
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

   

قرقا�س: قطر ف�سلت يف ملف الإيكاو و�ستف�سل بت�سيي�س احلج 
•• عوا�صم-وكاالت: 

قال معايل �لدكت�ر �أن�ر قرقا�ش وزير �لدولة لل�ش�ؤون �خلارجية �إن 
ف�شل قطر يف ت�شيي�ش ملف �لإيكاو �إنذ�ر مبّكر و�شيف�شل معه �لت�جه 

�لكارثي لت�شيي�ش �حلج. 
و�عترب قرقا�ش يف تغريد�ت ن�شرها على ح�شابه �خلا�ش على م�قع 
�لت���شل �لجتماعي »ت�يرت« �أن �حلل يكمن يف �ملر�جعة �ل�شريحة 

لرت�كم �أخطاء يف حق �ملنطقة و�جلار. 
و�أ�شاف قرقا�ش �أن »��شرت�تيجية قطر يف �لتعامل مع �أزمتها حمك�م 

عليها بالف�شل، لأنها ل تعالج جذور �لأزمة. 

رئي�سة جلنة برملانية اأمريكية: قطر متول منظمات اإرهابية 
•• عوا�صم-وكاالت:

ناق�شت �للجنة �لفرعية ملجل�ش �لن��ب �لأمريكي ح�ل �ل�شرق �لأو�شط 
ودعم  �لقطرية  �خلارجية  �ل�شيا�شة  ��شتماع  جل�شة  يف  �إفريقيا  و�شمال 

�لدوحة للإرهاب.
�إيليانا رو�ش ليتينن، قطر بالبيئة  وو�شفت رئي�شة �للجنة، �جلمه�رية 
�ملت�شاحمة مع مت�يل �لإرهاب. وقالت �إن �لدوحة مت�ل منظمات �إرهابية 

يف �لعامل، ف�شًل عن �لعديد من �جلماعات �ملتطرفة يف �ش�ريا .
رو�ش ليتينن نقلت عن كاثرين باور، �مل�ش�ؤولة �ل�شابقة ب�ز�رة �خلز�نة، 
�أن �ل�شع�دية و �لإم��ار�ت تدفعان �لدوحة لتخاذ �إج��ر�ء�ت �شد مم�يل 

�لإرهاب، ولكن ذلك مل يح�شل.
�ل�شينات�ر �لدميقر�طي، ثي�دور دي�ت�ش، و�شف �لأزمة باأنها نز�ع ح�ل 

دعم قطر ماليا ملجم�عات حتمل �إ�شكالية عميقة.
�ل��دف��اع عن  م�ؤ�ش�شة  �لبح�ث يف  رئي�ش  ن��ائ��ب  ���ش��ان��زر،  ج���ن��اث��ان  وذك���ر 
�لدميقر�طيات، يف �شهادة مكت�بة للجنة �لفرعية �أن قطر دعمت ب�شكل 

مفت�ح �جلماعات �لإرهابية.
و�عترب �شانزر �أن هذ� �لدعم للجماعات �لإرهابية يبعث على �لقلق مع 

وج�د قاعدة �أمريكية يف قطر لي�شف هذ� �لتناق�ش باأنه جمن�ن.
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�آليات ع�شكرية �أمريكية على �لطريق �لرئي�شي �ىل مدينة �لرقة )رويرتز(

رئي�س الدولة ي�سدر مر�سوما احتاديا بنقل وتعيني 
خالد الب�ستاين مديرا عاما للهيئة الحتادية لل�سرائب

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب  �أ�شدر 
حفظه �هلل مر�ش�ما �حتاديا رقم 84 ل�شنة 2017 ب�شاأن نقل وتعيني 
�ملالية  �لعلقات  ل�ش�ؤون  �مل�شاعد  �ل�كيل  �لب�شتاين  علي  خالد  �شعادة 
�ملالية مدير� عاما للهيئة �لحتادية لل�شر�ئب بدرجة  �لدولية ب�ز�رة 

وكيل وز�رة.
�أعمال  �إد�رة  م�ش�ؤولية  لل�شر�ئب  �لحتادية  �لهيئة  عام  مدير  ويت�ىل 
�لهيئة ور�شم �ل�شيا�شات �لتي متكنها من حتقيق �أهد�فها �ل�شرت�تيجية 
و�ملتمثلة يف رفد �لقت�شاد �ل�طني مب�شادر دخل جديدة تدعم م�شرية 

�لتنمية �مل�شتد�مة.                                          )�لتفا�شيل �ش3(

�جلي�ش �ليمني ي�ستعيد �ل�سيطرة على �أول جزء ب�أرحب

قيادي يف حزب �سالح يتهم احلوثيني بقتل 100 األف ميني

�ملئ�ت من �لن�سرة و�آالف �لالجئني �ل�سوريني يغ�درون عر�س�ل

�سوريا الدميقراطية ت�سيطر على حي جديد يف الرقة
•• عوا�صم-وكاالت:

�������ش������ي������ط������رت ق������������������ت �������ش�������ري������ا 
�ئ��ت��لف ف�شائل  �ل��دمي���ق��ر�ط��ي��ة، 
ك��ردي��ة وع��رب��ي��ة، ع��ل��ى ح��ي جديد 
بدعم من  �لرقة  يف جن�ب مدينة 
بقيادة �مريكية،  �لدويل  �لتحالف 
�ل�ش�ري  �مل���ر����ش���د  �ف�����اد  م���ا  وف����ق 
كردي  ومتحدث  �لن�شان  حلق�ق 

�أم�ش .
وق����������ال م�����دي�����ر �مل�����ر������ش�����د ر�م������ي 
فر�ن�ش  ل����ك���ال���ة  �ل���رح���م���ن  ع���ب���د 
�ش�ريا  ق���������ت  ����ش���ي���ط���رت  ب����ر�����ش 
�لدمي�قر�طية ليل على حي نزلة 
�شحادة �ملتاخم حلي ه�شام بن عبد 

�مللك يف جن�ب مدينة �لرقة.
و��شاف �نتهى وج�د تنظيم د�ع�ش 
يف �لح��ي��اء �جل��ن���ب��ي��ة ل��ل��رق��ة بعد 
�ل��ق��ادم��ة م��ن جهة  �ل��ق����ت  �لتقاء 
مع  �مللك(  عبد  بن  )ه�شام  �ل�شرق 
تلك �لتية من جهة �لغرب )نزلة 

�شحادة(.
با�شم  �ل��ر���ش��م��ي  �مل���ت���ح���دث  و�ك�����د 
�لكردية،  �ل�شعب  حماية  وح���د�ت 
�ب���������رز م����ك�����ن����ات ق�����������ت ����ش����ري���ا 
ن������ري حمم�د  �ل���دمي����ق���ر�ط���ي���ة، 
ق��تنا  تقدم  بر�ش  فر�ن�ش  ل�كالة 

البنية  م�ساريع  على  يطلع  النعيمي  عمار 
التحتية احلالية وامل�ستقبلية يف اإمارة عجمان 

•• عجمان - وام:

�ل�شيخ عمار بن حميد  �شم�  �طلع 
رئي�ش  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي 
�ملجل�ش �لتنفيذي على �أهم م�شاريع 
�لبنية �لتحتية �لتط�يرية �حلالية 
و�لتي  عجمان  لإم��ارة  و�مل�شتقبلية 
وتدعم  �لتنمية  تعزيز  ت�شتهدف 
�ل����ش���ت���ع���د�د ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل يف �إط����ار 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل�شاملة  �لنه�شة 
ع�شرية  م��دي��ن��ة  ل��ت��ك���ن  �لم������ارة 
عاملية  ت��ت��م��ت��ع مب��م��ي��ز�ت  ح��دي��ث��ة 
بالقطاعات  �ل��ن��ه������ش  ح��ي��ث  م��ن 
�خل��دم��ي��ة ك��اف��ة م��ن ط��رق حديثة 
�شياحية  ومناطق  ع�شرية  وم��دن 

وغريها.
�م�ش  �شم�ه  لقاء  خلل  ذلك  جاء 
ب���دي�����ن �حل��اك��م وف����د� م��ن د�ئرة 
�شعادة  �شم  و�لتخطيط  �لبلدية 
�لدكت�ر �ملهند�ش حممد بن عمري 
تط�ير  ل��ق��ط��اع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
خليفة  و�ملهند�ش  �لتحتية  �لبنية 

�لفل�شي مدير �إد�رة �ملباين.
)�لتفا�شيل �ش7(

ج���ن����ب���اً م������ش��ح��ا �ن�����ه مت �خ����لء 
كامل  ب�شكل  د�ع�����ش  م��ن  �حل��ي��ني 

تقريباً.
وترتكز �ملعارك حالياً جن�ب و�شط 
�ملدينة على �طر�ف حي ه�شام بن 
عبد �مللك، حيث باتت ق��ت �ش�ريا 
�لدمي�قر�طية وفق عبد �لرحمن 
�ملقر  �لأم��ت��ار م��ن  م��ئ��ات  على بعد 
�لرئي�شي لتنظيم د�ع�ش �مل�ج�د يف 
�لتي  �ل�شاحة  �ل�شاعة، وهي  �شاحة 
عمليات  تنفيذ  على  �لتنظيم  د�أب 

�لعد�م فيها.

وب���ات���ت ه����ذه �ل���ق�����ت �ي�����ش��ا على 
يعد من  �ل���ذي  �لثكنة  ح��ي  ت��خ���م 
�ملدينة،  �ملكتظة �شكانياً يف  �لحياء 

وفق �ملر�شد.
�ملر�شد  بح�شب  �ل��ت��ق��دم  وت��ز�م��ن 
طائر�ت  نفذتها  كثيفة  غ��ار�ت  مع 
�ل�����دويل ع��ل��ى حتركات  �ل��ت��ح��ال��ف 

�جلهاديني وم��قعهم.
�أخ������رى، غ�����ادرت قافلة  م���ن ج��ه��ة 
�ل�ش�رية  حافلت منطقة �حلدود 
�للبنانية وهي تقل �آلف �للجئني 
مقاتلي  م���ن  وم���ئ���ات  �ل�������ش����ري���ني 

جبهة فتح �ل�شام �لن�شرة �شابقا من 
�حلدود �للبنانية �إىل �ملنطقة �لتي 
�ملعار�شة  م�شلح�  عليها  ي�شيطر 
يف �ش�ريا يف عملية تبادل ب�شجناء 

تابعني مللي�شيات حزب �هلل.
وت���اأخ���رت م���غ���ادرة �حل���اف���لت من 
�لثنني �إىل �أم�ش �لثلثاء �نتظار� 
ل��ش�ل بقية �حلافلت �لتي يقدر 
�جلانب  م��ن  حافلة  ب�98  ع��دده��ا 
�ل�ش�ري، بح�شب ما ذكرته و�شائل 

�إعلم ملي�شيات حزب �هلل.
بناء  �ل��ع��م��ل��ي��ة،  ه����ذه  و���ش��ي��ن��ق��ل يف 
على �تفاق ل�قف �إطلق �لنار بني 
�هلل  وح����زب  �ل�����ش���ري��ني  �مل�شلحني 
مئات  بينهم  �شخ�ش  �آلف   9 نح� 

�ملقاتلني و��شرهم.
�جلانبني  ب���ني  �لت���ف���اق  وت�����ش��م��ن 
م�����ش��ل��ح��ي جبهة  م����غ����ادرة  �أي�������ش���ا 
�ل���ن�������ش���رة م����ن م��ن��ط��ق��ة �حل�����دود 
مع  عر�شال،  بلدة  ح���ل  �للبنانية 
م�ج�دين  �آخ���ري���ن  م��دن��ي��ني  �أي 
�للجئني  خم���ي���م���ات  يف  ح���ال���ي���ا 

�لقريبة ويرغب�ن يف �ملغادرة.
ومي��اث��ل �لت���ف���اق �ت��ف��اق��ات �أخرى 
متت د�خل �ش�ريا، نقلت بناء عليها 
دم�����ش��ق م�����ش��ل��ح��ني وم��دن��ي��ني �إىل 

حمافظة �إدلب، ومناطق �أخرى.

مئ�ت �مل�ستوطنني يقتحمون �الأق�سى 

»منظمة التحرير« تنتقد ال�سمت المريكي حول الإ�ستيطان
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

�لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �شر  �م��ني  �نتقد 
�لفل�شطينية �شائب عريقات �أم�ش �ل�شمت �لمريكي 
ح�ل �لأن�شطة �ل�شتيطانية �ل�شر�ئيلية يف �لر��شي 
�لفل�شطينية �ملحتلة، د�عيا �لرئي�ش �لمريكي دونالد 

تر�مب �ىل دعم حل �لدولتني.
وقال عريقات يف بيان �ن عدم �علن �لإد�رة �لأمريكية 
عن �أن �لهدف �لنهائي لعملية �ل�شلم يتمثل بتحقيق 
مبد�أ �لدولتني على حدود 1967، و�لتز�مها �ل�شمت 
بخ�ش��ش تكثيف �لن�شاطات �ل�شتيطانية �ل�شتعمارية 
�لإ�شر�ئيلية بات يف�شر من قبل �حلك�مة �لإ�شر�ئيلية 
باإمكانية تدمري خيار �لدولتني، و��شتبد�له مبا ي�شمى 

�لدولة بنظامني )�لبارتهايد-�لف�شل �لعن�شري(.
و��شار عريقات �ن هذ� ما متليه �حلك�مة �لإ�شر�ئيلية 
وما  وممار�شاتها  �شيا�شاتها  خ��لل  م��ن  �لأر����ش  على 

تطرحه من ق��نني.
كبري  فل�شطيني  م�����ش���ؤول  ي���ج��ه��ه  �ن��ت��ق��اد  �أول  وه���ذ� 
�مل�ش�ؤول�ن  جتنب  ح��ني  يف  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �إد�رة  �ىل 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي���ن م��ن��ذ ت�����يل ت���ر�م���ب �حل��ك��م ت�جيه 

�نتقاد�ت �ىل �لد�رة �جلديدة.
باإلز�م  �لأمريكية  �لإد�رة  قيام  عدم  �إن  عريقات  وقال 

�ل�شتيطانية  �لن�شاطات  �لإ�شر�ئيلية ب�قف  �حلك�مة 
�ل�شتعمارية وقب�ل مبد�أ �لدولتني على حدود �لر�بع 
عائقاً  ي�شكل  �أ�شبح   ،1967 عام  ي�ني�  حزير�ن  من 

�أمام �إطلق عملية �ل�شلم من جديد.
جاء هذ� يف �ل�قت �لذي �قتحم فيه مئات �مل�شت�طنني 
�ليه�د �مل�شجد �لأق�شى �ملبارك  �شباح �م�ش مبنا�شبة 

ما ي�شمى ب ‘ذكرى خر�ب �لهيكل.
و�أو����ش���ح ف��ر����ش �ل��دب�����ش م�����ش���ؤول �ل��ع��لق��ات �لعامة 
�لفل�شطينية  �لإ�شلمية  �لأوق��اف  د�ئ��رة  و�لإع��لم يف 
�ل�شاعة  حتى  �لأق�شى  �قتحم��  م�شت�طنا   415 �أن 
�ل��ت��ا���ش��ع��ة و�ل��ن�����ش��ف ���ش��ب��اح��اً ع��ل��ى ���ش��ك��ل جمم�عات 
م��ت��ت��ال��ي��ة ع���رب ب���اب �مل��غ��ارب��ة ب��ت����ج��د ك��ب��رية لق��ت 
�مل�شجد  تر�فقهم خ��لل �جل���لت يف  �لتي  �لح��ت��لل 
�لأق�شى م��شحا �أن �لقتحامات ت�شتمر حتى �ل�شاعة 

�حلادية ع�شرة �شباحاً.
و�لن�شف �شباحا فتحت ق��ت  �ل�شابعة  �ل�شاعة  وعند 
�لح���ت���لل ب���اب �مل��غ��ارب��ة و�ق��ت��ح��م��ت ���ش��اح��ات �حلرم 

�لقد�شي �ل�شريف لت�فري �حلماية �مل�شت�طنني .
لق��ت  و����ش��ع  �نت�شار  و�شط  �لقتحامات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�لحتلل يف �لبلدة �لقدمية وحميط �مل�شجد �لأق�شى 
ت�شديد�ت على دخ�ل  �شرطة �لحتلل  فيما فر�شت 

�لفل�شطينيني ل�شاحاته.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

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

binawas1@yahoo.com

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

•• عوا�صم-وكاالت:

�ليمني،  �ل���ط��ن��ي  �جل��ي�����ش  �أع��ل��ن 
�م�ش �لثلثاء، عن �شيطرة ق��ته 
�أرحب  �أول جزء من مديرية  على 

�لتابعة ملحافظة �شنعاء.
وقال متحدث با�شم �جلي�ش مل�فد 
قناة �لعربية �إىل جبهات �لقتال، �إن 
�لتاأمت على م�شارف  وحد�ت عدة 
جبل �شليام �لفا�شل بني حمافظة 

�جل�ف وحمافظة �شنعاء.
�ملعارك  �أن  نف�شه  �مل�����ش��در  وذك����ر 
�ملن�شرمة  �ل�شاعة   48 �ل���  خ��لل 
ع��ل��ى ط����ق ���ش��ن��ع��اء، �أ���ش��ف��رت عن 
�ل�شرعية،  ل����ق������ت  ك���ب���ري  ت���ق���دم 
�ملت�ن  ج��ب��ه��ت��ي  ع���ل���ى  خ�����ش������ش��ا 

و�لغيل. 
�لقيادي  �ت��ه��م  مت�شل  ���ش��ي��اق  ويف 
يف ح����زب �مل���خ���ل����ع ����ش���ال���ح، ع���ادل 
�حل�ثي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  �ل�������ش���ج���اع، 
�ألف   100 باأنها ت�شببت يف مقتل 
�أ�شعلتها  �ل��ت��ي  �حل���رب  يف  �شخ�ش 
�ل�شجاع  وق����ال  ����ش���ن�����ت.   3 م��ن��ذ 
عندما  ب�في�شب�ك،  �شفحته  على 
�أوز�ره����ا ف��اإن هناك  ت�شع �حل��رب 
و�ملر�شى،  �جل���ع��ى  م��ن  م��لي��ني 
�حل�ثيني،  �شج�ن  يف  ومعتقلني 
ودمار �لعمر�ن. و�أ�شار �إىل �أن قادة 

و�ملخل�ع  �حل���ث��ي  ميلي�شيات  �إن 
�لن���ق���لب���ي���ة منعت  ع��ل��ي ���ش��ال��ح 
لل�شليب  �ل��دول��ي��ة  �للجنة  رئي�ش 
و�ل�فد  م���اوري���ر،  ب��ي��رت  �لأح���م���ر، 
�ل�شج�ن  زي�����ارة  م���ن  ل���ه  �مل���ر�ف���ق 
�خلا�شعة  �ملناطق  يف  و�ملعتقلت 

ل�شيطرتها.
و�عترب وزير �لإد�رة �ملحلية رئي�ش 
�ليمن،  يف  للإغاثة  �لعليا  �للجنة 
�مليلي�شيات  منع  فتح،  عبد�لرقيب 
�مل�ش�ؤول  زي�����ارة  م���ن  �لن��ق��لب��ي��ة 

�حل�ثي يتعامل�ن مع �حلرب بدم 
طفيلية  بجماعة  وو�شفهم  ب���ارد، 
ت��ق��ت��ات ع��ل��ى �حل�����رب وت�����درك �أن 
�ملادي،  للرث�ء  فر�شة  ��شتمر�رها 
م����ؤك���د� ك��ر�ه��ي��ة �ل��ي��م��ن��ي��ني لهذه 
�مل�ؤمتر  ح����زب  و�ت���ه���م  �جل���م���اع���ة، 
�لإر�دة  �شد  ي�شبح  ب��اأن��ه  �ل�شعبي 
�ل��دول��ي��ة، و�أن����ه ق���دم غ��ط��اء لهذه 
�إىل  لذهبت  تركها  ول���  �جلماعة، 

مزبلة �لتاريخ.
�ىل ذلك، قالت �حلك�مة �ليمنية، 

مناطق  يف  ل���ل�������ش���ج����ن  �ل���������دويل 
�شيطرتها، دليًل على تهربها من 
كافة  تكفلها  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت  ك��ل 

�لق��نني �لدولية و�لإن�شانية.
مبادرة  �أن  �ليمني  �مل�����ش���ؤول  و�أك���د 
رئي�ش  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل���ت���ي  �حل���ك����م���ة 
�أثناء  دغ�����ر،  ب���ن  �أح���م���د  �ل���������زر�ء 
�لدولية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش  ل��ق��ائ��ه 
ل���ل�������ش���ل���ي���ب �لأح�������م�������ر ب�����اإط�����لق 
و�ملختطفني  و�لأ���ش��رى  �ل�شجناء 
قبل  من  رف�شها  مت  �شروط،  دون 

خرب�ء نزع �للغام يجمع�ن عدد� كبري� من �للغام �لتي زرعتها �مللي�شيات �لنقلبية يف مدينة عدن  )رويرتز(

عبا�سي رئي�سا جديدًا للحكومة الباك�ستانية 
•• ا�صالم اباد-اأ ف ب:

جديد�  رئي�شا  عبا�شي  خاقان  �شهيد  �أم�ش  �لباك�شتاين  �لربملان  �نتخب 
�إقالة ن��ز �شريف من هذ�  �لعليا  �أي��ام من قر�ر �ملحكمة  للحك�مة بعد 

�ملن�شب ب�شبب ت�رطه يف ق�شية ف�شاد.
 221 على  عبا�شي ح�شل  �ن  �شادق  �ي��از  �شرد�ر  �لربملان  رئي�ش  و�أعلن 
�ش�تا  �ل�172  غالبية  م��ن  بكثري  �أع��ل��ى  وه���   ،342 �أ���ش��ل  م��ن  �ش�تا 

�ل�شرورية للف�ز، على �أن ي�ؤدي �ليمني لحقا �لثلثاء.
وكان ف�ز عبا�شي باملن�شب مرجحا نظر�ً حل�ش�له على تاأييد ن��ز �شريف 

وحزب �لر�بطة �لإ�شلمية-ن��ز �لذي يحظى بالغالبية يف �ملجل�ش.
�لأ�شغر  �ل�شقيق  �شريف،  ل�شهباز  يت�شنى  �أن  �نتظار  يف  عبا�شي  �نتخب 
للرئي�ش �ملنتهية وليته، �لرت�شح �ىل �ملقعد �لذي بات �شاغر� �إثر تنحي 

�شريف.
�لتلفزي�ن  نقلها  �لتي  �ل��ربمل��ان  جل�شة  يف  عبا�شي  ق��ال  �نتخابه  وعقب 
مبا�شرة ��شكر جميع من �شارك�� يف هذه �لعملية �لدمي�قر�طية .. �ش��ء 
�ش�ت�� ل�شاحلي �أو �شدي. هذه هي �لعملية �لدمي�قر�طية. كما �أ�شكر 
وخا�شة  �ملن�شب،  لهذ�  ر�شحني  �ل��ذي  �ل�شلمية-ن��ز  �لر�بطة  ح��زب 
رئي�ش  من�شب  حالياً  يت�ىل  �ل��ذي  �شريف  �شهباز  ويعتزم  �شريف.  ن����ز 

�مله�جرون، ليبي�، و�أحو��ش بن�ء �ل�سفن:
اميانويل ماكرون ي�سفع 

اإيطاليا يف ثالث منا�سبات.!
•• الفجر - مار�صيل بادوفاين – ترجمة خرية ال�صيباين

بات  و�لت�تر  وفرن�شا،  �إيطاليا  ب��ني  �ل��ن��ربة  �رتفعت 
جلّيا وو��شحا، و�لزيارة �لتي قام بها وزير �لقت�شاد 
روما  �ىل  �لثلثاء،  �أم�ش  م��ري،  ل�  برون�  �لفرن�شي 
ب���ادو�ن وكارل�  ك��ارل���  ب��ري  �لي��ط��ايل  للقاء نظرييه 
�ملعادية  �ل��ن��ار  تطفئ  �ن  �ملحتمل  غ��ري  م��ن  كاليند�، 
لفرن�شا �لتي �جتاحت �شبه �جلزيرة. �ل�شبب، �إعلن 
�إميان�يل ماكرون تاأميم �أح���ش بناء �ل�شفن يف �شان 

فينت�شانتيريي  �شركة  �شيطرة  من  لنتز�عها  نازير 
�لإيطالية.

ل�شركة  �ل�شفن  بناء  �أح�������ش  تاأميم  يف  �لعجلة  مل��اذ� 
)�إ�ش تي �أك�ش(؟                   )�لتفا�شيل �ش13(

ن���ار  اإط��������الق  يف  ق��ت��ل��ى 
داخ�����ل حم��ك��م��ة مب��و���س��ك��و

•• مو�صكو-وكاالت:
ُق��ت��ل ث��لث��ة �أ���ش��خ��ا���ش ع��ل��ى �لأقل 
�لرو�شية  �لعا�شمة  يف  حمكمة  يف 

م��شك�، ح�شبما قال م�ش�ؤول�ن.
ووقع �حلادث عندما حاول خم�شة 
لل��شط�  ي���ح���اك���م����ن  �����ش���خ���ا����ش 
رجال  من  �أ�شلحة  على  �ل�شتيلء 
عند  فيهم  �مل�شتبه  وق��ت��ل  �لأم����ن. 
متهمان  و�أُ�شيب  �ل��ف��ر�ر.  حماولة 
�آخ��ر�ن وثلثة من رجال �ل�شرطة 

يف �حلادث.

رئي�ش وزر�ء باك�شتان �جلديد ي�شافح زعيم �ملعار�شة يف �لربملان )� ف ب(ماكرون يف م�قع �شان نازير �ملثري للجدل

وزر�ء �لبنجاب، دخ�ل �لربملان باملناف�شة على مقعد ن��ز �شريف �ل�شاغر، 
للمر�شح  ينبغي  �ل��د���ش��ت���ر،  وبح�شب  �ل�����زر�ء.  رئ��ا���ش��ة  لت�ليه  متهيد� 
يف  �ملجل�شني  )�أح��د  �ل�طني  �ملجل�ش  يف  �لأ���ش����ت  ثلثي  على  �حل�ش�ل 

�لربملان( للف�ز مبن�شب رئي�ش �ل�زر�ء.
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اأخبـار الإمـارات
جائزة حمدان بن حممد للت�سوير ت�ستعر�س حماور دورتها ال�سابعة

•• دبي-وام: 

�آل مكت�م  ر��شد  بن  بن حممد  �لعامة جلائزة حمد�ن  �لأمانة  �أطلقت 
حتت  تاأتي  �لتي  �ل�شابعة  دورت��ه��ا  حم��اور  �ل�ش�ئي  للت�ش�ير  �لدولية 
�لزمني  �لفا�شل  بتقنية  �لفيدي�  م�شاركات  جانب  �إىل  �للحظة  عن��ن 

و�لتي تعرف با�شم تامي لب�ش .
�إن �جلائزة  �لعام للجائزة  �لأم��ني  وقال �شعادة علي خليفة بن ثالث - 
من  ب��اخل��روج  و�ل��ف��ك��ري��ة  �لفنية  م�شريتها  يف  ج��دي��دة  حلقبة  ع���ربت 
�لإبد�ع  و�أرح��ب ت�شت�عب  �أو�شع  �آف��اق  �إىل  �لف�ت�غر�فية  �ل�ش�رة  �إط��ار 
تاريخ  م��رة يف  لأول  يطرح  �ل��ذي  �ملح�ر  خ��لل  �ملتحرك من  �لب�شري 
�لزمني  �لفا�شل  بتقنية  �لفيدي�  م�شاركات  �شي�شتقبل  و�ل��ذي  �جلائزة 

و�لتي تعرف با�شم تامي لب�ش وفق �شروط و�ش��بط خا�شة.

ودعا جميع �مل�ش�رين �إىل و�شع خططهم �لط�يلة �ملدى و��شتح�شار ما 
باأ�شل�بهم �خلا�ش تعلمنا  ب�شكل عف�ي عابر و�لتقاطه  يحدث ح�لهم 
كم�ش�رين �أن بع�ش �ل�ش�ر �لتي تاأتي �إلينا دون م�عد �أو ��شتئذ�ن تف�ق 

يف روعتها و�إبهارها تلك �ل�ش�ر �لتي ن�شعى لها .
 120 و�ل��ب��ال��غ��ة قيمتها  �ل��ك��ربى  �أن���ه مت حت��ري��ر �جل��ائ��زة  �إىل  و لفت 
باإمكان  و�أ�شبح   .. �لرئي�شي  باملح�ر  �لرتباط  من  �أمريكي  دولر  �أل��ف 
�أي حم�ر من  �لفائزة باجلائزة �لكربى من  �ملحكمني �ختيار �ل�ش�رة 
�ملحاور �ملطروحة ت��شيعا لنطاق �ملناف�شة على هذه �ملركز �لذي ي�شعى 

له جميع �مل�شاركني.
و �أو�شح �أن �لدورة �ل�شابعة �شت�شهد ��شتحد�ث فئتني يف �جل��ئز �خلا�شة 
و�مل�ؤ�ش�شة  �ل�شخ�شية  �لف�ت�غر�يف و جائزة  �ملحت�ى  هما جائزة �شناع 
�لف�ت�غر�فية �ل��عدة بجانب �جلائزة �لتقديرية .. و ت�شتهدف �لأوىل 

�ملحررين و�لنا�شرين و�ملدونني و�ملروجني و�شناع �ملحت�ى �لف�ت�غر�يف 
�ملطب�ع و�لإلكرتوين ذي �لتاأثري �لإيجابي �ل���شح و�مللم��ش و�أ�شحاب 
م�ؤ�ش�شات �أغنت عامل �لف�ت�غر�فيا و�أ�شهمت يف و�ش�له �إىل ما ه� عليه 
�لي�م ويدخل فيها �أي�شا �أ�شحاب �لأبحاث و�لخرت�عات �مل�ؤثرون بينما 
�مل�ؤ�ش�شات  �أو  �ل�شباب  من  �ل�شاعدة  �ل�شخ�شيات  لإح��دى  �لثانية  متنح 
�لف�ت�غر�فية �لنا�شئة و�لتي ت�شكل ظاهرة يف عملها �أو يف ظروفها �أو يف 
�أفكارها ومتثل �أمل و�عد� ل�شناعة �لف�ت�غر�فيا يف بلدها �أو منطقتها 

�أو يف �لعامل �أجمع.
وت�شتقبل �جلائزة �مل�شاركات يف حماورها بدء� من �لأول من �أغ�شط�ش 
دولة  بت�قيت  �مل��ق��ب��ل  �أك��ت���ب��ر   31 ي����م  ل��ي��ل  منت�شف  وح��ت��ى  �جل����اري 
www. بها  �خلا�ش  �لر�شمي  �مل�قع  على  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 

.hipa.ae

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س بنني بالعيد الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة حفظه 
�هلل برقية تهنئة �ىل فخامة �لرئي�ش باتري�ش تال�ن � رئي�ش جمه�رية بنني 

وذلك مبنا�شبة �لعيد �ل�طني لبلده.
رئي�ش  نائب  مكت�م  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب  بعث  كما   
�لدولة رئي�ش جمل�ش �ل�زر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ 
للق��ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أب�ظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�ش باتري�ش تال�ن.

�سيف بن زايد يطلع على �سهادة اآيزو ح�سلت عليها الداخلية 
•• اأبوظبي-وام: 

�طلع �لفريق �شم� �ل�شيخ �شيف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
�ل���د�خ���ل���ي���ة �م�ش  �ل���������زر�ء وزي�����ر 
�لأ�ش�ل  �إد�رة  ن��ظ��ام  ���ش��ه��ادة  على 
�لتي   55001 �لآي��زو  و�ملمتلكات 
�لد�خلية  وز�رة  ع��ل��ي��ه��ا  ح�����ش��ل��ت 
للمالية  �ل��ع��ام��ة  ب������الإد�رة  مم��ث��ل��ة 
وت�������ش���ل���م �شم�ه  و�خل��������دم��������ات.    

وزير �لد�خلية بالإنابة، وعدد من 
�ملدر�ء �لعامني بال�ز�رة.

�أن �لإجناز   و�أكد �لل��ء �ل�شام�شي 
�لعمل  نتيجة جله�د فريق  حتقق 
و�شروط  دق��ي��ق��ة  مل��ق��اي��ي�����ش  وف���ق���اً 
ت�جيهات  بف�شل  عاملية،  قيا�شية 
�ل���ف���ري���ق ���ش��م��� �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
�ل���زر�ء وزي��ر �لد�خلية يف تط�ير 
منظ�مة �لعمل و�لرتقاء بها وفقاً 

�ل�����ز�رة  �أم�����ش يف مبنى  �ل�����ش��ه��ادة 
�ل�شام�شي  علي  ���ش��امل  �ل��ل����ء  م��ن 
للم��رد  �مل�����ش��اع��د  �ل�������ز�رة  وك��ي��ل 
و�خل����دم����ات �مل�������ش���ان���دة ب���الإن���اب���ة، 
�أ�شهم  �ل��ذي  �لعمل  فريق  ير�فقه 
يف حتقيق �لإجناز و�حل�ش�ل على 
�ل��ع��امل��ي��ة وبح�ش�ر  �ل�����ش��ه��ادة  ه���ذه 
�ل��ع��م��ي��د حم��م��د ح��م��ي��د ب���ن دمل�ج 
�ل���ع���ام ملكتب  �لأم������ني  �ل���ظ���اه���ري 
�ل�زر�ء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  �شم� 

لأف�شل �ملعايري �لدولية.
على  �حل�������ش����ل  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار   
�ل�شهادة يعد ثمرة دعم وت�جيهات 
وجت�شيد�ً  �ل�������ش���رط���ي���ة  �ل����ق����ي����ادة 
�لد�خلية  وز�رة  ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لعاملية،  �ملمار�شات  �أف�شل  بتطبيق 
و�لتميز  �ل���ري���ادة  ع��ل��ى  و�حل��ر���ش 
ج�����دة  ذ�ت  خ����دم����ات  ت����ق����دمي  يف 
�ل�ز�رة  لل��ت��ز�م  و�نعكا�شاً  عالية، 
ب���ال���ت���ح�������ش���ني �مل�������ش���ت���م���ر وت���ق���دمي 

خدمات متميزة للمتعاملني.
و�أو�شح �إىل �أن هذ� �لإجناز ي�شاف 
جمال  يف  �ل��������ز�رة  �إجن�������از�ت  �إىل 
�جل�دة و�لتميز، و�لإد�رة �لر�شيدة 
للمال �لعام ب�ش�رة م�شتد�مة، وفق 
لل�ز�رة،  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �ل��ت���ج��ه 
�مل�ش�ؤولني  معربا عن �شكره لكافة 
و�لعاملني بالإد�رة �لعامة للمالية 
و�خلدمات على ما بذل�ه من جهد 
كانت نتيجته حتقيق هذ� �لإجناز.

اأكرث من 13 الف مراجع ملراكز الت�سخي�س والفح�س ال�سامل منذ افتتاحها 

من�سور بن زايد يتفقد �سد وادي �سوكة براأ�س اخليمة

•• اأبوظبي -وام:

�أب�ظبي  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����ش��ام��ل  و�ل��ف��ح�����ش  �لت�شخي�ش  م��ر�ك��ز  لق���ت 
يف  �فتتاحها  منذ  �جلمه�ر  من  كبري�ً  �إق��ب��اًل  )�شحة(  �ل�شحية  للخدمات 
دي�شمرب 2014 �إذ تعد هذه �ملر�كز من �أحدث �مل�شاريع �ل�شحية يف �ملنطقة 
�لتي تتميز مبر�فق وبنية حتتية وخدمات �شحية ومقدمي رعاية يتميزون 

بدرجة عالية من �لحرت�ف و�ملهارة.
 2014 وياأتي �فتتاح كل من مر�كز ع�د �لت�بة مبدينة �لعني يف دي�شمرب 
�أب�ظبي  �شركة  ل��روؤي��ة  حتقيقاً   2015 م��ار���ش  يف  باأب�ظبي  �لزعفر�نة  و 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  على  حت��ر���ش  �ل��ت��ي  �شحة  �ل�شحية  للخدمات 

�ملتكاملة للمر�جعني باأعلى معايري �جل�دة و�ل�شلمة �لدولية.
وق��ال��ت �ل��دك��ت���رة م���رمي ب��ط��ي �مل���زروع���ي، �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي يف �خلدمات 
�أنباء �لم��ار�ت - و�م - �إن من �أهم  �لعلجية �خلارجية، يف ت�شريح ل�كالة 
ما مييز مر�كز ع�د �لت�بة و�لزعفر�نة خدمة �لت�شخي�ش و�لفح�ش �ل�شامل 
�ل�شامل  �لفح�ش  ب��اإج��ر�ء  ق��ام  �إق��ب��اًل كبري�ً من �جلمه�ر حيث  �لتي لق��ت 
�فتتاح  منذ  ثقة  بطاقة  حملة  م��ن  �جلن�شني  م��ن  م��ر�ج��ع��ا   -  13611  -

�ملركزين.

�إطلقه  منذ  �ل�شامل  �لفح�ش  �أج��رو�  �لذين  �ملر�جعني  �أع��د�د  �أن  و�أ�شافت 
�لإناث  7697 من  بلغت   2017 ي�ني�  نهاية  وحتى   2014 دي�شمرب  يف 
و5913 من �لذك�ر كما بلغ �أعد�د �ملر�جعني �لذين �أجرو� �لفح�ش �ل�شامل 

حتت �شن 40 - 6973/ �أما ف�ق �شن 40 فقد بلغ - 6638 - .
�لطبية  �مل��ر�ك��ز  ه��ذه  مثل  �فتتاح  م��ن  تهدف  �شركة �شحة  �أن  �ىل  و�أ���ش��ارت 
�لفح��ش  وت���ف��ري  �لطبية،  �ل��رع��اي��ة  يف  ج��دي��دة  جتربة  لتقدمي  �ل�شاملة 
�أيدي  وعلى  و�ل�شلمة  �جل�دة  معايري  باأعلى  �ل�شامل  �لطبي  و�لت�شخي�ش 
فريق طبي وفني و�إد�ري م�ؤهل تاأهيًل عالياً بالقرب من �ملر�جعني لت�شهيل 
�خلارج،  �إىل  �ل�شفر  وتكاليف  وم�شقة  عناء  وت�فري  �إىل �خلدمات  و�ش�لهم 
�ملر�جع  يق�م  كما  دقيقة،  و45  �شاعتني  �ل�شامل  �لفح�ش  تتجاوز مدة  ول 

باحل�ش�ل على �لنتائج خلل 48 �شاعة.
�ل�شامل م��ن خلل  ت��ق��دم �لفح�ش  �مل��ر�ك��ز  �أن  �ل��دك��ت���رة م��رمي  و�أو���ش��ح��ت 
فريق طبي متميز من جميع �لتخ�ش�شات بكل ي�شر و�شه�لة، م�شرية �إىل �أن 
�فتتاح �ملركز خفف من �ل�شغط على �مل�شت�شفيات و�شاهم يف �كت�شاف �حلالت 

�ملر�شية مبكر�ً من خلل �لفح��ش �ل�شاملة.
و�أكدت �أن �شحة ت�شعى �إىل تقدمي خدمات �شحية وعلجية متط�رة بحيث 
يتم �خت�شار �لفرتة �لزمنية منذ �كت�شاف �ملر�ش وحتى ت�شخي�شه ومن ثم 

علجه.
��شنان  53 طبيبا وطبيب  230 م�ظفاً مق�شمني بني  �ملركزين  ويعمل يف 
و�خ�شائي  و�ملخترب  و�لأ�شعة  كال�شيدلية  �مل�شاندة  تقنياً يف �خلدمات  و48 

تغذية وفني قيا�ش نظر و67 ممر�شا وممر�شة و62 �إد�رياً.
وت�شمل �لتخ�ش�شات �ملت�فرة يف �ملر�كز عيادة �لفح�ش �ل�شامل وعياد�ت طب 
�لأ�شرة و�لطب �لعام وعيادة �لأمر��ش �ملزمنة وطب �لعي�ن و�أمر��ش �لن�شاء 
و�ل�لدة و�جلهاز �له�شمي و�لأع�شاب و�لأنف و�لأذن و�حلنجرة و�ل�شكري 
و�لأطفال  و�لعظام  و�لقلب  و�جللدية  �لب�لية  و�مل�شالك  �ل�شماء  و�ل��غ��دد 
�لنظر  وفح�ش  و�لتغذية  �لنف�شية  �لأمر��ش  وعيادة  �ل�شل�كية  و�لأمر��ش 
�لزو�ج وفح��شات  �ل�قائية مثل فح��شات ما قبل  و�لأ�شنان و�لفح��شات 
وقاية وفح��شات قب�ل �جلامعات وفح��شات �شحة �ملر�أة و�لطفل �ل�شليم 
وعيادة فح�ش �ل�شمع وفح�ش ت�ش�ير �لقلب وفح�ش جهد �لقلب و�لأ�شعة 
وتطعيمات  للثدي  �لإ���ش��ع��اع��ي  و�لت�ش�ير  �ل�ش�تية  ف���ق  �مل���ج��ات  و�أ���ش��ع��ة 

�لأطفال و�لبالغني وتطعيمات �حلج و�لعمرة.
ومت م�ؤخر�ً �فتتاح وحدة �ملناظري يف مركز �لزعفر�نة للت�شخي�ش و�لفح�ش 
�ل�شامل بعد �فتتاح وحدة �ملناظري يف مركز ع�د �لت�بة للت�شخي�ش و�لفح�ش 
�مل��ر�ج��ع��ني ح��ي��ث �شهل  م��ن  ك��ب��ري�ً  �ل���ذي لق���ى ��شتح�شاناً  �ل�����ش��ام��ل �لأم����ر 

�ملت�فرة يف  �لأجهزة  �أحدث  با�شتخد�م  عالية �جل�دة  �إىل خدمات  و�ش�لهم 
جمال �ملناظري و�أكرثها دقة على �أيدي ��شت�شاريني يتمتع�ن بخربة و��شعة 
�أعلى درج��ات �خل�ش��شية و�لر�حة  �ملجال ويف مر�فق حديثة ت�فر  يف هذ� 

�لتامة.
بالرقم  �لت�شال  �ل�شامل حجز م�عد عن طريق  �لفح�ش  وت�شمل مر�حل 
للفح�ش  �ملخ�ش�ش  �ملكتب  يف  و�لت�شجيل  للمركز  و�حل�ش�ر   80050
�ل�شامل ومن ثم �تباع بع�ش �خلط��ت مع من�شق �لرعاية �ملخ�ش�ش للمر�جع 
�ملبدئي  �لطبي  �لفح�ش  �إج��ر�ء  يتم  �ل�شامل حيث  �لطبي  �لفح�ش  وغرفة 
وفح�ش  �لأ�شنان  وفح�ش  و�لعي�ن  �لنظر  وفح�ش  �ملخربية  و�لفح��شات 
و�ملر�جعة للح�ش�ل على  و�لأ�شعة  �لقلب  و�لأذن و�حلنجرة وفح�ش  �لأنف 

�لنتائج و�لتح�يل �إىل �لتخ�ش�شات �لأخرى يف حال لزم �لأمر.
�كت�شاف  على  �شاعد  حيث  للمر�جعني  عدة  ف��ئد  �ل�شامل  �لفح�ش  وحقق 
�ل�شفاء  �ملبكر ويزيد فر�ش  �لطبي  �لتدخل  �حل��الت مبكر�ً مما ميكن من 
وبالتايل يح�شن ن�عية �حلياة للمر�شى وت�فري �لإح�شائيات و�لأرقام �لتي 

ت�شاعد على و�شع �خلطط �مل�شتقبلية.
�لن�ع  من  �مل��ر�ك��ز  �إن�شاء  على  �لإن��ف��اق  تقليل  �إىل  �ل�شامل  �لفح�ش  وي����ؤدي 

�لثالث �لتي تعمل على علج �ملر�شى يف �ملر�حل �ملتقدمة.

