا.
و�أ�شاف بوزمان �أن �لثالثة خرجو� من �ملنزل بدون �أذى، 
غري �أن �ل�شاب عاد لإنقاذ هاتفه �خللوي ومل يخرج. ومل 
تعلن �ل�شلطات عن ��شم �ل�شحية، فيما حتقق �ل�شلطات 

للوقوف على �أ�شباب ن�شوب �حلريق.

�صاب ينم� �أحد ثدييه ب�صكل كبري 
خ�شع �شاب �شيني لعملية جر�حية لت�شغري �أحد ثدييه، 
بعد �أن منا ب�شكل كبري، نتيجة تناول �لوجبات �ل�شريعة.

وذكرت و�شائل �إعالم حملية يف �ل�شن، �أن �ملري�س �لبالغ 
ب�شكل  ينمو  ب��د�أ  �أن �شدره  ع��ام��اً، لح��ظ   19 �لعمر  من 
غري طبيعي، عندما كان بعمر 13 عاماً، ويعتقد �لأطباء 
�ل�شريعة  �لوجبات  تناول  �لإك��ث��ار من  ن��اجت عن  ذل��ك  �أن 

و�ملاأكولت غري �ل�شحية.
ونقلت �شحيفة ديلي ميل �لريطانية، �أن �ل�شاب �ملدعو 
ت�شيجانغ  مبقاطعة  ت�شانغنان  مقاطعة  من  يانغ،  �شياو 
�شت  �لأمي��ن قبل  كبري�ً يف ثديه  �ل�شينية، لح��ظ من��و�ً 
و�لديه، دون  �لأطباء برفقة  �لعديد من  �شنو�ت، ور�جع 
�شياو  ر�ج���ع  �مل��ا���ش��ي،  يوليو  ع���الج. ويف  �أي  �ل��ع��ث��ور على 
�لدكتور  ��شتقباله  يف  وك��ان  �مل��رك��زي،  ونت�شو  م�شت�شفى 
بالأمو�ج  �لت�شوير  و�أظهر  �لأط��ب��اء.  كبري  ليانغ  ت�شونغ 
فوق �ل�شوتية، منو�ً غري طبيعي يف غدة �لثدي �لأمين 
ب��اإج��ر�ء عملية  �ل�����ش��اب، وق��ام فريق طبي خمت�س  ل��دى 
�مل�شت�شفى  م��ن  �ملري�س  وخ���رج  �ل��ث��دي،  لإز�ل���ة  جر�حية 
بعد 5 �أيام. ويعتقد �لدكتور ت�شونغ �أن منو �لثدي ب�شكل 
غري طبيعي، ناجت عن خلل يف �لهرمونات لدى �ملري�س، 
غري  ومن  �ل�شريعة،  �لوجبات  تناول  من  �لإكثار  نتيجة 

�ملحتمل �أن يعاود �لنمو بعد �لعملية.

�لأمري هاري نادم وهذ� ه� �ل�صبب!
يبدو �أن �لأمري هاري نادم على �لت�شحية �لكبرية �لتي قام 
بها جتاه �شقيقه �لأمري وليام و زوجته كيت ميدلتون. فقد 
�أعطى  �أنه  �أن هاري يكره فكرة  �إىل  �لتقارير،  �آخر  �أ�شارت 
خامت و�لدته �لأمرية ديانا �مل�شنوع من �لياقوت و�لأملا�س، 
2010. فبعد  �أخيه ويليام، ع�شية طلب يد كيت، عام  �ىل 
1997، مت �لح��ت��ف��اظ بالعديد  وف���اة �لأم���رية دي��ان��ا ع��ام 
من �أغر��شها �ل�شخ�شية، ومت ترك �لعديد منها لولديها 
�لأم����ري ول��ي��ام و�لأم����ري ه���اري و�خ��ت��ار �لأخ����ري خامتها.  
وفاة  بعد  �ن��ه  �مللكية  �ل���ش��رة  م��ن  م��ق��رب  وي��ق��ول م�شدر 
ديانا، �ختار �لولد�ن تذكار� من ق�شر كن�شينغتون عندما 
�شانت جيم�س.  حيث  ق�شر  ت�شارلز يف  �إىل غرف  �نتقلو� 
�ختار وليام �شاعة �أمه �لكارتييه، و�ختار هاري خامتها من 

�لياقوت و�ملا�س. �سياح ميار�سون اأنواعا من الريا�سات اجلوية يف منتجع �سرم ال�سيخ امل�سري على البحر الأحمر. )ا ف ب(

وفاة �لرو�ئي �ملغربي 
عبد �لكرمي غالب

قالت وكالة �ملغرب �لعربي لالأنباء 
و�مل�������وؤرخ  و�ل���ك���ات���ب  �ل�����رو�ئ�����ي  �إن 
ت��ويف مبدينة  �ل��ك��رمي غ��الب  عبد 

�جلديدة عن عمر ناهز 98 عاما.
�ل����ر�ح����ل  �إن  �ل�����وك�����ال�����ة  وق�����ال�����ت 
عن  �مل���د�ف���ع���ن  �أب������رز  م���ن  "كان 
�ل���ق�������ش���اي���ا �ل���وط���ن���ي���ة م���ن���ذ فجر 
�حل��رك��ة �ل��وط��ن��ي��ة... ول��ه �لعديد 
�أغ��ن��ت �ملكتبة  م��ن �لأع���م���ال �ل��ت��ي 
�ل����ع����رب����ي����ة، م�����ن ب���ي���ن���ه���ا م���ق���الت 
ورو�ي����ات  ر�أي  وم��ق��الت  �شحفية 
ودر��شات حول �لإ�شالم و�لل�شانيات 

و�لفكر".
1919 يف مدينة  ع��ام  ول��د غ��الب 
يف  �لأول  ت��ع��ل��ي��م��ه  وت���ل���ق���ى  ف���ا����س 
ثم  �لقر�آن  �لكتاب حلفظ  مدر�شة 
قبل  بفا�س  بناين  �شيدي  مدر�شة 
�أن ينتقل �إىل كلية �لقروين بفا�س 
�أي�شا حيث �أكمل علومه �ملتو�شطة 

و�لثانوية.
�لتحق  ح���ي���ث  م�����ش��ر  �إىل  ����ش���اف���ر 
بق�شم �للغة �لعربية يف كلية �لآد�ب 
ج��ام��ع��ة �ل��ق��اه��رة وت���خ���رج يف عام 

.1944
�لقاهرة  در����ش��ت��ه يف  �أث���ن���اء  �أ���ش�����س 
م��ع ع���دد م��ن زم��الئ��ه م��ن تون�س 
و�جل���ز�ئ���ر م��ا ع���رف ب��ا���ش��م مكتب 
�ملغرب �لعربي للمطالبة با�شتقالل 
�لحتالل  �لعربي من  �ملغرب  دول 
بال�شحافة  عمل  �آن��ذ�ك.  �لأجنبي 
حترير  رئا�شة  وت��وىل   1948 منذ 
�لعلم  �ملغرب وجملة  جملة ر�شالة 
كتاب  �حت��اد  تاأ�شي�س  �شاهم يف  كما 
من  �لحت���اد  رئا�شة  و�شغل  �مل��غ��رب 

1968 �إىل 1976.

يكافحن �لتحر�ص بالفن�ن �لقتالية 
حلظات  �أ�شو�أ  مهند  بتول  عا�شت  قليلة،  �شنو�ت  قبل 
حياتها عندما ��شطرت لالنتظار يف �ل�شارع لإيقاف 
���ش��ي��ارة �أج�����رة ل��ت��ق��ل��ه��ا م���ن �جل��ام��ع��ة �إىل ع��م��ل��ه��ا يف 

�لعا�شمة �لأردنية عمان.
مل تعرف مهند كيف تتعامل مع �ملعاك�شات، �أو عندما 
يقف رجال ب�شيار�تهم عار�شن عليها تو�شيلها، ول 

عندما يقفون بالقرب منها ب�شورة مبالغ فيها.
ولأنها تعمل موظفة ��شتقبال يف مركز لتعليم فنون 
�لدفاع عن �لنف�س، فقد قررت تعلم بع�س �حلركات 