•• راأ�س اخليمة-وام:

�ل�زر�ء  رئي�ش جمل�ش  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ من�ش�ر  �شم�  قام 
�أم�ش، بزيارة �شد و�دي �ش�كة بر�أ�ش �خليمة، حيث  وزير �ش�ؤون �لرئا�شة 
تفقد �شم�ه منطقة �ل�شد �ملائي و�طلع على �ملخزون �جل�يف ملن�ش�ب �ملياه 
يف بحرية �ل�شد، �لذي يعترب من �مل�شروعات �لر�ئدة �مل�شتد�مة، �لتي مت 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب  ت�جيهات  على  بناء  تنفيذها 
نهيان، رئي�ش �لدولة حفظه �هلل ، و�شمن مبادر�ت �شم�ه لتط�ير �لبنية 

�لتحتية، يف خمتلف مناطق �لدولة.
و�أ�شاد �شم� �ل�شيخ من�ش�ر بن ز�يد بدعم مبادر�ت �شاحب �ل�شم� رئي�ش 

�لبنية  تط�ير  �إىل  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي  �ل�����ش��دود  مل�شاريع  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
�ىل  �شم�ه  و�أ���ش��ار  وتنميتها.  �ملائية  �مل�����رد  على  و�ملح�����افظة  �لتحتية 
�شاحب  م��ن  مبا�شرة  مبتابعة  ي��اأت��ي  �ل��ذي  �حل��ي���ي  �مل�شروع  ه��ذ�  �أهمية 
�لقائد  نائب  �أب�ظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شم� 
�مل��طنني  �أح����ل  �شم�ه على  �إط��ار حر�ش  ، ويف  �مل�شلحة  للق��ت  �لأعلى 
و�حل��ي��اة �حل�شارية  �ل��ك��رمي  �لعي�ش  م��ق���م��ات  وت���ف��ري  و�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م، 

مل��طني هذه �ملناطق.
و��شتمع �شم�ه من �لقائمني على �ل�شد من وز�رة �لطاقة، �إىل �شرح م�جز 
لإن�شاء  �ملبذولة  و�جل��ه���د  �جل�فية  �ملياه  تغذية  يف  �ل�شد  م�شاهمة  عن 
�ملحتجزة.  �ل�شد  ومياه  م�قع  من  لل�شتفادة  �ملنطقة،  يف  مائية  �شياحة 

من  �كرث  لل�شتفادة  �ل�شد  ت��شعة  بدر��شة  �ل�شدد  هذ�  يف  �شم�ه  ووج��ه 
لل�شد  �ل�شياحية  �ملر�فق  بتعزيز  �شم�ه  وجه  كما  �ملحتجزة،  �ملياه  كميات 

و�ل�شتفادة �لق�ش�ى من �لإمكانيات �ملت�فرة لدعم �ل�شياحة يف �ملنطقة.
و�طلع �شم�ه خلل �جل�لة على م�شروع ��شرت�تيجية �لأمن �ملائي و�لذي 
يهدف �ىل حماية م��رد �ملياه �جل�فية من �ل�شتنز�ف، وتنميتها ل�شمان 

��شتد�متها للأجيال �حلالية و�مل�شتقبلية.
يف  �ملائية  و�حل����ج��ز  لل�شدود  �إل��ك��رتوين  تطبيق  على  �شم�ه  �ط��ل��ع  كما 
دولة �لإمار�ت، قامت باإعد�ده وز�رة �لطاقة، ويتيح ، �ل��ش�ل �إىل م��قع 
�ل�شدود يف �لأودي��ة، وي�فر �ملعل�مات �لهند�شية و�ملائية �لتي تهم �لزو�ر 

و�لد�ر�شني و�لباحثني.

ويف ختام �لزيارة �أثنى �شم� �ل�شيخ من�ش�ر بن ز�يد على جه�د �لقائمني 
على م�شروع �ل�شد، �لذي مت ت�شييده وفقاً لأف�شل �ملعايري �لعاملية.

�أكرب  من  ويعترب   2001 ع��ام  �فتتاحه يف  �ش�كة مت  و�دي  �شد  �أن  يذكر 
�ل�شدود يف �لدولة، حيث جتتمع فيه ن�شب كبرية جد�ً من مياه �لأمطار، 
قدرته  وت��ق��در  �ل��دول��ة،  �مل��ي��اه �جل�فية يف  تعزيز خم���زون  ي�شاهم يف  م��ا 
�ل�شتيعابية ب� 275 �ألف مرت مكعب، ويبلغ �رتفاعه 13 مرت�ً و�لط�ل 

�أمتار.  107
ر�ف��ق �شم�ه يف �جل���ل��ة معايل �ل��دك��ت���ر ث��اين ب��ن �أح��م��د �ل��زي���دي وزير 
�لتغري �ملناخي و�لبيئة و�شعادة مطر �لنيادي وكيل وز�رة �لطاقة، وعدد 

من �مل�ش�ؤولني.

اللجنة امل�سرفة على اختيار اأع�ساء جممع حممد بن را�سد للعلماء تنجز مرحلتها الأوىل
من �ملتميزين يف �لتح�شيل �لبحثي 

على دفعاتهم.
رئي�شة  �لأم�������ريي  ����ش���ارة  ق���ال���ت  و 
يج�شد   : �لم����ار�ت  علماء  جمل�ش 
�ل�شم�  ����ش���اح���ب  روؤي��������ة  �مل���ج���م���ع 
مكت�م  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش 
�ل��������زر�ء ح��اك��م دب����ي رع����اه �هلل يف 
تهدف  �ل���ت���ي  �مل������ب������ادر�ت  �إط��������لق 
متط�رة  علمية  ب��ي��ئ��ة  �إي���ج���اد  �إىل 
ل�شتقطاب  د�ئ���م���ة  وج��ه��ة  ت�����ش��ك��ل 
وحا�شنة  �لعامل  ح�ل  �لعق�ل  �أمل��ع 
و�لأفكار  �خل��رب�ت  لتبادل  مثالية 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  على  و�لط����لع 
�لعاملية . و�أكدت �أن �ملعايري �ملتبعة 
يف �ختيار �أع�شاء ومنت�شبي �ملجمع 
للمجمع  �لفعلي  �لل���ت���ز�م  تعك�ش 
�شمن  ح�����ي������ي  ب���������دور  ب����ال����ق����ي����ام 
ودفع  �مل�شتد�م  �لتط�ير  منظ�مة 
�لعلمية من  �ملعرفة  عجلة �شناعة 
خ����لل دع����م وت�����ش��ج��ي��ع ن��خ��ب��ة من 
�ملجدية  �ل�شهامات  ذوي  �لعلماء 
تخ�ش�شه  ح�����ش��ب  ك���ل  و�مل���ت���م���ي���زة 

•• دبي-وام:

على  �مل�شرفة  �للجنة  ��شتعر�شت 
�أع���������ش����اء جم���م���ع حممد  �خ���ت���ي���ار 
ملجل�ش  �ل��ت��اب��ع  للعلماء  ر����ش��د  ب��ن 
�لنت�شاب  طلبات  �لإم����ار�ت  علماء 
وفقا  �ملجمع  لع�ش�ية  و�لرت�شيح 
باختيار  تق�شي  وم��ع��اي��ري  لآل��ي��ات 

طلبات  ف��رز  على  �للجنة  و�شتعمل 
للمجمع  و�لن���ت�������ش���اب  �ل��ع�����ش���ي��ة 
وفقا لعدة فئات وهي فئة �لأع�شاء 
�أ�شحاب  �ل���ع���ل���م���اء  م����ن  وت���ت���األ���ف 
�لإ�شهامات �مل�ؤثرة يف جمال �لعل�م 
�لزملء  و  �خت�شا�شاتهم  �شمن 
�ل��ذي��ن مت  وه��م نخبة م��ن �لعلماء 
تر�شيحهم من قبل علماء �أو جهات 

عن  �للجنة  تعلن  �أن  �مل��ق��رر  وم���ن 
�شبتمرب  ب��د�ي��ة  يف  �ملجمع  �أع�����ش��اء 
�مل��ق��ب��ل وذل����ك ب��ع��د �إمت�����ام �جل�لة 
�لثانية من بحث طلبات �لنت�شاب 
�لأع�شاء  و���ش��ي��م��ن��ح  و�ل���رت����ش���ي���ح 
�حلياة  م���دى  ع�ش�ية  �مل��ع��ت��م��دون 
�ملنت�شب�ن  �ملجمع بينما يكت�شب  يف 

ع�ش�ية ملدة عامني .

ن��خ��ب��ة م���ن �ل��ع��ل��م��اء �مل����ؤث���ري���ن يف 
�مل����ج����الت �ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ت��ق��ن��ي��ة يف 

�لدولة حتت مظلة و�حدة.
خلل  من  �مل�شرفة  �للجنة  تهدف 
قطاع  رف���د  �إىل  �لأول  �ج��ت��م��اع��ه��ا 
بالدولة  �ل��ع��ل��م��ي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ف��ك��ر 
ب���ه ليحقق  ب���اخل���رب�ت و�لرت����ق����اء 
�أعلى م�شت�يات �لتناف�شية �لعاملية.

�أخ����رى ول��ه��م ����ش��ه��ام��ات ف��ع��ال��ة يف 
جمال �خت�شا�شهم وفئة �ملنت�شبني 
خرب�ء  وه��م  �ل�شركاء  �إىل  وتق�شم 
ن�شط�ن  باحث�ن  �أو  متخ�ش�ش�ن 
و�ل�شباب  �خت�شا�شهم  ن��ط��اق  يف 
�لنا�شئة  و�لباحث�ن  �لعلماء  وه��م 
من  �لأوىل  م��رح��ل��ة  يف  ه���م  مم���ن 
م�شريتهم �لعلمية و�أخري� �لطلب 

وت�شمل قائمة �لأع�شاء و�ملنت�شبني 
�لتخ�ش�شات  ج��م��ي��ع  م���ن  ع��ل��م��اء 
و�مل����������ج����������الت م�����ث�����ل �ل�����ف�����ي�����زي�����اء 
�لنان�  وت���ق���ن���ي���ات  و�ل���ري���ا����ش���ي���ات 
�لتقنيات  �مل�����د  وع��ل���م  و�لهند�شة 
و�لطاقة  �جلين�م  وعلم  �حلي�ية 
و�لذكاء �ل�شطناعي وعلم �لف�شاء 

و�لطري�ن و�لطب .

للبتكار  �شاملة  منظ�مة  و�عتماد 
ب�شتى  للنه��ش  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث 

�لقطاعات.
ويهدف �ملجمع �إىل عن�نة �لتحديات 
�لعلمية �حلالية و�مل�شتقبلية ودمج 
ل�شتحد�ث  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  �جل����ه�����د 
م�������ش���اري���ع ب���ح���ث م�������ش���رتك���ة بني 
�لعلماء و�لت�ظيف �لأمثل للبحث 
�لتقدم  �ملزيد من  �لعلمي لتحقيق 
�لعلم  �أ�ش�ش  على  �ملبني  و�لزده���ار 
و��شت�شر�ف  و�حل�������ش���ارة  و�ل��ف��ك��ر 
و�لتكن�ل�جية  �لعلمية  �لتط�ر�ت 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م�����ش��ت��ه��دف��ات �لأج���ن���دة 

�ل�طنية لروؤية �لمار�ت2021.
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اأخبـار الإمـارات

 

�مل�ست�سفي�ت �حلكومية 
�أبوظبى 

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

�لعني
م�شت�شفى ت��م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكت�م                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �ل��شل                    2193000

�ل�س�رقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لك�يتى                   5242111

عجم�ن 
عجمان ميدكال ك�مبلك�ش     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
�م �لقيوين

م�شت�شفى �م �لقي�ين                7656888
ر��ش �خليمة 

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

�لفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 �مل�ست�سفي�ت �خل��سة
�أبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�ش         6262666
م�شت�شفى �لن�ر                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

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

�ل�س�رقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�ش     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

�لعني
م�شت�شفى �ل��حة                     7221251

�سيدلي�ت تعمل حتى �أوق�ت مت�أخرة
  �بوظبى

�شيدلية �لن�ر �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 بلز�  6669240

عجم�ن
�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

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

�لعني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شلم �جلديدة       7543887

�ل�س�رقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لك�رني�ش  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

�م �لقوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

�ل�سرطة / �ملط�فى           
�لمار�ت                                 999 / 997

�الأميــن
تليف�ن :                           8004888 04 
 04 فاك�ش  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�سلطان بن زايد ي�سهد اأفراح املنهايل يف الوثبة 
•• اأبوظبي -وام:

�ل�شم�  �آل نهيان ممثل �شاحب  ز�يد  �ل�شيخ �شلطان بن  ح�شر �شم� 
�لع��شي يحيى  �ل��ل����ء حممد  �أق��ام��ه  �ل���ذي  �حل��ف��ل  �ل��دول��ة  رئي�ش 
يف  �لأف���ر�ح  قاعة  يف  �م�ش  ع�شر  �لد�خلية  وز�رة  م�شت�شار  �ملنهايل 
كرمية  �إىل  �أحمد  جنله  زف��اف  مبنا�شبة  �أب�ظبي  يف  �ل�ثبة  منطقة 

خ�يدع كر�مة �ملنهايل .
�لتهاين و�لتربيكات للعري�ش وو�لده و�إخ��نه بح�ش�ر  وقدم �شم�ه 
ك��ل م��ن �ل��ل����ء م. ن��ا���ش��ر �ل��ع������ش��ي يحيى �مل��ن��ه��ايل و�ل���ر�ئ���د �أحمد 
�لع��شي يحيى �ملنهايل عمي �لعري�ش .. كما هناأ �شم�ه كل من و�لد 

�لعرو�ش و�إخ��نها و�حل�ش�ر من �أهلهم و�أقاربهم.

 .. نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شم�  �إىل جانب  �حلفل  ح�شر 
معايل �ل�شيخ حممد بن بطي �آل حامد و�لدكت�ر حممد بن م�شلم بن 
�شامل �لعامري وعدد من كبار رجال �لدولة من مدنيني وع�شكريني 

وجمع غفري من �مل��طنني و�ملقيمني.
يف  ت��جده  خ��لل  �لدولة  رئي�ش  �ل�شم�  �شاحب  ممثل  �شم�  و�شهد 
فرق  قدمتها  �لتي  و�لرت�حيب  و�لأه��ازي��ج  �لرق�شات  بع�ش  �حلفل 
�لت�فيق  مل�ؤها  زوجية  حياة  للعرو�شني  ومتنى   .. �ل�شعبية  �لفن�ن 

و�لرفاه .. د�عيا �هلل تعاىل �أن يرزقهما �لذرية �ل�شاحلة .
من جانبهم عرب �لعري�ش وو�لده و�إخ��نه وو�لد �لعرو�ش و�إخ��نها 
�آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شم�  لت�شريف  �شرورهم  عن  و�أق��ارب��ه��م 

نهيان حفلهم �شائلني �هلل عز وجل ل�شم�ه �ل�شحة وط�ل �لعمر.

رئي�س الدولة ي�سدر مر�سوما احتاديا بنقل وتعيني خالد الب�ستاين مديرا عاما للهيئة الحتادية لل�سرائب
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م���  ���ش��اح��ب  �أ����ش���در 
رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
مر�ش�ما  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة 
 2017 ل�شنة   84 رق��م  �حت��ادي��ا 
خالد  ���ش��ع��ادة  وتعيني  نقل  ب�����ش��اأن 
�مل�شاعد  �ل���ك��ي��ل  �لب�شتاين  ع��ل��ي 
�لدولية  �ملالية  �لعلقات  ل�ش�ؤون 
�ملالية مدير� عاما للهيئة  ب�ز�رة 
بدرجة  ل��ل�����ش��ر�ئ��ب  �لحت�����ادي�����ة 

وكيل وز�رة .
�لهيئة  ع�������ام  م�����دي�����ر  وي������ت�������ىل 
م�ش�ؤولية  لل�شر�ئب  �لحت��ادي��ة 
ور����ش���م  �ل���ه���ي���ئ���ة  �أع�����م�����ال  �إد�رة 
�ل�������ش���ي���ا����ش���ات �ل���ت���ي مت��ك��ن��ه��ا من 
�ل�شرت�تيجية  �أه��د�ف��ه��ا  حتقيق 
�لقت�شاد  رف������د  يف  و�مل���ت���م���ث���ل���ة 
�ل���ط��ن��ي مب�����ش��ادر دخ���ل جديدة 
تدعم م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة.

و ق���ال ���ش��م��� �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن بن 

للهيئة  �ل�شرت�تيجية  �لأه���د�ف 
�لقيادة  روؤي��ة  مع  تتما�شى  و�لتي 
�مل�شتد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 

و�ل�شاملة .
�ل��ب�����ش��ت��اين خ����ربة عملية  ول����دى 
فقد  �ملالية  �ل�شيا�شات  يف  و��شعة 
م�شاعد  وك����ي����ل  م��ن�����ش��ب  ����ش���غ���ل 
�لدولية  �ملالية  �لعلقات  ل�ش�ؤون 
م�شاهمات  ول��ه  �ملالية..  وز�رة  يف 
و��شحة يف تط�ير �أعمال �ل�ز�رة 
وتن�عت  فيها  ف��رتة عمله  خ��لل 
ع�����دة مثل  خ���ربت���ه يف جم������الت 
�ملالية  و�ل��ع��لق��ات  �ملالية  �لإد�رة 

�لدولية وتكن�ل�جيا �ملعل�مات.
وت��������ىل �ل���ب�������ش���ت���اين م����ن خ���لل 
�لإ�شر�ف على  �أي�شا  من�شبه هذ� 
قطاع �لعلقات �ملالية �لدولية و 
�لإمار�ت  لدولة  �ملالية  �لعلقات 
م�����ع جم���ل�������ش �ل�����ت�����ع�����اون ل�����دول 
�خلليج �لعربية ومنظمة �لتعاون 
و�مل�ؤ�ش�شات  �لقت�شادية  و�لتنمية 

�ل����ت�����ج����ي����ه����ات و�ل���ت��������ش���ي���ح���ات 
�ل�شريبة  ل������د�ف������ع  �ل������لزم������ة 
�لتز�مات  ب���ح���دود  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
و�لغر�مات  �لحتادية  بال�شر�ئب 
للآليات  وف��ق��ا  وذل����ك  �مل��رت��ب��ط��ة 
�لتي ي�شدر بها قر�ر من جمل�ش 

�إد�رة �لهيئة.
�ملالية  ب���ز�رة  �لب�شتاين  �لتحق  و 
عام 1980 وت�يل عدة منا�شب 
وكيل  تعيينه  ق��ب��ل  و���ش��غ��ل  فيها 
�ملالية  �لعلقات  ل�ش�ؤون  م�شاعد� 
�لدولية يف وز�رة �ملالية .. من�شب 
�ل���ك��ي��ل �مل�����ش��اع��د ل�����ش���ؤون �مل�����رد 
�إد�رة  ع��ل��ى  �أ����ش���رف  و  و�مل��ي��ز�ن��ي��ة 
و�إد�رة  �لدولية  �ملالية  �لعلقات 

�مليز�نية و�إد�رة تنمية �لإير�د�ت.
و �إىل جانب مهامه يف وز�رة �ملالية 
�شغل �لب�شتاين يف �لفرتة من عام 
من�شب   2015 �إىل   2009
�لحتادية  للهيئة  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر 

للجمارك بالإنابة.

دبي  حاكم  نائب  مكت�م  �آل  ر��شد 
�إد�رة  جمل�ش  رئي�ش  �ملالية  وزي��ر 
�لهيئة �لحتادية لل�شر�ئب: ميثل 
�إ�شافة  �ل��ب�����ش��ت��اين  خ��ال��د  ت��ع��ي��ني 
مهمة �إىل م�شرية تط�ير خرب�ت 
�ل�طنية  �ل����ك����ف����اء�ت  وم�����ه�����ار�ت 
يف ج��م��ي��ع �مل����ج����الت وخ���ط����ة يف 
�لتطبيق  نح�  �ل�شحيح  �لجت��اه 
�لأمثل للنظام �ل�شريبي يف دولة 
�لهيئة  �أد�ء  وت��ع��زي��ز  �لإم��������ار�ت 
مل�ش�ؤولياتها  لل�شر�ئب  �لحتادية 
�لب�شتاين  و�أن  ل�شيما  ومهامها 
تط�ر  ع��ل��ى  و����ش��ح��ة  ب�شمات  ل��ه 
�ل�شيا�شات  �إد�رة  يف  �ل�����ز�رة  دور 
�إطلق  يف  و�شاهم  للدولة  �ملالية 
و�ملبادر�ت  �مل�����ش��اري��ع  م��ن  �ل��ع��دي��د 
كبري  �أث��ر  لها  ك��ان  �لتي  �لن�عية 
ع��ل��ى �لرت����ق����اء مب�����ش��ت���ى ج����دة 
عالية  ك��ف��اءة  وحتقيق  �خل��دم��ات 
تامة  ثقة  على  ونحن  �لأد�ء..  يف 
حتقيق  يف  �مل�شاهمة  على  بقدرته 

للمتعاملني  �خل���دم���ات  �أف�����ش��ل 
معها.

جاء تعيني �لب�شتاين مدير� عاما 
يف  لل�شر�ئب  �لحت��ادي��ة  للهيئة 
�ل�شم�  ���ش��اح��ب  �إ����ش���د�ر  �أع���ق���اب 
بقان�ن  مر�ش�ما  �ل��دول��ة  رئي�ش 
 2016 ل�شنة   13 رق��م  �حت���ادي 
�لحتادية  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إن�����ش��اء  ب�����ش��اأن 
�شخ�شية  ل��ه��ا  ل��ت��ك���ن  لل�شر�ئب 
�عتبارية م�شتقلة وتتمتع بالأهلية 
و�ل�شتقلل  �ل��لزم��ة  �لقان�نية 

�ملايل و�لإد�ري.
�ل��ب�����ش��ت��اين ع��ل��ى قيادة  و���ش��ي��ع��م��ل 
و�خت�شا�شاتها  �لهيئة  ت�جهات 
�لبيانات  ج���م���ع  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
و�ملعل�مات و�لإح�شائيات �ملتعلقة 
و�لغر�مات  �لحتادية  بال�شر�ئب 
لد�فع  �شجلت  و�إن�شاء  �ملرتبطة 
و�لحتفاظ  �مل�شجلة  �ل�شريبية 
�لق��نني  حت�����دده  مل���ا  وف���ق���ا  ب��ه��ا 
�ل�����ش��ري��ب��ي��ة �ل�������ش���ادرة و�إ����ش���د�ر 

�لإقليمية  �لتنم�ية  و�ل�شناديق 
و�لدولية �لتي ت�شاهم فيها �لدولة 
و�ملنتدى �لعاملي لل�شفافية وتبادل 
�ملعل�مات �ل�شريبية .. كما ت�ىل 
جتنب  �تفاقيات  مفاو�شات  على 
و�تفاقيات  �ل�����ش��ري��ب��ي  �لزدو�ج 

حماية وت�شجيع �ل�شتثمار.
و عرب �شعادة خالد علي �لب�شتاين 
�لكرمية  �لثقة  بهذه  �عتز�زه  عن 
�لتي  �ل����ط���ن���ي���ة  و�مل���������ش�����ؤول����ي����ة 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �إي��اه��ا  منحته 
ل��دول��ة �لإم����ار�ت وت���ج��ه بال�شكر 
و�لتقدير �إىل �شم� رئي�ش جمل�ش 
جمل�ش  و�أع�������ش���اء  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إد�رة 
�لغالية  �لثقة  ه��ذه  على  �لإد�رة 
عاما  م��دي��ر�  لتعيينه  بالت��شية 
من  �شيعمل  �أن���ه  م����ؤك���د�  للهيئة 
خ�����لل خ����رب�ت����ه �ل���������ش���ع���ة على 
دورها  وت��ع��زي��ز  �أه��د�ف��ه��ا  حتقيق 
خلدمة  ر�ئ���دة  وطنية  كم�ؤ�ش�شة 
وتقدمي  �ل��دول��ة  �ق��ت�����ش��اد  تنمية 

�ملهنية  م�شريته  خ��لل  ���ش��ارك  و 
يف وز�رة �ملالية يف عدة م�شروعات 
�ملعا�شات  ه���ي���ئ���ة  �إن���������ش����اء  م���ن���ه���ا 
قان�ن  و  �لجتماعية  و�لتاأمينات 
�لجتماعية  و�لتاأمينات  �ملعا�شات 
و منظ�مة �لدرهم �لإلكرتوين و 
�إن�شاء �لهيئة �لحتادية للجمارك 
ل�شمان  �لحت���اد  �شركة  �إن�����ش��اء  و 
�ل�����ش��ادر�ت و ق��ان���ن �ل��دي��ن �لعام 
�ملنق�لة  ق��ان���ن ره��ن �لأ���ش���ل  و 
�لإ�شر�ف  جلنة  و  للدين  �شمانا 
على تاأ�شي�ش �لنظام �ل�شريبي يف 

�لدولة.

�سحة دبي تطلق مبادرة عطاء و�سعادة لعالج املر�سى املع�سرين 

مع �قرت�ب �الأ�سبوع �الأخري من �لور�ش 

منت�سبو الربنامج : �سيف ثقايف املالذ الأف�سل ل�سقل املواهب والتدريب على الأعمال الإبداعية وا�ستغالل الطاقات 
مو�هب �سيف ثق�يف ي�سيدون بور�ش �لربن�مج �لتي �أت�حت �لفر�سة لتنمية مو�هبهم وهو�يتهم �ملف�سلة

•• دبي -وام:

عرب  دب���ي   - �ل�شحة  هيئة  �أط��ل��ق��ت 
�إد�رة �لتنظيم �ل�شحي بها مبادرتها 
�لن�عية عطاء و�ل�شعادة �لتي جتمع 
�ل�شحة  ق���ط���اع���ي  �لأوىل  ل���ل���م���رة 
�حلك�مي و�خلا�ش مل�شاعدة �ملر�شى 
كاهلهم  ع��ن  و�لتخفيف  �ملع�شرين 

�قت�شاديا ونف�شيا و�جتماعيا.
ب��ال��ت��ز�م��ن م���ع مبادرة  ي���اأت���ي ذل���ك 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شم�  ���ش��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة حفظه 
عاما   2017 ع�����ام  ب���اع���ت���ب���ار  �هلل 
�ل�شم�  �شاحب  وت�جيهات  للخري 
مكت�م  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�ش  رئي�ش  �ل��دول��ة  رئي�ش  نائب 
�ل���زر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل ب��شع 
�إط������ار ع��م��ل ل��ت��ف��ع��ي��ل م����ب����ادرة عام 
�ملل  م��رو�ن  �لدكت�ر  وقال  �لعطاء. 
�ل�����ش��ح��ي يف  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  �إد�رة  م��دي��ر 
من  جن��ح��ت  دب���ي  �شحة  �إن  �لهيئة 
�لقطاع  يف  �ملميزة  �شر�كتها  خ��لل 

•• اأبوظبي –الفجر:

�لربنامج  وي�������ش���ل  ق��ل��ي��ل��ة  �أي��������ام 
�ل�طني �شيف ثقايف �لذي تنظمه 
وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة حتت 
رع���اي���ة م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �ل  م���ب���ارك 
وتنمية �ملعرفة �إىل �أ�شب�عه �لأخري 
مليئة  �أ���ش��اب��ي��ع  خم�ش  م���رور  ب��ع��د 
تعليمية  وب��ر�م��ج  و�أن�شطة  ب���ر���ش 
وتثقيفية وترفيهية مكثفة بهدف 
وجت�شيد  و�لن��ت��م��اء  �ل����لء  تعزيز 
حب �ل�طن عرب خللها منت�شبي 
بامل�شاركة  �شعادتهم  عن  �لربنامج 
�لربنامج،  من  ��شتفادتهم  وم��دى 
�مل�شاركة  على  حر�شهم  م���ؤك��دي��ن 
يف �لربنامج �لعام �ملقبل ملا يقدمه 
وتكت�شف  تنمي  �شعيدة  �إج��ازة  من 
وت���رع���اه���م مم���ا يع�د  م����ه��ب��ه��م 

بالنفع على �جلميع.
�مل��هب  م���ن  ع����دد  م���ع  ل���ق���اء  ويف 
�لربنامج  يف  �ك��ت�����ش��اف��ه��ا  مت  �ل��ت��ي 
على مد�ر �خلم�ش �أ�شابيع �ملا�شية 
تباينت �آر�ئهم يف ج��نب �ل�شتفادة 
ح���ي���ث ت����ق�����ل ه�����ل ج����م����ال �أح�����د 
�مل��هب يف ور�ش �لفن�ن �لب�شرية 
�لفعاليات  يف  ت���������ش����ارك  و�ل����ت����ي 
�ل�طني  �ل��ربن��ام��ج  يقيمها  �ل��ت��ي 
���ش��ي��ف ث���ق���ايف يف م���رك���ز �ل�������ز�رة 
�أن��ه��ا خ��رج��ت بح�شيلة  ب��ال��ظ��ف��رة، 
و�لأفكار  �مل��ع��ل���م��ات  م��ن  م��ت��م��ي��زة 
�لربنامج،  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  خ����لل 
ملمار�شة  �لفر�شة  لها  �أتيحت  كما 
من  �لر�شم  وهي  �ملف�شلة  ه��يتها 

و�ملر�كز  �خلا�شة  �مل�شت�شفيات  م��ن 
�شريعا  ����ش��ت��ج��اب��ت  �ل���ت���ي  �ل��ط��ب��ي��ة 
لتنفيذ �ملبادرة وعددها 10 من�شاآت 
�لعدد  ه��ذ�  �أن  �إىل  ...لف��ت��ا  �شحية 
�ملقبلة  �ل��ف��رتة  ل��ل��زي��ادة يف  م��ر���ش��ح 
من�شاأة   26 �إىل  ي�����ش��ل  �أن  وت����ق���ع 

�شحية .

من قبل �مل�شت�شفيات �خلا�شة ورغبة 
لقافلة  �لن�����ش��م��ام  يف  منها  �ل��ك��ث��ري 
�ملجانية  �لطبية  �خلدمات  مقدمي 
. م��ن ج��ان��ب��ه ذك���ر ���ش��امل ب��ن لحج 
�لإن�شانية  �خل��دم��ات  مكتب  م��دي��ر 
دبي  �شحة  �إن  �لهيئة  يف  و�ملجتمع 
و�شروط  �إج�������ر�ء�ت  �إع������د�د  ب�����ش��دد 

بهذه  �خل���روج  يف  �خل��ا���ش  �ل�شحي 
ت�شتهدف  �ل��ت��ي  �ل��ن���ع��ي��ة  �مل����ب����ادرة 
تقدمي حزمة من �خلدمات �لطبية 
للمر�شى  �مل���ج���ان���ي���ة  �ل���ع���لج���ي���ة 
�ملع�شرين �إىل جانب حزمة خدمات 
رمزية  ور�����ش�����م  ب��ت��ك��ال��ي��ف  �آخ������رى 
جمم�عة  ق��ب��ل  م��ن  وذل���ك  ب�شيطة 

م����ع مكتب  و�ل����ت����ع����اون  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
�خل���دم���ات �لإن�����ش��ان��ي��ة و�مل��ج��ت��م��ع يف 
�لهيئة . و �أ�شاف �إن �لهيئة �شت�شهد 
���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن �لج���ت���م���اع���ات خلل 
�مل��زي��د من  �ل��ف��رتة �ملقبلة لإ���ش��اف��ة 
لقائمة  �خلا�شة  �ل�شحية  �ملن�شاآت 
�ملبادرة ل�شيما مع �لرتحيب �للفت 

جرت  م��شعة  �جتماعات  �أن  وذك���ر 
م�ش�ؤويل  ب���ني  �لأخ�����رية  �لأون�����ة  يف 
�لهيئة  يف  �ل�شحي  �لتنظيم  �إد�رة 
�خلا�شة  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  و�إد�ر�ت 
�لعملية  �لآل���ي���ات  وو���ش��ع  للتن�شيق 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ �مل������ب������ادرة وم������ن ث�����م فتح 
�ملع�شرين  �ملر�شى  ل�شتقبال  �ملجال 

�لطبية  ع��ل��ى �خل���دم���ات  �حل�����ش���ل 
�ل�شحية  �ملن�شاآت  وقائمة  �ملجانية 
��شتعد�دها لتقدمي هذه  �أبدت  �لتي 
�خلدمات .. من�ها �إىل �أن �ل�شروط 
�أ�شا�ش  ب�����ش��ك��ل  م��رت��ب��ط��ة  ���ش��ت��ك���ن 
و�لجتماعية  �لقت�شادية  باحلالة 

للمري�ش .

�ل��ف��ر���ش��ة ل��ت��ن��م��ي��ة م��ه��ارت��ه��م من 
يف  �ملتخ�ش�شني  �ل���ش��ات��ذة  خ���لل 
ور�ش  �أن  م���ؤك��د�ً  �لثقافية  �مل��ر�ك��ز 
وبر�مج �شيف ثقايف تعد �لأف�شل 
بالن�شبة  �ل���دول���ة  م�����ش��ت���ى  ع��ل��ى 
جيدة  وفر�شة  �مل����ه��ب  لأ�شحاب 
�لعمال  ع��ل��ى  �ل���ط���لب  ل��ت��دري��ب 
طاقات  و�����ش���ت���غ���لل  �لب����د�ع����ي����ة 
�لفعاليات  ع���ن  ب���ع���ي���د�ً  �ل�����ش��ب��اب 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة �ل���ت���ي ك���ان���ت ت���ت���م يف 

�ل�شابق.
فيما تق�ل �لطالبة �مل�ه�بة مزنة 
�لفن�ن  �ليماحي يف جمال  حممد 
�لثقايف  م�����ش��ايف  مب��رك��ز  �لب�شرية 
هذ�  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  �أن  و�مل����ع����ريف 
�أمامها  �ل��ط��ري��ق  ف��ت��ح  �ل��ربن��ام��ج 
لتنمية م�هبتها وهي �لر�شم، فقد 
ق��دم��ت �ل���ر���ش��ة م��ع��ل���م��ات قيمة 
للمنت�شبني ح�ل �لفن�ن �لب�شرية 

�لب�شرية  �ل���ف���ن����ن  ور������ش  خ����لل 
و�ملدر�شني  �مل���رك���ز  وف���ره���ا  �ل���ت���ي 
مما  �مل��ج��ال  ه���ذ�  يف  �ملتخ�ش�شني 
ب�شكل  م���ه��ب��ت��ه��ا  ���ش��ق��ل  �إىل  �أدى 
�أنها  من  بالرغم  وت�شيف  متميز، 
فيها يف  �أ���ش��ارك  �لتي  �لأوىل  �مل��رة 
ث��ق��ايف ول��ك��ن بعد  ف��ع��ال��ي��ات �شيف 
�ل���ت���ي ح�شلت  �ل���ك���ب���رية  �ل���ف���ائ���دة 
على  �شاأحر�ش  �مل��شم  ه��ذ�  عليها 
�مل�شاركة يف كل �مل���شم �لقادمة بل 
�شديقاتي  ت�شجيع  على  �شاأحر�ش 

لل�شتفادة من هذه �لرب�مج.
�أما �لطالبة رجاء حممد �لكيلين 
�مل�������ش���رح مبركز  ل����ر����ش  م��ن��ت�����ش��ب��ة 
�ل�ز�رة يف �لفجرية فتق�ل �شمعت 
�شديقاتي  م����ن  �ل����ربن����ام����ج  ع����ن 
�ل��ت��ج��رب��ة خا�شة  و�أت���ي���ت خل������ش 
�أن مت �لع��لن عن �لربنامج  بعد 
ل������ر������ش يف جم�����الت  وت����ق����دمي����ة 

�مل�شرح و�مل��شيقى و�لآد�ب وه� ما 
من  �شيفي  ب��رن��ام��ج  يف  ي��ق��دم  مل 
ور�ش  �شاهدت  �أن  بعد  ول��ك��ن  قبل 
ورعاية  متخ�ش�شني  من  متميزة 
و�ه��ت��م��ام م��ن جميع �ل��ع��ام��ل��ني يف 
�لربنامج مل �أنقطع عن �لربنامج 
يف  جيد  ب�شكل  �شاهم  �أن��ه  وخا�شة 

ثقايف  ل�شيف  �ل���ط��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج 
���ش��اه��م يف ت��ق��دمي �ل���دع���م �ل����لزم 
و�ملبدعني  �مل����ه����ب���ني  ل���ل���ط���لب 
�لفنية  �مل���ج���الت  م���ن  �ل��ع��دي��د  يف 
و�مل���ع���رف���ي���ة وه������ م����ا ي��ب��ح��ث عنه 
لديه  �أن  ي�����ش��ع��ر  �ل����ذي  �ل�����ش��خ�����ش 
منحهم  كما   ، للتعلم  حبه  م�هبة 

تنمية مهار�تي بالتمثيل �مل�شرحي 
وغ������ريه������ا م������ن �مل��������ه��������ار�ت �ل���ت���ي 
تنمية ه��ياتي وهي  ت�شاعدين يف 
�لتمثيل وت�ؤكد �أنها لن تنقطع عن 
�ملقبل خا�شة  �مل��شم  �لفعاليات يف 
�لأن�شطة  يغفل  مل  �ل��ربن��ام��ج  �أن 
�لرتفيهية �مل�شابقات �ملتن�عة �لتي 

يتم تقدميها للم�شاركني.
���ش��ع��ادت��ه �لطالب  ف��ي��م��ا ع���رب ع���ن 
�مل��ن�����ش���ري و�لذي  م��اج��د ي������ش��ف 
13 ع���ام و�حد  �ل��ع��م��ر  ي��ب��ل��غ م���ن 
�لبيان�  على  �ل��ع��زف  يف  �مل�ه�بني 
�م  �مل��������ش���ي���ق���ى يف م���رك���ز  ب�����ر�����ش 
لت�فري  و�مل��ع��ريف  �لثقايف  �لقي�ين 
�أول مرة برنامج �شيفي يركز على 
�إىل  بحاجة  و�لتي  �مل����ه��ب  تنمية 
عنها  يبحث  ظل  و�لتي  �كت�شافها 
يف  رغ��ب��ة  �ملا�شية  �ل�شن��ت  خ��لل 
�أن  �إىل  لفتاً  �لبيان�،  على  �لعزف 

و  �لر�شم  يف  �مل�شتخدمة  و�لأدو�ت 
بجانب  �ل��ع��ام��ة  �ل��ر���ش��م  �أ�شا�شيات 
وكيفية  للمبدئني  ب�شيط  مترين 
باأ�شل�ب �حرت�يف لأ�شحاب  �لر�شم 
�ل�ر�ش  و�أه��م ما ميز هذه  �مل�هب 
كل  ح�شب  �مل�����ش��ارك��ني  تق�شيم  ه��� 
فئة عمرية و�ي�شاً ح�شب �مل�شت�ى 
�لفني لديه وه� ما �تاح لنا فر�شة 
�لآن  �أن  م�ؤكدة  لل�شتفادة،  كاملة 
�أ�شبح لديها �لكثري من �ملعل�مات 
تنمية  كيفية  على  ت�شاعدها  �لتي 
زميلتها  ك��اف��ة  د�ع��ي��ة  م�هبتها، 
هذه  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �ل���ط���ال���ب���ات 
تتم  �أنها  وخا�شة  �ملتميزة  �ل�ر�ش 
ب���ني �لعلم  ي��ج��م��ع  يف ج���� م��ت��م��ي��ز 

و�لرتفيه.
�أما جمانة حممد �مل�ه�بة يف ور�شة 
�مل��شيقى مبركز �لفجرية تق�ل �أن 
�شيف ثقايف مل ي�شاهم يف ��شتغلل 
لهم  وي��ق��دم  �ل�شباب  ف���ر�غ  �أوق����ات 
يف  جنح  بل  فقط  و�لرتفيه  �ملتعة 
و�إبد�عاتهم  م����ه��ب��ه��م  �ك��ت�����ش��اف 
ورع��اي��ت��ه��ا وه����� م���ا ي��ج��ع��ل��ه قبلة 
�أ�شحاب  م��ه��ار�ت  لتنميه  حقيقية 
�مل�����ه���ب وه���� م���ا ي��ب��ح��ث ع��ن��ه كل 
�شخ�ش لديه �مل�هبة لفتة �إىل �نها 
كانت ترف�ش يف �ل�شابق �ل�شرت�ك 
جتد  ل  لأنها  �ل�شيفية  بالرب�مج 
فيها ما ينمي مهار�تها يف م�هبتها 
ول��ك��ن ع��ن��د �ط��لع��ه��ا ع��ل��ى �علن 
�شيف ثقايف على م��قع �لت���شل 
قررت  �ملتخ�ش�شة  �ل�ر�ش  وبر�مج 
و�للتحاق  �لت�شجيل  �ل��ف���ر  على 

بالربنامج.
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اأخبـار الإمـارات
مديرية �سرطة الظفرة تختتم م�ساركتها يف مهرجان ليوا ملزاينة الرطب 

•• ابوظبي-وام: 

�ختتمت مديرية �شرطة �لظفرة ب�شرطة �أب�ظبي م�شاركتها يف مهرجان لي�� 
ملز�ينة �لرطب 2017 و�لتي �شهدت �قباًل كبري�ً من �جلمه�ر �لذي تعرف 
�إىل �خلدمات �ل�شرطية، ومهام مركز �شرطة �ل�شعادة �ملتنقل ودورية رمال. 
 ، �ملديرية  يف  �لعاملني  مع  م�شرتكة  ح��رية  جل�شات  يف  �جلمه�ر  و�شارك 

تطرقت �إىل �خلدمات �ل�شرطية ، وتط�يرها وتعزيز �ل�شر�كة �ملجتمعية.
يف  �ل��دوري��ة  تقدمها  �لتي  �لإن�شانية  �خلدمات  على   �ملهرجان  يف  و�طلع�� 
و  �لنقاذ  و  �لإ�شعاف  �مكانيات  لها  يتيح  مما   ، �ل�شعبة  ،و  �ل�عرة  �لبيئات 
�ل�شتجابة �لف�رية لند�ء �لتدخل يف �ملهام �لأمنية و �لإنقاذ ملا تتمتع به من 

�مكانيات �ت�شال متط�رة .

�لعديد من  �ملهرجان  فعاليات  �ملتنقل خلل  �ل�شعادة  �شرطة  و�أجن��ز مركز 
معاملت �ملر�جعني بي�شر و�شه�لة، م�شيدين بخدماته �ل�شرطية �ملتميزة.

�لظفرة  �لعميد �شهيل �شعيد �خلييلي مدير مديرية �شرطة منطقة  وقال 
�إن م�شاركة �ملديرية جت�شد ��شرت�تيجية �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أب�ظبي ، يف 

تعزيز �ل�شر�كة مع �مل�ؤ�ش�شات و �لهيئات �حلك�مية و �خلا�شة .
على  ثقافية،  و  �شرطية  م�شابقة  �لظفرة  منطقة  �شرطة  مديرية  وقدمت 
م��شيقى  ف��رق��ة  و���ش��ارك��ت  للفائزين،  �جل����ئ��ز  ومنحت  �مل��ه��رج��ان  م�شرح 

�ل�شرطة مبعزوفات م��شيقية وتر�ثية تفاعل معها  �جلمه�ر .
جله�دها  تقدير�  �لظفرة  منطقة  �شرطة  مديرية  �ملهرجان  �إد�رة  وكرمت 
�لأمنية و �خلدمية �لتي قدمتها �ملديرية للجمه�ر و�ل�شركاء و �لعار�شني 

يف �ملهرجان.

نظمت فع�لية توعوية على �س�طئ �لبطني ب�لتع�ون مع �ل�سرك�ء �ال�سرت�تيجيني

بلدية مدينة اأبوظبي تدرب الأطفال من خالل املنقذ ال�سغري على مهارات الإنقاذ وال�سالمة
•• اأبوظبي –الفجر:

�لبلدية  �ل�������ش����ؤون  د�ئ�����رة  ن��ظ��م��ت 
�أب�ظبي  مدينة  بلدية   - و�لنقل 
�ب�ظبي  ���ش��رط��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�ش��طئ  يف  �مل���ن���ق���ذي���ن  وف����ري����ق 
ميدكلينك  وم�شت�شفى  �ب���ظ��ب��ي 
حتت  وتثقيفية  ت���ع���ي��ة  فعالية 
، على  �ل�����ش��غ��ري  �مل���ن���ق���ذ  ع����ن������ن 
من  ��شتهدفت  �لبطني،  �شاطئي 
�لأطفال من عمر  خللها ت�عية 
و�لأهل  �شنة   12 �ىل  �شن��ت   5
وزو�ر �ل�شاطئ مبعايري �ل�شلمة، 
باملخاطر  م���ع���رف���ت���ه���م  وزي����������ادة 
�لناجتة عن عدم �للتز�م بق��عد 

�ل�شباحة �لآمنة. 
و�شملت �لفعالية كذلك �ل�شعافات 
ن�شائح  تقدمي   ، للغريق  �لأول��ي��ة 
ي���ت����ج���ب �لل������ت������ز�م بها  م���ه���م���ة 
يف  �ملنقذين  دور   ، �ل�شباحة  �أثناء 

�خل���ا����ش���ة  �لأزرق  و  �لأح������م������ر 
�لعام  و�ملظهر  �ل�شلمة  مبعايري 

لل�ش��طئ.
�ل���ف���ع���ال���ي���ة ف���ق���ر�ت  ت�����ش��م��ن��ت  و 
ت��رف��ي��ه��ي��ة م���ت���ع���ددة ل���لأط���ف���ال، 
كيفية  ع��ن  و�إر����ش���اد�ت  وتعليمات 
�لأم��اك��ن غري  �ل�شباحة يف  جتنب 
م�شم�ح فيها، ومهار�ت �لإ�شعافات 
�أكدت  �إذ  �مل�شابني،  و�إنقاذ  �لأولية 
خلل  �أن��ه  �أب�ظبي  مدينة  بلدية 
ف���رتة �ل�����ش��ي��ف و�ل��ع��ط��لت تكرث 
�ل�شكان  قبل  من  �ل�ش��طئ  زي��ارة 
و�ل����زو�ر،  و�مل�شطافني  و�لأه����ايل 
ح��ي��ث ت���اأخ���ذ �ل��ب��ل��دي��ة دوره������ا يف 
كافة  �ملجتمع  �أف��ر�د  �لت���شل مع 
لأن  �ملبذولة  باجله�د  و�إ�شر�كهم 
ت��ك���ن �ل�����ش����ط��ئ خ��ال��ي��ة م���ن �أي 
لن�شر  معاً  و�لعمل  ُتذكر،  ح����دث 
�ل�شلمة  وم��ت��ط��ل��ب��ات  �ل��ت���ع��ي��ة 
و�لتقيد مبا ه� �شروري ل�شلمة 

�جلميع، خللق فرحة د�ئمة تخل� 
من �أي منغ�شات.

للتعاون  �جلمه�ر  �لبلدية  ودع��ت 
ترفيهية  ب��ي��ئ��ة  ل���ت����ف���ري  م��ع��ه��ا 
�لتقيد  ع�����رب  وذل��������ك  ����ش���ل���ي���م���ة، 
�ملر�فق  يف  �ل��ع��ام��ة  ب����الإر�����ش����اد�ت 
�ل�����ش����ط��ئ منها،  ك���اف���ة ل���ش��ي��م��ا 
�لفعاليات  هذه  مبثل  وللم�شاركة 
رف����ع م�شت�ى  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن  �ل���ت���ي 

بيئيا  �ملجتمع  �أف���ر�د  ل��دى  �ل�عي 
و�شحيا مع �ملحافظة على �ملر�فق 
�لعامة ب�شكل عام، و�ل�ش��طئ على 

وجه �خل�ش��ش 
�أب�ظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  و�أ����ش���ارت 
فيها  تت�فر  �لإم����ارة  ���ش����ط��ئ  �أن 
كافة،  �ل�شلمة  و�شروط  معايري 
لل�شباحة،  �آم��ن��ة  بيئة  ت���ف��ر  �ل��ت��ي 
يف  لل�شتجمام  منا�شبا  وم��ن��اخ��اً 

ف�شل �ل�شيف، حيث ت�فر �لبلدية 
حتديد  مع  د�ئ��م،  ب�شكل  �ملنقذين 
فيها  �ل�شباحة  �مل�����ش��م���ح  �مل��ن��اط��ق 
و�لأخرى غري �مل�شم�حة، وكذلك 
رفع �لعلمني �لأحمر و�لأزرق، كما 
ت�شنيفات  على  �ل�ش��طئ  ح�شلت 
ع��امل��ي��ة مل��ا حت��ظ��ى ب��ه م��ن �هتمام 
وع��ن��اي��ة خ��ا���ش��ة م���ن ق��ب��ل بلدية 

مدينة �أب�ظبي لر�حة �جلميع.

�ل�شاطئ ، و�ن��ع �لعلم �مل�ج�دة 
، مفه�م  وم��ع��ن��اه��ا  �ل�����ش����ط��ئ  يف 
�لعلم �لزرق يف �ل�شاطئ وت�شمنت 
وتقدمي  ترفيهية  �ألعابا  �لفعالية 

�لهد�يا و�جل��ئز للأطفال.
�ل�شغري  �ملنقذ  فعالية  رك��زت  كما 
باأهمية  �لأط����ف����ال  ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى 
�ل�شلمة  ب��ت��ع��ل��ي��م��ات  �لل�����ت�����ز�م 

وتعريفهم بدور �ملنقذين، وكيفية 
�أي ح����دث ط����ارئ،  �ل��ت��ع��ام��ل م���ع 
و�ل��ت��ق��ي��د ب��امل��ع��اي��ري �مل��ت��ب��ع��ة على 
ب��ني �لعلمني  �ل�����ش����ط��ئ و�ل��ف��رق 

تر�سيخً� لقيم �لتنّوع و�النفت�ح وت�سجيعً� لفر�ش �لتب�دل �لثق�يف

جامعة اأبوظبي ت�ستقطب طالبها من خمتلف اجلن�سيات واخللفيات الثقافية
•• اأبوظبي-الفجر: 

ت�������ش��ل ج��ام��ع��ة �أب���ظ��ب��ي، �لتي 
دبي  ل��ه��ا يف  ث��ال��ث��اً  ح��رم��اً  تفتتح 
�ملقبل  �لأك����ادمي����ي  �ل���ع���ام  م��ط��ل��ع 
��شتقطاب   ،2018  –  2017
�جلن�شيات  خمتلف  من  �لطلب 
�شمن  ل���ل���در�����ش���ة  و�ل����ث����ق����اف����ات، 
يف  �ملتن�عة  �لعلمية  تخ�ش�شاتها 
�لأعمال،  و�إد�رة  �لهند�شة،  كليات 
و�ل���ق���ان����ن  و�ل����ع����ل�����م،  و�لآد�ب 
�لأكادميي  للعام  ��شتعد�د�ً  وذلك 
�لدر��شة  تنطلق  و�ل��ذي  �جلديد 

�مل��ن��ح �ل��در����ش��ي��ة �مل��ت��ن��ّ�ع��ة �لتي 
تتكامل  �أب�ظبي  جامعة  ت�فرها 
تعليمية  بيئة  لت�فر  بينها  فيما 
متميزة للطلبة من د�خل �لدولة 
حر�ش  �إىل  م�����ش��ري�ً  وخ���ارج���ه���ا، 
�لل�����ت�����ز�م بقيم  ع���ل���ى  �جل���ام���ع���ة 
�لتن�ع و�مل�شاو�ة و�لت�شامح وتقبل 
و�ح��رت�م �لثقافات �لأخ��رى، كما 
ت��غ��ر���ش �ل�����ش��ع���ر ب��الن��ت��م��اء لدى 
�لنظر  بغ�ش  وطالباتها  طلبها 
عن خلفياتهم �لثقافية �ملتن�عة، 
ي��ك���ن جم��ت��م��ع �جلامعة  ب��ح��ي��ث 
ن�شخة م�شغرة عن جمتمع دولة 

�لأو�شط %32، فيما �شكل طلبة 
 ،6% ن�����ش��ب��ة  �آ���ش��ي��ا  ج��ن���ب  دول 
على  �ل��ب��اق���ن  �ل�13%  وت������ّزع 
جن�شيات متن�عة من �شتى �أنحاء 

�لعامل.
نائب  �أحمد  وق��ار  �لدكت�ر  وق��ال 
لل�ش�ؤون  �أب���ظ��ب��ي  جامعة  مدير 
حك�مة  روؤي�����ة  �إن  �لأك���ادمي���ي���ة: 
�أب�ظبي �ل�شرت�تيجية �لتي ترّكز 
على متكني �لك��در �مل��طنة عرب 
مقدمتها  ويف  �ل��ق��ط��اع��ات،  ك��اف��ة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م، حت���ر����ش �أي�������ش���اً على 
و�لتعاون  �لن��ف��ت��اح  قيم  تر�شيخ 

ل���ش��ت��ق��ب��ال �ل���ط���ال���ب���ات �ب����ت����د�ًء 
-2017 م��ن �ل��ع��ام �لأك���ادمي���ي 

�ملن�شاآت  ج��ان��ب  و�إىل   .2018
�ملتط�رة  و�لتجهيز�ت  �حلديثة 
�جلامعة  ح���رم���ا  ي���ف��ره��ا  �ل���ت���ي 
يف �أب���ظ��ب��ي و�ل��ع��ني مب��ا يف ذلك 
وقاعات  متكاملة  خم��ت��رب�ت  م��ن 
در��شية جمّهزة ومر�فق ريا�شية 
و�شحية وترفيهية، يتميز �حلرم 
و�لذي  بدبي،  للجامعة  �جلديد 
ي���ب���د�أ م��ط��ل��ع �ل���ع���ام �لأك����ادمي����ي 
�����ش���ت���ق���ب���ال ط������لب �ل����در������ش����ات 
ومكتبة  ذكية  بتجهيز�ت  �لعليا، 

به يف �شبتمرب �ملقبل.
�مل��طن�ن  �ل��ط��ل��ب��ة  ���ش��ّك��ل  وق����د 
�لطلب  جم���م����ع  م���ن   49%
للدر��شة  �مل�شجلني  و�ل��ط��ال��ب��ات 
�لبكال�ري��ش  ب����ر�م����ج  ���ش��م��ن 
�لتي  و�ل���دك���ت����ر�ه  و�مل��اج�����ش��ت��ري 
حرميها  يف  �جل��ام��ع��ة  ت��ط��رح��ه��ا 
ب��اأب���ظ��ب��ي و�ل��ع��ني وذل����ك خلل 
-2016 �لأك�������ادمي�������ي  �ل�����ع�����ام 

ن�شبة  ب���ل���غ���ت  ب��ي��ن��م��ا   ،2017
�ل����ط����لب و�ل����ط����ال����ب����ات �ل���ذي���ن 
ميثل�ن عدد�ً من �لدولة �لعربية 
�ل�شرق  �أن������ح������اء  خم���ت���ل���ف  م�����ن 

�لإمار�ت �لذي يج�ّشد قيم �لتنّ�ع 
و�لنفتاح و�لت�شامح. 

ولتعزيز جتربة �حلياة �جلامعية 
�لإبد�ع  م��ن  طلبها  متّكن  �لتي 
خيار�ت  �جلامعة  ت�فر  و�لتمّيز، 
�ل�������ش���ك���ن �جل����ام����ع����ي ل����ك����ٍل من 
�لقادمني  و�ل���ط���لب  �ل��ط��ال��ب��ات 
من خمتلف مناطق �لدولة ودول 
م�ؤخر�ً  �أع��ل��ن��ت  وك��ان��ت  �خل�����ارج. 
�جلامعي  �ل�����ش��ك��ن  ت������ش��ع��ة  ع���ن 
حرم  يف  ل��ل��ط��ال��ب��ات  �مل��خ�����ش�����ش 
 93 باإ�شافة  باأب�ظبي  �جلامعة 
���ش��ك��ن��ي��ة ج���دي���دة جمهزة  وح�����دة 

�لدويل لتحقيق �لتنمية �لب�شرية 
�ملحلي  �مل�شت�يني  على  �مل�شتد�مة 
�أن  للجامعات  ومي��ك��ن  و�ل��ع��امل��ي، 
حتقيق  يف  حم����ري���اً  دور�ً  ت��ل��ع��ب 
هذ� �لهدف من خلل تعزيز قيم 
��شتقطاب  على  �لقائم  �لن��ف��ت��اح 
خمتلف  من  و�لطالبات  �لطلب 
وتعزيز  و�ل��ث��ق��اف��ات،  �جلن�شيات 
�أه����م����ي����ة �ل����ت�����������ش����ل �ل���ف���ك���ري 
و�ل��ث��ق��ايف و�مل��ع��ريف ع��رب مبادر�ت 
و�أكد  �لطلبية.   �ل���ف���د  ت��ب��ادل 
منظ�مة  �أن  على  �أحمد  �لدكت�ر 
�ملتكاملة وبر�مج  �لتحتية  �لبنية 

�إلكرتونية ت�فر لطلب �لدبل�م 
و�مل��اج�����ش��ت��ري و�ل��دك��ت���ر�ه ك��ل ما 
ي��ح��ت��اج���ن��ه ل���لب���ت���ك���ار و�إجن������از 
�لأب�����ح�����اث وحت���ق���ي���ق �ل���ت���م���ّي���ز يف 
خم��ت��ل��ف �ل����رب�م����ج �لأك���ادمي���ي���ة 
�حلا�شلة على �لعتماد�ت �ملحلية 

و�لعاملية. 

اأبوظبي لالإعالم ي�ست�سيف جل�سة اخلري بعونكم
•• ابوظبي -وام: 

����ش��ت�����ش��اف��ت �أب����ظ���ب���ي ل���لإع���لم 
�شمن  ب���ع����ن���ك���م  �خل������ري  ج���ل�������ش���ة 
�لتفاعلية  �للي��ن  جل�شات  �شل�شلة 
�لحتاد  �شحيفة  مبنى  يف  وذل���ك 
لتعريف �مل�ظفني بقيم �لت�شحية 
�لتي  و�ل���ع���ط���اء  �ل���ب���ذل  وم���ع���اين 
�ل�ش�ء  وت�شليط  �ل��دول��ة  حتملها 
على حملتها �لإن�شانية و�لإغاثية 
مل�������ش���اع���دة �ل�������ش���ع����ب �مل���ن���ك����ب���ة يف 
و�أو�شحت  �ل��ع��امل.  دول  م��ن  ع��دد 
تنظيم  �أن  ل�����لإع�����لم  �أب�����ظ����ب����ي 

�أب����ظ���ب���ي خ����لل �شهر  ت��ل��ف��زي���ن 
رم�شان �ملبارك بالتعاون مع هيئة 
�لهلل �لأحمر ك��لي�ش �لربنامج 
ب�شكل معمق ومعاناة �ل�شع�ب �لتي 
�لإن�شانية  �مل�����ش��اه��د  ل��ن��ق��ل  ز�ره�����ا 
�إي�شال  يف  �لهيئة  جل��ه���د  �مل���ؤث��رة 
�ملنك�بة  �ل�شع�ب  �إىل  �مل�����ش��اع��د�ت 
عرب م��كبة م�شاريعها وحملتها 

د�خل �لدولة وخارجها.
ك���م���ا دع������ت �أب�����ظ����ب����ي ل����لإع����لم 
�إىل  �ل���ر���ش��ة  ن��ه��اي��ة  يف  م�ظفيها 
�مل�شاركة يف عمل �خلري وذلك من 
خلل تقدمي تربعات عينية �شيق�م 

�للي��ن  جل�شات  �شل�شلة  �أن  يذكر 
للإعلم  �أب���ظ��ب��ي  تقيمها  �ل��ت��ي 
تتناول  دوري،  ب�����ش��ك��ل  مل���ظ��ف��ي��ه��ا 
بالعمل  تتعلق  متن�عة  م���شيع 
�مل�ؤ�ش�شي وتط�ير �ملهار�ت �حلياتية 
�إىل  �لإب��د�ع��ي��ة  �جل����ن��ب  وتنمية 
�لتجارب  ع���ل���ى  �لط�������لع  ج���ان���ب 
�ل�شخ�شيات  م���ن  ل���ع���دد  �مل��ل��ه��م��ة 
�ملجتمع،  يف  �مل����ؤث���رة  �لإم���ار�ت���ي���ة 
وذل������ك ب���ه���دف ت���ع���زي���ز �ل����ق����در�ت 
ي�شهم  مبا  للم�ظفني  �لت�شغيلية 
وتطبيق  �ل�شركة  �أه���د�ف  حتقيق 

معايري �جل�دة و�لتميز.

�جل��ل�����ش��ة ج���اء دع��م��ا مل���ب���ادر�ت عام 
�خلري �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شم� 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل حيث  رئ��ي�����ش 
�إبر�ز جه�د  �شعت من خللها �إىل 
�لدولة �لإن�شانية �لتي و�شعتها يف 
�مل�شاعد�ت  بتقدمي  �لعامل  �شد�رة 
جانب  �إىل  و�لإمن��ائ��ي��ة  �لإغ��اث��ي��ة 
ن�شاأ  �ل��ت��ي  و�خل���ري  �ل��ع��ط��اء  ثقافة 
عليها �ملجتمع �لإمار�تي. وتناولت 
�ل�����ر�����ش����ة �ل����ت����ي ق���دم���ه���ا �أح���م���د 
�ل��ي��م��اح��ي م��ق��دم ب��رن��ام��ج ع�نك 
�ل����ذي ع��ر���ش ع��ل��ى ���ش��ب��ك��ة قن��ت 

�أب�ظبي  وف��د  مع  �ليماحي  �أحمد 
م����ع هيئة  وب���ال���ت���ع���اون  ل����لإع����لم 
�لهلل �لأحمر �لإمار�تي بت�زيعها 
ي�شار  �مل�شتقبلية.  تغطياته  خ��لل 
ن�شب  ت�����ش��در  �ل���ربن���ام���ج  �أن  �إىل 
�مل�شاهدة على قناة �لإمار�ت خلل 
لقي  كما  �مل��ب��ارك..  رم�شان  �شهر 
ت���ف���اع���ل ج���م���اه���ريي���ا ك���ب���ري� عرب 
و�شائل �لت���شل �لجتماعي حيث 
ح���ل و���ش��م �ل��ربن��ام��ج ع��ل��ى قائمة 
�ل��ش�م �لأك��رث ت��د�ول على م�قع 
�ل��ت�������ش��ل �لج��ت��م��اع��ي ت���ي��رت يف 

دولة �لإمار�ت ملدة 3 �أيام كاملة.

�سفري الدولة غري املقيم يح�سر الحتفال 
بالذكرى ال�52 ليوم ا�ستقالل املالديف

•• مايل-وام:

�لدولة  �شفري  �مل��ل  ك��اظ��م  عبد�حلميد  ���ش��ع��ادة  ح�شر 
غري �ملقيم لدى جمه�رية �ملالديف �لحتفال بالذكرى 

�لثانية و�خلم�شني لي�م ��شتقلل �ملالديف.
�مل��ن��ا���ش��ب��ة يف ح��ف��ل �ل�شتقبال  ب��ه��ذه  ���ش��ع��ادت��ه  ���ش��ارك  و 
رئي�ش  �لقي�م  يامني عبد  �أقامه فخامة عبد�هلل  �ل��ذي 
�ملالديفي  للرئي�ش  �شعادته  نقل  و  �ملالديف.  جمه�رية 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب  ومتنيات  تهاين 
�ل�شم�  و�شاحب  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ش  نهيان  �آل 
�لدولة  رئي�ش  نائب  مكت�م  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
و �شاحب  رع��اه �هلل  دب��ي  �ل����زر�ء حاكم  رئي�ش جمل�ش 

�ل�����ش��م��� �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل عهد 
بدو�م  �مل�شلحة  للق��ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  ن��ائ��ب  �أب���ظ��ب��ي 
�ل�شحة و�لعافية لفخامته و�لتقدم و�لزدهار حلك�مة 
�لرئي�ش  حمل  جانبه  م��ن  �ل�شديق.  �مل��ال��دي��ف  و�شعب 
ل�شاحب  وت��ق��دي��ره  حتياته  �ل�شفري  ���ش��ع��ادة  �مل��ال��دي��ف��ي 
�لدولة  رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شم� 
حفظه �هلل و�شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكت�م نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �ل�زر�ء حاكم 
ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شم�  �هلل و�شاحب  رع��اه  دب��ي 
�آل نهيان ويل عهد �أب�ظبي نائب �لقائد �لأعلى للق��ت 
�مل�شلحة متمنيا ل�شم�هم دو�م �ل�شحة و�لعافية ولدولة 

�لإمار�ت �ملزيد من �لتقدم و�لزدهار.

مواطنًا ومواطنة يتناف�سون يف 31 مهارة منها �سيانة الطائرات وتكنولوجيا ال�سيارات واإدارة ال�سبكات  34
•• اأبوظبي – الفجر

عقد �شعادة مبارك �شعيد �ل�شام�شي مدير عام مركز �أب�ظبي للتعليم 
�لإمار�ت  مهار�ت  فريق  مع  م��شعاً  لقاًء  و�ملهني،  �لتقني  و�لتدريب 
ينظمها  �لتي   ،2017 �أب�ظبي  �لعاملية  �ملهار�ت  م�شابقة  يف  �مل�شارك 
�ملركز خلل �شهر �إكت�بر �ملقبل، حتت رعاية كرمية من �شاحب �ل�شم� 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أب�ظبي نائب �لقائد �لأعلى 
�لقدر�ت  يف  تثق  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �أن  خلله  ق��ال  �مل�شلحة،  للق��ت 
�ملتميزة �لتي يتمتع بها كافة �أع�شاء �لفريق، و�إمتلكه خمتلف �ملهار�ت 
�لتي متكنهم من �إبر�ز �ل�جه �حل�شاري و�مل�شرق ل�شباب وفتيات دولة 
»�أب�ظبي  م��ن  �ل��ت��ام  �ىل �حل��ر���ش  �مل��ت��ح��دة، لف��ت��اً  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
�لطم�حة حلك�مة  ��شرت�تيجياته مع �خلطة  م��ئمة  على  �لتقني«  
�أب�ظبي  وبذله كافة �جله�د ل�شمان �أعلى م�شت�يات �لتدريب بهدف 

�لرتقاء �لد�ئم مبهار�ت فريق �لإمار�ت ومن ثم حتقيق كافة �لأهد�ف 
و�لآمال، حيث �أن تقدم �لأمم ل يقا�ش بحجمها و�إمنا بجه�د و�إجناز�ت 
�ل�شع�ب �ل��عية �حلري�شة على �لتط�ير و�لتقدم مبا يخدم �خلطط 
بد  فقال«  �ل�شام�شي  مبارك  �شعادة  و�أ�شاف  للأوطان.  �لإ�شرت�تيجية 
�شيمثل  �لذي  �لإم��ار�ت  �مل�شابقة وفريق  �نطلق  مل�عد  �لتنازيل  �لعد 
�لدولة يف �حلدث �لعاملي �ل�شخم ي�شم نخبة من خرية �مل�ه�بني يف 
�لدولة، 34 �شاب وفتاة من �مل��طنني ذوي �لكفاءة �لعالية �شيتناف�ش�ن 
1300 مت�شابق م�ه�ب ميثل�ن نح� 70 دولة، من  وبق�ة مع نح� 
خمتلف دول �لعامل مبا فيها �لدول �ملتقدمة، ي�شارك فريق �لإمار�ت 
يف 31 مهار�ه منها �شيانة حمركات �لطائر�ت، وتكن�ل�جيا �ل�شيار�ت، 
و�للكرتونيات،  �لكهربائية،  و�لت��شيلت  �لإلكرتونية،  و�خل��ر�ط��ة 
�لأبعاد،  ث��لث��ي��ة  �ل��رق��م��ي��ة  �لأل���ع���اب  وت�شميم  �لأزي�����اء،  وتكن�ل�جيا 
وحل�ل  �ملعل�مات،  تقنية  �شبكات  نظم  و�إد�رة  �جلر�فيكي،  و�لت�شميم 

و�ملج�هر�ت،  �حللي  و�شناعة  لل�شركات،  �ملعل�مات  تقنية  برجميات 
وغريها  و�للحام،  و«�مليكاترونيك�ش«،  »�لأوت�كاد«،  �لهند�شي  �لر�شم  و 
�ل�ثيقة  �لعلقة  ذ�ت  و�ملهنية  و�ل�شناعية  �لتكن�ل�جية  �ملهار�ت  من 
مبتطلبات �لتقدم �ل�شناعي و�لتن�ع �لقت�شادي �لذي تعي�شه �لدولة 
للتعليم  �أب�ظبي  ». وطالب مدير عام مركز  يف حا�شرها وم�شتقبلها 
وتطبيق  �جل��اد  �لعمل  مب���شلة  �لفريق  و�ملهني  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب 
من  �لق�ش�ى  و�ل�شتفادة  �لفريق  �إع���د�د  يف  �لتقني«  »�أب�ظبي  خطة 
�أنحاء  كافة  من  �ملركز  ��شتقدمهم  �لذين  و�لتقنيني  �خل��رب�ء  نخبة 
�شيتم  �ل��ت��ي  �لتخ�ش�شات  يف  �لإم����ار�ت  ف��ري��ق  وجتهيز  ل��دع��م  �ل��ع��امل 
�لتناف�ش عليها، م�ؤكد�ً على �شرورة ت�ظيف �لإمكانيات �ل�شخمة �لتي 
و�شعها �ملركز حتت ت�شرفهم �لتام ط��ل �ل�قت ووفق �أعلى �لرب�مج 
�ىل  �جلميع  ل��دى  �لأد�ء  مب�شت�ى  �ل������ش���ل  ي�شمن  مب��ا  و�لتقنيات 

�لقمة �لتي ل بديل عنها �أبد�ً.
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اأخبـار الإمـارات
وفد من وزارة الرتبية يطلع على 

اخت�سا�سات املجل�س الوطني الحتادي
•• اأبوظبي-وام:

�لتقى �شعادة �أحمد �شبيب �لظاهري �لأمني �لعام للمجل�ش �ل�طني �لحتادي 
�لرتبية  ب���ز�رة  �خلارجية  �لتعليمية  و�لعلقات  �ملنظمات  �إد�رة  من  وف��د� 
و�لتعليم برئا�شة �لدكت�ر �شلطان ح�شام �لعلماء مدير �لإد�رة وذلك مبقر 
�إط��ار تعزيز  باأب�ظبي بهدف �لتعرف على دور و مهام �ملجل�ش ويف  �ملجل�ش 
�لتعاون بني �ملجل�ش و�ل�ز�رة. ��شتعر�ش �لظاهري خلل �للقاء �خت�شا�شات 
�لرئي�شية  �ملحاور  �شارحا  �لإم���ار�ت  �شعب  متثل  ت�شريعية  ك�شلطة  �ملجل�ش 
ح�ل �آلية �لعملية �لنتخابية و�خت�شا�شات �ملجل�ش �لد�شت�رية �لت�شريعية 
م�شاركة  يف  �ملتمثلة  �لربملانية  �لدبل�ما�شية  خلل  من  ومهامه  و�لرقابية 

�ل�شعبة �لربملانية �لإمار�تية للمجل�ش يف خمتلف �ملحافل �لربملانية.

 دار رعاية امل�سنني بال�سارقة تطلق 
مبادرة برد عليهم واأ�سعدهم 

•• ال�صارقة -وام:

�أطلقت د�ر رعاية �مل�شنني �لتابع لد�ئرة �خلدمات �لجتماعية بال�شارقة مبادرة 
خريية �إن�شانية حتت �شعار برد عليهم و��شعدهم ��شتهدفت �لعاملني د�خل وخارج 
�لد�ر �إ�شافة �إىل �ملر�جعني و�لزو�ر . تاأتي �ملبادرة ��شتجابة لت�جيهات �شاحب 
�ل�شم� �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة حفظه �هلل باأن يك�ن هذ� 
�لعام عاما للخري بهدف غر�ش حب �خلري و�لتط�ع وخدمة �ملجتمع كقيمة عليا 
يف نف��ش �أبناء �ملجتمع ومبد�أ �أ�شا�شي يف حياتهم. و قالت مرمي �لقطري مدير 
د�ر رعاية �مل�شنني �إن �ملبادرة تاأتي من منطلق �مل�ش�ؤولية �ملجتمعية وتز�منا مع 
عام �خلري م��شحة �أن فريق عمل �لد�ر بادر بالتعاون مع كعك�نا�شة للم�شروبات 

بت�زيع �ملياه و�لع�شائر على 500 �شخ�ش من �لعاملني د�خل وخارج �لد�ر.

بلدية دبي : 5 اآلف طلب تلقاها املق�سب الذكي منذ بدء عمله يف عيد الأ�سحى العام املا�سي 
•• دبي-وام:

�أطلقته بلدية دبي يف �جتذ�ب  جنح تطبيق �ملق�شب �لذكي �لذي 
�ملبارك  �لأ�شحى  عيد  يف  �إطلقه  منذ  طلب  �آلف   5 �أك��رث من 
�لعام �ملا�شي ما جعلها تتخذه �شعار� لعمل جميع مقا�شب �لإمارة 
خ���لل تطبيق  م���ن  ذب��ي��ح��ت��ه  ي��ط��ل��ب  �أن  ���ش��خ�����ش  و مي��ك��ن لأي   .
�مل���شي على �له��تف �لذكية وتق�م بلدية دبي من جانبها باتخاذ 
�ملتعامل  �لإج��ر�ء�ت كافة من عمليات ذبح و تقطيع ح�شب طلب 

وت��شيل �للح�م �إىل بيته يف �أي مكان يف �إمارة دبي.
و قالت زه�ر �ل�شباغ مدير �إد�رة خدمات �ل�شحة �لعامة يف بلدية 

�ملقا�شب يف  بتط�ير خدمات  تتعلق  �لذكي  �ملق�شب  �إن فكرة  دبي 
�لإمارة وبذلك تك�ن دبي �لأوىل عامليا بتقدميها خدمات متميزة 
نف�شه  �ل�قت  ويف  �لعامة  �ل�شحة  ع����لى  �حل������فاظ  �أج�������ل  م�����ن 
�إمارة  روؤي��ة  مع  يتفق  وب�شكل  �جل�������مه�ر  �إ�ش�������عاد  على  �لعم�����ل 
يف  �لع���شم  كربيات  مع  �لدولية  �لتناف�شية  مفه�م  �إىل  تنطلق 

�لعامل.
و �أ�شافت : متكنت �لبلدية من تط�ير خدمة �ملق�شب �لذكي عن 
طريق �لهاتف لت�شبح مت�فرة على مد�ر �لعام .. ويعمل �ملق�شب 
�لذكي على �لتقليل من �أعد�د �ملر�جعني �إىل مباين �لبلدية بن�شبة 

.  2018 عام  % بحل�ل   80

عبداهلل بن �سامل القا�سمي يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي لإمارة ال�سارقة

حماكم دبي ت�ستقبل وفدًا من هيئة التاأمني يف اأبوظبي لتبادل اأف�سل املمار�سات يف اخلدمات احلكومية

•• ال�صارقة-وام:

ع��ق��د �مل��ج��ل�����ش �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
�جتماعه  �م�����ش  ���ش��ب��اح  �ل�����ش��ارق��ة 
�حلاكم،  �شم�  مبكتب  �لع��ت��ي��ادي 
عبد�هلل  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م���  ب���رئ���ا����ش���ة 
ب��ن ���ش��امل �ل��ق��ا���ش��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
�ملجل�ش  رئ��ي�����ش  ن���ائ���ب  �ل�������ش���ارق���ة 

�لتنفيذي.
وبعد ت�شديق �ملجل�ش على حم�شر 
عدد�  ��شتعر�ش  �ل�شابقة،  �جلل�شة 
�ملدرجة على  �لعامة  �مل���شيع  من 
جدول �أعماله و�ملتعلقة باخلدمات 
و�مل�����ر�ف�����ق �ل���ع���ام���ة و�مل���ق���رتح���ات 
�ل��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ط���ي��ره��ا، مب���ا يحقق 
�أف�شل  ت��ق��دمي  يف  �لإم������ارة  روؤي�����ة 
خلدمة  و�مل���م���ار����ش���ات  �خل����دم����ات 

عدد  تقدمي  �إىل  �لتقرير  وخل�ش 
م��ن �مل��ق��رتح��ات و�ل��ت������ش��ي��ات مبا 
�للجنة،  �أه�����د�ف  حت��ق��ي��ق  ي�شمن 
و�ع��ت��م��د �مل��ج��ل�����ش م���ا خ���رج���ت به 
�لدر��شة من ت��شيات ومقرتحات. 
و�طلع �ملجل�ش على �لتفاقية �لتي 
�لعقاري  �لت�شجيل  د�ئ����رة  ت��ن���ي 
�ملط�رين  م���ن  ع���دد  م���ع  �إب���ر�م���ه���ا 
تط�ير  �إىل  وت��ه��دف  �ل��ع��ق��اري��ني، 
جم������ال �ل����ق����ط����اع �ل����ع����ق����اري مبا 
�لعقارية  �ل��ن��ه�����ش��ة  م���ع  ي��ت��م��ا���ش��ى 

�لتي ت�شهدها �إمارة �ل�شارقة.
بعدد  �مل���ج���ل�������ش  �أع���������ش����اء  وت����ق����دم 
�ل��ت��ي م��ن �شاأنها  �مل��لح��ظ��ات  م��ن 
خ��دم��ة �أه����د�ف �لت��ف��اق��ي��ة، ووجه 
�مل��ج��ل�����ش ب��اع��ت��م��اد �لت��ف��اق��ي��ة مع 
�أع�شاء  �ل�شادة  مبلحظات  �لأخ��ذ 

ل��ل��ع��ام��ل��ني و�مل��ت��ط���ع��ني يف جمال 
حماية �لطفل، و�لتاأ�شي�ش مل�شتقبل 

�آمن وجمتمع م�شتقر.
معايري  �أع���ل���ى  ت����ف���ري  �إط������ار  ويف 
�إمارة  لقاطني  و�ل�شلمة  �لر�حة 
�شبكة  ت�فري  خ��لل  م��ن  �ل�شارقة 
�خلدمات  متكاملة  د�خلية  ط��رق 
بكافة مناطق �إمارة �ل�شارقة، �طلع 
�مل��ج��ل�����ش ع��ل��ى �ل��ت��ق��ري��ر �مل��ع��د من 
جلنة �إعد�د �خلطة �ل�شرت�تيجية 
�إمارة  يف  �لد�خلية  �لطرق  ل�شبكة 
�ل�شارقة، ح�ل �شري �أعمال �للجنة، 
حيث بد�أت �للجنة �أعمالها بتاريخ 
13 فرب�ير 2017، وعقدت 12 
خطة  مناق�شة  ت�شمنت  �جتماعا 
معايري  وح������ددت  �ل��ل��ج��ن��ة،  ع��م��ل 
�ملناطق  �ختيار  و�أوليات  و�شيا�شات 

�أر�ش  على  و�لقاطنني  �مل����ط��ن��ني 
�ل�شارقة.

و�عتمد �ملجل�ش �مل��زنة �لتقديرية 
حلماية  �ل�شارقة  ل�شبكة  �ملقرتحة 
و��شتمع  لعام2017،  �ل��ط��ف��ل 
حممد  �ل�����ش��ي��خ  م����ن  �إي����ج����از  �إىل 
د�ئرة  رئي�ش  �لقا�شمي  �شع�د  ب��ن 
تفا�شيل  ب�����ش��اأن  �مل��رك��زي��ة  �مل��ال��ي��ة 
�إن�شاء  ويعك�ش  �ملقرتحة.  �مل����زن��ة 
�لطف�لة  حلماية  �ل�شارقة  �شبكة 
�ل�����ش��ارق��ة يف ك�نها  �إم�����ارة  ت���ج��ه 
وترجمة  للطفل  ���ش��دي��ق��ة  �إم�����ارة 
ل�شاحب  �ل�����ش��ام��ي��ة  ل��ل��ت���ج��ي��ه��ات 
�شلطان  �ل��دك��ت���ر  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��� 
بن حممد �لقا�شمي ع�ش� �ملجل�ش 
�لر�مية  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى 
و�ملهنية  �ملعرفية  �لقدر�ت  لتعزيز 

�ملر�شحة للر�شف.
�شلحيات  �ل���ت���ق���ري���ر  وت�������ش���م���ن 
ت�شمل  �ل��ت��ي  �للجنة  و�خت�شا�ش 
�ل�شرت�تيجية  �خل���ط���ط  �إع�������د�د 
�لق�شرية و�لط�يلة �لأمد لر�شف 
�ل����ط����رق �ل���د�خ���ل���ي���ة يف �لإم��������ارة، 
�لتقديرية  �مل���ي���ز�ن���ي���ة  وحت����دي����د 
�لد�خلية  �لطرق  لتنفيذ  �ل�شن�ية 
�أف�شل  ب���الإم���ارة، و�لط����لع ع��ل��ى 
�ملمار�شات �لعاملية يف جمال �شبكات 

�لطرق.
وتطرق �لتقرير �إىل مر�حل عمل 
�للجنة، و�ملعايري �لتي من خللها 
ي��ت��م �خ���ت���ي���ار �مل���ن���اط���ق �ل���ت���ي يتم 
�لتحديات  �إىل  بالإ�شافة  ر�شفها، 
�لتي ت��جه عمل �للجنة و�حلل�ل 
�لتحديات،  ه�����ذه  ع���ل���ى  ل��ل��ت��غ��ل��ب 

•• دبي –الفجر:

��شتقبل حممد عبد�لرحمن مدير 
و��شت�شر�ف  �ل�شرت�تيجية  �د�رة 
�مل�شتقبل يف حماكم دبي وف��د�ً من 
برئا�شة  �أب�ظبي  يف  �لتاأمني  هيئة 
�لتميمي،  ���ش��ق��ر  ����ش���ارة  �ل����ش���ت���اذة 
�ل�شرت�تيجي،  �أد�ء  �خ�������ش���ائ���ي 
يف �إط������ار �ل���ت���ع���اون �مل�������ش���رتك بني 
�مل�ؤ�ش�شات يف �لدولة لتبادل �أف�شل 
�مل��م��ار���ش��ات و�ل��ت��ج��ارب �ل��ت��ي تخدم 
باخلدمات  وت���رت���ق���ي  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�مل��ق��دم��ة ل��ه��م. ح��ي��ث �أ���ش��ار حممد 
�ختيار  �لز�ئر  لل�فد  عبد�لرحمن 
حم���اك���م دب����ي ك��اأ���ش��ع��د ب��ي��ئ��ة عمل 
2016، ع��ق��ب جن��اح��ه��ا يف  ل��ل��ع��ام 
�جليل  »منظ�مة  ملعايري  �لمتثال 
ف�شًل  �حلك�مي«،  للتميز  �ل��ر�ب��ع 
ع����ن حت��ق��ي��ق �أع����ل����ى �ل�����درج�����ات يف 
�لب�شرية،  �مل������رد  ���ش��ع��ادة  ��شتبيان 
�ل���ذي �أج����ر�ه ب��رن��ام��ج دب��ي للأد�ء 
�حلك�مي �ملتميز، وتف�قت �ملحاكم 

�ل�����������زر�ء حاكم  رئ���ي�������ش جم���ل�������ش 
�أريد  دب��ي، رع��اه �هلل، عندما ق��ال: 
معاملته  ك��ل  �مل�����ط���ن  ي��ن��ج��ز  �أن 
�حلك�مية عرب �لهاتف �ملحم�ل«  و 
�حل�ش�ل على �خلدمات �حلك�مية 
على مد�ر �ل�شاعة باإجر�ء�ت �شهلة 
و�شفافية،  عالية  وكفاءة  ومب�شطة 
مبا يلبي �حتياجات تف�ق ت�قعات 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني.  ع��ن �لأن��ظ��م��ة �ملتبعة 
�مل�ظفني  �لت�شال وعدد  يف مركز 
بغر�ش  تدريبهم  وط��رق  �مل���زع��ني 
قدر�تهم  وتط�ير  كفاء�تهم  رف��ع 
ب�شكل دوري، بالإ�شافة �إىل �لطلع 
�ل�شتف�شار�ت  على  �ل��رد  �آلية  على 
م��ن خ��لل دل��ي��ل �إج����ر�ء�ت يدوى، 
للرد على  �ملت��فرة  �للغات  وكذلك 
�ملتعاملني،  و��شتف�شار�ت  �مل��ك��امل��ات 
عر�شت  �حل����ك���م���ة  جم�����الت  ويف 
عائ�شة �حلريف �ملمار�شات �ملتبعة يف 
�ملجالت �حل�كمة �ملالية ،وعر�شت 
يف  �ملتبعة  �مل��م��ار���ش��ات  م���ري�ن  منى 

�ملجالت �حل�كمة �لإد�رية. 

على  ��شتملت  �ل��ت��ي  �لب�شري  �مل���ال 
وفاعلية  �ل��ت��دري��ب  ب��ر�م��ج  ك��ف��اءة 
�أنظمة �لقرت�حات من حيث عدد 
�مل�������ش���ارك���ني ون�����ش��ب��ة �لق����رت�ح����ات 
�مل���ط���ب���ق���ة، ف�������ش���ًل ع����ن م���ع���دلت 
تكاليف  وت��خ��ف��ي�����ش  �لإن���ت���اج���ي���ة 
�خلدمات وبرنامج تكرمي �مل�ظفني 

�ملر�شحة،  �حلك�مية  �جلهات  على 
على �شعيد  ��شتثنائياً  �أد�ًء  مظهرًة 
�مل�ؤ�شر�ت �لتقييمية، ويف مقدمتها 
�ل�ظيفية،  �ل���������ش����ع����ادة  م�����ؤ�����ش����ر 
�ل���ظ��ي��ف��ي، م�ؤ�شر  �ل��ر���ش��ا  م���ؤ���ش��ر 
�ل�لء  م�ؤ�شر  �ل�ظيفي،  �لتناغم 
ر�أ�ش  نتائج  جانب  �إىل  �ل�ظيفي، 

يف  و  وغ��ريه��ا.  �ملتميز  �لأد�ء  ذوي 
جم����ال �حل��ك���م��ة �ل��ذك��ي��ة حتدث 
�د�رة  م��دي��ر  �مل�����ش��رب  عبد�لرحيم 
تقنية �ملعل�مات يف حماكم دبي، �أن 
�لد�ئرة حر�شت على حتقيق روؤية 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب 
ر��شد �آل مكت�م نائب رئي�ش �لدولة 

بالإمارة.
و���ش��م��ن م���ا ����ش��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 
�أعمال �جلل�شة، �طلع �ملجل�ش على 
م���ن �شاحب  �ل�������ش���ادرة  �مل��ر����ش��ي��م 

�ل�شم� حاكم �ل�شارقة.

باأخذ  �ل��د�ئ��رة  وج��ه  كما  �ملجل�ش، 
�لت���ف���اق���ي���ة ك���ن���م����ذج م��ع��ت��م��د مع 
�ل��ع��ق��اري��ني مب��ا ي�شهل  �مل��ط���ري��ن 
�ملط�رين  ب��اق��ي  ع��ل��ى  �لإج������ر�ء�ت 
�لعقاري  �ملجال  خدمة  يف  وي�شهم 

بحث  �أي�����ش��اً  �جلل�شة  ت��ن��اول��ت  كما 
�ملتعلقة  �مل���������ش���ي���ع  م����ن  ج���م���ل���ة 
�لعام للإمارة و�ملقرتحات  بال�شاأن 
وتعزيزها  ب��ت��ط���ي��ره��ا  �ل��ك��ف��ي��ل��ة 

و�تخذ ب�شاأنها �لقر�ر�ت �ملنا�شبة.

الداخلية تطلق منظومة جديدة من اخلدمات الذكية للجن�سية والإقامة
•• ابوظبي-وام:

ممثلة  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة  ب�������د�أت 
�لعامة للإقامة و�ش�ؤون  بالإد�ر�ت 
منظ�مة  ت���ط���ب���ي���ق  �لأج��������ان��������ب 
�لذكية  �خل����دم����ات  م����ن  ج����دي����دة 
ت�شانال  :�ي   E-channels
ل����ق����ط����اع �جل���ن�������ش���ي���ة و�لإق������ام������ة 
�لتاأ�شرية  خدمات  ت�شمل  و�ملنافذ 
ذكية..  خ��دم��ات  ب�شعار  و�لإق���ام���ة 
حاجة  دون  من  م�شتقبلية  ب��روؤي��ة 
مر�كز  م��ر�ج��ع��ة  �إىل  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�خل���دم���ة �مل��ن��ت�����ش��رة يف �ل���دول���ة يف 
خط�ة ريادية ت�شمن �شرعة ودقة 
�إج���ر�ء�ت �إ���ش��د�ر �أذون���ات �لدخ�ل 

و�لإقامة .
وع��م��ل��ت �ل���������ز�رة ب��ال�����ش��ر�ك��ة مع 
للحل�ل  �لإم�����ار�ت  حت��ال��ف  �شركة 
�ل���ت���ق���ن���ي���ة ع����ل����ى ت����ط�����ي����ر ن���ظ���ام 
و�لذكية  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �خل��دم��ات 
يتيح  و�ل���ذي  و�لإق���ام���ة  للجن�شية 
مل���ك���ات���ب �ل���ط���ب���اع���ة و�ل�������ش���رك���ات 
و�لأفر�د - م��طن� دولة �لإمار�ت 
فيها،  و�ملقيم�ن  �ملتحدة  �لعربية 
جمل�ش  دول  وم��ق��ي��م���  وم����ط��ن��� 
على  �لتقدمي  �خلليجي/  �لتعاون 
بكل  و�لإق���ام���ة  �جلن�شية  خ��دم��ات 
و��شحة  وبخط��ت  وي�شر  �شه�لة 
ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم، وذل������ك م����ن خلل 
يف  �لعاملية  �ملعايري  �أف�شل  تطبيق 

هذ� �ملجال.
�أحمد  م���ن�������ش����ر  �ل���ع���م���ي���د  و�أك��������د 
�ل���ظ���اه���ري، م���دي���ر ع����ام �لإق���ام���ة 
و���ش���ؤون �لأج��ان��ب يف �أب��� ظبي، �أن 
�شعي  �إط��ار  تاأتي يف  �ملنظ�مة  هذه 
وز�رة �لد�خلية �إىل تعزيز �خلدمات 
ل�شمان  م�����ر�ك�����زه�����ا  ج���م���ي���ع  يف 
روؤية  حتقيق  يف  �ملخرجات  �أف�شل 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول����ة  ح��ك���م��ة 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�ً   ،2021 �مل��ت��ح��دة 
�ملنظ�مة �لتي مت تط�يرها حملياً 

�خلدمات، �إىل جانب عدم �حلاجة 
للدخ�ل �ىل نظام منف�شل خا�ش 
ر�ش�م  دف����ع  ل���ش��ت��ك��م��ال  ب��ال��ب��ن��ك 
�خلدمات بالن�شبة خلدمات مكاتب 
�لطباعة مع تطابق م��قع تقدمي 
�خل����دم����ات م����ع م���ع���اي���ري �جل������دة 
�مل��ع��ت��م��دة م���ن ق��ب��ل ه��ي��ئ��ة تنظيم 

�لت�شالت.
وب�شبب  تقنياً  �مل��ن��ظ���م��ة  وت�شمح 
م����رون����ت����ه����ا ب����ال����ق����ي����ام ب���خ���ط�����ت 
حت�����ش��ي��ن��ي��ة وت����ط�����ي����ري����ة لح���ق���اً 
م��ن خ���لل زي����ادة وت������ش��ي��ع نطاق 
�خلدمات عرب �إ�شافة قن��ت ذكية 
�أخرى، و�لقدرة على �لتعديل وفق 

مقت�شيات �حلاجة و�لتطبيق.
وقبل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ع��م��ل��ت  و 
�ل�شروع يف تطبيق �ملنظ�مة �لذكية 
للخدمات �ملتعلقة بقطاع �جلن�شية 
�لقيام  ع��ل��ى  و�مل���ن���اف���ذ  و�لإق����ام����ة 
مع  و�مل�شرفني  �لعاملني  بتدريب 
للم�شتخدم يف مر�كز  دليل  ت�فري 
خدمة �ملتعاملني، و�لقيام مبر�جعة 
بعد  و�مل��ق��رتح��ات  �لآر�ء  ومتابعة 
�لتطبيق �لتجريبي ووفرت فريقا 
�لطباعة  لدعم مكاتب  متخ�ش�شاً 
تط�ر�ت  ملتابعة  بالدولة  �ملنت�شرة 

تقدمها يف ��شتخد�م �ملنظ�مة.
و�شائل  وع����رب  �لإع�������لن  مت  ك��م��ا 
و�مل�شم�عة  �مل����رئ����ي����ة  �لإع�����������لم 
�لجتماعي  �ل��ت�������ش��ل  وو����ش���ائ���ل 
�شل�شة  ي�شمن  ت��دري��ج��ي  ب�شكل 
�جلديد،  �ل���ن���ظ���ام  �إىل  �لن���ت���ق���ال 
وب�������ش����رة ت���خ���دم �مل��ت��ع��ام��ل��ني من 
وز�رة  ت��درج��ت  كما  �إرب��اك��ه��م،  دون 
�إد�ر�ت  عرب  �لتطبيق  يف  �لد�خلية 
�جلن�شية و�لإقامة يف �لدولة وفق 
�ل�شحيح  �لتطبيق  ت�شمن  خطة 

و�لفائدة �ملرج�ة.
�ملعاملت  و وفق تقدير�ت خ��رب�ء 
على  و�ع�����ت�����م�����اد�ً  �لإل����ك����رتون����ي����ة 
�لزمن  ف����اإن   ، �ل��ف��ع��ل��ي��ة  �ل��ت��ج��ارب 

�ملقدر لإجر�ء معاملة و�ل�شتجابة 
ل��ه��ا وف����ق �مل��ن��ظ���م��ة �جل���دي���دة ل 
يتجاوز �ل� 10 دقائق، ويعتمد ذلك 
ع��ل��ى ���ش��رع��ة �إدخ����ال �ل��ب��ي��ان��ات من 
قبل طالب �خلدمة ، فاإذ� كان من 
قبل مكتب �لطباعة فيقّدر �لزمن 
زمن  ي��ق��در  فيما   ، دق��ائ��ق  بخم�ش 
�لتاأ�شري�ت  بع�ش  ط��ل��ب  م��ع��اجل��ة 
�أخ��رى، وبذلك مع  دقائق  بخم�ش 
ت�فر �ل�ثائق �ل�شحيحة و�ل�شرعة 
فاإن  �لبيانات  �إدخ����ال  يف  �ملطل�بة 
ب��ع�����ش �ل��ت��اأ���ش��ري�ت ل��ل��دخ���ل �إىل 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قد 
معدودة  دق��ائ��ق  غ�ش�ن  يف  ت�شدر 
يف خط�ة هي �لأوىل على م�شت�ى 

�لعامل .
�أهمية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �أك����دت  و 
�جلديدة،  �حلزمة  من  �ل�شتفادة 
�لدخ�ل  �أذون��ات  لإمت��ام معاملت 
�لذكية  �ل���ب�����ب���ة  ع���رب  و�لإق����ام����ة 
خل����دم����ات �جل��ن�����ش��ي��ة و�لإق�����ام�����ة 
مكاتب  زي�����������ارة  �أو  و�مل������ن������اف������ذ، 
�لب��بة  نظام  �مل�شجلة يف  �لطباعة 
�لعامة  �لإد�رة  خل��دم��ات  �ل��ذك��ي��ة 
ل���لإق���ام���ة و�����ش�����ؤون �لأج����ان����ب �أو 
�لك���ت���ف���اء ب�����اإدخ�����ال �ل���ط���ل���ب عرب 
https:// �لإل���ك���رتوين  �مل���ق��ع 

echannels.moi.gov.
ae  و يجب على جميع �ملتعاملني 
�لدخ�ل �إىل م��قع �لإد�رة �لعامة 
ملعرفة  �لأجانب  و�ش�ؤون  للإقامة 
م���ك���ات���ب �ل���ط���ب���اع���ة �مل�������ش���ج���ل���ة يف 
 E channels ملنظ�مة �لذكية�
لت�شهيل  �خل����ط�����ة  وت����ه����دف     .
�ملتعاملني  ع����ل����ى  �لإج����������������ر�ء�ت 
ت�شليم  م���رح���ل���ة  م����ن  و�ل����ت����ح�����ل 
�لقدمي  �ل��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  �مل���ع���ام���لت 
�إيقافه  و�مل��زم��ع   E services
نظام  �إىل  و�ل���ت���ح����ل  م�����ش��ت��ق��ب��ًل 
 E channels خلدمات �لذكية�
�لفئات  ببع�ش  يتعلق  فيما  �أم���ا   ،
�����ش���ت���خ���د�م  �ل�����ذي�����ن ل مي���ك���ن���ه���م 
�إىل  �ل���ت����ج���ه  �مل������ق�����ع؛ ف��ع��ل��ي��ه��م 
�خلدمة  ومر�كز  �لطباعة  مكاتب 
يتعلق  وفيما  معاملتهم،  لإن��ه��اء 
يف  �ملتعامل  ف��اإن  �لإقامة  بخدمات 
يت�جب  و�لتجديد  �لإ�شد�ر  حالة 
�لإد�رة  وف��روع  عليه مر�جعة مقر 
�لأجانب  و�ش�ؤون  للإقامة  �لعامة 
- فقط/ يف مرحلة تثبيت ق�شيمة 
�لإق���ام���ة ع��ل��ى ج������ز �ل�����ش��ف��ر بعد 
خلل  من  �مل��فقة  على  �حل�ش�ل 
�مل���ق��ع �لإل���ك���رتوين �أو م��ن خلل 

مكاتب �لطباعة.

بالتن�شيق مع �شركاء رئي�شيني من 
تعد  حك�مية  وه��ي��ئ��ات  م�ؤ�ش�شات 
�لتح�ل  ���ش��ب��ي��ل  يف  ه��ام��ة  خ��ط���ة 
�لذكية.   �خل�����دم�����ات  �إىل  �ل����ت����ام 
�ملنظ�مة  �أن  �ل��ظ��اه��ري  و�أو����ش���ح 
�جلديدة �لتي تتطابق مع معايري 
قبل  �ملعتمدة من  ج���دة �خلدمات 
تعمل  �لت�������ش���الت،  تنظيم  ه��ي��ئ��ة 
ف����رق �لعمل  ت��ع��زي��ز ج���ه����د  ع��ل��ى 
�لإلكرتونية  ب��اخل��دم��ات  �مل��ع��ن��ي��ة 
متميزة  ن�عية  لتقدمي  و�ل��ذك��ي��ة 
�لكفاءة  ع��ال��ي��ة  �خل����دم����ات؛  م���ن 
�ملر�جعني  ن�شبة  وتقلل  و�لفاعلية 
بن�شبة  �مل���ر�ك���ز �حل��ك���م��ي��ة  ل��ك��اف��ة 
مع   ،2018 �ل��ع��ام  حتى   80%
��شتخد�م  ن�شب  يف  م����زي��ة  زي���ادة 
و�لذكية  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �خل��دم��ات 
مب��ا مي��ّك��ن �مل��ر�ج��ع��ني م��ن �إجن���از 
عرب  �أو  مكان  �أي  من  معاملتهم 
مب�شطة  ب�ش�رة  �ل��ذك��ي؛  �لهاتف 

ودقيقة يف �آن و�حد.
تربط  �مل��ن��ظ���م��ة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�مل�شرتكة  �حلك�مية  �جل��ه��ات  ب��ني 
�لإق������ام������ة  خ������دم������ات  ت�����ق�����دمي  يف 
و�ل��ت��اأ���ش��ري�ت، مم��ا ي��ع��زز �لرت�بط 
بني �جلهات �حلك�مية، �إىل جانب 
ع���دم �حل���اج���ة ل��ت��ك��ر�ر حت��م��ي��ل �أو 
تقدمي عدد من �ل�ثائق �لتي كان 
ل ب��د م��ن ت���ف��ريه��ا ورق��ي��اً يف كل 

م���رة م��ث��ل ع��ق���د �لإي���ج���ار ونتائج 
�لفح�ش �لطبي ون�شخ عن تقدمي 
طلب �له�ية وغريها من �ل�ثائق 
مبا يتما�شى مع �شعي �حلك�مة �إىل 
ت��ق��دمي خ��دم��ات ذ�ت ج����دة عالية 
وتطبيقات  ب��ي��ئ��ي��ة  م��ع��اي��ري  وف����ق 
يعزز  مما  للبيئة  �شديقة  خ�شر�ء 

�لدور �لريادي ل�ز�رة �لد�خلية.
مز�يا  �جل��دي��دة  �ملنظ�مة  وت���ف��ر 
على  ع����امل����ي����اً  م������رة  لأول  ت���ط���ب���ق 
�مل�شابهة؛ وذلك  �شعيد �لإجر�ء�ت 
�ل�ثائق  ق�������ر�ءة  ع���ل���ى  ب���ق���درت���ه���ا 
و��شتخد�م  �ل��ك��رتون��ي��اً،  �لر�شمية 
على  للتعرف  �ل�جه  ب�شمة  تقنية 
�لطلبات  وم��ع��اجل��ة  �لأ���ش��خ��ا���ش، 
�لعتيادية و�ل�شتثناء�ت مبا فيها 
و�حل�كمة  و�مل��ح��ا���ش��ب��ة  �ل��ت��دق��ي��ق 
و�ل���رق���اب���ة و���ش��ب��ط �جل������دة، وكل 
تدخل  �أي  دون  م����ن  �آل����ي����اً  ذل�����ك 
�لدولية  �ملعايري  �أدق  ووفق  ب�شري 
و�لتدقيق،  �مل��ح��ا���ش��ب��ة  لإج������ر�ء�ت 
و�لبناء  تط�يرها  ميكن  وب�ش�رة 

عليها يف �لتح�شني �مل�شتقبلي.
ويعمل نظام �لدفع �لآيل �مل�شاحب 
ل���ل���م���ن���ظ����م���ة م�����ن خ������لل ب�����ب���ة 
بال�شركاء  و�ملرتبط  �أم����ل  �لدفع 
�خل��ارج��ي��ني ل��ل���ز�رة م��ن مقدمي 
تعزيز  ع���ل���ى  �مل����ال����ي����ة،  �خل�����دم�����ة 
عملية  وت�شهيل  �ملالية  �ل�شفافية 
�ل��دف��ع م��ع ت���ف��ر خ��ا���ش��ي��ة �لدفع 
عن  �ملبا�شر  �ل����ش���رتد�د  و  �ملبا�شر 
مبالغ  و��شرتد�د   IBAN طريق 
�ل�شمانات �ملالية ور�ش�م �ملعاملت 

�للزمة  لل�ثائق  �مل�شت�فية  غ��ري 
و�لتي يتم رف�شها �ل�شرتجاع كل 
�شريعة  �آن��ي��ة  ب�ش�رة  ي��ج��ري  ذل��ك 
و���ش��ف��اف��ة ،ك��م��ا ت���ف��ر خ��دم��ة دفع 
من�شبطة  ب�ش�رة  �آل��ي��اً  �ل��غ��ر�م��ات 
�حل�كمة  �إج�����������ر�ء�ت  م����ن  ت����ع����زز 
�مل��ن��ظ���م��ة �لذكية  �مل��ال��ي��ة. وت���ف��ر 
م�����رون�����ة مل���ت���خ���ذي �ل������ق������ر�ر؛ من 
خ���لل ق��درت��ه��ا ع��ل��ى �ل��ت��ع��ام��ل مع 
تعديل  بينها  م��ن  �ل��ط��ل��ب��ات  ك��اف��ة 
ب�ش�رة  كفيل  ملف  وفتح  �ل��شع 
�آلية، و�لتعامل مع �ملعاملت �لتي 
ينق�شها عدد من �ملتطلبات ل�شبب 
تقني �أو �لتاأخري يف ت�فري �ل�ثائق، 
�إذ كانت هذه �ملعاملت بحاجة �إىل 
م��ر�ج��ع��ة �ل�����ش��اب��ط �مل��خ��ت�����ش، يف 
�جلديدة  �ملنظ�مة  تتعامل  ح��ني 
وتفرزها  �لطلبات  مع  ذك��ي  ب�شكل 
وحت�لها  منها  �مل�شتكمل  وحت���دد 
بح�شب  �آل����ي����اً  خ���ا����ش  م�����ش��ار  �إىل 
للتعامل  �ملطل�ب  �ل��ق��ر�ر  طبيعية 
معها من قبل �ل�شباط �ملخت�شني 

كًل وفق �خت�شا�شاته.
�مل��ن��ظ���م��ة �جلديدة  ت�����ش��اه��م  ك��م��ا 
يف ت��ط���ي��ر ه��ن��د���ش��ة �لإج��������ر�ء�ت 
وق��عد �لعمل مع �إمكانية �إ�شد�ر 
�إلكرتونية،  ب�������ش����رة  �ل��ت��ع��ام��ي��م 
وُح�شن  �مل�ؤ�ش�شي  �لتط�ير  وتعزيز 
و�ملالية،  �لب�شرية  �مل����رد  ��شتغلل 
وب�شكل مت���شل مل��كبة �لتحديات 
و�مل�شتجد�ت وفق �أف�شل �ملمار�شات 

�لعاملية.
    وتعمل على تقلي�ش �حلاجة �إىل 

�خل��دم��ة ل�شتكمال  م��ر�ك��ز  زي���ارة 
�إل يف عدد من �حلالت  �ملعاملت 
تقدمي  ي�������ش���ه���ل  مم�����ا  �خل����ا�����ش����ة 
من  ويقلل  �لعميل  على  �خل��دم��ة 
�خلدمة،  م���ر�ك���ز  ع��ل��ى  �ل�����ش��غ��ط 
وت�����ف����ر م���ع���ل����م���ات ع����ن م���ر�ك���ز 
بالربط  �لعمل  و���ش��اع��ات  �خل��دم��ة 
م����ع �ل���ن���ظ���ام �جل�����غ�����ر�يف وق������ر�ءة 
�ل�شفر  ج���������ز  وث����ائ����ق  حم����ت�����ى 
و�ل�ثائق �لأخرى ب�شكل �إلكرتوين 
�خلدمة  ت��ق��دمي  و�شه�لة  مبا�شر 
�أخطاء  ن�شبة  تخفي�ش  �شمان  مع 
�ملا�شح  با�شتخد�م  �لبيانات  �إدخ��ال 
حتليلية  و�أدو�ت  �ملبا�شر  �ل�ش�ئي 

م�شاندة.
�جلديدة  �ملنظ�مة  تنعك�ش  كما    
�لن��حي  من  �لعديد  على  �إيجاباً 
�ملتعلقة بقطاع �جلن�شية و�لإقامة 
و�ملنافذ بت�فريها لنظام �إلكرتوين 
لكافة خدمات قطاع  وذكي م�حد 
مظلة  وحت��ت  و�لإق���ام���ة  �جلن�شية 
�إىل  �ل������ش���ل  ي�شهل  و�ح����دة مم��ا 
�لإ�شافة  �أو  و�ل��ت��ع��دي��ل  �خل��دم��ات 

عليها.
كافية  م�شاعدة  �ملنظ�مة  وتقدم    
للخدمات مع ��شتخد�م عدة لغات 
ب�شيطة  ت��ع��ب��ئ��ة  ط��ري��ق��ة  وت����ف���ري 
و���ش��ه��ل��ة ل��ط��ل��ب��ات �خل����دم����ات مما 
ي��ق��ل��ل م����ن �لأخ�����ط�����اء يف �إدخ������ال 
�شابقاً  تتحملها  و�ل��ت��ي  �ل��ب��ي��ان��ات 
مكاتب �لطباعة �أو �لعميل، وت�فر 
وت�فر  �لإ�شافية،  �لتكاليف  عليه 
�أدو�ت حتليلية م�شاندة لقيا�ش �أد�ء 

م�ست�سفى توام ينجح يف اإنقاذ حياة ر�سيع قام بابتالع 21 قطعة مغناطي�سية
•• العني – الفجر

 جن����ح »م�����ش��ت�����ش��ف��ى ت���������م« �إح�����دى 
للخدمات  �أب���ظ��ب��ي  �شركة  من�شاآت 
عملية  �إج���ر�ء  يف  »�شحة«  �ل�شحية 
من  يبلغ  لطفل  ن��اج��ح��ة  ج��ر�ح��ي��ة 
عدد  بابتلع  ق��ام  �شهر�   23 �لعمر 
 8 �إح������د�ث  �إىل  �أدت  ق��ط��ع��ة   21
�ملعدة  بني  ن���شري  ثق�ب وتك�ن 4 

و�لق�ل�ن و�لأمعاء �لدقيقة.
وق����د ق����ام ب����اإج����ر�ء �ل��ع��م��ل��ي��ة فريق 
ت��م  مب�شت�شفى  �لأط��ف��ال  ج��ر�ح��ة 
�حلربي،  خ���ال���د  �ل���دك���ت����ر  ب���ق���ي���ادة 
حا�شل  �أط��ف��ال  ج��ر�ح��ة  ��شت�شاري 
ع���ل���ى �ل�����ب������رد �لأم����ري����ك����ي وب������رد 
كند�  يف  للجر�حني  �مللكية  �لكلية 
جر�حة  و  �ل���ع���ام���ة  �جل�����ر�ح�����ة  يف 
�لأطفال. بهذ� �ل�شدد قال �لدكت�ر 
خ��ال��د �حل���رب���ي: ت��ع��د ه���ذه �لقطع 
�ملغناطي�شية �شائعة جد� ويف متناول 
�لأج�شام  �أخطر  من  وه��ي  �جلميع، 
�لأطفال  يبتلعها  قد  �لتي  �لغريبة 
خطرية  م�����ش��اع��ف��ات  �إىل  وت��������ؤدي 
جد� وقد ت�شبب يف �ل�فاة. و�أ�شاف 

حالة  ت�شخي�ش  مت  قائًل:  �حلربي 
ت��م  مب�شت�شفى  �مل�����ش��اب  �ل��ط��ف��ل 
�ت�شح  �مل�شت�شفى، حيث  ف�ر دخ�له 
21 قطعة مغناطي�شية  وج�د عدد 
ومثل  �لبع�ش،  ببع�شها  ملت�شقة 
�مل����ر�����ش����ي����ة يجب  ه�������ذه �حل����������الت 
�ل�شرعة  وج��ه  على  معها  �لتعامل 
�لأن�شجة  ت�ؤدي لل�شغط على  لأنها 
مما ي�ؤدي �إىل تك�ن ثق�ب ون���شري 
يف �لأم����ع����اء و�ل���ت���ي ق���د ي���ك����ن لها 
�هلل  بف�شل  وق��ال:  وخيمة.  ع��قب 
ثم بف�شل �لفريق �لطبي و�لأجهزة 

�ملت�فرة بامل�شت�شفى، مت  و�لإمكانات 
�ملغناطي�شية  �لقطع  هذه  ��شتخر�ج 
و�إقفال  �ملتك�نة  �لن���شري  و�إ�شلح 
�لثق�ب �لناجتة يف �لأمعاء، وتكللت 
�لعملية �جلر�حية بالنجاح حيث �أن 
�لطفل حالياً يتمتع بحالة م�شتقرة 
�مل�شت�شفى ب�شحة جيدة.  وقد غادر 
كما �أكد �حلربي على �شرورة وج�د 
م��ن��ظ��م��ات مت��ن��ع ت����ف���ر م��ث��ل هذه 
�لألعاب �خلطرة يف متناول �لأطفال 
حر�شاً على حياتهم ومنعاً حلدوث 

مثل هذه �مل�شاعفات �خلطرة.
ومن �جلدير بالذكر �أن »م�شت�شفى 
ت�������م« م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه ل��ق�����ش��م طب 
�لأطفال وه� يقدم كافة �لت�شهيلت 
حلديثي  �ل�شريرية  و�ل��ف��ح������ش��ات 
�ل����لدة و�ل��ر���ش��ع و�لأط��ف��ال وعلى 
�أعلى م�شت�ى من �جل�دة �جلر�حية 
�لعلمية  �لأدل��ة  �أف�شل  على  ��شتناد�ً 
�ملت�فرة،  �لأجهزة  و�أح��دث  �ملتاحة  
ك��م��ا ي��ع��د م�����ش��ت�����ش��ف��ى ت�������م مركز 
�لأطفال  لأم��ر����ش  رئي�شي  �إح��ال��ة 
�أنحاء  جميع  يف  �ملعقدة  �جلر�حية 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
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العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��ش �يه جي حلل�ل 

 CN 2106448:لنفط و�لغاز ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدم�� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �لفق لتمثيل �ل�شركات ذ.م.م
HORIZON REPRESENTATION OF COMPANIES

بارترن�شب  بروفي�شينال  وبيع/حذف  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 
PROFESSIONAL PARTENERSHIP INVESTMENTS LLC لل�شت�شمار�ت ذ.م.م

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

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

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة �لطناف

رخ�شة رقم:CN 1250755 قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل علي �شيف حممد �لزعابي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مهافري بينيلل

تعديل وكيل خدمات
حذف عبد�هلل علي �شيف حممد حندي� �لزعابي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

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

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

تنــويــه
بال�شارة �ىل �لعلن �ل�شادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم:12063 
بتاريخ:2017/7/6 بخ�ش��ش �لرخ�شة �لتجارية  رقم:2242238 

CN بال�شم �لتجاري:�وكي لل�شفريات ذ.م.م - منفذ 1 ذ.م.م
تن�ه د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بانه ورد بطريق �خلطاأ يف �لعلن 

�مل�شار �ليه و�ل�شحيح �نه جاري:
 1 منفذ   - ذ.م.م  لل�شفريات  �وكي  من  �لتجاري  �ل�شم  تعديل   -1

ذ.م.م �ىل/�وكي لل�شفريات فرع 5 ذ.م.م
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لجر�ء مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

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

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ج�لدن ريفري ل��شاطة �خلدمات 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2083714  قد تقدم�� �لينا بطلب

تعديل ل�حة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 20*20 �ىل 20*50

تعديل ��شم جتاري من/ج�لدن ريفري ل��شاطة �خلدمات ذ.م.م

GOLDEN RIVER SERVICES BROKER LLC

 �ىل/ ج�لدن ريفري ل��شاطة �خلدمات

GOLDEN RIVER SERVICES BROKER

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ش�ؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ر�يت �شتار للمقاولت 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1174974 قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل خالد �شالح بن حم�د�ش �لعمر %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد �شالح حممد حم�د�ش �لعمر
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

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

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

�إعــــــــــالن
�ل�طنية  �ل�ش�����ادة/�لمار�ت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتنظيف ومكافحة �حل�شر�ت
رخ�شة رقم:CN 1557494 قد تقدم�� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خالد علي حممد �شادق �لبل��شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حل�ه عبد�لعزيز �لعبد�هلل
تعديل وكيل خدمات/حذف ح�شن حممد ح�شني �حل��شني

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

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

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شال�ن 

�لن�شر �مللكي للرجال - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1079676-1 قد تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شب�ع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

�إعــــــــــالن
 7 �ل�ش�����ادة/بي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

جل�بال
رخ�شة رقم:CN 1994222 قد تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شب�ع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كازه للزياء �ملغربيه ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1442672  قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمه مب�شر ب�ش�ر حربي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نهيان �شالح �بر�هيم �حمد �ل علي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح حممد �شالح علي �حلمادي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد حممد �شالح علي �حلمادي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف وليد حمم�د �بر�هيم حممد �حلمادي
تعديل ل�حة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*3.50 �ىل 3*1

تعديل �شكل قان�ين/من �شركة ذ�ت م�ش�ؤولية حمدودة �ىل م�ؤ�ش�شة فردية 
تعديل ��شم جتاري من/كازه للزياء �ملغربيه ذ.م.م
CAZA MOROCCAN FASHIONS LLC

 �ىل/ كازه للزياء �ملغربيه
CAZA MOROCCAN FASHIONS

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن 

�ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

فينيك�س اخلليج للمقاولت العامة - ذ م م
�لتجارية  �لبتد�ئية-�ملحكمة  �ب�ظبي  حمكمة  حكم  على  بناء 

بت�شفية �ل�شركة:
 )فينيك�ش �خلليج للمق�والت �لع�مة - ذ م م(

�شارة  �مل�شفي/  �حل�شابات-  ومر�جعة  لتدقيق  �أمانة  يعلن مكتب/ 
�لظاهري-م�شفي ق�شائي، عن ت�شفية �ل�شركة �ملذك�رة �عله فكل 
من له مطالبة �أو حق�ق على �ل�شركة عليه �لتقدم مبطالبته مع 
�مل�شتند�ت �مل�ؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى، وذلك خلل �لدو�م �لر�شمي 
تاريخ ن�شر �لإعلن، وكل من مل يتقدم خلل  وملدة 45 ي�ماً من 
�ملدة �ملحددة بالإعلن ي�شقط حقه باملطالبة. تليف�ن �مل�شفي رقم 
�شارع  �ب�ظبي-    41510 ب  �ش   026817744 فاك�ش   026936339

�لك�رني�ش بناية �ل�شرعة �لثلثة �لطابق 12 مكتب رقم 1203.

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

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

�سيدلية �سن �ساين البيطرية- ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعم�مية �لغري عادية و�خلا�ش بت�شفية 

�ل�شركة �ملذك�رة �أعله
 )�سيدلية �سن �س�ين �لبيطرية- ذ م م(

ت�شفية  عن  �حل�شابات  لتدقيق  �لهاملى  مكتب   / �مل�شفى  يعلن 
�ل�شركة �ملذك�رة �عله فكل من له مطالبة �أو حق�ق على �ل�شركة 
�ملذك�رة �عله عليه �لتقدم مبطالبته مع �مل�شتند�ت �مل�ؤيدة لذلك 
�إىل �مل�شفى، وذلك خلل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 ي�ماً من تاريخ 
�لإعلن، وكل من مل يتقدم خلل �ملدة �ملحددة بالإعلن ي�شقط 
حقه باملطالبة.  تليف�ن �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�ش 6210478 
 )6( �لطابق  للزجاج  �لعني  بناية  �لثاين  ز�يد  �شارع  �ب�ظبى   ،02/

�شقة )17( مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شب�ن قان�ني�ن. 

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

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

�إعــــــــــالن
لغ�شيل  �لق�ع  �ل�ش�����ادة/�شما  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1007665:وتلميع �ل�شيار�ت  رخ�شة رقم
قد تقدم�� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �بر�هيم �شامل �شني �لدرعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شلطان حمد�ن �لدرعي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

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

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تربانيا 

CN 2137889:لل�شيلة و�لعبايا رخ�شة رقم
 قد تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شب�ع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

�إعــــــــــالن
�لعبري  �ل�ش�����ادة/م�شبغة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1134303:لذهبي �لت�ماتيكية  رخ�شة رقم�
قد تقدم�� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد جمعه مبارك هادي �لحبابي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جمعه �شعيد عبيد ثاين �لظاهري

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

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

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

�إعــــــــــالن
�ل�شهم  �ل�ش�����ادة/كافترييا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1125838:لعيناوي  رخ�شة رقم�
قد تقدم�� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شليم �ل�رع �لعفاري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خمي�ش علي �شليم �لزيدي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

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

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هايرب ماركت نا�ش 

 CN 1304588:ملدينة ذ.م.م  رخ�شة رقم�
قد تقدم�� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ها�شم فاد�كي �يكال فاد�كي �يكال ها�شم %24

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�ن�ر ك�روث ك�نهامد ك�روث من 49% �ىل %25

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد 

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

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فا�شت تيليك�م لتجارة �للكرتونيات - 

فرع �ب�ظبي 8  رخ�شة رقم:CN 1311985 قد تقدم�� �لينا بطلب

تعديل ل�حة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/فا�شت تيليك�م لتجارة �للكرتونيات - فرع �ب�ظبي 8

FAST TELECOM ELECTRONICS TRADING - BRANCH OF ABU DHABI 1

 �ىل/ �شركة �ي�شل تيليك�م ذ.م.م - فرع �ب�ظبي 2

ICELL TELECOM CO LLC - BRANCH OF ABU DHABI 2

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �شر�ئح �له��تف �للكرتونية - بالتجزئة )4759007(

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

خلل �أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن 

�ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

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

رخ�شة رقم:CN 1135799 قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل ل�حة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*4 �ىل 1*3

تعديل ��شم جتاري من/ور�شة �لن�شامي للحد�دة
 �ىل/ ور�شة �لن�شامي للملني�م و�لزجاج

ALNASAIM ALUMINUM & GLASS WORKSHOP
حممد  علي  �شامل  بناية  �لعني  �شناعية  �لعني  �لعني  عن��ن/من  تعديل 
عف�شان �ملن�ش�ري �ىل �لعني �ملنطقة �ل�شناعية ليتاق 63452 63452 �شامل 

هيف غريب و�خرين
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حد�دة وحلام )2592005(

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان  �لقت�شادية خلل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ش�ؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/وريد �حلياة لعمال �ل�شري�ميك و�لطاب�ق 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1150174  قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/نا�شر مهدي هادي �ل�قي�ش �لهاجري من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ نا�شر مهدي هادي �ل�قي�ش �لهاجري من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حمم�د �بر�هيم عبد�ملبدى �خل�يل

تعديل ر�أ�ش �ملال/من 150000 �ىل 0
تعديل ل�حة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ن�ع �لرخ�شة/من حرفية �ىل جتارية
تعديل �شكل قان�ين/من �شركة ذ�ت م�ش�ؤولية حمدودة �ىل م�ؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري من/وريد �حلياة لعمال �ل�شري�ميك و�لطاب�ق ذ.م.م

LIFE VEIN BRICKS & CERAMICS WORKS LLC
 �ىل/ وريد �حلياة لل�شيانة �لعامة

WARED ALHAYAH GENERAL MAINTENANCE
تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �ملباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لطاب�ق )4330001(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال تبليط �لر�شيات و�جلدر�ن )4330019(

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل �أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة عن �ي 

حق �و دع�ى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �ل��شاح

 رخ�شة رقم:CN 1017134 قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي عبد�هلل برمان نا�شر �ملن�ش�ري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ورثة عبد�هلل برمان نا�شر �ملن�ش�ري
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ش�ؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

عمار النعيمي يطلع على م�ساريع البنية التحتية احلالية وامل�ستقبلية يف اإمارة عجمان 

تكرمي ال�سركات امللتزمة بتنفيذ حتدي الإقامة يف عجمان 

مدين عجمان ينظم رحلة عمرة ملجموعة من الإطفائيني

�سرطة عجمان تد�سن دورية امل�ستجيب الأول 

•• عجمان ـ الفجر 

عجمان،   � �مل��دين  للدفاع  �لعامة  �لإد�رة  نظمت 
�حل���ر�م ملجم�عة من  �هلل  بيت  �إىل  ع��م��رة  رح��ل��ة 
جه�دهم  على  لهم  تكرميا  وذل���ك  �لإط��ف��ائ��ي��ني، 
�ملتميزة وتفانيهم يف �لعمل، وتندرج هذه �خلط�ة 
�شمن �شل�شلة من �ملبادر�ت �خلريية و�جله�د �لتي 
 2017 �لعام  �إع��لن  مع  تز�منا  �لإد�رة  �أعدتها 
عاما للخري يف �لدولة. وقال �شعادة �لعميد ر��شد 

جا�شم جملد �ملدير �لعام بالإنابة، �أطلقت �لإد�رة 
�لعامة للدفاع �ملدين عجمان �لعديد من �ملبادر�ت 
�لر�مية �إىل تكري�ش ون�شر ثقافة �لعمل �خلريي 
�ملبادر�ت  ه��ذه  ب��اأن  ثقة  على  ونحن   ، �ملجتمع  يف 
تعزيز  على  م�شاعف  �أث���ر  لها  �شتك�ن  �خل��ريي��ة 
علقات �مل�دة و�لحرت�م بني �لإد�رة و�ملتعاملني 
من جهة وعلى م�شت�ى �لبيئة �لد�خلية للإد�رة 
من جهة �أخرى. و�أ�شاف �شعادته �إن هذه �خلط�ة 
تاأتي تز�منا مع عام �خلري يف �لدولة ، وكما ت�شكل 

جزء� من م�ش�ؤوليتنا �ملجتمعية ، وحتقيقا للغاية 
�ل�شرت�تيجية ب�ز�رة �لد�خلية باإ�شعاد �مل�ظفني، 
لهم  وتقدير�  �ل�ظيفي،  ر�شاهم  م�شت�ى  ورف��ع 
على �أد�ئهم �ملتميز وجه�دهم وتفانيهم يف خدمة 

�أمن �ملجتمع وحماية �لأرو�ح و�ملمتلكات.
لعام  �لإد�رة  م������ب������ادر�ت  ق���ائ���م���ة  وت�������ش���م���ن���ت 
 ، �خلري2017 تنظيم رحلة �لعمرة للم�ظفني 
�إ�شافة �إىل تربع بالدم ، وبرنامج �إ�شعاد �ملتعاملني 

، وبرنامج �لرعاية �ل�شحية للم�ظفني.

•• عجمان-وام: 

�شلطان  �ل�شيخ  �لل��ء  �شعادة  د�شن 
ب��ن ع��ب��د �هلل �ل��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د عام 
�مل�شتجيب  دوري���ة  عجمان  �شرطة 

�لأول.
�ل���دوري���ة بجهاز  ت��زوي��د ه���ذه  ومت 
�مل����ج���ات �لذ�ع���ي���ة و�ل����ذي يعطي 
�لإمكانية لأفر�د �لدورية بت�جيه 
�لقن��ت  جميع  على  �ش�تي  ن��د�ء 
لي�شل  �ل��ل��غ��ات  خمتلفة  �لإذ�ع���ي���ة 
لغة   25 �إىل  �ل���ل���غ���ات  جم����م�����ع 
متن�عه  ر���ش��ائ��ل   6 م���ع  خم��ت��ل��ف��ة 
ب���ه���دف ت��ن��ب��ي��ه��ه��م ب����ج����د دوري����ة 
لها،  �مل�����ج�����ال  لإف���������ش����اح  ����ش���رط���ة 
د�ئري مما  �أربعمائة مرت  ومل�شافة 
�شل�ش  ب�شكل  �لدورية  عب�ر  ي�ؤمن 
مل��ك��ان �حل����ادث. وياأتي  وم��ت�������ش��ل 
عجمان  �شرطة  جه�د  �شمن  ذلك 
��شرت�تيجية  ل���دع���م  �مل��ت�������ش��ل��ة 
وز�رة �لد�خلية بجعل �لطرق �أكرث 
�ملرورية  �ل�شلمة  وت��ع��زي��ز  �أم��ن��ا، 
و�نطلقا من  �لإم���ارة  على ط��رق 
من  و�لب��ت��ك��ار  �لتميز  نح�  قيمها 

وه�  �ل�شرت�تيجي  �لهدف  خلل 
ث��ق��اف��ة �لب��ت��ك��ار يف بيئة  ت��ر���ش��ي��خ 
�شعادة  و�أ����ش���اد  �مل���ؤ���ش�����ش��ي.  �ل��ع��م��ل 
ق��ائ��د ع����ام ���ش��رط��ة ع��ج��م��ان بهذ� 
�لجن��از و�ل��ذي ي�ؤكد �لنهج �لذي 
تتبعه �لقيادة يف �شبيل زيادة ن�شبة 
�ل�شع�ر بالأمن و�لأمان يف �لإمارة 
و�ل�شتفادة من �لتقنيات �حلديثة 

�أعد�د  يف  �مل�شتمرة  �لزيادة  مل��ءمة 
بالإ�شافة  �ل��ط��رق،  على  �مل��رك��ب��ات 
للأفكار  �مل��ب��ا���ش��ر  ���ش��ع��ادت��ه  ل��دع��م 
ك�ن هذه  �لإبد�عية  و�لقرت�حات 
�لفكرة كانت من �شمن �قرت�حات 

م�ظفي �لقيادة.
�شلطان  �ل�شيخ  �لل��ء  �شعادة  ودعا 
�ل�شائقني  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ع��ب��د�هلل  ب��ن 

و�جلمه�ر  �ملركبات  وم�شتخدمي 
�ل�شرطة  دوري��ات  مع  �لتعاون  �إىل 
خا�شة  �ل��دوري��ة  ع��ب���ر  ت�شهيل  يف 
�إف�شاح  و�أهمية  �لط��رئ،  حالة  يف 
�لطريق لها ملا له من دور كبري يف 
�حل��دث  حالة  يف  �مل�شابني  �إن��ق��اذ 
�ل�شلمة  م���ت���م���ن���ي���اً  �مل�������روري�������ة، 

للجميع.

•• عجمان - وام:

عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  عمار  �ل�شيخ  �شم�  �طلع 
�لتحتية  �لبنية  م�����ش��اري��ع  �أه���م  ع��ل��ى  �لتنفيذي  �ملجل�ش  رئ��ي�����ش 
�لتط�يرية �حلالية و�مل�شتقبلية لإمارة عجمان و�لتي ت�شتهدف 
�لنه�شة  �إط��ار  يف  للم�شتقبل  �ل�شتعد�د  وتدعم  �لتنمية  تعزيز 
حديثة  ع�شرية  مدينة  لتك�ن  �لم���ارة  ت�شهدها  �لتي  �ل�شاملة 
تتمتع مبميز�ت عاملية من حيث �لنه��ش بالقطاعات �خلدمية 
كافة من طرق حديثة ومدن ع�شرية ومناطق �شياحية وغريها.

جاء ذلك خلل لقاء �شم�ه �م�ش بدي��ن �حلاكم وفد� من د�ئرة 
بن  حممد  �ملهند�ش  �لدكت�ر  �شعادة  �شم  و�لتخطيط  �لبلدية 
عمري �ملدير �لتنفيذي لقطاع تط�ير �لبنية �لتحتية و�ملهند�ش 
�ملرزوقي  �ملباين و�ملهند�ش عبد�هلل  �إد�رة  �لفل�شي مدير  خليفة 
مدير �إد�رة �لطرق و�لبنية �لتحتية و�ملهند�ش على �ل�شحي مدير 

�إد�رة �لتخطيط و�مل�شاحة وعدد� من �مل�ش�ؤولني.
و �أ�شاد �شم� �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي باخلطط �لتط�يرية 
د�ئرة  �لتي تنفذها  و�مل�شتقبلية  �لتحتية �حلالية  �لبنية  مل�شاريع 
يبذله  2030 ومبا  و�لتي متتد حتى عام  و�لتخطيط  �لبلدية 
�لقائم�ن على تلك �مل�شاريع وعلى ر�أ�شهم �ل�شيخ ر��شد بن حميد 
�لنعيمي رئي�ش �لد�ئرة و �ملدر�ء و�ملهند�ش�ن و�لعامل�ن فيها من 
جه�د مقدرة وبعد نظر مما ي�ؤكد حر�ش �لد�ئرة على �لتعاون 
وتت��فق  لتت��كب  �ل�شرت�تيجية  خططها  يف  �لد�ئم  و�لتن�شيق 
وروؤي��ة عجمان  �لحتادية  للحك�مة  �ل�شرت�تيجية  مع �خلطط 
2021 و �أو�شح �شم�ه �أن تلك �خلطط و�مل�شاريع تعترب من �أهم 
�أول�يات حك�مة عجمان و�لتي تعمل على ت�فري �أف�شلها لل�شكان 
بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب  ت�جيهات  على  بناء  و�ملقيمني 
وترجمة  عجمان  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�ش  ع�ش�  �لنعيمي  ر����ش��د 
للروؤية �مل�شتقبلية للحك�مة �لحتادية وحر�شها على م��ءمتها 
بالإمارة  �لأخ���رى  �ملحلية  للدو�ئر  �ل�شرت�تيجية  �خلطط  مع 

ومبا يحقق �مل�شلحة �لعامة يف �لمارة.
خدمات  �مل�شاريع  تلك  يف  تت�فر  �أن  ���ش��رورة  على  �شم�ه  �شدد  و 

متميزة ت�شهم يف ت�شجيع �ل�شتثمار يف جميع �لقطاعات ما ي�ؤدي 
�إىل زيادة �أعد�د �مل�شتثمرين و�تخاذهم �إمارة عجمان مكانا ملئما 
لل�شكن و�ل�شتثمار ملا يت�فر فيها من �خلدمات و�لبنى �لتحتية 
و�أج����ء �لأمن و�ل�شتقر�ر وفر�ش �لعمل للم��طنني و�ملقيمني 
�لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شم�  و��شتمع  ���ش����ء.  حد  على 
و�ف  �شرح  �إىل  و�ملهند�شني  عمري  بن  �لدكت�ر  من  �للقاء  خلل 
�أهم ما ت�شمنته خطة �لتط�ير و�مل�شاريع �ملزمع تنفيذها  ح�ل 
�إ�شافة  �لتحتية  �لبنية  حاليا وم�شتقبل من قبل قطاع تط�ير 
م�شاريع  تت�شمن  و�لتي  �لتط�ير  خلطة  �لرئي�شية  �ملحاور  �إىل 
�إد�رة �لتخطيط و�مل�شاحة وم�شاريع �إد�رة �لطرق وم�شاريع �إد�رة 
» و�لتح�ل   GIS« ملكانية� �لبيانات  �إد�رة نظم  �ملباين وم�شاريع 
�لإلكرتوين لت�شبح عجمان متميزة من خلل مبادر�ت حك�مية 
م�شرتكة ويك�ن للإمارة م�شتقبل من خلل و�شع ت�ش�ر لل��جهة 
�ملائية و�حلي �لإد�ري و�حلي �لتاريخي ومبادر�ت رئي�ش �لدولة 
وجهات وبر�مج حك�مية �أخرى . و��شتعر�ش �بن عمري م�شاريع 
�إد�رة �لتخطيط و�مل�شاحة و�لتي بلغت ن�شبة �لأعمال �ملنجزة فيها 
35 يف �ملائة وت�شمل �ملخطط �حل�شري �ل�شامل ملدينتي م�شف�ت 
و�خلطط   2030 و�لنقل  للطرق  �ل�شاملة  و�لدر��شة  و�ملنامة 
و�لر�شد  �مل�����ش��اح��ي��ة  �خل���ارط���ة  وحت��دي��ث  �ل��ث��لث��ي��ة  �لت�شغيلية 
�جلي�ل�جي لإمارة عجمان و�إعد�د خمططات ودر��شات �لتط�ير 
ع�شرة  �جمالية  بتكلفة  للطرق  �لب�شري  و�لتن�شيق  �لعمر�ين 
مليني وخم�شمائة �ألف درهم وينتهي �لعمل بها عام 2018 . 
و �طلع �شم�ه من �ل�فد على م�شاريع �إد�رة �لتخطيط و�مل�شاحة 
و�ل����ذي ي�شاهم  �ل��ب��ح��ري  و�مل�����ش��ح  �لأزرق  �ل��ع��ل��م  وم��ن��ه��ا م��ب��ادرة 
طرق  ودر����ش��ات  �مل��رور  حركة  ف�شل  وتخطيط  �مللحة  ب�شلمة 
�مللحة �جلديدة و�إد�رة �ملناطق �ل�شاحلية بالإ�شافة �ىل م�شروع 
بتكلفة   2030 ع��ج��م��ان  �مل��خ��ط��ط �حل�����ش��ري لإم�����ارة  حت��دي��ث 
وينتهي  تقريبا  دره���م  �أل���ف  و700  ملي�ن  �ىل  ت�شل  �جمالية 
�لعمل نهاية عام 2017 . كما �طلع �شم�ه على م�شروع �ملخطط 
�ل�شامل  و�ملخطط  و�ملنامة  م�شف�ت  ملدينتي  �ل�شامل  �حل�شري 
و�لذي  �لثلثية  �لت�شغيلية  و�خلطط   2030 و�لنقل  للطرق 

�لأوروبية  �ملعايري  م��ع  للتما�شي  �ل�ش��طئ  ت�شجيع  ي�شتهدف 
تعك�ش  متكاملة  مبخططات  حل�ل  وتقدمي  �لبحر  مياه  جل���دة 
و�لفر�ش  �لتحديات  لكل  �لكامل  �لفهم  مع  للمدينة  ذكيا  من�� 
�قت�شادية  وت�قعات  لها  ��شرت�تيجية  در��شة  و�إع��د�د  لها  �ملمكنة 
ت�ش�ر  ل��شع  وم�شف�ت  للمنامة  �لعمر�ين  �لتمدد  على  م�ؤثرة 
و�قعي للزيادة يف �لنم� �ل�شكاين للربط �ل�شرت�تيجي للإمارة 
. و ��شتمع �شم�ه �إىل �أهد�ف وخمرجات مبادرة �لعلم �لأزرق من 
وج�دة  و�لتعليم  �لبيئية  �لت�عية  لتحقيق  عمري  ب��ن  �ملهند�ش 
م�شت�ى  ورف���ع  �لبيئية  و�لإد�رة  و�خل���دم���ات  و�ل�����ش��لم��ة  �مل��ي��اه 
م�شت�ى  ورف���ع  �مل��ر���ش��ى  �أو  لل�شاطئ  و�ل��رتوي��ج  �لبيئية  �مل��ع��رف��ة 
وطاقم  و�إد�رة  �ملحلي  و�ملجتمع  �ل�شياح  �شمن  �لبيئي  �لت�شرف 
وخدمات  �نقاذ  و�أدو�ت  منقذين  ووج���د  و�ملر�شى  �ل�شاطئ  عمل 
وتعر�ش  �لبيئية  �ل���ش��رت�ط��ات  ت��شح  ول���ح��ات  �ل�شاطئ  على 
معل�مات عن �ل�شاحل و�لأنظمة �لبيئية وفعاليات تعليمية بيئية 
�شن�ية �إىل جانب فح�ش دوري كل �شهر لعينات �ملياه للتاأكد من 
قدرة �مل�شتخدمني على �ل�شباحة . و�طلع �شم�ه �أي�شا على خطة 
وتطرق  عجمان.  لإم���ارة  �جلي�ل�جي  و�لر�شد  �لبحري  �مل�شح 
�لعر�ش - �لذي قدمه وفد د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط - �إىل �شرح 
�إد�رة �لطرق و�لبنية �لتحتية �ملنجزة ومنها  و�ف ح�ل م�شاريع 
تط�ير �شارع عجمان �لد�ئري بتكلفة �جمالية 14 ملي�ن درهم 
و�إن�شاء طرق يف منطقة �حللي� �ملرحلة �لأوىل بتكلفة 15 ملي�ن 
درهم وتط�ير �إنارة �شارع �ل�شيخ حميد بن ر��شد بكلفة ملي�ين 
و�لبنية  �ل��ط��رق  �إد�رة  م�شاريع  ��شتعر��ش  �أي�����ش��ا  مت  و  دره���م. 
�لتحتية قيد �لتنفيذ ومنها �شارع م�ؤتة “ �ملرحلة �لأوىل بتكلفة 
15 ملي�ن درهم و�إن�شاء حمطة �شخ مقابل م�شجد �ل�شيخ ز�يد 
بتكلفة تبلغ 8 مليني و472 �ألف درهم و�ن�شاء طرق يف منطقة 
م�شف�ت بتكلفة خم�شة مليني و400 �لف درهم و�ن�شاء طرق 
منطقة �لنعيمية بتكلفة 96 ملي�ن درهم . و تطرق �ملهند�ش �بن 
عمري و�أع�شاء �ل�فد �إىل م�شاريع �إد�رة �لطرق و�لبنية �لتحتية 
�مل�شتقبلية ومنها تط�ير �ملدخل �جلن�بي ملدينة عجمان “2.4 
كيل�مرت   8.7 �لإم����ارة  يف  رئي�شية  ط��رق  وت��ط���ي��ر  كيل�مرت” 

6.2 كيل�مرت وتط�ير  و�ن�شاء طرق يف مدينة حممد بن ز�يد 
ت��ق��اط��ع ج�شر �ل��ر����ش��دي��ة  3 ك��ي��ل���م��رت. ك��م��ا �ط��ل��ع ���ش��م���ه على 
 - م�شتقبلية  “م�شاريع  �لتحتية  �لبنية  و  �لطرق  �إد�رة  م�شاريع 
�حلدودي  �ل�����ش��ارع  تط�ير  منها  �لتحتية  �لبنية  تط�ير  وز�رة 
�ل�شمايل “15.5 كيل�مرت” وتط�ير تقاطع م�شجد �ل�شيخ ز�يد 
�لتحتية  و�لبنية  �لطرق  �إد�رة  م�شاريع  �إىل  �إ�شافة  مرت   500
عجمان  ب��بة  تقاطع  تط�ير  �لدولة” ومنها  رئي�ش  “مبادر�ت 
 23“ منطقة �جلرف و�حلميدية  يف  وطرق  كيل�مرت�ت”   5“
�ل�شيخ  �شارع  يف  �ملطري  �ل�شرف  �شبكة  و��شتكمال  كيل�مرت�” 
�إد�رة  م�شاريع  على  كذلك  �شم�ه  و�طلع  كيل�مرت�ت«.   5“ ز�ي��د 
�ملائة منها وتت�شمن  30 يف  ن�شبته  �ل�مباين حيث مت �جن��از ما 
�إن�شاء �ل�شاحات �ل�شعبية وت�شميم مبنى م�شلخ �ملنامة وت�شميم 
�لبلدية  عمال  و�شكن  م�شف�ت  ح�شن  وم�شروع  �ملخترب  مبنى 
�ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب  وج��د�ري��ة  عجمان  ملدينة  �مل���شي  و�ش�ق 
حميد بن ر��شد �لنعيمي ودو�ر �لهجن وجائزة عجمان للزر�عة 
. وتطرق �لعر�ش �إىل ن�شب �إجناز �مل�شاريع �حلالية و�مل�شتقبلية 
لإد�رة �ملباين وهي �إن�شاء �ل�شاحات �ل�شعبية 30 يف �ملائة وت�شميم 
مبنى م�شلخ �ملنامة 60 يف �ملائة وت�شميم مبنى �ملخترب �ملركزي 
يف �ملائة ودور�ت مياه   3 م�شف�ت  ح�شن  وم�شروع  �ملائة  يف   50
و�شاور�ت “ك�رني�ش عجمان” مبادرة �لعلم �لأزرق 20 يف �ملائة 
يف   30 م�شف�ت  يف  و�ل�شبيغة  �لزهرة  �شيح  حديقتي  وم�شروع 
�ملائة وم�شروع �إن�شاء �ش�ق للم���شي مبدينة عجمان15 يف �ملائة 
�لأوىل”  “�ملرحلة  �جلديدة  �ل�شناعية  يف  �لبلدية  عمال  و�شكن 
�لبلدية �جلديد يف منطقة �جلرف وتقدر  �ملائة ومبنى  يف   15
�لتكلفة �لجمالية لتلك �مل�شاريع 70 ملي�ن درهم. �شمل �لعر�ش 
ومنها  �مل��ب��اين  لإد�رة  �مل�شتقبلية  �مل�شاريع  على  �لط���لع  �أي�شا 
تنفيذ مبنى م�شلخ �ملنامة وتبلغ قيمة �مل�شروع �لتقديرية ثلثة 
“مرحلة �لتنفيذ” ويكتمل �مل�شروع يف نهاية عام  مليني درهم 
2018 وتنفيذ مبنى �ملخترب �ملركزي وقيمته �لتقديرية خم�شة 
وم�شاريع   2018 ع��ام  نهاية  ب��ه  �لعمل  وينتهي  دره��م  مليني 
 55 �ملنجزة  �لأعمال  »ن�شبة   GIS �ملكانية«  �لبيانات  �إد�رة نظم 

�لبيانات  نظم  �إد�رة  يف  �حلالية  �مل�شاريع  عر�ش  ومت   . �مل��ائ��ة  يف 
بخريطة  �لبلغات  معل�مات  رب��ط  على  ت�شتمل  و�لتي  �ملكانية 
ع��ج��م��ان �لإل��ك��رتون��ي��ة وع��ك�����ش خم���رج���ات �مل��خ��ط��ط �حل�شري 
�ل�شامل “�ملرحلة �لأوىل” وم�شروع �لعن�نة و�لأ�شماء �جلغر�فية 
“مرحلة �ل�شت�شاري” جمع �لأ�شماء �جلغر�فية وم�شروع منذجة 
و�لتقاطعات  �لطرق  بيانات  وحتديث   BIM �لبناء  معل�مات 
و�شر�ء �ش�ر �لقمار �ل�شناعية وغريها. و تطرق �لعر�ش �لذي 
�مل�شاريع  �إىل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شم�  �إليه  ��شتمع 
�مل�شتقبلية يف �إد�رة نظم لبيانات �ملكانية و�لتي تعك�ش خمرجات 
�ملخطط �حل�شري �ل�شامل “�ملرحلة �لثانية” وم�شروع �لعن�نة 
در��شة  و�إع����د�د  �أف�شل  عجمان  وب��رن��ام��ج  �جلغر�فية  و�لأ���ش��م��اء 
�لإلكرتوين  �ل��ت��ح���ل  وح����ل  �لأب��ع��اد.  ثلثية  عجمان  م�����ش��روع 
��شتمع �شم�ه �ىل خطة �لد�ئرة و�لتي ت�شمل برنامج “هند�شة” 
�لإ�شار�ت  لإد�رة  ذك��ي��ة  ح��ل���ل  وت�شم  �ل�شامل  �لتحكم  وغ��رف��ة 
�لأمثل  و�ل���ش��ت��خ��د�م  �لبيئي  �لأث����ر  وتقليل  م��ب��ا���ش��رة  �مل���روري���ة 
و�إد�رة  �مل��قف  �أجهزة  و�إد�رة  �حلالية  �لتحتية  و�لبنية  للم��رد 

�أعمدة �لإنارة و�إد�رة �ل�شرف �ملطري.
و ���ش��اه��د ���ش��م���ه خ���لل �ل��ع��ر���ش ت�����ش���ر� ع��ام��ا ل��ل����ج��ه��ة �ملائية 
لإمارة عجمان و�لذي ي�شم �ملركز �ملايل و�حلي �لإد�ري و�حلي 
 “ �ل�شعبية  �لبز�ر” �مل��ق��اه��ي  و���ش���ق  ���ش��ال��ح  و���ش���ق  �ل��ت��اري��خ��ي 
وحديقة  �ملفت�ح  و�مل�شرح  �لقم�شة  و�ش�ق  لل�شيافة  وم�شاحات 
�ل�شاطئ ومعر�ش �ملحت�يات �لرملية ومنطقة �لألعاب �لريا�شية 
حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ  �شم�  وب���ارك  وول.  جر�فيتي  ومنطقة 
�تخذتها  �لتي  �ل��ب��ن��اءة  �خل��ط����ت  و�لتخطيط  �لبلدية  ل��د�ئ��رة 
�لد�ئرة  حققته  مبا  م�شيد�   .. �ل��د�ئ��م  �لتط�ير  على  وحر�شها 
�لت��فق بني  �ملجالت من خلل  من منجز�ت ملم��شة يف �شتى 
قطاعاتها وخططها وم�شاريعها �ملنفذة معتمدة على �إمكانياتها 
�ملحلية وم��ردها �لب�شرية �مل��طنة وفق منهجيات و�أ�ش�ش �جل�دة 

يف �أد�ئها �مل�ؤ�ش�شي.
و وجه �شم�ه ب�شرورة ت�شريع �إجناز ما تبقى من م�شاريع �لبنية 

�لتحتية.

•• عجمان-وام:

�أك����د �ل��ع��م��ي��د ع��ل��ي ���ش��ع��ي��د �مل��ط��رو���ش��ي م��دي��ر عام 
�لإقامة و�ش�ؤون �لأجانب يف عجمان بالإنابة �أهمية 
�ل�شرت�تيجية  �لأه���د�ف  حتقيق  يف  �ل�شركاء  دور 
�ل�����ش��ع��ي لإ�شعاد  �ن��ط��لق��ا م���ن  ل������ز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة 
كافة  �مل��ت��اح��ة  �لإم��ك��ان��ات  ت�شخري  ع��رب  �ملتعاملني 
ت�شهيل  ب��ه��دف  �ل�����ش��رك��اء  م��ع  �مل�شتمر  و�ل��ت�������ش��ل 
�إجر�ء�ت �ملتعاملني وت�فري جتربة ��شتثنائية �أثناء 
رحلة طلب �خلدمات �لتي يقدمها قطاع �جلن�شية 
و�لإقامة و�ملنافذ جلميع �أطياف �ملجتمع.  جاء ذلك 
�إم��ارة عجمان  �ملتميزة يف  خلل تكرميه لل�شركات 

�مل�شرع  تطبيق  متطلبات  �إجن���اح  يف  �شاهمت  �ل��ت��ي 
�حل��ك���م��ي حت���دي �لإق���ام���ة ع���رب �لل���ت���ز�م بهدف 
تقليل زم��ن �إجن��از �لإق��ام��ة بن�شبة %50 وف��ق ما 
و�لتعاون  و�خلارجية  �لد�خلية  وز�ر�ت  عنه  �أعلنت 
�لدويل و�ل�شحة ووقاية �ملجتمع و�مل��رد �لب�شرية 
�جله�د  �شمن  لله�ية  �لإم���ار�ت  وهيئة  و�لت�طني 
�لإمار�ت  �لعاملية لدولة  �لريادة  �مل�شرتكة لتحقيق 
 14 �ل��ت��ك��رمي  �شمل  �ملتعاملني.   �إ���ش��ع��اد  يف جم��ال 
مدير  ق��ام  و�لتي  عجمان  �إم���ارة  يف  متميزة  �شركة 
بالإنابة  عجمان  يف  �لأجانب  و�ش�ؤون  �لإقامة  عام 

بت�زيع �شهاد�ت �لتقدير على ممثليها.
�إد�رة  �لعقيد مطر خربا�ش مدير  �لتكرمي   ح�شر 

�خلدمات �لإلكرتونية و�لت�شالت بقطاع �جلن�شية 
و�لإق���ام���ة و�مل��ن��اف��ذ وع���دد م��ن �ل�����ش��ب��اط ب�����الإد�رة 

�لعامة للإقامة و�ش�ؤون �لأجانب يف عجمان.
  ت��ع��د �مل�����ش��رع��ات �حل��ك���م��ي��ة �آل���ي���ة ع��م��ل حتاكي 
م�ظفي  من  م�شرتكة  عمل  فرق  وت�شم  �مل�شتقبل 
�حلك�مة و�لقطاعني �خلا�ش و�لأكادميي ويرتكز 
وتعمل  �لرئي�شية  و�مل��ج��الت  �لقطاعات  يف  عملها 
على رفع وترية حتقيق �لأجندة �ل�طنية وت�شريع 
ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��اري��ع �حل��ك���م��ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة من 
تعمل  ومبتكرة  خم�ش�شة  عمل  م�شاحات  خ��لل 
�إ���ش��ر�ف نخبة من  ف��رق عمل م�شرتكة حتت  فيها 
�مل��درب��ني و�مل�����ش��رف��ني و�ل��ك��ف��اء�ت �ل��ع��امل��ي��ة لتقدمي 

�مل�شرعات  وت��ق��دم  ق�شرية.  م��دد  يف  مكثفة  ب��ر�م��ج 
�حل���ك����م���ي���ة خ����دم����ات ل����دع����م خم���ت���ل���ف �جل���ه���ات 
�حلك�مية �مل�شاركة هدفها �لأ�شا�شي ت�شريع حتقيق 
�أهد�ف �لأجندة �ل�طنية يف �أربعة جمالت �أ�شا�شية 
�ل���ط��ن��ي��ة و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات و�لرب�مج  �مل���ؤ���ش��ر�ت  وه���ي 
و�ملبادر�ت و�خلدمات �حلك�مية من خلل ت�شكيل 
فرق عمل م�شرتكة من خمتلف �جلهات يف �لدولة 
بال�شتفادة  �لأه����د�ف  و�إجن����از  �ل��ت��ح��دي��ات  ملعاجلة 
�لريادة  �لعاملية وحتقيق  و�لبتكار�ت  �لتجارب  من 
م�شاريع  تنفيذ  ع��رب  �حلك�مي  �لعمل  يف  و�لتميز 
وجتارب باأ�شاليب عمل ريادية ومبتكرة تف�شي �إىل 

حتقيق نتائج �شريعة و�شمان ��شتد�متها.

•• دبي-وام:

بالتعاون  ر��شد للإ�شكان  نظمت م�ؤ�ش�شة حممد بن 
مع مركز �إينبل لأ�شحاب �لهمم ور�شة عمل لطلب 
تاأتي   . ع��ط��اء  �ل�����ش��ع��ادة  ب��ع��ن����ن  �ل�شيفي  �ل��ت��دري��ب 
�ل�ر�شة يف �إطار حر�ش �مل�ؤ�ش�شة على بث ر�شائل عام 
�ل�شعادة  �شناع  و�إع��د�د جيل من  �لطلبة  �خلري بني 
و�لتفاوؤل. و �أكدت �شارة �ملدين رئي�شة �للجنة �لن�شائية 

بامل�ؤ�ش�شة �حلر�ش على ممار�شة دور متكامل يف تنمية 
�ملجتمع ون�شر روؤية قيادة دولة �لإمار�ت بني �لأجيال 
 : وقالت  �مل�شتقبل.  قياد�ت  ن����ة  ك�نهم  �ل�شباب  من 
�أن نك�ن �متد�د� ملبادرة �ل�شعادة  �أردن��ا  يف عام �خلري 
�لإن�شان  ي���م يف ح��ي��اة  ه��ن��اك  لي�ش  �أن���ه  ع��ط��اء حيث 
�لتي  هي  ملحيطه  �لإن�شان  نظرة  لكن  حتديات  دون 
حتدد وجهته كل ي�م فبيده �لختيار بني �ل�شعادة �أو 

�لت�شاوؤم و�ل�شت�شلم لظروفه .

حممد بن را�سد لالإ�سكان تنظم ور�سة 
عمل ال�سعادة عطاء 

رئي�سة ت�سيلي متنح �سفري الدولة 
و�سام ال�ستحقاق من الطبقة الأوىل

•• �صانتييغو -وام:

منحت فخامة �لرئي�شة �لت�شيلية مي�شيل بات�شيلية �شعادة عبد�هلل حممد 
�لت�شيلي  �ل�شتحقاق  و�شام  ت�شيلي  جمه�رية  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفري  �ملعينة 
بدرجة �ل�شليب �لكبري من �لطبقة �لأوىل وذلك تقدير� جله�ده يف تعزيز 

�لعلقات وتط�ير جمالت �لتعاون بني �لبلدين �ل�شديقني.
جمه�رية  ل��دى  ل��ل��دول��ة  ك�شفري  عمله  م��ه��ام  �ن��ت��ه��اء  مبنا�شبة  ذل��ك  ج��اء 

ت�شيلي.
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ك�شف�رد 

CN 2009235:للتجارة �لعامة رخ�شة رقم
 قد تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شب�ع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ش�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جممع عياد�ت لي�� �لطبي

 رخ�شة رقم:CN 1446749  قد تقدم�� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عمر طاهر �حمد ناجي �حلميدي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عمر طاهر �حمد ناجي �حلميدي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شكيل �حمد ن�شار �حمد %49

تعديل ل�حة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1.5*1
تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�ش�ؤولية حمدودة

 تعديل ��شم جتاري من/جممع عياد�ت لي�� �لطبي
LIWA MEDICAL POLYCLINICS

�ىل/ مركز لي�� �لطبي ذ.م.م
LIWA MEDICAL CENTRE LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ش�ؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية :

�مل�دعة حتت رقم:  189859    بتاريخ: 2013/04/10
�مل�شجلة حتت رقم:  189859     بتاريخ: 2017/03/06

با�ش��م: ف�ه� ه�لدينجز، �نك.
وعن��نه: 909 �ن. �شيب�لفيد� �ش�يت 540، �إي �ل �شيج�ندو، كاليف�رنيا 90245، �ل�ليات �ملتحدة �لأمريكية

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : 
�أجهزة �لكرتونية رقمية متحركة حمم�لة باليد ت�شتمل  وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
جهاز حا�ش�ب ل�حي بخ�شائ�ش كاملة و جهاز قر�ءة �لكتب �للكرتونية و جهاز قر�ءة �ل��شائط �لرقمية 
�ل�شمعية و �لفيدي� و جهاز منظم �شخ�شي �لكرتوين و �أجهزة م�شاعدة رقمية �شخ�شية و تقاومي �لكرتونية 
و جهاز نظام حتديد �مل��قع �لعاملية ) جي بي ��ش( و جهاز قادر على ت�فري �ل��ش�ل �إىل �لنرتنت و �ر�شال 
يتعلق  و ما  �لتجارة  ب�شكل خا�ش و فريد على  �لرتكيز  �أخ��رى مع  بيانات  و  �لر�شائل  ��شتقبال و تخزين  و 
�لأخبار و تغذيات  و  �مل��قع  و  �لأطفال  �إىل ن�شر�ت  �ملحمل م�شبقاً  �ل��ش�ل  و�آبائهم، مبا يف ذلك  بالأطفال 
�ملعل�مات �ملتعلقة ب�ش�ؤون �لأطفال و م�شفيات فريدة متعلقة باملحت�ى �ملتعلق بالأطفال على �لنرتنت؛ �أدلة 
�أو عرب �لكمبي�تر لل�شتخد�م معها، و بيعها ك�حدة مع �ل�شلع  �آلياً  �أو  م�شتخدم يف �شكل مقروء �لكرتونياً 
و بر�مج تز�من  ت�شغيل  بالتحديد بر�مج نظام  و  �لكمبي�تر،  ثابتة يف  و بر�مج  �ملذك�رة م�شبقاً؛ برجميات 
�أجهزة �حلا�ش�ب �ل�شخ�شية و �ملحم�لة باليد؛ بر�مج كمبي�تر  �أدو�ت و�شع تطبيقات يف  �لبيانات و بر�مج 
�لأطفال  ���ش���ؤون  جم��ال  يف  �لبيانات  ق��عد  �د�رة  برجميات  �ل�شخ�شية؛  �ملعل�مات  لإد�رة  م�شبقاً  م�شجلة 
�لر�شائل  و  �ل��ربي��د  برجميات  و  �له��تف  �إد�رة  برجميات  و  �لب�شرية  �ل�شمات  على  �لتعرف  برجميات  و 
�له��تف  �إىل  �لبيانات  نقل  لتمكني  �ملحم�لة  �له��تف  برجميات  و  �لآيل  �لند�ء  برجميات  و  �للكرتونية 
�لبيانات  �لق��عد  �لبحث يف  و  �لت�شفح  و  لل��ش�ل  بر�مج حا�ش�ب  و  �لبيانات  تز�من  �ملحم�لة؛ برجميات 
ذ�كر�ت  بالتحديد  و  �شلبة،  بحاله  ذ�ك��رة  �أجهزة  فيدي�؛  ب�شا�شة  ملحق  تلف�ن  و  كامري�ت  �لنرتنت؛  عرب 
كمبي�تر؛ بر�مج �ألعاب كمبي�تر و �ألعاب �لكرتونية؛ �أجز�ء و جتهيز�ت لأجهزة �لختبار �للكرتونية لختبار 
وظائف �أجهزة �لكرتونية رقمية حمم�لة ت�شتمل جهاز كمبي�تر ل�حي بخ�شائ�ش كاملة و جهاز قارئ كتب 
�لكرتوين و جهاز م�شاعد رقمي  و فيدي� و جهاز منظم �شخ�شي  �شمعي  ت�شغيل رقمي  �لكرتونية و جهاز 
�شخ�شي و تقاومي �لكرتونية و نظام حتديد م��قع عاملية ) جي بي ��ش( و قادر على ت�فري �ل��ش�ل �إىل 
�لنرتنت و �ر�شال و ��شتقبال و تخزين �لر�شائل و بيانات �أخرى؛ �أجهزة �ختبار �لكرتونية لختبار وظائف 
�لكمبي�تر  عرب  �أو  �آلية  �أو  �لكرتونية  ق��ر�ءة  �أجهزة  �شكل  يف  م�شتخدم  �أدل��ة  م�شبقاً؛  �ملذك�رة  �ل�شلع  جميع 
ل�شتخد�مها و بيعها ك�حدة مع جميع �ل�شلع م�شبقاً؛ �أقر��ش �شمعية و ب�شرية م�شجلة م�شبقاً ت�شف و�شائط 
�شمعية و �شمعية ب�شرية وم��شيقية و و�شائط متعددة و �أعمال فيدي� يف جمال �ش�وؤن �لأطفال؛ بطاريات؛ 
�شماعات  �شماعات؛  �لكهربائية؛  للبطاريات  �ش��حن  بطاريات؛  �ش��حن  لل�شحن؛  قابلة  كهربائية  بطاريات 
ت�شغيل م��شيقى و/ �أجهزة  للبيت؛  �شمعية  �شمعية؛ مكرب�ت �ش�ت  �أذن؛ مكرب�ت �ش�ت  �شماعات  ��شرتي�؛ 

�أغطية معدة  �ملذك�رة م�شبقاً؛ حقائب و  �ل�شلع  �أج��ز�ء و جتهيز�ت جلميع  �أجهزة ر�دي���؛  �أو فيدي� رقمية؛ 
�أو م�شكلة لحت��ء �أجهزة �لكمبي�تر �لل�حي؛ حقائب و �أغلفة معدة �أو م�شكلة لحت��ء م�شغلت �أم بي 3 و 
�أجهزة كمبي�تر حمم�لة باليد و �أجهزة كمبي�تر ل�حي و م�شاعد�ت رقمية �شخ�شية و �أجهزة نظام حتديد 

�مل��قع �لعاملية) جي بي ��ش( و منظمات �لكرتونية و ورق ملحظات �لكرتوين يف �شنف 9.
�ل��ق�عة بالفئة : 9

رقم    �لطلب �ل�شابق: 85808674
تاريخ �لطلب �ل�شابق : 2012/12/21

�لبلد �لذي �شجل فيه �لطلب �أو قدم طلب �لت�شجيل: �ل�ليات �ملتحدة �لأمريكية
�لتعديلت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 

��شم مالك �لعلمة: ف�ه� ه�لدينجز، �نك.
��شم �ملتنازل له : ماتيل، �إنك.

عن��نه وحمل �إقامته: 333 ك�نتيننتال ب�ليفارد، �إل �شيغ�ندو، �شي �يه 90245، �ل�ليات �ملتحدة �لمريكية
جن�شيته: �ل�ليات �ملتحدة �لمريكية

تاري�خ �نت�قال �مللكية: 2016/07/15
 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل: 18/  06 / 2017

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2  اأغ�سط�س 2017 العدد 12086

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �ل�كيل / �ملالك
تاي�شي لتجارة �ملج�هر�ت �ش.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 
�مل�دعة حتت رقم 266216         بتاريخ : 10/01/2017م

تاريخ �إيد�ع �لأول�ية:     /       /   200م
با�ش��م: تاي�شي لتجارة �ملج�هر�ت �ش.ذ.م.م.

�ل� 2/ 0017�إي��ه، ملك مركز برجمان، �ملنخ�ل، �ش.ب 487743 دبي، �لإم��ار�ت �لعربية  وعن��نه: حمل رقم 
�ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري)ول ينط�ي على ذلك خدمة �لنقل( وذلك لتمكني عامة 
�لزبائن من معاينتها و �شر�ءها عند �حلاجة، و�لتي ت�شمل �ملج�هر�ت، حجر كرمي و �شاعات �ليد، وخدمات 

�ملعاملت �لتجارية �ملتعلقة باملج�هر�ت، حجر كرمي و �شاعات يد باإ�شتخد�م �شبكة �لأنرتنت، يف �لفئة 35.
�ل��ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعلمة:
و�لأبي�ش ويف  �لأ�ش�د  بالل�نني  �للتينية بخط مميز  بالأحرف  TYCHE مكت�بة  كلمة  هي عبارة عن 

�لعلى �شكل �ملا�ش وذيل عقرب وورق نبات جميعهم بالل�ن �لذهبي كما ه� م��شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكت�باً لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خلل 30 ي�ماً من هذ� �لإعلن .

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2  اأغ�سط�س 2017 العدد 12086

منوذج �عالن �لن�سر عن �نتق�ل �مللكية
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

بي�ش & ج�ري�ش ك�ن�شبت لإد�رة �حلق�ق و�مللكية �لفكرية �ش.ذ.م.م
بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ : 2014/11/04 �مل�دعة بالرقم :220827 
بتاريخ: 2015/04/13 �مل�شجلة بالرقم: 220827 

با�ش������م :�ش.يف تيك ل�شناعة �لزي�ت ذ.م.م
وعن��نه:عجمان

��شم �ملتنازل له: تيك �ند تيك �ش.م.ح
وعن��نه: �ل�شارقة

و�ملن�ش�رة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد: 177 بتاريخ: 2017/05/29
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �ل��قعة بالفئة: 04
تاريخ �نتقال �مللكية:2016/12/07

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل: 2017/06/15

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2  اأغ�سط�س 2017 العدد 12086

منوذج �عالن �لن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

حممد عمر �ملاجد للتجارة �لعامة
MOCA: طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية

�مل�دعة بالرقم :272070     بتاريخ : 2017/04/25
با�ش������م :حممد عمر �ملاجد للتجارة �لعامة

، 203 ملك �ل�شيخ ح�شر بن مكت�م بن جمعه �ل مكت�م ديرة هاتف: 042285225  وعن��نه:مكتب رقم 202 
فاك�ش: 042285115 �شندوق �لربيد: 3774 �مييل rafriz567@gmail.com دبي

وتفعيل  �لعمال  وت�جية  و�د�رة  و�لع��لن  �لدعاية  بالفئة:35  �ل��قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
�لن�شاط �ملكتبي.

و�شف �لعلمة:عبارة عن �شكل مميز كتب �دناه )MOCA( باللتينية ب�شكل فني مميز بالل�ن �ل�ش�د. 
�ل�ش��رت�طات :.

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكت�باً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30(  ي�ماً من تاريخ هذ� �لإعلن .

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2  اأغ�سط�س 2017 العدد 12086

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية :

�مل�دعة حتت رقم:  189858    بتاريخ: 2013/04/10
�مل�شجلة حتت رقم:  189858     بتاريخ: 2017/03/06

با�ش��م: ف�ه� ه�لدينجز، �نك.
وعن��نه: 909 �ن. �شيب�لفيد� �ش�يت 540، �إي �ل �شيج�ندو، كاليف�رنيا 90245، �ل�ليات �ملتحدة �لأمريكية

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �أجهزة �لكرتونية رقمية متحركة حمم�لة باليد ت�شتمل جهاز 
حا�ش�ب ل�حي بخ�شائ�ش كاملة و جهاز قر�ءة �لكتب �للكرتونية و جهاز قر�ءة �ل��شائط �لرقمية �ل�شمعية و 
�لفيدي� و جهاز منظم �شخ�شي �لكرتوين و �أجهزة م�شاعدة رقمية �شخ�شية و تقاومي �لكرتونية و جهاز نظام 
حتديد �مل��قع �لعاملية ) جي بي ��ش( و جهاز قادر على ت�فري �ل��ش�ل �إىل �لنرتنت و �ر�شال و ��شتقبال و 
تخزين �لر�شائل و بيانات �أخرى مع �لرتكيز ب�شكل خا�ش و فريد على �لتجارة و ما يتعلق بالأطفال و�آبائهم، 
مبا يف ذلك �ل��ش�ل �ملحمل م�شبقاً �إىل ن�شر�ت �لأطفال و �مل��قع و �لأخبار و تغذيات �ملعل�مات �ملتعلقة ب�ش�ؤون 
�لأطفال و م�شفيات فريدة متعلقة باملحت�ى �ملتعلق بالأطفال على �لنرتنت؛ �أدلة م�شتخدم يف �شكل مقروء 
�لكرتونياً �أو �آلياً �أو عرب �لكمبي�تر لل�شتخد�م معها، و بيعها ك�حدة مع �ل�شلع �ملذك�رة م�شبقاً؛ برجميات 
و بر�مج ثابتة يف �لكمبي�تر، و بالتحديد بر�مج نظام ت�شغيل و بر�مج تز�من �لبيانات و بر�مج �أدو�ت و�شع 
تطبيقات يف �أجهزة �حلا�ش�ب �ل�شخ�شية و �ملحم�لة باليد؛ بر�مج كمبي�تر م�شجلة م�شبقاً لإد�رة �ملعل�مات 
�ل�شمات  على  �لتعرف  برجميات  و  �لأط��ف��ال  ���ش���ؤون  جم��ال  يف  �لبيانات  ق��عد  �د�رة  برجميات  �ل�شخ�شية؛ 
�لب�شرية و برجميات �إد�رة �له��تف و برجميات �لربيد و �لر�شائل �للكرتونية و برجميات �لند�ء �لآيل و 
برجميات �له��تف �ملحم�لة لتمكني نقل �لبيانات �إىل �له��تف �ملحم�لة؛ برجميات تز�من �لبيانات و بر�مج 
حا�ش�ب لل��ش�ل و �لت�شفح و �لبحث يف �لق��عد �لبيانات عرب �لنرتنت؛ كامري�ت و تلف�ن ملحق ب�شا�شة 
فيدي�؛ �أجهزة ذ�كرة بحاله �شلبة، و بالتحديد ذ�كر�ت كمبي�تر؛ بر�مج �ألعاب كمبي�تر و �ألعاب �لكرتونية؛ 
�أجهزة �لكرتونية رقمية حمم�لة ت�شتمل  �أجز�ء و جتهيز�ت لأجهزة �لختبار �للكرتونية لختبار وظائف 
جهاز كمبي�تر ل�حي بخ�شائ�ش كاملة و جهاز قارئ كتب �لكرتونية و جهاز ت�شغيل رقمي �شمعي و فيدي� 
و جهاز منظم �شخ�شي �لكرتوين و جهاز م�شاعد رقمي �شخ�شي و تقاومي �لكرتونية و نظام حتديد م��قع 
و  �لر�شائل  و تخزين  ��شتقبال  و  �ر�شال  و  �لنرتنت  �إىل  �ل��ش�ل  ت�فري  ق��ادر على  و  ����ش(  بي  ) جي  عاملية 
بيانات �أخرى؛ �أجهزة �ختبار �لكرتونية لختبار وظائف جميع �ل�شلع �ملذك�رة م�شبقاً؛ �أدلة م�شتخدم يف �شكل 
م�شبقاً؛  �ل�شلع  جميع  مع  ك�حدة  بيعها  و  ل�شتخد�مها  �لكمبي�تر  عرب  �أو  �آلية  �أو  �لكرتونية  ق��ر�ءة  �أجهزة 
�أقر��ش �شمعية و ب�شرية م�شجلة م�شبقاً ت�شف و�شائط �شمعية و �شمعية ب�شرية وم��شيقية و و�شائط متعددة 
بطاريات؛  �ش��حن  لل�شحن؛  قابلة  بطاريات كهربائية  بطاريات؛  �لأطفال؛  �ش�وؤن  فيدي� يف جمال  �أعمال  و 
�أذن؛ مكرب�ت �ش�ت �شمعية؛ مكرب�ت  �ش��حن للبطاريات �لكهربائية؛ �شماعات؛ �شماعات ��شرتي�؛ �شماعات 
�أج��ز�ء و جتهيز�ت جلميع  �أجهزة ر�دي���؛  �أجهزة ت�شغيل م��شيقى و/�أو فيدي� رقمية؛  �ش�ت �شمعية للبيت؛ 
و  حقائب  �لل�حي؛  �لكمبي�تر  �أج��ه��زة  لح��ت����ء  م�شكلة  �أو  معدة  �أغطية  و  حقائب  م�شبقاً؛  �مل��ذك���رة  �ل�شلع 
�أغلفة معدة �أو م�شكلة لحت��ء م�شغلت �أم بي 3 و �أجهزة كمبي�تر حمم�لة باليد و �أجهزة كمبي�تر ل�حي 
و م�شاعد�ت رقمية �شخ�شية و �أجهزة نظام حتديد �مل��قع �لعاملية) جي بي ��ش( و منظمات �لكرتونية و ورق 
ملحظات �لكرتوين يف �شنف 9؛ �لأجهزة و �لأدو�ت �لعلمية و �مللحية و �مل�شاحية و �أجهزة و �أدو�ت �لت�ش�ير 
�لف�ت�غر�يف و �ل�شينمائي و لأجهزة و �لأدو�ت �لب�شرية و �أجهزة و �أدو�ت �ل�زن و �لقيا�ش و �لإ�شارة و �ملر�قبة 
) �لإ�شر�ف( و �لإنقاذ و �لتعليم؛ �أجهزة و �أدو�ت ل��شل �أو فتح �أو حت�يل �أتكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة 
�لكهربائية؛ �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�ش�ت �أو �ل�ش�ر؛ حاملت بيانات مغناطي�شية، �أقر��ش ت�شجيل؛ 
�أقر��ش مدجمة؛ �أقر��ش فيدي�ية رقمية و غريها من و�شائط �لت�شجيل �لرقمية؛ �آليات للأجهزة �لتي تعمل 
بقطع �لنقد؛ �آلت ت�شجيل �لنقد، �آلت حا�شبة �لنقد، �آلت حا�شبة، معد�ت معاجلة �لبيانات، �أجهزة �حلا�ش�ب، 

بر�مج كمبي�تر؛ �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق.
�ل��ق�عة بالفئة : 9

�لتعديلت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
��شم مالك �لعلمة: ف�ه� ه�لدينجز، �نك.

��شم �ملتنازل له : ماتيل، �إنك.
عن��نه وحمل �إقامته: 333 ك�نتيننتال ب�ليفارد، �إل �شيغ�ندو، �شي �يه 90245، �ل�ليات �ملتحدة �لمريكية

جن�شيته: �ل�ليات �ملتحدة �لمريكية
تاري�خ �نت�قال �مللكية: 2016/07/15

 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:  18/ 06/ 2017
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2  اأغ�سط�س 2017 العدد 12086

NABI

منوذج �عالن �لن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لمار�ت ل�شناعة م�شتلزمات �لتكييف
EMIRATES AIR CONDITIONING INDUSTRY: طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية

�مل�دعة بالرقم :271316     بتاريخ : 2017/04/11
با�ش������م :�لمار�ت ل�شناعة م�شتلزمات �لتكييف

وعن��نه:�ب�ظبي م�شفح �ل�شناعية م/17 هاتف: 0566699174 فاك�ش: 025552006 
�شندوق �لربيد: 72003 �مييل: ibrahim@emirateac.com �ب�ظبي

 )DUCT( ملركزي� للتكييف  �ملعدنية  �له��ء  بالفئة:11 جماري  �ل��قعة  �أو �خلدمات  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 
جماري �له��ء �ملقاومة للحريق.

و�شف �لعلمة:ثلثة خط�ط ط�يلة على �لت��زي على �شكل م�جة بالل�ن �لزرق �لفاحت وثلث خط�ط 
ق�شرية على �لت��زي ف�ق �خلط�ط �لخرى على �شكل م�جه بالل�ن �لخ�شر كلمة باللغة �لجنليزية بالل�ن 
 . AIR CONDITIONING INDUSTRY كلمة باللغة �لجنليزية بالل�ن �لزرق �لفاحت  EMIRATES لخ�شر�
جغر�يف  م�قع  باعتبارها   EMIRATES �لكلمة  عن  و�لتنازل  جمملها  يف  للعلمة  :�حلماية  �ل�ش��رت�طات 
�لعادي لعتبارها و�شفية  �ل��شع  AIR CONDITIONING INDUSTRY كل على حده يف  و�لكلمات 

على �ملنتجات.
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكت�باً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30(  ي�ماً من تاريخ هذ� �لإعلن .
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2  اأغ�سط�س 2017 العدد 12086

منوذج �عالن �لن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�ل�شيخ حممد بن حمد بن طحن�ن �آل نهيان
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية :Al Rabiah Compound جممع �لر�بية

�مل�دعة بالرقم :277056     بتاريخ : 2017/07/25
با�ش������م :�ل�شيخ حممد بن حمد بن طحن�ن �آل نهيان

وعن��نه:مدينة خليفة جن�ب �شرق 45 رقم �لقطعة 3 هاتف: 0506100621 فاك�ش: 026777740 
�شندوق �لربيد: 61777 �مييل:vicky.wehbe@mbhholding.com �ب�ظبي

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �ل��قعة بالفئة:36 تاجري عقار�ت.
و�شف �لعلمة:عبارة عن كلمة جممع �لر�بية مكت�ب باللغة �لعربية و�للتينية بالل�ن �لبي�ش و�ل�ش�د. 

�ل�ش��رت�طات :.
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكت�باً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30(  ي�ماً من تاريخ هذ� �لإعلن .
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2  اأغ�سط�س 2017 العدد 12086

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

�لعدد 12086 بتاريخ 2017/8/2

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1587   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شادي عدنان فايز �حلد�د  جمه�ل حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شركة دبي فري�شت - �ش م خ وميثله : عبا�ش 
�لتنفيذية  �أق��ام عليك �لدع�ى  �لطاهري -  قد  �ل�شيد خلف  مهدي 
وق��دره )114626.76(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عله  �ملذك�رة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1809 جتاري كلي                                                
�شافاجان  باتل  �شيفجان  2-ها�شم�خ  ح  م  م   - �نرتنا�ش�نال  كري�ش  عليهما/1-  �ملحك�م  �ىل 
كيتا باتيل / ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته كفيل قر�ش وت�شهيلت �شركة كري�ش �نرتنا�ش�نال 
بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه���يل  مم��ث��ل   وب�شفته  ح  م  م   -
�ملنعقدة بتاريخ  2017/5/11  يف �لدع�ى �ملذك�رة �عله ل�شالح/بنك برود� بالز�م �ملدعي 
عليهما �ن ي�ؤديا بالت�شامن و�لتكافل �ىل �لبنك �ملدعي مبلغ  وقدره 10239006.03 درهم 
وفائدة  فل��ش(  وثلثة  در�ه��م  و�شتة  �لفا  وثلث�ن  وت�شعة  ومائتان  مليني  )ع�شرة  فقط 
و�لزمتهم  �ل�شد�د  تاريخ 2016/8/6 وحتى متام  �شن�يا من  باملائة %9  ت�شعة  ب��قع  ب�شيطة 
بالر�ش�م و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�ش�ري قابل 
با�شم  �شدر  �لع��لن  ه��ذ�  لن�شر  �لتايل  �لي�م  من  �عتبار�  ي�ما  ثلثني  خ��لل  لل�شتئناف 

�شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03538/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03383/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : �لتنظيف �لفاخر - جمه�ل حمل �لقامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �شر�يا للعقار�ت    

�ل�شادر ل�شاحله يف �لدع�ى �ملذك�رة �عله و�لقا�شي بالتي:
1- عدم �شد�د �لجرة حتى 2017/5/14 وما ي�شتجد من �يجار�ت حتى تاريخ 

�لخلء �لفعلي 
2- �لز�م �ملنفذ �شدها ب�شد�د �لقيمة �ليجارية حتى نهاية �لعقد 2017/5/14 
وما ي�شتجد من قيمة �يجارية من 2017/5/15  وحتى تاريخ �لخلء �لفعلي 

ب��قع مبلغ 150000 درهم �شن�يا كاأجرة �شن�ية 
3- �لز�م �ملدعي عليه بر�ش�م وم�شاريف �لدع�ى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلف�ن بتنفيذ هذ� �حلكم خلل خم�شة ع�شر ي�م من 
يتم  �ش�ف  �ملبينة  �ملهلة  �لتنفيذ خلل  �متناعكم عن  �لن�شر ويف حال  تاريخ 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/06261/2017/  �سكني  

�ىل �ملدعى عليه : جها بيندر� با�شيال ، وبهب�ر�ج با�شيال با�شيال ، و�شكاي زيل لتجارة م��د �لبناء - �ش ذ م م  
مبا �أن �ملدعي : عبد�ل��حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا(    

قد �أقام �شدكم �لدع�ى 02/06261/2017 /�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليهم مبا ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى �لخلء �لتام 

�خلء عقار : �ن �ملدعي عليهم �متنع�� عن �شد�د �لجرة للماج�ر للفرتة من �نتهاء �لعقد يف 2017/5/31 وحتى 2017/7/17 
 فرت�شد بذمتهم مبلغ )3425 درهم( و�متنع�� عن �شد�ده رغم �خطارهم بال�شد�د �و �لخلء يف 2017/6/18 عن طريق �لن�شر
يف  �لعقد  �نتهاء  م��ن  للفرتة  �ي��ج��اري��ة  كقيمة  دره��م   3425 مبلغ  عليهم  �مل��دع��ي  بذمة  تر�شد  �ن��ه   - مالية  مطالبة   

2017/5/31 وحتى 2017/7/17 ورغم �خطاره يف 2017/6/18 ميتنع عن �ل�شد�د 
له  �يجارية وتبني عدم وج���د ر�شيد  دره��م كقيمة  �شيكني مببلغ 13300  له  �ملدعي عليهم حرر  �ن   - مطالبة مالية 

و�متنع�� عن �شد�د مقابلهما 
 مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�ش على غر�مة �رتد�د كل �شيك مبلغ 2500 درهم وقد �رتد عدد )2( �شيك دون �شرف 
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�ش )�ل�شرط �خلا�ش �لبارز و�ملطب�ع بظهر �لعقد( على غر�مة 2000 درهم قي حال فتح 
 بلغ لدى �ل�شرط وقد مت فتح بلغ بتاريخ 2017/3/8 برقم 20173611 و�ي�شا غر�مة 3000 درهم يف حال رفع دع�ى �يجارية
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�ش )�ل�شرط �خلا�ش �لبارز و�ملطب�ع بظهر �لعقد( على غر�مة 500 درهم عن كل 
ي�م لعدم تقدم �ملدعي عليهم لتجديد �لعقد عند �نتهائه و�ن �لعقد قد �نتهي يف 2017/5/31 ومل يقم �ملدعي عليهم 

بتجديده رغم �خطارهم يف 2017/6/18 عن طريق �لن�شر 
�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �لز�م �ملدعي عليهم بتقدمي بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�ش�م وم�شاريف �لدع�ى 
وقررت �للجنة �لق�شائية �علنكم بالن�شر للح�ش�ر بجل�شة ي�م �لثنني �مل��فق 2017/8/7 �ل�شاعة 2.30م �مام �للجنة 
�لق�شائية )�للجنة �لثانية( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ش �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدع�ى ، وقد 
�أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثلثة �يام من تاريخ �لن�شر. فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

  اإخطار  بالئحة التنفيذ رقم 04/04199/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04681/2017  جتاري 

�ىل �ملنفذ �شده : يف ��ش �ت�ش ل�شت�شار�ت تط�ير �مل�شاريع وعن��نه : دبي / �لرب�شاء 
�لوىل - بناية د�شلدولف بزن�ش ب�ينت قطعة �ر�ش رقم /3731358 مكتب رقم /410 

مبا �أن �لطالب �لتنفيذ : �شركة د�نية للد�رة و�ل�شت�شار�ت �لعقارية - ذ م م - وعن��نه 
: �لرب�شاء 1 قطعة �ر�ش رقم 1358-373 - بناية د�شلدولف بيزني�ش ب�ينت مكتب رقم 

702 ، دبي 
قد حت�شل على �حلكم �ل�شادر يف �لدع�ى رقم 02/04681/2017 جتاري �يجار�ت ، فقد 

تقدم طالب �لتنفيذ بهذه �للئحة لتنفيذ ما ورد يف منط�ق �حلكم  
ومن ثم فقد تقدم طالب �لتنفيذ بطلب يلتم�ش فيه : 

1- �خلء عقار - �خلء لعدم �شد�د  �لجرة
2- مطالبة مالية - مطالبة بقيمة �شيك �يجار 26.250.00 درهم  
3- مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه بر�ش�م وم�شاريف �لدع�ى

وفقا للحكم و�للئحة �لتنفيذية �ملرفقة بهذ� �لإخطار  
لذلك ، فانكم مكف�ن بتنفيذ منط�ق �حلكم من تاريخ ت�شلمكم هذ� �لخطار ، ويف حال 
�متناعكم عن �لتنفيذ خلل 15 ي�م من تاريخ ��شتلمكم لهذ� �لعلن �ش�ف يتم �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقان�نية �ملنا�شبة بحقكم وفقا لطلبات طالب �لتنفيذ.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

  اإخطار  بالئحة التنفيذ رقم 04/04197/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04607/2017  جتاري 

�ىل �ملنفذ �شده : ويلكري لل�شحن - �ش ذ م م ، وعن��نه : دبي / �لكر�مة بناية نار�شك� 4 / 
 M05 قطعة �ر�ش رقم 1008-318 ، مكتب رقم

مبا �أن �لطالب �لتنفيذ : �شركة د�نية للد�رة و�ل�شت�شار�ت �لعقارية - ذ م م وعن��نه : 
�لرب�شاء 1 ، قطعة �ر�ش رقم  1358-373  ، بناية د�شلدولف بيزني�ش  ب�ينت مكتب رقم 

702 ، دبي   
قد حت�شل على �حلكم �ل�شادر يف �لدع�ى رقم 02/04607/2017 جتاري �يجار�ت ، فقد 

تقدم طالب �لتنفيذ بهذه �للئحة لتنفيذ ما ورد يف منط�ق �حلكم  
ومن ثم فقد تقدم طالب �لتنفيذ بطلب يلتم�ش فيه : 

1- �خلء عقار - �خلء لعدم �شد� �لجرة
2- مطالبة مالية - مطالبة بقيمة �شيك �ليجار 44.870.00 درهم 

3- مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه بر�ش�م وم�شاريف �لدع�ى
وفقا للحكم و�للئحة �لتنفيذية �ملرفقة بهذ� �لإخطار. 

لذلك ، فانكم مكف�ن بتنفيذ منط�ق �حلكم من تاريخ ت�شلمكم هذ� �لخطار ، ويف حال 
�متناعكم عن �لتنفيذ خلل 15 ي�م من تاريخ ��شتلمكم لهذ� �لعلن �ش�ف يتم �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقان�نية �ملنا�شبة بحقكم وفقا لطلبات طالب �لتنفيذ.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/04304/2017 جتاري  ل�سنة 2017 ايجارات   

�ملحك�م له طالب �لعلن /  نا�شر ل�تاه للعقار�ت  
�ملحك�م عليها �ملطل�ب �علنها / ج�لدن �شيتي للتجارة - �ش ذ م م    

منط�ق �حلكم �ل�شادر بجل�شة 2017/6/13    
�لعني  ب��اخ��لء  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م   : �أول    : �حل�ش�ري  مبثابة  �للجنة  حكمت 

�مل�ؤجرة  وت�شليمها للمدعية خالية من �ل�ش��غل و�ل�شخا�ش 
بالز�م �ملدعي عليها �ن ت�ؤدي للمدعية مبلغ 22.632 درهم متاأخر�ت �لجرة من 
2017/6/1 وحتى  �ج��رة من  ي�شتجد من  ما  2016/10/1 وحتى 2017/5/31 مع 

تاريخ �لخلء �لفعلي ب��قع مبلغ 33.957 درهم كاأجرة �شن�ية 
بالز�م �ملدعي عليها �ن ت�شلم للمدعية بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه للف��تري 

�مل�شتحقة على �ملاأج�ر - حتى تاريخ �لخلء �لفعلي 
- بالز�م �ملدعي عليها بالر�ش�م و�مل�شاريف

من  ليمكنه  عليه  للمحك�م  �لغيابي  �حلكم  ب��اع��لن  �ل��زم  ق��د  �لقان�ن  �ن  وحيث 
يف  عليه  �لطعن  عدم  حالة  نهائي  لي�شبح  متهيد�  باحلكم  نعلنكم  لذلك  �لطعن 

�مل��عيد �لقان�نية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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•• اأبوظبي-وام:

�فتتحت هيئة �لإمار�ت لله�ية مكتبا 
جديد� ملحقا مبركز �لطب �ل�قائي 
يف م��ن��ط��ق��ة م�����ش��ف��ح �ل�����ش��ن��اع��ي��ة يف 
�إمارة �أب�ظبي وذلك يف �إطار خطتها 
ومكاتب  م��ر�ك��ز  ت���ف��ري  يف  للت��شع 
م�شت�ى  ع��ل��ى  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  ���ش��ع��ادة 
�إىل جميع فئاتهم  �لدولة و�ل��ش�ل 
وتقدمي  �إل��ي��ه��م  �ل��ن��ق��اط  �أق������رب  يف 

�أف�شل �خلدمات لهم.
و قالت �لهيئة �إن مكتب �لعا�شمة – 
�لقرية  مبنى  يف  يقع  �ل���ذي  م�شفح 
ملتعامليها  خ���دم���ات���ه  ي����ق����دم  م������ل 
م��ن ف��ئ��ة �ل����ف��دي��ن �ل��رج��ال �لذين 
�لفح�ش  معاملت  باإجناز  يق�م�ن 
لفح�ش  �لعا�شمة  م��رك��ز  يف  �لطبي 
حمطتي  خ��لل  من  �لطبية  �للياقة 
�لتب�شيم  خ���دم���ات  ت����ف���ر�ن  خ��دم��ة 
�لإلكرتوين  و�ل��ت���ق��ي��ع  و�ل��ت�����ش���ي��ر 
نح�  �إىل  ت�شل  ��شتيعابية  وب��ط��اق��ة 
من  وذل���ك  ي���م��ي��ا  م��ت��ع��ام��ل   120
�شباحا  و�لن�شف  �ل�شابعة  �ل�شاعة 
�لظهر  بعد  و�لن�شف  �لثانية  وحتى 
من  �لر�شمي  �لعمل  �أي���ام  م��د�ر  على 

�لأحد �إىل �خلمي�ش.
و �أكدت �لهيئة حر�شها على �لتط�ير 
�مل�شتمر للخدمات �لتي تقدمها عرب 

�مللحقة  ومكاتبها  م��ر�ك��زه��ا  جميع 
لت�شاهي  �ل���ق��ائ��ي  �ل��ط��ب  مب���ر�ك���ز 
لها  �لتابعة  �ملتعاملني  خدمة  مر�كز 
ومتكينها من تقدمي �أرقى �خلدمات 
معايري  ين�شجم مع  للمتعاملني مبا 
برنامج �لإمار�ت للخدمة �حلك�مية 
�ملتميزة و�ل��ش�ل بها �إىل م�شت�ى 7 
جن�م وذلك بهدف �إ�شعاد متعامليها 
وك�شب ر�شاهم ور�شم �لبت�شامة على 

وج�ههم.
�إىل  م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا  �ل���ه���ي���ئ���ة  دع������ت  و 

�ل��ت�������ش��ل م��ع��ه��ا ع��ن��د �حل���اج���ة عرب 
�ش��ء  بها  �خلا�شة  �لت�����ش��ال  ق��ن����ت 
ع���رب م���رك���ز �لت�������ش���ال ع��ل��ى �لرقم 
على  يعمل  �لذي   600530003
�لأ�شب�ع  �أي���ام  وط�����ل  �ل�شاعة  م��د�ر 
�لت���شل  ���ش��ف��ح��ات  خ����لل  م���ن  �أو 
و  في�شب�ك  م�قعي  على  �لجتماعي 
�ملحادثة  �أو عن طريق خدمة  ت�يرت 
�لهيئة  م�قع  على  �ملت�فرة  �لف�رية 
�لإلكرتوين ف�شل عن مر�كز �شعادة 
�ملتعاملني �ملنت�شرة يف خمتلف �إمار�ت 

باإمكان  �أن  �إىل  ل��ف��ت��ت  و  �ل����دول����ة. 
متعامليها و�أفر�د �جلمه�ر �حل�ش�ل 
�شعادة  ومكاتب  مر�كز  عناوين  على 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني �ل��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا يف خمتلف 
ه��تفها  و�أرق���������ام  �ل����دول����ة  �أن����ح����اء 
وخا�شية حتديد م��قعها �جلغر�فية 
ع���رب خ���دم���ة خ���ر�ئ���ط ج����ج���ل عرب 
www. �لإل�������ك�������رتوين  م����ق���ع���ه���ا 
مر�كز  �لر�بط  عرب   id.gov.ae
�لرئي�شية  �ل�����ش��ف��ح��ة  ع��ل��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة 

للم�قع.

•• دبي –الفجر:

�لإم�����ار�ت  ك�شف م��رك��ز م�������ش��لت 
�لأعمال  م���ر�ك���ز  )�أح�����د  ل��ل��ت��دري��ب 
�ل��ت��اب��ع��ة مل�������ش��لت �لإم������ار�ت( عن 
جناحه يف تدريب 16،428 �شائقاً 
وم�شرفة نقل و�شلمة من �لعاملني 
ملختلف  و�لتابعني  �لنقل  جم��ال  يف 
�مل�ج�دة  �ل���ش��ت��ث��م��ارّي��ة  �لأن�����ش��ط��ة 
�لنقل  ن�����ش��اط  �ل���دول���ة، ل���ش��ي��م��ا  يف 
�لل�ج�شتي  و�ل���ن�������ش���اط  �مل���در����ش���ي 
و�لليم�زين،  �ل��ن��اري��ة  و�ل���در�ج���ات 
من  �لأول  �ل��ن�����ش��ف  خ����لل  وذل�����ك 

�لعام �حلايل.
�أو�شح عبد�هلل �ملدحاين  وتف�شيًل؛ 
م��دي��ر م��رك��ز م�������ش��لت �لإم����ار�ت 
�أعمال  �مل�شتفيدين من  �أن  للتدريب 
�لتدريب تلك ت�زع�� �إىل 11،608 
�شائقني، �إ�شافًة �إىل 4،820 م�شرفة 
 2،436 م��ن��ه��ن  و�����ش����لم����ة،  ن���ق���ل 
ت�شريح  ل�شتخر�ج  تدّرْبن  م�شرفًة 
باملد�ر�ش  ل��ل��ع��م��ل  م��ه��ن��ة  م����ز�ول����ة 
ة باإمارة �أب�ظبي  �حلك�مّية و�خلا�شّ
يف �لعام �لدر��شي 2017/2016، 

وذلك يف �شياق خطط �ملركز للت��ّشع 
يف ت��ق��دمي خ��دم��ات �ل��ت��دري��ب لهذه 
�ملد�ر�ش  يف  �ل���ع���ام���لت  م���ن  �ل��ف��ئ��ة 
خمتلف  يف  ���ة  و�خل���ا����شّ �حل��ك���م��ّي��ة 
�لدر��شي  �ل��ع��ام  يف  �ل��دول��ة  مناطق 

�لقادم 2018/2017.
�ملركز،  �أن  �إىل  �مل����دح����اين  و�أ�����ش����ار 
م�شت�يات  ورف����ع  ت��ع��زي��ز  �إط�����ار  ويف 
�شلمة  و�شمان  �مل��روري��ة  �ل�شلمة 
�ملنق�لني ب�شكل عام و�شلمة �أبنائنا 
�أف�شل  تبّنى  خا�ش؛  ب�شكل  �لطلبة 
تدريب  �ملتبعة يف  �لعاملية  �ملمار�شات 
�ل�����ش��ائ��ق��ني و�مل�����ش��رف��ني ����ش�����ء من 

�مل�ظفني يف �مل�ؤ�ش�شة �أو من خارجها، 
تعزيز  �إىل  ذل����ك  ور�ء  م���ن  ه���ادف���اً 
ومهار�تهم  �ل���ظ��ي��ف��ي��ة  ك��ف��اءت��ه��م 
�مل��ه��ن��ي��ة و�لرت����ق����اء ب��ه��ا ن��ح��� �أعلى 
�مل�شت�يات �ملمكنة، ملا لهذه �لفئة من 
دور ج�هري يف �إجناح عملية �لنقل 

�ملدر�شي.
وق��������د �����ش����م����ل �ل�����ت�����دري�����ب ب����ر�م����ج 

عمل  وور����ش  وحم��ا���ش��ر�ت  تدريبية 
 20 م��ن  �أك����رث  �شملت  متخ�ش�شة 
ب���رن���اجم���اً ت���دري���ب���ي���اً ت���ن���اول���ت ع���ّدة 
خدمة  حم���ر  ه��ي  �أ�شا�شية  حم���اور 
�ملهنّية  �ل�شلمة  وحم�ر  �ملتعاملني 
للمركبات  �لفنّية  �ل�شلمة  وحم�ر 
�ل�شلمة  وحم��������ر  و�حل������اف������لت، 
�مل����رورّي����ة، وحم�����ر ع��م��ل��ّي��ات �لنقل 

ن�شاطي  عملّيات  وحم���ر  �مل��در���ش��ي، 
�لتاك�شي و�لليم�زين.

ون�������ّ�ه �مل����دح����اين �أن������ه ع������لوة على 
�لنقل  وم�شرفات  �ل�شائقني  تدريب 
مل���شلت  �ل���ت���اب���ع���ني  و�ل�������ش���لم���ة 
�لإم��ار�ت، فاإن �ملركز يقّدم خدماته 
�ل���ت���دري���ب���ي���ة ل����ع����دد م����ن �ل����دو�ئ����ر 
و�جلهات  و�مل���ؤ���ش�����ش��ات  �حل��ك���م��ي��ة 

م�ظفيها  ت����دري����ب  يف  �ل����ر�غ����ب����ة 
�لعاملني يف نف�ش �ملجال.

�جلمعية  يف  ع�ش�  �مل��رك��ز  �أن  ي��ذك��ر 
�مل���ل���ك���ي���ة �ل���ربي���ط���ان���ي���ة ل���ل���ح���د من 
لين�شم   ،  ROSPA �حل���������دث 
�إىل قائمة �ملر�كز �لتدريبية �لعاملية 
�مل�شاهمة يف حتقيق ر�شالة �جلمعية 
�لأرو�ح  على  �حل��ف��اظ  �إىل  �لر�مية 

و�حلد من �حل��دث، كما �إنه معتمد 
جمال  يف  �لت�شريعّية  �جل��ه��ات  م��ن 
�ل���ت���دري���ب ع��ل��ى م�����ش��ت���ى �ل���دول���ة، 
م���شلت  م��ع��ه��د  ���ش��م��ن  وي��ع��م��ل 
�أهد�فه  لتحقيق  لل�شياقة  �لإم��ار�ت 
يف جمال �ل�شلمة �ملرورّية وتخريج 
ل��ل��ع��م��ل �شمن  م����ؤّه���ل���ني  ���ش��ائ��ق��ني 
�أن�شطته  بجميع  �ل��ث��ان���ي  �ل�����ش���ق 

وجمالته، �لأمر �لذي يعك�ش �لتز�م 
بتبّني وتط�ير  �لإمار�ت  م���شلت 
م��ن��ظ���م��ة �خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة �لتي 
�إىل  و�ش�ًل  �ل�شلمة  م�شت�ى  تعزز 
جلميع  وم�شتد�م  �آم��ن  نقل  حتقيق 
�ل�شلمة  ثقافة  وتر�شيخ  �ملنق�لني، 
�مل�������روري�������ة ل�������دى ج���م���ي���ع ����ش���ر�ئ���ح 

�ملجتمع.

•• العني-وام:

قدم معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحن�ن بن حممد �آل نهيان و�جب �لعز�ء �إىل �شلطان حممد 
بالعري �ل�شام�شي يف وفاة �ملغف�ر له جنله حممد . وت�جه معاليه خلل زيارته خيمة �لعز�ء 
مبنطقة فلج هز�ع يف مدينة �لعني بالدعاء �إىل �هلل تعاىل �أن يتغمد �لفقيد ب���شع رحمته 
ور�ش��نه و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�شرب و�ل�شل��ن . كما قدم معاليه 
و�شيف يف  �ل�شلم  و عبد  �شعيد  و�إخ����ن��ه  �لذهلي  �شيف  فا�شل علي  �إىل علي  �لعز�ء  و�ج��ب 
وفاة و�لدهم وذلك مبجل�ش �لعز�ء يف منطقة ز�خر مبدينة �لعني. و �أعرب معاليه عن �أحر 
تعازيه و�شادق م���شاته لأ�شرة وذوي �لفقيد د�عيا �هلل تعاىل �أن يتغمده ب���شع رحمته و�أن 
�أهل وذوو  �أع��رب  و�ل�شل��ن. من جهتهم  �ل�شرب  �أهله وذوي��ه  يلهم  و�أن  ي�شكنه ف�شيح جناته 
�لفقيدين عن خال�ش �شكرهم وعظيم تقديرهم ملعايل �ل�شيخ �شعيد بن طحن�ن �آل نهيان 

ل�شادق م�شاعره وحر�شه على م���شاتهم د�عني �هلل له بط�ل �لعمر وم�ف�ر �ل�شحة .

�سعيد بن طحنون يعزي بوفاة حممد �سلطان ال�سام�سي وفا�سل الذهلي

الهوية تفتتح مكتبا جديدا ملحقا مبركز الطب الوقائي ب�»م�سفح« يف اأبوظبي

موا�سالت الإمارات تدّرب 16,428 �سائقًا وم�سرفة خالل الن�سف الأول

اجتماع قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة يوؤكد اللتزام باأخالقيات املهنة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ب��ن ع��ل����ن �لنعيمي  �ل��ل����ء علي عبد �هلل  ت��ر�أ���ش 
�لقائد  �جتماع  �خليمة،  ر�أ����ش  �شرطة  ع��ام  قائد 
�لعام �لدوري �ل�شابع للعام 2017م، وفقاً خلطة 
و�لت���شل  �لت�����ش��ال  منهجية  �شمن  �لت�����ش��ال 
بني �لقياديني، بح�ش�ر �لعميد عبد �هلل خمي�ش 
�خليمة،  ر�أ���ش  �شرطة  ع��ام  قائد  نائب  �حلديدي 
و�ملدر�ء �لعاّم�ن ومدر�ء �لإد�ر�ت، وروؤ�شاء مر�كز 
ملناق�شة  وذل��ك  �خليمة،  ر�أ����ش  ب�شرطة  �ل�شرطة 
��شرت�تيجية  وم��ب��ادر�ت  قيم  وتنفيذ  تطبيقات 
قائد  ك����ّرم  �لج��ت��م��اع،  خ���لل  �ل��د�خ��ل��ي��ة.  وز�رة 

ر�أ���ش �خليمة، جمم�عة من �شباط  �شرطة  ع��ام 
تعليمات  بتطبيق  �مل��ل��ت��زم��ني  �ملتميزين  �ل�����ش��ف 
�لر�شمي  بالزي  يتعلق  فيما  و�لن�شباط  �لأم��ن 
�شف  بان�شباط  م�شيد�ً  و�لن�شر�ف،  و�حل�ش�ر 
�ل�شل�ك  بق��عد  و�لتز�مهم  و�لأف���ر�د  �ل�شباط 

�لعام و�أخلقيات �ملهنة �ل�شرطية .
�لجتماع،  م��ش�عات  �لجتماع  ناق�ش  ثم  وم��ن 
م��رك��ز خدمات  تقييم  ن��ت��ائ��ج  ب��ا���ش��ت��ع��ر����ش  ب����دء�ً 
�لنج�م،   7 ل��ن��ظ��ام  وف���ق���اً  و�ل��رتخ��ي�����ش  �مل������رور 
�خلدمات  و�أج����د  �أف�شل  ت��ق��دمي  على  و�ل��ت��اأك��ي��د 
�ل�����ش��رط��ي��ة و�مل����روري����ة �مل��ت��م��ي��زة وف���ق���اً ل��ن��ظ��ام 7 
�إىل حتقيق نقلة ن�عية يف  �ل��ذي يهدف   ، جن���م 

�إىل  كفاءة �خلدمات �ل�شرطية و�ملرورية �ملقدمة 
يف  �لتميز  ويحقق  �لإج���ر�ء�ت  وي�شّهل  �جلمه�ر، 
�إ�شعاد  ي�شهم يف  �ل���ذي  �لأم���ر  �مل��ع��ام��لت،  �إجن���از 
ومناق�شة  ع��ر���ش  مت  ك��م��ا  �مل��ت��ع��ام��ل��ني،  ج��م��ه���ر 
نتائج مبادر�ت �مل�ؤ�شر�ت �ل�شرت�تيجية للعمليات 
�لتابعة  �لتنظيمية  �ل���ح��د�ت  وجميع  �ل�شرطية 
نتائج  مناق�شة  ع��ن  ف�شًل  �ل��ق��ائ��د،  ن��ائ��ب  ملكتب 
م��ع��اي��ري م��ن��ظ���م��ة �ل��ت��م��ي��ز �حل��ك���م��ي – �جليل 
عام  قائد  �شعادة  �أك��د  �لجتماع،  ختام  يف  �لر�بع. 
على  �حلر�ش  �أهمية  على  �خليمة،  ر�أ���ش  �شرطة 
وفقاً  م��ط��ل��ق،  و�إخ���ل����ش  ب��ن��ز�ه��ة  �ل�����ج���ب  �أد�ء 

لأخلق �ملهنة �ل�شرطية.

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1564  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- خالد عطا �ل�شيد عبد�لعال �لزيات جمه�ل حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ جا�شد عامل فريد �حمد  قد �أقام عليك �لدع�ى 
وم��ش�عها �حلكم بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره )10000( درهم 
ي���م  �لحد  لها جل�شة  و�مل�شاريف. وح��ددت  بالر�ش�م  و�لز�مه  للمدعي 
�مل��فق 2017/8/6 �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 2.D.17 لذ� فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ش�ر  مكلف 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1831  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-  دوكيم للتجارة �ش.ذ.م.م  جمه�ل حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ ريك�ن للكيماويات �ش.ذ.م.م وميثلها �ل�شيد/�وليفر فري�وو قد 
�أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
)40000( درهم و�لر�ش�م و�مل�شاريف.  وحددت لها جل�شة ي�م �لثلثاء �مل��فق  
Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف  2017/8/15   �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة 
باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/937  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-  ب�شت �نديا لتجارة �لديزل ذ.م.م 2- فاتى كر�ن عبدو جميد جنيب 
جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �شيتي بنك �ن �يه قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ي���ؤدي����  ب��ان  و�لتكافل  بالت�شامن  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
)2.948.089.83( درهم بال�شافة �ىل فائدة قدرها 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى تاريخ 
�ل�شد�د و�شم�ل �حلكم بالنفاذ �ملعجل.  وحددت لها جل�شة ي�م �خلمي�ش �مل��فق  2017/8/10   
�ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/219  مدين كلي

مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمه�ل  �ملرب�عي  عبيد  ر��شد  عبيد    -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ن �ملدعي/ �شلطانه بلقي�ش �حمد عبد�حلق قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )1000000( درهم و�لر�ش�م و�مل�شاريف 
و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�شم�ل �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
بل كفالة.  وحددت لها جل�شة ي�م �لربعاء �مل��فق  2017/8/9   �ل�شاعة 9.30 �ش 
بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك 
�أيام  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/121  عقاري كلي 
�لقامة  حمل  جمه�ل  فا�شل  عبد�لرز�ق  بن  حممد  بن  ��شماعيل  عليه/1-  �ملحك�م  �ىل 
�ملذك�رة  �لدع�ى  يف    2017/5/21 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
بان  عليه  �ملدعي  �لتايل:بالز�م  باحلكم  �ملحدودة  للعقار�ت  ك��ر�ون  ل�شالح/د�ماك  �ع��له 
�ملطالبة  تاريخ  من  �شن�يا   %9 ب��قع  و�لفائدة  دره��م   )567.576( مبلغ  للمدعيه  ي���ؤدي 
بالر�ش�م  عليه  �ملدعي  و�لزمت  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  يف:2017/2/15  �حلا�شل  �لق�شائية 
و�مل�شاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�ش�ري قابل لل�شتئناف 
خلل ثلثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شم� 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1959 تنفيذ جتاري
حمل  جمه�ل  �لبل��شي  خمي�ش  ح�شن  علي  ن���ف  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لق���ام���ة مب���ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/�ل��ب��ن��ك �ل���ت���ج���اري �ل�����دويل �����ش.م.ع 
�أقام عليك  �لدع�ى  وميثله:عبد�هلل حممد ر�ش�ل علي �لهرم�دي قد 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �مل���ذك����رة �ع����له و�ل���ز�م���ك ب��دف��ع �مل��ب��ل��غ �مل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  �ملحكمة    �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )690320.4(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1285  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- ناديه عتيق ج�هر �شع�د �لكتبي جمه�ل حمل �لقامة 
�لدع�ى وم��ش�عها  �أق��ام عليك  ���ش.م.ع قد  �لهلل  �ملدعي/ م�شرف  �ن  مبا 
و�لر�ش�م  دره��م   )533.933.47( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شم�ل �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة.  وحددت 
 Ch لها جل�شة ي�م �خلمي�ش �مل��فق  2017/8/10   �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة
E.21.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/966  ا�ستئناف عمايل    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- �شاري�ش �ري�شتيدو  جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن 
�مل�شتاأنف / �شعاد حممد للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقان�نية وميثله:�شعاد 
حممد عبد�لعزيز عبد�لغني  قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدع�ى رقم 

2017/1030 عمايل جزئي بتاريخ:2017/5/14     
وحددت لها جل�شه ي�م �لثنني  �مل��فق 2017/8/7 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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•• دبي-وام:

لل�شليك�ن  دب���ي  و�ح���ة  �شلطة  �أع��ل��ن��ت 
�ل���ه���ي���ئ���ة �ل���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة ل�������ح�����ة دب���ي 
�ملتكاملة  �حل���رة  �ملنطقة  لل�شيليك�ن 
�لثاين  �جل��ي��ل  �إط����لق  للتكن�ل�جيا 
م��ن �إط����ار �ل�����ش��ع��ادة �مل���ؤ���ش�����ش��ي��ة �شمن 
�ل�شاملة لل�شعادة حتت  ��شرت�تيجيتها 
جاءت  و�ل��ت��ي  �مل�ظفني  �شعادة  ع��ن����ن 
�لتي  �ل���ع���دي���دة  ل��ل��ن��ج��اح��ات  ت��ك��ل��ي��ل 
حققتها يف ن�شختها �لأوىل. جاء ذلك 
نظمته  �ل��ذي  �ل�شعادة  منتدى  خ��لل 
دبي  �إنرتك�نتيننتال  فندق  يف  �ل��حة 
من  ك��ل  ح�����ش��ره  و  �شيتي  في�شتيفال 

�ل��دك��ت���ر ج��م��ع��ة �مل��ط��رو���ش��ي – نائب 
�لعمليات   – �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������ش 
دبي  و�ح��ة  �شلطة  يف  �لعملء  وخدمة 
نائب  �ل��ف��ل���ش��ي  وغ����امن  لل�شيليك�ن 
رئي�ش �أول – خدمات �لدعم �مل�ؤ�ش�شي 
�إىل  لل�شيليك�ن  دب��ي  و�ح���ة  �شلطة  يف 
�لتنفيذيني  �مل�����در�ء  م��ن  ع���دد  ج��ان��ب 
�لب�شرية  �مل������رد  ووز�رة  �ل����ح��ة  م��ن 
�ل���ط���ري�ن �ملدين  و�ل���ت����ط���ني وه��ي��ئ��ة 
ب���دب���ي و����ش���رط���ة دب�����ي وج���ام���ع���ة دبي 
�لإ�شعاف  خل���دم���ات  دب����ي  وم���ؤ���ش�����ش��ة 
وهيئة  ب��دب��ي  �حل���رة  �ملنطقة  و�شلطة 
كهرباء ومياه دبي وهيئة دبي للثقافة 
�لعامة  و�لإد�رة  دبي  وم��نئ  و�لفن�ن 

ل��لإق��ام��ة و����ش����ؤون �لأج���ان���ب يف دبي 
و�ملجل�ش  �لعاملية  �جلافة  و�لأح�������ش 
و�ت�شالت  دب����ي  يف  ل��ل��ط��اق��ة  �لأع���ل���ى 
�لإم�����ار�ت. تخلل �حلفل  وم�������ش��لت 
�إ�شافة  �ل�شعادة �جلديد  �شعار  �إط��لق 
�إىل عر�ش ت��شيحي عن �أبرز �إجناز�ت 
�مل�ؤ�ش�شية  �ل�شعادة  جم��ال  يف  �ل����ح��ة 
�لتي ب��د�أت من فكرة يف �لعام 2013 
وم���ن ث��م �إط��لق��ه��ا ك��م��ب��ادرة يف �لعام 
لت�شبح  ت���ط����رت  �أن  �إىل   2014
�شلطة  ��شرت�تيجية  يف  �أ�شا�شية  ركيزة 
لعام  �ل�شاملة  لل�شيليك�ن  دب��ي  و�ح��ة 
�لإجن�����از�ت  �أب����رز  ت�شمنت   .2021
تخريج 27 من م��طني �لدولة �لذي 

يف  �ل��دب��ل���م  �شهادة  ب��ج��د�رة  ��شتحق�� 
�لأول  �ل��ربن��ام��ج  �مل�ؤ�ش�شية  �ل�����ش��ع��ادة 
و�حة  �شلطة  �أطلقته  �ل��ذي  ن�عه  من 
روت�ش�شرت  وج��ام��ع��ة  لل�شيليك�ن  دب��ي 
ل��ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا – دب���ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ل��ذك��ي��ة و�شركة  دب����ي  م��ك��ت��ب م��دي��ن��ة 
و�إد�رة  لل�شت�شار�ت  �لعاملية  ج��ال���ب 

�لأد�ء .
و مت تط�ير حمت�ى �لربنامج لتلبية 
متطلبات �أجندة �ل�شعادة �لتي �أطلقها 
�شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئي�ش  �ل��دول��ة  رئي�ش  نائب  مكت�م  �آل 
جمل�ش �ل���زر�ء حاكم دبي رعاه �هلل . 
و قال �لدكت�ر جمعة �ملطرو�شي خلل 

من  �لثانية  �جليل  �إط���لق  �إن  �حلفل 
�إطار �ل�شعادة �مل�ؤ�ش�شية ياأتي �ن�شجاما 
�إىل  �إ���ش��اف��ة   2021 دب���ي  م���ع خ��ط��ة 
�لأد�ء  م�شت�ى  على  �حل��ف��اظ  �شمان 
�لإد�ر�ت  جميع  �أظهرته  �ل��ذي  �لر�ئد 
يف �شلطة و�حة دبي لل�شيليك�ن ولر�شم 
�شاأنها  م��ن  �لتي  �لعري�شة  �خل��ط���ط 
�ل��دف��ع ن��ح��� �إح����ر�ز م��ر�ت��ب متقدمة 
م���ن �ل�����ش��ع��ادة يف جم�����الت �أخ�����رى .. 
ونحن ن�ؤكد �لي�م ��شتمر�رنا يف �لعمل 
�لرتياح  م�شت�يات  لتعزيز  �ملت���شل 
و�ل��ر���ش��ا و�ل���ش��ت��ق��ر�ر و�ل�����ش��ع��ادة لدى 
�مل���ظ��ف��ني مب���ا ي��ح��ق��ق روؤي�����ة �شاحب 
�ل�����ش��م��� �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 

مكت�م يف جعل دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة �أكرث �لدول �شعادة يف �لعامل . 
�حلك�مية  �جلهات  جه�د  جمعة  ون�ه 
�لعديد  جه�د  ر�فقتها  �لتي  �ملخل�شة 

م���ن م���ؤ���ش�����ش��ات �ل��ق��ط��اع �خل���ا����ش يف 
دعم مبادرة �ل�شعادة يف دولة �لإمار�ت 
بت�شدرها  �أ�شهم  مما  �ملتحدة  �لعربية 
�ل�شعادة  م���ؤ���ش��ر  يف  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�����دول 

�لت��يل.  ع��ل��ى  �ل��ث��اين  ل��ل��ع��ام  �ل��ع��امل��ي 
�ملعي�شي  �مل�����ش��ت���ى  �مل����ؤ����ش���ر  وي���ت���ن���اول 
و�لر�شا عن �حلياة ويتم ��شد�ره حتت 

�إ�شر�ف �لأمم �ملتحدة.

•• دبي-الفجر :

�ل���غ���ري���ر بدبي   �ع���ت���م���دت ج��ام��ع��ة 
و�ملرخ�شة من قطاع �لتعليم �لعايل 
جمل�شا  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  ب�����ز�رة 
��شت�شاريا لق�شم �لعلم باجلامعة 
���ش��م يف ع�����ش���ي��ت��ه جم��م���ع��ة من 
خرب�ء �لت�شال و�لعلم يف �لدولة 
و��شاتذة �لعلم باجلامعة مت�شمنا 
�إبر�هيم  �لأ����ش���ت���اذ   : ع�����ش���ي��ت��ه  يف 
�د�رة  جم��ل�����ش  م�����ش��ت�����ش��ار  �ل���ع���اب���د 
و�شعادة  ل��لإع��لم  �ل�طني  �ملجل�ش 
�ملجل�ش  ع�ش�  علي  �آل  جا�شم  علي 
�ل�طني �لحتادي مدير عام �شبكة 
�أم �لقي�ين �لإذ�عية وعبد �لرحمن 
�شبكة  حترير  رئي�ش  �لب�شتكي  نقي 
مدير  �ل�شمريي  وط���ارق  �لم���ار�ت 
�لرب�مج يف قناة �لغد �مل�شرق وقائم 
�ل�شباب  بالعلقات �لعامة يف هيئة 
�جلامعة  م���ن  و����ش���م  و�ل���ري���ا����ش���ة، 
رئي�ش  �ل�شن��شي،  ث��ري��ا  �ل��دك��ت���رة 
وقائم  �ل���ع���ام���ة،  �ل���ع���لق���ات  ق�����ش��م 
ب�����ش���ؤون �ل���ع���م���ادة، ك��ل��ي��ة �لإع�����لم، 
هنيدة  �لدكت�رة  م�شاعد  و�ل�شتاذ 
�أب���ب��ك��ر و�ل���ش��ت��اذ م�شاعد  ق��ن��دي��ل 
�ل���دك���ت����ر ع���ب���د�ل���ع���زي���ز ج���ب����ري. 

يف  �لعابد  �إب��ر�ه��ي��م  �مل�شت�شار  و�أك���د 
ب�ش�ؤون  �لقائمة  م��ع  �لأول  �للقاء 
�لبتعاد  �ل��ك��ل��ي��ة  �همية  ع����م����ادة 
�لقيا�ش  لي�شهل  �ل��ع��م���م��ي��ات  ع��ن 
مقرتحا �ن ل تزيد �ملخرجات عن 
�لأربع �لأخرية ودعا �ىل �ل�شرت�شاد 
مبعايري و�شع �ملخرجات �لتعليمية 
�ل����ع����امل  ب�����ح������ث  ك����م����ا ج���������اءت يف 
ي��شي  » و�ل�����ذي  ب��ل���م  �لرتب�ي » 
بانتقاء �أفعال حمددة يف �ملخرجات 
مثل يناق�ش، ينتقد، يحلل، يربط، 
يطبق، يظهر فهما، يقارن وغريها. 
�ل�شن��شي  ث��ري��ا  �ل��دك��ت���رة  وق��ال��ت 
�أم��ني ع��ام �ملجل�ش �ن��ه يف �لجتماع 
على  �لأع�شاء  �أكد  للمجل�ش  �لأول 
�لعامة  �ل���ع���لق���ات  جم����ال  �أه��م��ي��ة 
�ل������ذي �أ����ش���ح���ى جم�����ال ح���ي����ي���ا يف 
ن��ظ��ر� لرتفاع  �لأخ�����رية  �ل�����ش��ن����ت 
�إد�ر�ت  ل����ج����د  �حل���اج���ة  م�����ش��ت���ى 
�مل����ؤ����ش�������ش���ات  ع����ام����ة يف  ع�����لق�����ات 
�حل���ك����م���ي���ة و�ل����ق����ط����اع �خل����ا�����ش. 
�جل��ام��ع��ات �خلا�شة  �ن��ت�����ش��ار  وم���ع 
�أ���ش��ب��ح �ل��ط��م���ح ك��ب��ري� ب����اأن تقدم 
�أكرث  روؤي��ة  و�لأق�شام  �لكليات  ه��ذه 
�لفعلية  �لح��ت��ي��اج��ات  م��ع  ت��ف��اع��ل 
للعلقات �لعامة يف دولة �لإمار�ت 

�ع�شاء  ودع�����ا  �مل���ت���ح���دة.  �ل��ع��رب��ي��ة 
دعم  م���شلة  �شرورة  �ىل  �ملجل�ش 
خمابر  وتط�ير  �لعملية  �مل�شاقات 
وتزويدها  �ل�ش�ر  مبعاجلة  خا�شة 
»�لن  م���ث���ل  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���ال���رب�م���ج 
ديز�ين« و »�أدوب برمييري« و«فاينل 
�أكرث  ك��ات«، وغ��ريه��ا، حتى تتلءم 
»�لت�ش�ير  م�������ش���اق  وم���ت���ط���ل���ب���ات 
�لرقمي« �لذي مت �إدر�جه لأول مرة 
يف ف�شل �خلريف2016 ، وكذلك 
مل��ت��ط��ل��ب��ات بقية  ي�����ش��ت��ج��ي��ب  ح��ت��ى 
�لتطبيقي  �ل��ط��اب��ع  ذ�ت  �مل�����ش��اق��ات 
�مل��د  »�إن��ت��اج  م�شاق  مثل  و�لإجن����از 
�لإعلمية للعلقات �لعامة« �لذي 
 2017 �شتاء  يف  م��رة  لأول  يطرح 
�لأ�شت�دي�  �ىل  تفعيل  ودع�������   ،
�لإذ�عي و�لتلفزي�ين يف �أقرب وقت، 
�لإلقاء  ��شتثماره يف مادة  �أجل  من 
ف�شل  يف  �مل����ط����روح����ة  و�ل����ت����ق����دمي 
�خل���ري���ف، ف�����ش��ل ع���ن ب��ق��ي��ة �مل�����د 
�لتطبيقية �لتي ي�شمها �لربنامج، 
كما مت �لإجماع على وج�ب ت�شجيل 
وخمتلف  و�خلطابات  �ل��ن��دو�ت  كل 
يف  للطلبة  �لتطبيقية  �ل��ت��م��اري��ن 
م�شاق فن �لإلقاء و�لتقدمي، وحتى 
�لإمتحانات بالفيدي�، ولي�ش فقط 

�ملدرجة  و�مل�شاريع  �لتمارين  بع�ش 
منها  ي�شتفيد  حتى  �مل�شاق،  �شمن 
�لقادمة  �لف�ش�ل  يف  �لطبلة  بقية 
ولكي ت�ؤثث لأر�شيف �شمعي ومرئي 

للكلية.
تكثيف  �أه��م��ي��ة  �مل�������ش���ارك����ن  و�أك������د 
�لزيار�ت �مليد�نية لأق�شام �لعلقات 
عن  �لطالب  يتعرف  حتى  �لعامة 
�ل��ع��م��ل وحقيقة  ك��ث��ب، ع��ل��ى و�ق����ع 
�لعامة،  للعلقات  �ملهنية  �ملمار�شة 
�إد�رة  مب�����ش��اق  يتعلق  فيما  خ��ا���ش��ة 
جزء  �إ�شافة  مع  �لعامة،  �لعلقات 
�لعلقات  ب����ق��ع  خا�ش  �مل�شاق،  يف 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �لعامة 
�مل��ت��ح��دة، ودر����ش��ة ح���الت ر�ئ���دة يف 
�لعلقات  �إد�ر�ت  ل���ش��ي��م��ا  �مل��ج��ال 
�حلك�مية  �مل���ؤ���ش�����ش��ات  يف  �ل��ع��ام��ة 

�لإمار�تية و�خلليجية.
�ملجه�د  �مل��ج��ل�����ش  �أع�������ش���اء  وث���م���ن 
�ل���ربن���ام���ج، فيما  ل��ط��ل��ب��ة  �ل��ك��ب��ري 
علقات  جم���ل���ة  ب���اإن�������ش���اء  ي��ت��ع��ل��ق 
�لغرير«،  »جن���م  �إلكرتونية  عامة 
وك����ذل����ك م���ع���ر����ش �ل�������ش����ر �ل����ذي 
فعلية  عامة  علقات  حملة  يج�شد 
ولكلية  �ل���غ���ري���ر  ج��ام��ع��ة  ل�����ش��ال��ح 
�لإع��������لم، وه����� م���ا م���ن ����ش���اأن���ه �أن 

رفعته  �ل���ذي  �ل�����ش��ع��ار  م��ع  ين�شجم 
 ، �ملمار�شة«  ق��مها  »ج����دة  �لكلية 
�إن�شاء  ب�����ش��رورة  �ل��ت������ش��ي��ة  ومت���ت 
وت�زيعها  للمجلة  ورق��ي��ة  ن�شخة 
و�خلا�شة،  �حلك�مية  �ل��دو�ئ��ر  يف 
�ل���دول���ة، لتدخل  ويف ك��ل ج��ام��ع��ات 
برنامج  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات  ���ش��م��ن 
�مل�ؤ�ش�شة  �لعامة، يف ربط  �لعلقات 
وتعزيز  مب��ح��ي��ط��ه��ا  �لأك����ادمي����ي����ة 
ع������دد �ل����ط����لب م����ن خ������لل خلق 
�لدو�ئر  د�خ��ل  لل�شتقطاب  فر�ش 
، وطالب�  �لإتفاقيات  و�إبر�م  �ملعنية 
باقت�شار م��قع  »�لتدريب �مليد�ين 
�لعلقات  �أق�شام  على   ،« �لعلمي 
�مل�ؤ�ش�شات  خم���ت���ل���ف  يف  �ل���ع���ام���ة 
ب��ال��دول��ة م��ن �أج��ل �لإق����رت�ب �أكرث 
�مل��ي��د�ين، وه�  �ل����ق��ع �لعملي  م��ن 
بالأمر  �ملجل�ش  �أع�����ش��اء  و�شفه  م��ا 
�ملهم يف بناء علقات م�شتمرة بني 
لكي  و�ملهني،  �لأك��ادمي��ي  �لطرفني 
ي��ح��ق��ق �ل��ت��دري��ب ه��دف��ه �مل��ع��ل��ن يف 
تعزيز �جل��نب �لعملية لدى طلبة 

�لعلقات �لعامة.
�ملناهج  ت�����ش��م��ني  �مل��ج��ل�����ش  ون��ا���ش��د 
�لقدر�ت  �جلديدة مب�شاقات تعزيز 
�لعامة،  �لعلقات  لطلبة  �للغ�ية 

خريجي  م��ع��ظ��م  �أن  ل���ح��ظ  ح��ي��ث 
�لإع��لم يعان�ن من  �أق�شام وكليات 
�للغ�ية  م��ه��ار�ت��ه��م  يف  م�����ش��ك��لت 
�لعربية و�لجنليزية، مما ي�شتدعي 
تخ�شي�ش م�شاقات �إ�شافية وتركيز 
�لكتابة  م���ث���ل  �مل����ط����روح����ة  �مل����������د 
للعلقات  و�ل���ك���ت���اب���ة  �لإع���لم���ي���ة 
�لتطبيقي  �جل���ان���ب  ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ة 
�ملعمقة  �ل��ت��ح��ري��ري��ة  و�ل���ت���م���اري���ن 
�لذي  �لنظري  �جلانب  �إغفال  دون 
يجب �أن يت�شمن ق��عد �لكتابة يف 

�ملجالني ب�شكل خمت�شر وو��شح.
�مل�شاقات  ت�������يل  �أن  ع���ل���ى  و�أدو 

علم  �إىل  م���دخ���ل  م��ث��ل  �مل���ق���رتح���ة 
�لإجتماع وعلم �لنف�ش �لإجتماعي،  
�أهمية كبرية لتعزيز قدر�ت �لطلبة 
�إجتماعية  ق�شايا  ح���ل  �حل����ري��ة 
مرتبطة  م����ت����ن�����ع����ة  وث����ق����اف����ي����ة 
يعني  مم��ا  �خل���ارج���ي،  مبحيطهم 
�ل��در����ش��ي��ة مبفرد�ت  �مل��ن��اه��ج  رف���د 

تعزز ثقافة �لطالب وتنمي طاقاته 
�ملعرفية.

وط������ال������ب������� مب�����������ش�����اق �ل����رتج����م����ة 
يخ�ش�ش  ف�������ش���ل  �لإع�����لم�����ي�����ة، 
مل���ف���رد�ت �ل��ع��لق��ات �ل��ع��ام��ة، حتى 
عند  وفعاليته  درجة جناعته  تزيد 

�لطالب. 

واحة دبي لل�سيليكون تطلق اجليل الثاين من اإطار ال�سعادة املوؤ�س�سية

املجل�س ال�ست�ساري لكلية الإعالم بجامعة الغرير يطالب بتعزيز القدرات الكتابية واللغوية لطلبة العالقات العامة

وزيرة خارجية غانا 
تلتقي �سفري الدولة

•• اأكرا -وام:

�خلارجية  وزي��رة  ب�ت�ش�ي  �أي�رك�ر  �شرييل  معايل  �لتقت 
خليفة  ���ش��ع��ادة   .. غ��ان��ا  جمه�رية  يف  �لإقليمي  و�لتكامل 

ي��شف حممد �لزعابي �شفري �لدولة يف �أكر� .
ج����رى خ����لل �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث ���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز �ل���ع���لق���ات بني 

�لبلدين.

•• ليما -وام:

ح�شر �شعادة حممد ي��شف حممد �لع��شي �شفري �لدولة لدى 
جمه�رية بريو حفل ��شتقبال روؤ�شاء �لبعثات �لدبل�ما�شية 
�لذي �أقامه فخامة بيدرو بابل� ك��شين�شكي رئي�ش بريو يف 
ق�شر �جلمه�رية يف �لعا�شمة ليما مبنا�شبة �لعيد �ل�طني 

لبلده.
�لبريويف  للرئي�ش  �حل��ف��ل  خ��لل  �لع��شي  �ل�شفري  ون��ق��ل 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شم�  ���ش��اح��ب  ت��ه��اين 
رئي�ش �لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن 
�ل�زر�ء  �لدولة رئي�ش جمل�ش  نائب رئي�ش  �آل مكت�م  ر��شد 
حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
للق��ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
له  ومتنياتهم  ب��ريو  يف  �ل���ط��ن��ي  �لعيد  مبنا�شبة  �مل�شلحة 
�لتقدم  مزيد� من  ول�شعب بريو  و�لعافية  �ل�شحة  مب�ف�ر 

و�لزدهار.

�سفري الدولة يح�سر حفل ا�ستقبال يف بريو 
مبنا�سبة عيدها الوطني

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل���دع����/ حم��م��د زبيد 
بنغلدي�ش   ، ح�شني  مب�شر 
رقم  �شفره  ج�����ز  �جلن�شية 
يرجى   -  )310827(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�لبنغلدي�شية  ب��ال�����ش��ف��ارة 
�شرطة  م����رك����ز  �ق��������رب  �و 

بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
�ليك�شندر   / �مل��دع���  فقد 
�جلن�شية  بريطانيا   ، ب�ل 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�������������ز   -
 )7 6 1 2 2 2 0 2 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  �لت�������ش���ال 

 050/4403503

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدع� /��شبييا �ش�نكال 

�لهند     ، حم���م���د  حم���م���د 

�جلن�شية - ج��ز �شفره رقم 

)7800105( من يجده 

عليه �لت�شال بتليف�ن رقم 

 054/3054960

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدع� / حممد �دري�ش 
بنغلدي�ش   ، حم��م��د  ن����ر 
�شفره  ج�����ز   - �جلن�شية 
 )0486956( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  �لت�������ش���ال 

 050/3150135

فقدان جواز �سفرت
ك���ريي���ا   / �مل������دع�������  ف����ق����د 
�ثي�بيا   ، ع���م���ر  ن�������ش���ري 
�شفره  ج�����ز   - �جلن�شية 
 )2170217( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  �لت�������ش���ال 

 050/5800070

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدع� / حممد  زمان 
باك�شتاين     ، رح���م���ان  و�يل 
�شفرها  ج������ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
رقم )5200071( �شادر 
م����ن يجده  ب��اك�����ش��ت��ان  م����ن 
عليه �لت�شال بتليف�ن رقم 

 052/1777955

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1972 تنفيذ جتاري
�لقامة  حم��ل  جم��ه���ل  جنيم  ج���زي��ف  نيك�ل�ش  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لبنك �لتجاري �لدويل �ش.م.ع وميثله:عبد�هلل 
حممد ر�ش�ل علي �لهرم�دي قد �أقام عليك  �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة 
دره��م �ىل  وق��دره )430612.87(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��له 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خلل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/3065 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شامل �شيف �بر�هيم �حمد �لظاهري جمه�ل حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك دبي �لتجاري �ش.م.ع وميثله:عبد�هلل 
خمي�ش غريب �لناخي �ل علي قد �أقام عليك  �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة 
دره��م �ىل  وق��دره )340456.72(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��له 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خلل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

مذكرة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/151  ا�ستئناف تنفيذ عقاري    

�مل�شتاأنف �شده/ 1- حمم�د ر�شا عزيز ت�ر �شيزي 2- �شركة ويلد و�ن �ى  �ىل 
�ن �شي ليمتد جمه�ل حمل �لقامة مبا  �ن �شي ليمتد 3- �شركة ويند ت� �ى 
���ش.ذ.م.م وميثله:علي  �لعقاري  �يه بي �ن للتط�ير  �ت�ش  �مل�شتاأنف / �شركة  �ن 
��شماعيل حممد عبد�هلل �لزرع�ين قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدع�ى رقم 
�مل��فق 2017/8/30  2016/611 تنفيذ عقاري  وحددت لها جل�شه ي�م �لربعاء 
�ل�شاعة 17.30 م�شاء�  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم �و من 

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/64  ا�ستئناف تظلم جتاري    

�ىل �مل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1- ح��ي��دو �وف��ر���ش��ي��ز ل��ل��ت��ج��ارة �ل��ع��ام��ة �����ش.ذ.م.م  
2-�ب��ر�ه��ي��م ����ش��م��اع��ي��ل حم��م��د ب�����ش��ن��دي جم��ه���ل حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن 
)�مل�شرف(  �خلارجيه  و�لتجاره  لل�شتثمار  �لعربي  �مل�شرف   / �مل�شتاأنف 
����ش��ت��اأن��ف/ �حلكم  ق��د  �ل��ن��اخ��ي �ل علي  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��د�هلل خمي�ش غ��ري��ب 

�ل�شادر بالدع�ى رقم 2017/15 تظلم جتاري       
وحددت لها جل�شه ي�م �لربعاء  �مل��فق 2017/8/30 �ل�شاعة 17.30 م�شاء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم �و من ميثلكم قان�نيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/632  جتاري كلي 
�لقامة  حمل  جمه�ل  �لزعابي  �بر�هيم  علي  ح�شن  علي  عليه/1-  �ملحك�م  �ىل 
�لدع�ى  يف    2017/6/22 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
للم�شرف  ي�ؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �لهلل  ل�شالح/م�شرف  �عله  �ملذك�رة 
درهم مقابل  �لف  ومبلغ  �مل�شروفات  و�لزمته   )593237.38( وق��دره  مبلغ  �ملدعي 
ي�ما  قابل لل�شتئناف خلل ثلثني  . حكما مبثابة �حل�ش�ري  �ملحاماة  �تعاب 
�ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب  با�شم  �شدر  �لع��لن  ه��ذ�  لن�شر  �لتايل  �لي�م  من  �عتبار� 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2337  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- مرو�ن مر�د �شاه مر�د �بر�هيم �لبل��شي جمه�ل حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/بنك م�شر - فرع دبي قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )130.611.66( درهم بال�شافة �ىل 
ما ي�شتجد من �رباح مع �لفائدة ب��قع 18% �شن�يا من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة ي�م   �تعاب  بالر�ش�م و�مل�شاريف ومقابل  �لز�مه  �لتام مع 
�لربعاء �مل��فق 2017/8/9 �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�شتند�ت  �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�ش�ر 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1361  جتاري كلي

ماني�ش ج�يل   -2 �ل�شلي(  )�مل��دي��ن  م.د.م.�����ش  و�ي��د  وورل���د  �شيلبي   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
م�كي�ش ك�مار )�لكفيل �ل�شخ�شي( 3- �شيلبي كيبل تكن�ل�جي )كفيلة للمدي�نية( جمه�يل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك دبي �لتجاري �ش.م.ع قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لت�شامم و�لتكافل بان ي�ؤديا للبنك �ملدعي مبلغ 
ومن   %12 ب��قع  �لقان�نيه  �لفائدة  مع  ت��اري��خ:2017/4/6  يف  كما  دره��م   )12.462.322.67(
هذ� �لتاريخ وحتى رفع �لدع�ى ومن تاريخ رفع �لدع�ى وحتى �ل�شد�د �لتام و�شم�ل �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بل كفالة ت�شمني �ملدعي عليهم بالر�ش�م و�مل�شاريف و�لتعاب. وحددت لها 
جل�شة ي�م  �لثنني �مل��فق 2017/8/14 �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت  مكلف باحل�ش�ر 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1847  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-  علي ح�شني ر�شا  جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �شيدر 
لتاجري �ل�شيار�ت ذ.م.م ومتثلها مديرتها/غادة �حمد �ل�شقيف قد �أقام عليك �لدع�ى 
وم��ش�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل ب�شد�د مبلغ )50.000( 
�ل�كالة  د�خ��ل  ��شلحها  �و  �شيفروليه  ن�ع  �ل�شيارة من  ��شلح  قيمة  للمدعي  دره��م 
وت�شليمها للمدعية بحالة جيدة و�شاحلة لل�شتعمال مع �لز�م �ملدعي عليهم ب�شد�د 
�مل��فق   �لح��د  ي���م  جل�شة  لها  وح��ددت  �مل��ح��ام��اة.   �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  �لر�ش�م 
2017/8/6   �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1766 جتاري كلي                                                
م 2-�أديتيا ميهر�  م  ذ  - �ش  للتجارة  �ل�شام�شي  �شعيد  ر��شد عبيد  �ملحك�م عليهم/1-  �ىل 
�لقامة  حم��ل  جمه�يل  �شينغ   دي��ب  ر�ت���ان  ���ش���دري  �ش�و�ن�ش   -3 ميهر�  ك���م��ار  ر�مي�ش 
�ملذك�رة  �لدع�ى  2017/7/13  يف  بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
�عله ل�شالح/بنك �ب�ظبي �لتجاري )فرع( بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن فيما بينهم 
ي���ؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 4114593.31 �ربعة ملي�ن ومائة و�ربعة ع�شر �لف  بان 
وخم�شمائة وثلثة وت�شعني درهم وو�حد وثلثني فل�شا ف�شل عن فائدة ب�شيطة ب��قع 
�لف  ومبلغ  �مل�شروفات  و�لزمتهم  �ل�شد�د  متام  وحتى   2016/5/22 تاريخ  من  �شن�يا   %9
لل�شتئناف خلل ثلثني  قابل  �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�ش�ري  �تعاب  مقابل  درهم 
ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

�إن ع��دد �لأ���ش��خ��ا���ش �لذين  ق��ال مكتب �لإح�����ش��اء �لحت����ادي �م�����ش 
م�شت�ى  لي�شجل  باملئة   8.5 ز�د  �أمل��ان��ي��ا  يف  مهاجرة  لأ���ش��ر  ينتم�ن 
قيا�شيا بلغ 18.6 ملي�ن �شخ�ش يف عام 2016 وه� �إيل حد كبري 

ب�شبب �رتفاع �أعد�د �للجئني.
�أملانيا هم مهاجرون  22.5 باملئة من �شكان  �إن ح��يل  وقال �ملكتب 
�لأق���ل مل ي�لد  �أح��ده��م��ا على  �ل��ث��اين لأب���ي��ن  �أو  �لأول  م��ن �جليل 

باأملانيا.
وت��اأت��ي ه��ذه �لأرق����ام قبيل �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ع��ام��ة �مل��ق��ررة يف �شبتمرب 
�أي��ل���ل �مل��ق��ب��ل و���ش��ط حت��ذي��ر�ت �حل���زب �ل��دمي��ق��ر�ط��ي �ل�شرت�كي 
مناف�ش �مل�شت�شارة �لأملانية �أجنيل مريكل من تكر�ر ما حدث يف عام 
�أم��ام مئات �لآلف من  �أملانيا  �أر��شي  2015 عندما فتحت مريكل 

�ملهاجرين.
و�أظهرت �لأرقام �أن ح��يل 2.3 ملي�ن �شخ�ش يف �أملانيا لهم جذور 
عائلية متتد �إيل �ل�شرق �لأو�شط بزيادة نح� 51 باملئة تقريبا عن 
740 �ألف �شخ�ش لهم �أ�ش�ل  2011، كما �أظهرت �أن ح��يل  عام 

�أفريقية بارتفاع ح��يل 46 باملئة عن 2011.
�ل�شكان  بني  �ملهاجرين  ن�شبة  من  �لعظمى  فالغالبية  ذل��ك  وبرغم 
�أملانيا ما يزيد عن ملي�ن  �أخرى.و��شتقبلت  �أوروبية  تنتمي لأ�ش�ل 
�لأو����ش���ط و�أف��ري��ق��ي��ا ب�شبب  �ل�����ش��رق  ف��اري��ن م��ن  م��ه��اج��ر معظمهم 

�حلروب و�لفقر يف عامي 2015 و2016.

بد�أت �ل�ليات �ملتحدة �إز�لة �لأثاث و�ملعد�ت من من�شاأة دبل�ما�شية 
يف م��شك� �م�ش �لثلثاء يف �أول �إ�شارة �إىل �لإذع��ان لأمر �لكرملني 
�لأمريكية  �ل��ع��ق���ب��ات  ع��ل��ى  رد�  رو���ش��ي��ا  خ��ف�����ش ح��ج��م وج����ده���ا يف 

�جلديدة.
بخف�ش  �ملتحدة  �ل�ليات  ب�تني  فلدميري  �لرو�شي  �لرئي�ش  و�أم��ر 
نح� 60 باملئة من �لعاملني �لدبل�ما�شيني بحل�ل �لأول من �شبتمرب 
�أمريكيتني  �إن م��شك� �شت�شادر من�شاأتني دبل�ما�شيتني  �أيل�ل وقال 

رد� على �لعق�بات �لتي �أقرها �لك�جنر�ش �لأ�شب�ع �ملا�شي.
تر�مب  دون��ال��د  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�ش  �إن  ق��ال  �لأب��ي�����ش  �لبيت  وك���ان 
تدخل  على  كرد  ياأتي  �ل��ذي  �لعق�بات،  قان�ن  م�شروع  على  �شي�قع 
رو�شي مزع�م يف �حلملة �لنتخابية �لأمريكية عام 2016 وت�شديد� 
للعق�بات على م��شك� جر�ء �شمها �شبه جزيرة �لقرم من �أوكر�نيا 

عام 2014.
وقال مر��شل من رويرتز يف �مل�قع �إن عمال نقل بد�أو� تفكيك �ألعاب 
بعد  �أمريكية لل�شتجمام على م�شارف م��شك�  و�ش��يات يف من�شاأة 

رف�ش �ل�شماح لهم بدخ�لها قبل ي�م.

�أكد نائب �لرئي�ش �لأمريكي مايك بن�ش �م�ش �أن �لرئي�ش �لأمريكي 
دونالد تر�مب �شي�قع قريبا �لعق�بات �جلديدة على رو�شيا، يف وقت 

ت�شهد �لعلقات ت�شنجا بني �ل�ليات �ملتحدة ورو�شيا منذ ��شب�ع.
�لق�قازية  �لدولة  تبيلي�شي يف ج�رجيا،  زيارته  بن�ش خلل  و�شّرح 
���ش��م��ال �لأط��ل�����ش��ي و�لحت���اد  �إىل �لن�����ش��م��ام �ىل ح��ل��ف  �ل��ت��ي ت�شعى 
�لعق�بات .و�شّ�ت جمل�ش  �أن تر�مب �شي�قع قريبا ن�ش  �لأوروب��ي، 
�لن��ب �لأمريكي وجمل�ش �ل�شي�خ ب�شبه �إجماع �لأ�شب�ع �ملا�شي على 
�لعق�بات �لقت�شادية �جلديدة. ورّدت رو�شيا بفر�ش تخفي�ش كبري يف 
عدد �لعاملني يف �لبعثات �لأمريكية على �أر��شيها من �لدبل�ما�شيني 
�أو �مل�ظفني �لتقنيني.وندد بن�ش  باحتلل رو�شيا لق�شم من �أر��شي 
ج�رجيا بعد �حلرب �لتي د�رت بني �لبلدين عام 2008.وت�جه �إىل 
رئي�ش وزر�ء ج�رجيا جي�رجي كفرييكا�شفيلي بالق�ل “نحن معكم 
بال�شريك  �ل�شابقة  �ل�ش�فياتية  �جلمه�رية  و��شفا  جانبكم”،  و�إىل 
�ل�شرت�تيجي �لرئي�شي لل�ليات �ملتحدة يف �ملنطقة. و�ندلعت حرب 
ق�شرية بني ج�رجيا ورو�شيا يف �أغ�شط�ش 2008 �أدت �إىل �عرت�ف 
لرو�شيا،  �مل��ليتني  �لنف�شاليتني  �جلمه�ريتني  با�شتقلل  م��شك� 

�أو�شيتيا �جلن�بية و�أبخازيا.

عوا�صم

برلني

مو�سكو

تبيلي�سي

تركيا تندد بالت�سريحات
 الأمريكية حيال داع�س

•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

تنظيم  �لدويل �شد  �لتحالف  �لأمريكي لدى  �مل�فد  بت�شريحات  تركيا  نددت 
لت�شكل  �أف�شحت جمال  �أنقرة  تك�ن  �أن  �حتمال  �إىل  ملّح  �ل��ذي  �لإرهابي  د�ع�ش 

معقل لتنظيم �لقاعدة بالقرب من �حلدود مع �ش�ريا.
وكان �مل�فد �لأمريكي بريت ماكغ�رك قد ملّح يف خطاب �ألقاه �خلمي�ش يف معهد 
�ل�شرق �لأو�شط يف و��شنطن �إىل �أن �أن�شطة تركيا �شمحت بطريقة غري مبا�شرة 
لف�شائل مرتبطة بالقاعدة، مثل جبهة فتح �ل�شام )�لن�شرة �شابقا( بال�شيطرة 

على حمافظة �إدلب يف �شمال �ش�ريا.
وقال ماكغ�رك ت�شكل �إدلب م�شكلة كبرية . فهي معقل للقاعدة قريب جد� من 

�حلدود مع �ش�ريا. وهي م�شاألة �شنناق�شها حتما مع �لأتر�ك .
�إردوغان  طيب  رج��ب  �لرتكي  �لرئي�ش  با�شم  �لناطق  كالن  �بر�هيم  و��شتنكر 

ب�شدة هذه �لت�شريحات �لثلثاء، و��شفا �إياها بغري �ملقب�لة.
�لقبيل يربط بني تركيا وهذه  �أن تلميحا من هذ  و�أك��د يف مقابلة تلفزي�نية 
�مل�ش�ؤول  ت�شريحات  �أن  .و�أ����ش���اف  مقب�ل  غ��ري  �إدل���ب  يف  �لإره��اب��ي��ة  �ملنظمة 
على  �لأح��د  �لرتكية  �خلارجية  وز�رة  بنية ح�شنة.�حتجت  ت��اأت  �لأم��ريك��ي مل 
�لت�شريحات “�مل�شتفزة” ملاكغ�رك �لذي ل ت�شتحبه �أنقرة ول تنظر بعني �لر�شا 
�إىل علقاته مع �ملقاتلني �لأكر�د يف �ش�ريا، فهم بنظر تركيا �متد�د لإنف�شاليي 
حزب �لعمال �لكرد�شتاين.ودعا وزير �خلارجية �لرتكي م�ل�د ت�شاو�ش �أوغل� 
ملبع�ثها. تاأييدها  �أك��دت  و��شنطن  �أن  تنحي ماكغ�رك يف ماي� غري  �إىل  حتى 
وتعترب �ل�ليات �ملتحدة �ملقاتلني �لأكر�د يف �ش�ريا، من قبيل وحد�ت حماية 
لعنا�شر  �لت�شدي  و�شعها  يف  �لتي  �ملعركة  �شاحة  يف  �ل�حيدة  �لق��ت  �ل�شعب، 

تنظيم د�ع�ش ميد�نيا وهي تزودهم بالأ�شلحة، ما يثري حفيظة تركيا.

�إ�سر�ئيل تدعي �أن ح�دث �ل�سف�رة يف عم�ن وقع على خلفية قومية!

اأنباء عن زرع الإحتالل اأجهزة جت�س�س يف الأق�سى

�قرت�ح خميف.. يذكر بت�ريخ بالكووتر يف �لعر�ق 

�سحب القوات الأمريكية واإر�سال مرتزقة اإىل اأفغان�ستان

"التعاون الإ�سالمي" تدين ب�سدة الهجوم 
الإرهابي على دورية اأمن بالقطيف

•• جدة -وام:

�لعبار�ت  باأ�شد  �لإ�شلمي  �لتعاون  ملنظمة  �لعامة  �لأمانة  �أد�ن��ت 
�مل�ش�رة  �أم���ن بحي  ل��ه دوري���ة  �ل���ذي تعر�شت  �لإره���اب���ي  �ل��ه��ج���م 
�شتة  و�إ�شابة  �أمن  ��شت�شهاد رجل  و�أ�شفر عن  �لقطيف  مبحافظة 

�آخرين.
ت�شامن  �لعثيمني  ي��شف  �لدكت�ر  للمنظمة،  �لعام  �لأم��ني  و�أك��د 
�لعربية  �ململكة  جانب  �إىل  ووق�فها  �لإ�شلمي  �لتعاون  منظمة 

�ل�شع�دية يف م��جهة �لإرهاب و�لتطرف �لذي ي�شتهدف زعزعة 
من  �ململكة  تتخذه  م��ا  جلميع  وم�شاندتها  و����ش��ت��ق��ر�ره��ا  �أم��ن��ه��ا 
�لإرهابية  و�جلماعات  �لتنظيمات  خمططات  مل��جهة  �إج���ر�ء�ت 

حماية لأمن �ل�طن وحفاظا على �شلمة م��طنيها.
�لذي  �لإ�شلمي  �لتعاون  ملنظمة  �ملبدئي  �مل�قف  �لعثيمني  وجدد 
�أ�شكالها  بجميع  �لعنيف  و�لتطرف  �لإره��اب  �أعمال  جميع  يدين 
ومتنياته  �ملت�فى  لأ���ش��رة  تعازيه  خال�ش  ع��ن  معربا  ومظاهرها 

للم�شابني بال�شفاء �لعاجل.

•• وا�صنطن-وكاالت:

�لأم���ري���ك���ي  �ل���رئ���ي�������ش  �أن  ي���ب���دو 
نتيجة  ب��الإح��ب��اط  ي�شعر  ت��ر�م��ب 
عدم �إحر�ز �أي تقدم يف �أفغان�شتان، 
�قرت�ح  ج��دوى  ي�شكك يف  ولك�نه 
�لع�شكري�ن  م�����ش��ت�����ش��اروه  ق��دم��ه 
ب�����ش��اأن ن�����ش��ر م��ا ي��ق��در ب��� 4000 
وق��ت  وم�شت�شارين  مدربني  من 
�إىل  لين�شم��  �لإره����اب  مكافحة 
8500 جندي �أمريكي منت�شرين 

هناك. 
ل�شحفيني:  م�ؤخر�ً  تر�مب  وقال 
هناك،  ع��ام��اً   17 ق��ر�ب��ة  �أم�شينا 
و�أري��د �أن �أع��رف مل��اذ� بقينا ط��ل 
ت���ل���ك �مل���������دة، وم������ا �ل�������ذي ميكن 
�أفكار  تطبيق  ع��ن��د  حتقيقه  ل��ن��ا 

�إ�شافية .

�لو�سع خطري
�أ�شارت  �لأخ���رية،  �فتتاحيتها  ويف 
ل������ش �أجن��ل������ش ت��امي��ز �إىل تفهم 
ل�شع�ر  �لأم����ري����ك����ي����ني  م���ع���ظ���م 
بالرغم  �إذ  ب��ال���ش��ت��ي��اء.  �ل��رئ��ي�����ش 
م���ن �إن���ف���اق م���ئ���ات �مل���ل���ي���ار�ت من 
 2400 وف�����ق�����د�ن  �ل�������������دولر�ت 
�ل��شع  ي��ب��ق��ى  �أم���ري���ك���ي،  ج��ن��دي 
�لبلد  ذل��ك  يف  و�ل�شيا�شي  �لأمني 
�أع����د�د �لقتلى  خ��ط��ري�ً، وت��ت��ز�ي��د 
ويف  م�شت�شٍر.  و�لف�شاد  �مل��دن��ي��ني، 
طالبان  حققت  �لأخ���رية  �لأ�شهر 

مكا�شب على �لأر�ش. 

مر�جعة حمقة
ولذ�، ترى �ل�شحيفة، �أنه من حق 
ع��ل��ى مر�جعة  �لإ����ش���ر�ر  ت��ر�م��ب 

ك�هنيم”  “عطريت  منظمة  �أن 
�لبلدة  يف  مم���ت���ل���ك���ات  �������ش�����رتت 
ي�شكنها  �ل���ق���د����ش  يف  �ل���ق���دمي���ة 
�شارع  م��ن��ط��ق��ة  يف  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي���ن 

يافا. 
�أع�شاء  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة،  وق���ال���ت 
خلل  �لتحرك  ي��ن���ون  �جلماعة 
�لأيام �ملقبلة لطرد �لفل�شطينيني 
�لأمر  �ملنطقة،  هذه  يف  �لقاطنني 
�لذي �شي�شبب �لكثري من �مل�شاكل 
�ل�شيا�شي  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ����ش�����ء 
و�شعنا  و�إن  خ��ا���ش��ة  �لأم���ن���ي  �أو 
�لأو���ش��اع مت�ترة  �أن  �لع��ت��ب��ار  يف 
ل�شتيلء عائلة يه�دية على �أحد 

�ملنازل �لفل�شطينية يف �خلليل.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل وج�د ت�تر 
�لثنائية  �لعلقات  يف  وح�شا�شية 
بني �لفل�شطينيني و�لإ�شر�ئيليني 
منذ �أحد�ث �مل�شجد �لأق�شى، وه� 
من  �ل��ك��ث��ري  ي�شبب  �أن  مي��ك��ن  م��ا 
�ليه�د  و�أن  �لآن، خا�شة  �لأزم��ات 
ي���رغ���ب����ن يف ط���رد  �مل���ت�������ش���ددي���ن 

�لفل�شطينيني من منازلهم. 
�أدىل مفتي �لقد�ش �ل�شيخ عكرمة 
ل�شحيفة  ب��ت�����ش��ري��ح��ات  ���ش��ربي، 
�إن  فيها،  ق��ال  �لي�م”  “�إ�شر�ئيل 
جت�ش�ش  �أج��ه��زة  و�شعت  �إ�شر�ئيل 

يف �مل�شجد �لأق�شى.
وهذه �أول مرة تنقل فيها �شحيفة 
�ل�����ش��ي��خ عكرمة  ع���ن  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�لت�شريحات  ه���ذه  م��ث��ل  ���ش��ربي 
�حلديث  و�أن  خا�شة  �حل�شا�شة، 
جت�ش�ش  �أجهزة  و�شع  على  يرتكز 

يف د�خل �مل�شجد.
ونقلت �شحيفة “�إ�شر�ئيل �لي�م” 
للبحرية  �ل�����ش��اب��ق  �ل���ق���ائ���د  ع���ن 
�شيكل،  �أل��ف   370 على  ح�ش�له 
دولر  �أل��ف   96 يقرب من  ما  �أي 
�شفقة  م����ن  ك���ر����ش����ة  �أم����ري����ك����ي، 
�ل�شحيفة  و�أ����ش���ارت  �ل��غ�������ش��ات. 
�أن م�شادرها �خلا�شة ك�شفت  �إىل 
يزيد  ما  �لر�ش�ة،  ه��ذه  قيمة  عن 
من حجم �لت�تر و�لأزمة �خلا�شة 
�أنها  يبدو  �لتي  �لق�شية  تلك  يف 

تتز�يد  �لتي  �لنار  ك��رة  مثل  باتت 
�مل�ش�ؤولني  كبار  حترق  �أن  وميكن 

�لإ�شر�ئيليني �ملت�رطني فيها.
�ىل ذلك، تكتب “ي�شر�ئيل هي�م” 
�ن جهات رفيعة يف �جلهاز �ل�شيا�شي 
يف ����ش��ر�ئ��ي��ل، ت��دع��ي ب��ان �حلادث 
�ل��ذي وق��ع يف �لأردن، و�ل��ذي قام 
خ��لل��ه �حل���ار����ش �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي يف 
باإطلق  م����ي���ال،  زي���ف  �ل�����ش��ف��ارة 
مت  �ردن��ي��ني،  م��طنني  على  �لنار 
على خلفية ق�مية، وذلك رد� على 
ب���اأن �حل��ار���ش دخل  �لأردن  �دع���اء 
ومطالبته  �لنجار،  م��ع  �شجار  يف 
لإ�شر�ئيل مبحاكمته.وكان رئي�ش 
�حل��ك���م��ة ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��� قد 
����ش��ت��ق��ب��ل �حل����ار�����ش ب�����دفء كبري 
�لأمر  ����ش��ر�ئ��ي��ل،  �ىل  ع���دت��ه  بعد 
�ل������ذي �ث������ار غ�����ش��ب �لردن����ي����ني، 
لنتنياه�  �شديدة  �ن��ت��ق��اد�ت  وج��ر 
�لدعاء  �ل�شيا�شي. ومت  يف �جلهاز 
�حلار�ش  ����ش��ت��ق��ب��ل  ن��ت��ن��ي��اه���  ب����اأن 
و���ش��ط ت��غ��ط��ي��ة �ع��لم��ي��ة ك��م��ا ل� 

من  ع��اد  �إ�شر�ئيليا  خمط�فا  ك��ان 
�أ�شر �لعدو. وطالب �مللك �لردين 
مبحاكمة �حلار�ش، لكن جهات يف 
�لتطرق  رف�شت  نتنياه�  دي�����ن 
�مل��ش�ع  �ن  وق��ال��ت  �مل������ش���ع  �ىل 

يخ�شع للفح�ش �لآن.
ل��ك��ن م��ن ت��دف��ع �ل��ث��م��ن �لن هي 
��شطرت  �ل��ت��ي  �حل���ار����ش،  ع��ائ��ل��ة 
تقع  ب��ل��دة  م��غ��ادرة منزلها يف  �ىل 
بعد  ملخي،  كريات  من  بالقرب 
�ل�شحف  يف  �ب��ن��ه��ا  ه����ي���ة  ك�����ش��ف 
�لعائلة  وت����رف���������ش  �لردن�������ي�������ة. 
�لرد  �و  �لق�شية  ع��ل��ى  �لتعقيب 
على �لهاتف.وقال جري�ن للعائلة 
���ش��ي��ت�����ش��رف���ن مثلها  �ن��ه��م ك��ان���� 
هذه  يف  �ل�شجيج  ع��ن  ويبتعدون 
�لأيام حتى تهد�أ �لم�ر. وعلم �ن 
�لعائلة رف�شت �لرد على ت�جهات 
و�شائل �لعلم، كما يبدو بت�جيه 
بهدف  �خل����ارج����ي����ة،  وز�رة  م����ن 
وقامت  ز�ئ�������دة.  �ح������د�ث  جت��ن��ب 
مدخل  عن  ��شمها  ب��اإز�ل��ة  �لعائلة 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

“هاآرت�ش”  ���ش��ح��ي��ف��ة  ك�����ش��ف��ت 
�جلدل  ت�شاعد  عن  �لإ�شر�ئيلية 
وحدة  قائد  وج�د  ��شتمر�ر  ب�شاأن 
يف  “لهف”  �ملركزية  �لتحقيقات 
من�شبه رغم وج�د �شهاد�ت �شده 
فيما  جن�شي،  حت��ر���ش  ق�شايا  يف 
ت���شل �إ�شر�ئيل حماولت ته�يد 

�لقد�ش بل ه��دة. 
�شادرة  �إ�شر�ئيلية  ل�شحف  ووفقاً 
�أم�ش �لثلثاء، قال �ل�شيخ عكرمة 
�شربي، �إن �إ�شر�ئيل زرعت �أجهزة 
جت�����ش�����ش د�خ�����ل �لأق�������ش���ى، فيما 
ت��د�ع��ي��ات ق�شية  ت���اأث���ري  ي��ت��ز�ي��د 
�لأمنية  �ل�شاحة  على  �لغ���شات 

يف �إ�شر�ئيل.
�إن  “هاآرت�ش”  �شحيفة  ق��ال��ت   
�مل��ح��ك��م��ة �ل��ع��ل��ي��ا ت��ق��دم��ت �أخ����ري�ً 
بطلب غري معلن من �لقائد �لعام 
لل�شرطة تف�شري بقاء قائد وحدة 
“لهف”  �مل��رك��زي��ة  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
�شهاد�ت  وج����د  رغ��م  من�شبه،  يف 
جن�شي.  حت��ر���ش  ق�شايا  يف  ���ش��ده 
قائد  بقاء  �إن  �ل�شحيفة،  وق��ال��ت 
يطرح  من�شبه  يف  �ل����ح���دة  ه���ذه 
�ل�شتفهام  ع��لم��ات  م��ن  �ل��ك��ث��ري 
�لآن،  عليها  �لإج��اب��ة  يجب  �ل��ت��ي 
�لكثري من  وج����د  ظ��ل  خا�شة يف 
�لق�شية،  ه����ذه  ب�����ش��ب��ب  �مل�����ش��اك��ل 
�لكثري  خا�شة فيما يتعلق برغبة 
و�لعنف  �لن�شائية  �جلماعات  من 
�شد �ملر�أة باإقالة هذ� �لقائد نظر�ً 
�جلن�شي  ب��ال��ت��ح��ر���ش  لع���رت�ف���ه 

بعدد من �مل�ظفات.
و�أمنية  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  دو�ئ�����ر  وق���ال���ت 
لل�شحيفة، �إن عدم �لإطاحة بهذ� 
�لقائد حتى �لآن يثري �لكثري من 
و�لمتعا�ش،  �ل�شتفهام  علمات 
�ع������رتف  �مل����ت����ه����م  و�أن  خ����ا�����ش����ة 
ب��ج��ر�ئ��م��ه، وه���� م��ا ك���ان يفر�ش 
عليه �ل�شتقالة ف�ر�ً من من�شبه.

�إىل  “معاريف”  �شحيفة  �أك���دت 

�لر�أ�ش”  ل����ج���ع  “جتنبا  ب��ي��ت��ه��ا 
ح�شب ما قالته قريبة لها. وقالت 
�نها مل ت�شاهد �لعائلة منذ ك�شف 
ه�يتها.جهات �منية �ردنية �شربت 

تفا�شيل �حلار�ش �ل�شر�ئيلي
“يديع�ت  تكتب  �مل��ش�ع  ه��ذ�  يف 
“�لغد”  �شحيفة  �ن  �حرون�ت” 
بنجاحها  �م�ش،  فاخرت  �لردنية، 
حني  �ل�شر�ئيلية،  �لرقابة  ب�ك�شر 
و�ش�رة  �ل��ك��ام��ل  �ل����ش���م  ك�����ش��ف��ت 
�حلار�ش �ل�شر�ئيلي زيف م�يال، 

�لذي قتل م��طنني �ردنيني.
كما فاخرت �ل�شحيفة باأن ك�شفها 
ل��ه���ي��ة زي���ف ج��ع��ل ع��ائ��ل��ت��ه تغادر 
�قارب  بيت  يف  و�لخ��ت��ب��اء  منزلها 
ل��ه��ا، خ�����ش��ي��ة �لن���ت���ق���ام م��ن��ه��ا من 
ب�شبب  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  ج���ه���ات  ق��ب��ل 
ق��ي��ام �ب��ن��ه��ا ب��ق��ت��ل �ل��ف��ت��ى حممد 
�ل�شل،  �لفل�شطيني  ج����ي���د�ت، 
�لذي مت ت�شييع جثمانه يف خميم 
�ملقابل  يف  �لردن.  يف  �ل����ح���د�ت 
�لأردنية  �لع��لم  و�شائل  ت���شل 

نعت م�يال ب�القاتل و�ملجرم.
�ل�شحفيني  م���ن  ع����دد  و�ع�����رتف 
على م��قع �لت���شل �لجتماعي، 
ب��اأن��ه مل تكن هناك حاجة  �م�����ش، 
كبري من  ب��ذل جهد �شحفي  �ىل 
�جل �ل��ش�ل �ىل تفا�شيل م�يال 
و���ش���رت��ه، وق��ال���� ن��ه مت ت�شريب 
�ش�رة لبطاقته �ل�شخ�شية عمد�، 
من قبل م�ش�ؤول كبري يف �ململكة. 

�للحظة  م���ن���ذ  �ح����ده����م:  وك���ت���ب 
يف  �لأمنية  �جل��ه��ات  كانت  �لوىل 
�حلار�ش  ه����  م���ن  ت��ع��رف  �لردن 
عمارة  يف  �ق��ام  �ل��ذي  �ل�شر�ئيلي 
ب�����ش��ار ح���م���ارن���ة، ولكن  �ل���دك���ت����ر 
�لعرف  ي���ح���رتم  �لأردن  �ن  مب���ا 
فقد  �ل�����������دويل،  �ل���دب���ل����م���ا����ش���ي 
�ملبع�ثني  خ������روج  ح���ت���ى  �ن���ت���ظ���ر 
�حلار�ش،  ومعهم  �ل�شر�ئيليني، 
وع���ن���ده���ا ك�����ش��ف���� ه����ي���ت���ه. نحن 
نرغب باأن يحرتق زيف م�يال يف 

كل مكان. 

�ل�شيا�شة �لأمريكية يف �أفغان�شتان، 
�لعتبار  ب��ع��ني  ���ش��ت��اأخ��ذ  و�ل���ت���ي 
وع�شكرية  ديبل�ما�شية  خ��ي��ار�ت 
بالرئي�ش  يفرت�ش  ولكن  �أي�����ش��اً. 
طرحه،  مت  �ق���رت�ح���اً  ي��رف�����ش  �أن 
وي�شاع �أنه قدم بت�شجيع من بع�ش 
با�شتبد�ل  وي��ق�����ش��ي  م�شت�شاريه 
ق��ت �أمريكية مبتعاقدين �أمنيني 

ت�فرهم جهات خا�شة.
�شحيفة  ن�����ش��رت��ه  م����ا  وب��ح�����ش��ب 
طلب  تاميز”،  “ني�ي�رك 
�لأبي�ش،  �ل��ب��ي��ت  يف  م�����ش��ت�����ش��ار�ن 
ك��شرن،  وج��اري��د  ب��ان���ن،  �شتيفن 
�أعمال  رجلي  من  �لرئي�ش،  �شهر 
ب��ب��د�ئ��ل لإر�����ش����ال جن�د  �ل��ت��ق��دم 

�إ�شافيني �إىل �أفغان�شتان.

�قرت�ح خميف 
�إريك  �أن  تاميز  ني�ي�رك  وذك��رت 
برين�ش، م�ؤ�ش�ش �شركة بلك�وتر 
و�شتيفن  �خل����ا�����ش����ة،  �لأم����ن����ي����ة 

فينبريغ،
 مالك �شركة دينك�رب �لع�شكرية 
�خل�����ا������ش�����ة، ن�������ش���ح���ا �حل���ك����م���ة 
بالعتماد على متعاقدين خا�شني 
ع��شاً عن �إر�شال ق��ت �أمريكية. 

وت���رى ل������ش �أجن��ل������ش ت��امي��ز �أن 
ذلك �لقرت�ح خميف، 

وك��شرن  بان�ن  ن�شي  هل  وت�شاأل: 
ت��اري��خ ب��لك���وت��ر؟ ف��ق��د ف�شحت 
من  جمم�عة  �إد�ن���ة  بعد  �ل�شركة 
عر�قياً  مدنياً   14 بقتل  عامليها 

يف بغد�د عام 2007.

�أفك�ر مقلقة
ولكن برن�ش، �شقيق بيت�شي ديف��ش 
وزيرة �لتعليم يف �إد�رة تر�مب، مل 

ياأبه لكل تلك �لتحذير�ت. 
وك���ت���ب ع���م����د�ً يف ���ش��ح��ي��ف��ة وول 
عدة  فيه  عر�ش  ج�رنال  �شرتيت 
�أفكار ب�شان تعديلت يف �ل�شيا�شة 

�لأمريكية يف �أفغان�شتان. 
ومن بني تلك �لأفكار، و�شع كامل 
و�حد،  م�ش�ؤول  عهدة  يف  �ل�شلطة 
وهي فكرة جديرة بالعتبار رغم 

ك�نها مثرية للقلق، 
�أن يك�ن ذلك  لأن برين�ش يقرتح 
�مل���������ش�����ؤول ع���ل���ى غ������ر�ر �جل�����رن�ل 
دوغل�ش ماك �آرثر حاكم �ليابان 

بعد �حلرب �لعاملية �لثانية. 

يعتمد  �أن  ب��ري��ن�����ش  �ق�����رتح  ك��م��ا 
�جل��ي�����ش �لأم��ري��ك��ي ع��ل��ى وحد�ت 
�شاكلة  ع���ل���ى  خ���ا����ش���ة  ع�����ش��ك��ري��ة 
��شتخدمتها  �ل����ت����ي  �جل����ي����������ش 
�ل�����ش��رق��ي��ة، و�لتي  �ل��ه��ن��د  ���ش��رك��ة 
�خلا�ش  جي�شها  ب���شطة  حكمت 
�ل�شتعمار  ف����رتة  ط�������ل  �ل��ه��ن��د 

�لربيطاين.
تلك  “ت�شكلت  ب��ري��ن�����ش:  وق����ال   
حمليني  جمندين  من  �ل���ح��د�ت 
�أوروبيني  �أي��دي جن�د  درب���� على 
�لتعاقد معهم من قبل �شركة  مت 

�لهند �ل�شرقية«. 

رف�ش
رف�ش  تاميز،  ني�ي�رك  وبح�شب 

م�سوؤول بريطاين: اخلروج املتعجل من الحتاد الأوروبي " كارثة " 
•• لندن-رويرتز:

قال وليام هيج �لرئي�ش �ل�شابق حلزب �ملحافظني �إن بريطانيا 
قد تتجه �إىل كارثة رمبا تك�ن لها �أبعاد تاريخية �إذ� ف�شل وزير 
�شل�شة حتد من  �إىل طريقة  �لت��شل  �ملالية فيليب هام�ند يف 
�ملقامرة  �لأوروب���ي.وم���ن���ذ  �لحت���اد  ع��ن  �لن��ف�����ش��ال  �لتعجل يف 
�نتخابات مبكرة  باإجر�ء  �ل���زر�ء ترييز� ماي  �لفا�شلة لرئي�شة 
�ل�شهر �ملا�شي ثارت �ل�شك�ك ح�ل م�شتقبل �نف�شال بريطانيا 
عن �لحتاد و�شط خلفات بني �ل�زر�ء ح�ل وترية �لن�شحاب 
 1973 ع��ام  فيه  ع�ش��  بريطانيا  �أ�شبحت  �ل��ذي  �لتكتل  من 

و�أ�شل�به و�شروطه.

خططها  ح���دة  م��ن  للتخفيف  �شعبية  �شغ�طا  م���اي  وت����ج��ه 
خارجية  وزي���ر  ه��ي��ج  ع��ر�ق��ي��ل.وك��ت��ب  �أي  ت�ش�به  ل  لن��ف�����ش��ال 
ي�شبب  �أن  و��شح  �حتمال  للديلي ميل هناك  �ل�شابق  بريطانيا 
�قت�شادية  �أكرب ف��شى  �لأوروب��ي  خروج بريطانيا من �لحتاد 
�حلديث  �لع�شر  يف  بريطانيا  ت�شهدها  ود�شت�رية  ودبل�ما�شية 
وقد تك�ن ت��بعه غري معل�مة على �لدولة و�حلك�مة وم�شروع 

�لن�شحاب نف�شه.
�ملفاو�شات  تب�شيط  على  يق�م  للنف�شال  بنهج  هيج  وط��ال��ب 
�ل�شركات  ويطمئن  متعجلة  ت�شريعات  ل�شن  �حل��اج��ة  ويقلل 
خلل  �لأوروب���ي  للحتاد  �مل���ح��دة  �ل�ش�ق  يف  �لبقاء  ويت�شمن 

فرتة �نتقالية.

ماتي�ش،  �لأمريكي،  �لدفاع  وزي��ر 
�أثناء  خ��ا���ش��ني  متعاقدين  ف��ك��رة 
يف  �لأمريكية  �ل�شيا�شة  مر�جعة 
�أفغان�شتان �لتي ي�شرف عليها مع 
�جلرن�ل  �لق�مي  �لأمن  م�شت�شار 
ل  ول��لأ���ش��ف،  ول��ك��ن،  ماكما�شرت. 
يعني ذلك �أن �لفكرة لن ت�شل �إىل 
�أو  ك��شرن،  �أو  بان�ن  عرب  تر�مب 
م�شت�شارين �آخرين مقربني منه. 

تو�جد متو��سع
وت���رى ل������ش �أجن��ل������ش ت��امي��ز �أن 
مطالب�ن  وم�����ش��ت�����ش��اري��ه  ت��ر�م��ب 
ت����ج��د ع�شكري  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ 
�أم����ري����ك����ي م���ت���������ش���ع و�����ش����روري 
�أج����ل جن���اح ح��م��ل��ة �حلك�مة  م��ن 

�لأفغانية �شد طالبان.
�أح����د  ف���ي���ه  ي���ق���رتح  ل  وق�����ت  ويف 
�لأمريكية  �ل��ق����ت  ع���دة  ب�ج�ب 
فرتة  �أثناء  م�شت�ياتها  �أعلى  �إىل 

�حلرب هناك، 
جندي  �أل��ف   100 �نت�شر  عندما 
�أم���ري���ك���ي، ف�����اإن ب��ع�����ش �خل����رب�ء 
يطالب�ن بدمج �أف�شل مل�شت�شارين 
م��ع وح����د�ت ع�شكرية  �أم��ري��ك��ي��ني 
�أف��غ��ان��ي��ة، و�إج����ر�ء ت��ع��دي��لت على 
ب��ن��ي��ة �ل��ق��ي��ادة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة. ومن 
�لدبل�ما�شية  تلعب  �أن  يجب  ث��م 
�مل��ع��ادل��ة. ويف هذ�  دوره���ا يف تلك 
�ل�����ش��ي��اق، ت�����ش��ري �ل�����ش��ح��ي��ف��ة �إىل 
باك�شتان  ع��ل��ى  �ل�����ش��غ��ط  وج�����ب 
من �أجل بذل جه�د �أكرب ملحاربة 
ت�شتخدم  �إره����اب����ي����ة  ت��ن��ظ��ي��م��ات 
�أر��شيها ل�شن هجمات �شد ق��ت 
طالبان  حت��ارب  وحليفة  �أمريكية 

يف �أفغان�شتان. 
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  اإعالن �سطب قيد

قد  فرن�شا(   : )�جلن�شية  ي���روب  فاريل  �شركة  �ل�شادة/  ب��اأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
�م��ارة دبي )�لعن��ن : جمري� �لوىل -  �ل�شركة يف  تقدمت بطلب �شطب قيد فرع 
مكتب رقم )314( ملك �ل�شيخ مكت�م �ل مكت�م - �ش ب 33326 دبي ،  �ش ب 33326(  
لأحكام  وتنفيذ�ً  بال�ز�رة   �لأجنبية  �ل�شركات  �شجل  رقم )1803( يف  و�ملقيدة حتت 
وتعديلته  �لتجارية  �ل�شركات  ���ش��اأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رق��م  �لحت���ادي  �لقان�ن 
و�لقر�ر �ل�ز�ري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شان �عتماد دليل �إجر�ء�ت �لرتخي�ش 
لفروع ومكاتب �ملن�شاآت �مل�ؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة. يرجى من �ل�شادة 
�أ�شحاب �حلق يف �لعرت��ش �ن يتقدم�� باعرت��شهم �ىل �ل�ز�رة يف ميعاد ل يتجاوز 

�شهر من تاريخ �لن�شر على �لعن��ن �لتايل:
وز�رة �القت�س�د - �د�رة �لت�سجيل �لتج�ري - �ش.ب )3625( دبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
 يف  الدعوى  رقم  2017/2114  جتاري كلي -  ال�سارقة 

�ملعلن �ليه / �ملدعي عليها / �ش��شن عبد�لقادر حميد فاخر 
بناء على تكليفنا من قبل �ل�شارقة �مل�ؤقرة لعمال �خلربة يف  �لدع�ى �عله 
�لعا�شرة �شباحا  �ل�شاعة  �مل��فق 2017/8/9 يف متام  فقد حددنا ي�م �لربعاء 
لعقد �لجتماع �لول للخربة وذلك مبقر �لكائن يف : مكتب �ل�شارد - دبي - 
ديرة ، �شارع �لعطار ، مبنى �لفجر للعمال ، مكتب رقم 119 ، مقابل �شركة 
�أر�مك�ش للربيد �ل�شريع - لذ� يطلب ح�ش�ركم �و من ميثلكم قان�نا حل�ش�ر 

�لجتماع �ملذك�ر مع �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملتعلقة بالدع�ى.   
اخلبري /�سعيد حممد ال�سارد الفال�سي    
رقم القيد بوزارة العدل - 449                 

دعوة حل�سور 
الجتماع الأول للخبري
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 اإخطار عديل

رقم 2017/20449   
للمحاماة  ن�شيب  عبد�لرحمن  مكتب  ب���ك��ال��ة  �جلن�شية  م�شري   - �ل�شباغ  �ح��م��د  رف��ع��ت  حم��م���د   : �مل��ن��ذر 
و�ل�شت�شار�ت �لقان�نية مب�جب وكالة رقم )2016/1/231142( م�شدقة من �لكاتب �لعدل دبي - ب�شفته وكيل 

عن بنك �ب�ظبي �لتجاري مب�جب وكالة رقم )1603002576( م�شدقة من �لكاتب �لعدل �ب�ظبي 
�ملنذر �ليه : بريناديت ليم��ش ه�ي�� - فلبيني �جلن�شية - ر�أ�ش �خليمة - �لظيت �ل�شمايل - بالقرب من �ل�شفري 

م�ل - هاتف رقم )0504320565( 
م��ش�ع : مطالبة مببلغ  22.689.18  درهم 

مب�جب ذلك �لخطار - فاإننا ننذركم ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمتكم و�لبالغ قيمته مبلغ )22.689.18( 
درهم )�ثنان وع�شرون �لف و�شتمائة وت�شعة وثمان�ن درهما وثمانية ع�شر فل�ش ل غري( وذلك خلل مدة �شبعة 
�لتايل م���شفاتها  �ل�شيارة  ��شفني لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت بيع  �يام من تاريخ هذ� �لع��لن - و�ل �شن�شطر 
�ملادة  لن�ش  طبقا   - دب��ي  ترخي�ش   Q/66746 رق��م   / ��شفر(   / �شال�ن  بيانت�  )ك��ي��ا  للمنذر  و�مل��ره���ن��ة 

175&172 من قان�ن �ملعاملت �لتجارية.  
مع حفظ كافة حق�ق �ملنذر �لخرى

 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اإخطار عديل

رقم 2017/20448   
للمحاماة  ن�شيب  عبد�لرحمن  مكتب  ب���ك��ال��ة  �جلن�شية  م�شري   ، �ل�شباغ  �ح��م��د  رف��ع��ت  حم��م���د   / �مل��ن��ذر 
و�ل�شت�شار�ت �لقان�نية مب�جب وكالة رقم )2016/1/231142( م�شدقة من �لكاتب �لعدل دبي - ب�شفته وكيل 

عن بنك �ب�ظبي �لتجاري مب�جب وكالة رقم )1603002576( م�شدقة من �لكاتب �لعدل �ب�ظبي 
�ملنذر �ليه : فيد�ل ��شاه�ري - فرن�شي �جلن�شية - ر�أ�ش �خليمة - �لنخيل - بالقرب من فندق دبل تري - هاتف 

رقم )0561502058(  
م��ش�ع : مطالبة مببلغ  31.783.23  درهم 

مب�جب ذلك �لخطار - فاإننا ننذركم ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمتكم و�لبالغ قيمته مبلغ )31.783.23( 
و�شبعمائة وثلثة وثمان�ن درهما وثلثة وع�شرون فل�ش ل غري( وذلك خلل  �لف  درهم )و�ح��د وثلث�ن 
�لتايل  �ل�شيارة  بيع  �لج���ر�ء�ت  كافة  ��شفني لتخاذ  �شن�شطر  و�ل   - �لع��لن  تاريخ هذ�  �ي��ام من  �شبعة  مدة 
م���شفاتها و�ملره�نة للمنذر )بي �م دبلي� �شال�ن / �بي�ش(/رقم E/18280 ترخي�ش دبي - طبقا لن�ش 

�ملادة 175&172 من قان�ن �ملعاملت �لتجارية 
مع حفظ كافة حق�ق �ملنذر �لخرى

 املنذر       

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4964   

�ملنذر : على ر�شا هادي ملكي 
ب�كالة �ملحامي / ح�شني ل�تاه 

�ملنذر �ليه �لأول / �شب�ت ليت للنتاج �لفني - �ش ذ م م 
�ملنذر �ليه �لثاين / �شالح حممد ر��شد �شامل �ملخينى 

بدلت  بت�شديد  ف���ر�  و�لت�شامن  بالتكافل  منكم  �ملنذر  بطلب  �لن��ذ�ر  هذ�  نخطركم ومب�جب 
�ليجار للق�شط �لأول و�لثالث و�لر�بع من �ل�شنة �ليجارية 2015-2016 و�لبالغة 82500 درهم 
مع كل ما ي�شتجد من بدلت �يجار ويف حال ف�شلكم يف �أد�ء بدل �ليجار �ملذك�ر فاننا �شن�شطر 
��شفني �ىل �للج�ء �ىل �لق�شاء ملطالبتكم بها ��شافة لطلب �خلء �ل�حدة �مل�ؤجرة �لكائنة بدبي 
- منطقة  �خلليج �لتجاري - �شارع �لأبر�ج برج �ل�شيتادل - مكتب 2608 - وت�شليمها خالية من 
كافة �ل�ش��غل و�ل�شاغلني مع كل ما ي�شتجد من م�شتحقات �يجارية حلني �ل�شد�د ��شافة للعطل 

و�ل�شرر و�شائر �لنفقات و�لر�ش�م و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4965   

�ملنذر : عبد�لرحمن حممد طاهر 
�ملنذر �ليه : فالينتني كريوف ميتيف - جمه�ل حمل �لقامة 

1- تعاقد �ملنذر �ليه على �يجار �شقة رقم 201 مل يقم �ملنذر �ليه ب�شد�د �ل�شيكات �ليجارية �ملرت�شدة 
عجمان(  م�شرف  ل��دى  ح�شابكم  من   23 و   22 رق��م  )�ل�شيك  به  �خلا�شة  �ل�شيكات  و�رجت��ع��ت  بذمته 

و�ملرت�شد عليه حتى �لن ه� 31382 درهم بخلف ما ي�شتجد �شهريا 
2- وحيث �نه وعمل بن�ش �ملر�ش�م رقم 26 ل�شنة 2007 لذلك فاننا نخطركم ب�شرورة جتديد عقد 
��شتلمكم  تاريخ  �شهر من  �لعقد خلل  �ل�شيكات عن فرتة  وت�شليم  عليكم  �مل�شتحق  و�شد�د  �ليجار 
�لنذ�ر و�عتبار� هذ� �لنذ�ر بال�شد�د جتنبا لتخاذ �لجر�ء�ت �لقان�نية �للزمة ومنها طلب �لعقار 

�مل�شتاأجر لعدم جتديد �لعقد ولعدم �ل�شد�د مع حتميلكم كافة �ل�شر�ر و�لر�ش�م 
3- كما نخطركم ب�شرورة �شد�د �ليجار �ملرت�شد بذمتكم خلل �ملهلة �لقان�نية من تاريخه

مع حفظ كافة �حلق�ق �لخرى من �ي ن�ع كانت 
  الكاتب العدل

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
 اإعالن بالن�سر 

 حمكمة  الحوال ال�سخ�سية
اعالن تغيري ا�سم

�إمار�تي   ، �أرحمه  حممد  عبد�هلل  علي  �ل�شيد/عبد�ملهدي  تقدم 
من   ��شمه  تغيري  بطلب  �ل�شرعية   دب��ي  حمكمة  �ىل  �جلن�شية 
عبد�ملهدي علي عبد�هلل حممد �أرحمه �ىل عبد�هلل علي عبد�هلل 
حم��م��د �أرح��م��ه - وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه �ع��رت����ش �ن ي��ت��ق��دم ب��ه �يل 

�ملحكمة �ملذك�رة خلل �شهر من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 
رئي�س ق�سم خدمات الحوال ال�سخ�سية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خ�رفكان  : �ل�شيد/ خالد عبد�هلل 
خمي�ش حمد�ن �لنقبي - �جلن�شية : �لإمار�ت - وطلب �لت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف 
ح�شته �لبالغة 100%  يف �ل�شم �لتجاري م�ؤ�ش�شة خالد �لنقبي لت�زيع �لغاز ، ن�شاط �لرخ�شة 
جتارة وت�زيع ��شط��نات �لغاز - و�ملرخ�ش من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف  خ�رفكان رخ�شة 
جتارية رقم 503127 �ل�شادر بتاريخ 1999/10/30 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخ�رفكان �ىل 
�ل�شيد/ �شليمان خلفان حممد �شعيد �لنقبي ، �جلن�شية : �لإمار�ت ، و�لذي يرغب بتغيري �ل�شم 
ليكن    - �لغاز  لت�زيع  �لنقبي  م�ؤ�ش�شة  �ىل  �لغاز  لت�زيع  �لنقبي  خالد  م�ؤ�ش�شة  من  �لتجاري 
بالت�شديق على ت�قيعات ذوي  �لكاتب �لعدل يف مدينة خ�رفكان �شيق�م  معل�ما للجميع بان 

�ل�شاأن يف �ملحرر �ملذك�ر بعد �نق�شاء ��شب�عني من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/801 عقاري كلي                                                
�ىل �ملحك�م عليه/1- حممد على م��شى علي �شيف �لنقبي  جمه�ل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
للتم�يل  �ملك  ل�شالح/  �عله  �ملذك�رة  �لدع�ى  بتاريخ  2017/5/31  يف  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
)�شركة م�شاهمة عامة( بف�شخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك وملحقها م��ش�ع �لدع�ى و�شطب 
 ، �لد�ئرة  لدى  �مل���دع  وملحقاته  بالتملك  �ملنتهية  �لج��ارة  ترتيبات  �ىل  �لعقار  ملكية  تخ�شع  عبارة 
�ل��ردة ب�شهادة ملكية �لعقار وخماطبة د�ئرة �لر��شي و�لأملك بذلك وبالز�م �ملدعي عليه بت�شليمها 
�ملقام على قطعة �لر�ش  �مل�شمى )�أرم��اين ريزيدين�ش(  �ل�حدة م��ش�ع �لتفاقية رقم 1513 بالعقار 
لها  ي���ؤدي  بان  وبالز�مه  �ل�ش��غل  من  خالية  �ليها  �حليازة  ورد  بدبي  خليفة  برج  مبنطقة   155 رقم 
مبلغ مقد�ره )11.018.803.96 درهم( �إحدى ع�شر ملي�ن وثمانية ع�شر �لف ثمامنائة وثلثة در�هم 
و�شتة وت�شع�ن فل�ش تع�ي�ش و�لزمته �لر�ش�م و�مل�شروفات و�لف درهم  �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة 
�لتايل لن�شر هذ� �لع��لن �شدر  �لي�م  �حل�ش�ري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني ي�ما �عتبار� من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة : �لعنرب للمق�والت - �ش ذ م م 
دبي  ب��ردب��ي - جممع   - �ل��ت��ج��اري��ة  لل��شاطة  ك��ن��ده  د�ر  404 ملك  رق��م  :  مكتب  �ل��ع��ن����ن 
  608002 �لرخ�شة:  رقم  حم��دودة.  م�ش�ؤولية  ذ�ت   : �لقان�ين  �ل�شكل   - �لوىل  لل�شتثمار 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مب�جب   1025337  : �لتجاري  بال�شجل  �لقيد  رق��م 
بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�شركة �ملذك�رة �أعله، وذلك 
مب�جب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/6/4  و�مل�ثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
2017/6/4  وعلى من لديه �أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني  �جلريودي 
�ل�شعايل - ديرة - ه�ر  �لعن��ن : مكتب رقم 204 - ملك عبد�هلل  للتدقيق و�ملح��سبة  
�لعنز - هاتف  2389721-04 فاك�ش : 2389722-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثب�تية وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
د�ئرة �لتنمية �القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��ش���م �ل�شركة : “ �لثمني لله��تف �ملتحركة “ )�ش.ذ.م.م( 
رقم �لرخ�ش��ة : 623542 عن���نها : حمل ملك عبد �لكرمي �لزرع�ين – عيال نا�شر 
�ل�شك�ل �لقان�ين : ذ�ت م�شئ�لية حمدودة  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1067555  
مب�جب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل 
�لتجاري لديها بانحلل �ل�شركة �ملذك�ر �عله ، وذلك مب�جب �لقر�ر �ل�شادر من 
�لكاتب  �ل�شيد  لدى  و�مل�شدق   )2017/05/16( بتارخ  لل�شركاء  �لعم�مية  �جلمعية 
�ىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �ع��رت����ش  لديه  من  وعلى    )2017/05/16( بتاريخ  �لعدل 
�مل�شفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت للعمال - رقة �لبطني -  هاتف : 
)2226266 – 04( فاك�ش )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثب�تية وذلك يف خلل 45 ي�ما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن .
د�ئرة �لتنمية �القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��ش���م �ل�شركة : “ �شركة �و�شني �وت�ماي�شن �ش�لي��شنز “ )ذ.م.م(
رقم �لرخ�ش��ة : 613187 عن���نها : م�شت�دع رقم 156 ملك عقار�ت �رنك� – �لق�ز 
رقم  م�شئ�لية حم���دودة   ذ�ت   : �ل��ق��ان���ين    �ل�شك�ل   398/364 – �ر���ش  �ل�شناعية 
�لقيد بال�شجل �لتجاري : 1031388  مب�جب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
�ملذك�ر  �ل�شركة  بانحلل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد   ، باأنه  بدبي 
بتارخ  لل�شركاء  �لعم�مية  �جلمعية  م��ن  �ل�����ش��ادر  �ل��ق��ر�ر  مب���ج��ب  وذل���ك   ، �ع���له 
)2017/07/23( و�مل�شدق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2017/07/23(  وعلى 
ملك   )9  -10( مكتب  �ملعني يف  �مل�شفي  �ىل  �لتقدم  �و مطالبة  �عرت��ش  لديه  من 
مركز منت للعمال - رقة �لبطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ش )2223773 
– 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثب�تية وذلك يف خلل 45 ي�ما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
د�ئرة �لتنمية �القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/�جلريودي للتدقيق و�ملح��سبة 
�لعن��ن : مكتب رق��م 204 - ملك عبد�هلل �ل�شعايل - دي��رة - ه���ر �لعنز -   
هاتف  2389721-04 فاك�ش : 2389722-04  مب�جب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لعنرب  �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذك�ر �أعله لت�شفية 
للمق�والت - �ش ذ م م وذلك مب�جب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/6/4 
و�مل�ثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/6/4 وعلى من لديه �أي 
�لكائن بدبي على  �ملعني يف مكتبه  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��ش 
�لثب�تية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��له،  �ملذك�ر  �لعن��ن 

وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
د�ئرة �لتنمية �القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��ش����م �مل�شفي : ي��شف بن خادم لتدقيق �حل�شابات  
هذ�  �لبطني مب�جب  رقة   - )10-9( ملك مركز منت للعمال   : مكتب  عن�����ن����ه 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها 
بتعيني �مل�شفي �ملذك�ر �عله للقيام بت�شفية » �لثمني لله��تف �ملتحركة » )�ش.ذ.م.م( 
وعن��نها  : حمل ملك عبد �لكرمي �لزرع�ين – عيال نا�شر وذلك مب�جب �لقر�ر 
�ل�شادر من �جلمعية �لعم�مية لل�شركاء بتارخ )2017/05/16( و�مل�شدق لدى �ل�شيد 
�لكاتب �لعدل بتاريخ )2017/05/16(   وعلى من لديه �عرت��ش �و مطالبة �لتقدم 
�ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت للعمال - رقة �لبطني - هاتف 
: )2226266 – 04( فاك�ش )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثب�تية وذلك يف خلل 45 ي�ما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
د�ئرة �لتنمية �القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��ش����م �مل�شفي : ي��شف بن خادم لتدقيق �حل�شابات
 عن�����ن����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت للعمال - رقة �لبطني  مب�جب هذ� 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها 
بتعيني �مل�شفي �ملذك�ر �عله للقيام بت�شفية » �شركة �و�شني �وت�ماي�شن �ش�لي��شنز 
» )ذ.م.م( وعن��نها  : م�شت�دع رقم 156 ملك عقار�ت �رنك� – �لق�ز �ل�شناعية – 
�ر�ش 398/364 وذلك مب�جب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعم�مية لل�شركاء بتارخ 
)2017/07/23( و�مل�شدق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2017/07/23(   وعلى 
من لديه �عرت��ش �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
 منت للعمال - رقة �لبطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�ش )2223773 – 04(

م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثب�تية وذلك يف خلل 45 ي�ما من تاريخ 
ن�شر هذ� �لعلن .

د�ئرة �لتنمية �القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
اعالن جمموعة  اإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �شدها: و�يدوول للن�شاء�ت - �ش ذ م م   
مبا �ن طالبي �لتنفيذ �قام�� �لتنفيذ�ت �مل��شحة بالك�شف �دناه، وذلك للز�مك 
ب�شد�د �ملبالغ �مل��شحه به خلل )15( ي�ما من تاريخ �لتبليغ وعليه فان �ملحكمة 

�شتتخذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف حال عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر 

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لتنفيذ 
2017/1834 تنفيذ عمايل  
2017/1795 تنفيذ عمايل  
2017/1442 تنفيذ عمايل  
2017/2128 تنفيذ عمايل  

م
1
2
3
4

�جلهة طالبة �لتنفيذ   
  حممد �شاهد �لعلم عبد�ملناف
عبد�مللك عبد�ملجيد ه�لدير
حممد �دري�ش �شم�ش �لعامل

م�شع�د �حلق ر�ري 

 ر�سم �لتنفيذ   
  1099 درهم  
1147 درهم  
1100 درهم  
1454 درهم

 �ملبلغ �ملنفذ به   
  12822 درهم 

 13506.10 درهم
 12846 درهم
 17913 درهم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
اعالن جمموعة )بالن�سر(      

                      �ىل �ملنفذ �شدها : مريجى 
وذلك للز�مك  �دن��اه-  بالك�شف  �مل��شحة  �لتنفيذ�ت  �قام��  �لتنفيذ  �ن طالبي  مبا 
�ملحكمة  فان  وعليه  �لتبليغ  تاريخ  من  ي�ما   )15( خلل  به  �مل��شحة  �ملبالغ  ب�شد�د 

�شتتخذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف حال عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم �لتنفيذ �ملبلغ �ملنفذ به  رقم �لتنفيذ
1529 درهم

1322 درهم

19254 درهم

16005 درهم 

�جلهة طالبة �لتنفيذ 
 حممد �شميم حممد 

جهانغري عامل 
حمي �لدين عبد�لر�شيد 

 2017/2012
تنفيذ عمايل

 2017/2011
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم �مل��طن/ ف�ؤ�د حممد ح�شن �لغربي - بطلب �ىل حمكمة 
من  �بنه  ��شم  بتغيري  �لت�ثيقات  ق�شم  �لبتد�ئية-  �أب�ظبي 

)م�شطفى( �ىل )عبد �لعزيز(  
فمن لديه �عرت��ش يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذك�ر خلل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر �لعلن
رو�سة حممد العبيديل - منفذ اإجراءات    

القا�سي / حممد فا�سل ولد حممد �سامل - قا�سي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
  اإعالن بالإحالة - مكتب اإدارة الدعوى 

مذكرة اإعالن موعد جل�سة بالن�سر بالإحالة للح�سور اأمام حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
الرقم 2017/181 جتاري كلي    

�ىل �ملدعي عليهم : 1- �شركة جلف ت�رك للتجارة �ش م ح - مديرها �شلح تني  �ورفعلي 2- جي تي تي للتم�ين �لغذ�ئي �ش ذ م م مديرها 
�شلح تني �ورفعلي 3- �شلح تني �ورفعلي 4- ح�شن �وت�ك� �شيتنار  - حيث �ن �ملدعي / بنك ر�أ�ش �خليمة �ل�طني - �ش م ع - قد �قام 
عليكم �لدع�ى رقم 2017/181 جتاري كلي وعليه يقت�شي ح�ش�ركم �ىل حمكمة ر�أ�ش �خليمة - �أمام �لد�ئرة �لتجارية �لكلية �لوىل 
�ل�شباحية - ي�م �لثلثاء  �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا  �مل��فق 2017/8/8 م وذلك للجابة  على �لدع�ى ، وتقدمي ما لديكي من بيانات 
ودف�ع ويف حالة تخلفكم عن �حل�ش�ر �و �ر�شال وكيل عنكم يف �ل�قت �ملحدد �عله فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدع�ى غيابيا بحقكم 
ب�شرورة من  عليه  �ملدعي  و�ع��لن  لنظر م��ش�عها  �ق��رب جل�شة ممكنة  �ملاثلة وحتديد  دع��نا  ب�شتجيل  �لت�شريح   / �ول  فيها  طالبا 
لئحتها وتاريخ �ول جل�شة لنظر م��ش�عها - ثانيا / �لق�شاء ب�شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي �ل�شادر مب�جب �لأمر على عري�شة رقم 
2017/9288 حجز حتفظي جتاري  �ل�شادر  بتاريخ 2017/5/30 - بحدود �ملبلغ �ملطالب به �ل�شادر  عن مقام قا�شي �لأم�ر �مل�شتعجلة يف 
ر�أ�ش �خليمة �مل�قر و�لبالغ / 4.735.402.84/ درهم )�ربعة مليني و�شبع مائة وخم�شة وثلثني �لف و�ربع مائة و�ثنان درهم و�ربعة 
وثمانني فل�ش( - ثالثا / �لق�شاء بالز�م �ملدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك �ملدعي قيمة مبلغ وقدره / 4.735.402.84/ درهم )�ربعة مليني 
و�شبع مائة وخم�شة وثلثني �لف و�ربع مائة و�ثنان درهم و�ربعة وثمانني فل�ش( - بال�شافة �ىل �لفائدة �لقان�نية ب��قع 12% من تاريخ 

�ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د - ر�بعا : �لق�شاء بالز�م �ملدعي عليه بكافة �لر�ش�م و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة
 مكتب اإدارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اإعالن بالن�سر- بالإحالة 
 2017/195 جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليها �لثانية / ماهي�ين لقر ميناتيب )�جلن�شية : �ندوني�شيا( 
حيث �ن �ملدعية / منى ر��شد خلف خامت �لزعابي - �جلن�شية : �لإمار�ت ( 

رقم 2017/195 جت��اري جزئي  �ملرف�عة �شدك  �لدع�ى �حلق�قية  �ق��ام عليك  قد 
ر�أ�ش  مبحكمة  �لثانية  �جلزئية  �لتجارية  �ل��د�ئ��رة  �ىل  ح�ش�رك  يقت�شي  وعليه 
�لتا�شعة �شباحا 9.00 وللجابة  �ل�شاعة  �خليمة ي�م �لربعاء �مل��فق 2017/8/9 م 
على �لدع�ى وتقدمي ما لديك من بيانات ودف�ع ، ويف حالة تخلفك عن �حل�ش�ر 
غيابيا  �لدع�ى  نظر  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  �ل�قت  يف  عنك  وكيل  �إر�شال  �أو 

بحقك   -  حرر بتاريخ 2017/8/1
مدير  اإدارة الدعوى 
  حممد ال�سيد الدوح

    حكومة  را�س اخليمة 
دائرة املحاكم

مكتب اإدارة الدعوى
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 اإعادة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
�ملدعي باحلق �ملدين : ليف يل - �ش ذ م م   -  ب�كالة �ملحامية : ديانا حممد حماده زوجة 

حمد ماجد �لغرير )�ملحامي �لدويل للخدمات �لقان�نية( 
�ملدعي عليهم : 

- فادي حممد طه - �ش�ري �جلن�شية - دبي جمري� �شريكل فيليج  : 0504782282
- �حمد  حممد طه - �ش�ري �جلن�شية - دبي جمري� �شريكل فيليج : 0555930686

ق����ررت حم��ك��م��ة دب���ي �لب��ت��د�ئ��ي��ة )د�ئ�����رة �جل��ن��ح �ل��ث��ال��ث��ة( يف �ل��ق�����ش��ي��ة �جل��ز�ئ��ي��ة رقم 
2017/64753 م )�إعادة �إعلن �ملدعي عليهم �ملذك�رة ��شمائهم بلئحة �لدعاء وذلك عن 
طريق �لن�شر ، حيث �قام �ملدعي باحلق �ملدين دع��ه �ملدنية �شد �ملدعي عليهم يطالبهم 
 بتع�ي�شه م�ؤقتا بدفع مبلغ وقدره )21000( درهم ، و�لق�شية م�ؤجلة جلل�شة 2017/8/15 م  

لإعلنهم بالدع�ى �ملدنية
م�جد عي�سى �حلب�سي/ رئي�ش ق�سم ق�س�ي� �جلز�ء

النيابـــة العامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION
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 يف الدعوى  رقم  2017/1721  جتاري كلي 

�ملقامة من �ملدعي/ �شركة �شيفت لي�شينج لتاأجري �ل�شيار�ت 
�شد �ملدعية عليه/ �إربيان �ك�شز�ش�ل��شن للخدمات �لفنية - ذ م م  

نعلن نحن �خلبرية �حل�شابية/ �ليازية خليفة �ملري ، �أنه مت تعيننا من حمكمة 
�أب�ظبي �مل�قرة لتنفيذ مهمة �خلربة �حل�شابية �ل��ردة بحكم �ملحكمة يف �لدع�ى 
�ملذك�رة �عله - كما نعلن �ملدعي عليه حل�ش�ر �جتماع �خلربة �ملقرر له جل�شة 
ي�م �لربعاء  �مل��فق 2017/8/9  يف متام �ل�شاعة 4.30 م�شاء� - وذلك مبقر مكتبنا 
�لكائن بدبي - ديره - ب�ر �شعيد بناية و�شل بزن�ش �شنرت�ل - دبي مكتب رقم 702،  

فاك�ش 2997739 4 971  ،  هاتف : 2997711 4 971 
 خبرية ح�سابية 
اليازية خليفة املري 

 اعالن اجتماع اخلربة
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اعالن للح�سور امام  مدير اإدارة الدعوى بالن�سر 
يف الدعوى 2017/1135  مدين جزئي 

بناء على طلب مكتب �إد�رة �لدع�ى يف حمكمة عجمان �لحتاية �لبتد�ئية 
�ىل �ملدعى عليه : �بر�هيم غلم ح�شن حممد ح�شن - �إمار�تي �جلن�شية 

�قامت �ملدعية �لهيئة �لعامة لل�ش�ؤون �ل�شلمية و�لوقاف - وتن�ب عنها ق�شايا �لدولة  
�لدع�ى رقم )2017/1135( مدين جزئي عجمان 

وباخلء  �لفعلي  �لخ��لء  تاريخ  �ملتاأخرة حتى  �ليجارية  �لقيمة  ب�شد�د  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   : �مل��ش�ع 
�مل�ؤجرة وت�شليمها خالية من �ل�ش��غل و�ح�شار �شهادة بر�ءة ذمة للكهرباء و�ملاء عن جممل مدة �لعقد 
�ىل حني �لخلء �لفعلي للعني �مل�ؤجرة و�لز�م �ملدعي عليه بالر�ش�م و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة

�لثلثاء  ي�م  �لبتد�ئية  �لحتادية  عجمان  مبحكمة  �لدع�ى  �د�رة  مدير  �م��ام  باحل�ش�ر  مكلف  �نت 
�مل��فق 2017/8/8 �شخ�شيا �و ب���شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة ج��بية على �لدع�ى مرفقا بها 

كافة �مل�شتند�ت وذلك للنظر يف �لدع�ى �ملذك�رة رقمها �عله ب��شفك مدعى عليه. 
حرر بتاريخ : 2017/7/31

مكتب اإدارة الدعوى 

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

اإخطار للح�سور اأمام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية 
يف الدعوى 2017/25 )اإداري كلي(

بناء على طلب �ملدعية / �لهيئة �لعامة لل�ش�ؤون �ل�شلمية و�لأوقاف 
عن��نها / تن