ل�شتعادة م�شاحتها �ل�شخ�شية يف �ملجتمع.
تقول مهند �إنها، وقعت يف حب ريا�شة مالكمة �لركل 
على  �ع��ت��دُت  ق��د  كنت   : وت�شيف  بوك�شينج.   �لكيك 
�جللو�س �إىل مكتبي وم�شاهدة �لفتيات وهن يغادرن 
درو�س �لتمرينات، ومع مرور �لوقت تغري �شلوكهن، 
�أكون  �أن  �أقوى و�أكرث �شعادة و�أردت فقط  �أ�شبحن  �إذ 
حتولت  مقاتلة،  هي  فايرت  �شيز  مركز  ويف   . مثلهن 
�إىل مدربة، بعد  ��شتقبال خجولة  بتول من موظفة 

مهار�تها.  ب�شقل  خ��الل  ق��ام��ت  ���ش��ن��و�ت  ث��الث  نحو 
يقومون يف هذ� �ملركز بتدري�س جمموعة من �لفنون 
�لقتالية �لقائمة على �لتايكوندو و�ملالكمة، وكذلك 
كيفية  و�لأط��ف��ال  �لن�شاء  لتعليم  عمل  ور���س  تنظيم 
�لتعامل  كيفية  م��ث��ل  معينة،  م��و�ق��ف  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل 
تكون حازمة معه يف  بب�شاطة كيف  �أو  �ملتحر�س،  مع 
مطالبته بالبقاء بعيد�ً. ويوفر �ملركز دور�ت تدريبية 
لالأطفال من �خلام�شة وحتى 13 عاماً. تقول �ملدربة 
�ل�شيفية  �ل���دورة  �أه���د�ف ه��ذه  �أح��د   : �إينا�س خليفة 
ه��و ج��ع��ل �لأط���ف���ال ي��درك��ون �أم�����ور�ً رمب���ا ل تخطر 
يتعر�شون  �أط��ف��ال  ع��ن  ق�ش�شاً  ن�شمع  �آب��ائ��ه��م.  ببال 
لعتد�ء �أو خطف، ورمبا ل يدركون ما يحدث خا�شة 
تتطرق  . ومل  �لعائلة  �أف���ر�د  �ملهاجم من  ك��ان  ما  �إذ� 
�أو  لذكر  �لعقوبات  قانون  على  �لأخ���رية  �لتعديالت 
تعريف �لتحر�س �جلن�شي، و�أ�شبحت عقوبة �لإ�شار�ت 
على  �أ�شهر  �شتة  �حلب�س  للحياء  �ملنافية  �لعبار�ت  �أو 

�لأقل، مقابل �شتة �أ�شهر كحد �أق�شى يف �ل�شابق.

هل يع�د بر�د بيت 
لأجنلينا ج�يل؟

يبدو �أن طالق بر�د بيت و�أجنلينا جويل يف طي �لن�شيان. ومن �ملرّجح �ن تكون 
�أجنلينا جويل م�شتعدة للتنازل عن �لعديد من �لأمور لإعطاء بر�د بيت فر�شة 
�أخرى، على �لرغم من �أنها كانت هي من قدمت دعوى �لطالق يف �أيلول 2016، 
بعد عامن من �لزو�ج. وت�شري �لتقارير �جلديدة، �إىل �أن �أجنلينا هي من يزعم 
جتعل  قد  �لتي  �لأ�شباب  �أح��د  �ل�شحيح.  �لطريق  �ىل  و�إعادتها  �لأم��ور  تغيري 
�ملهنية  �ل�شخ�شية وحياتها  �ن حياتها  بيت، هو  �ن تغفر لر�د  �أجنلينا جويل 
هوليوود  �شمعة  فقد�ن  خلطر  معّر�شة  وهي  �لغمو�س  من  حالة  يف  �أ�شبحت 
ب�شبب �جلدل حول فيلمها �جلديد! �ذ�ً، هي تعمل على �إ�شالح �شمعتها �مل�شّوهة 

بعد قر�رها �لنف�شال عن بر�د.


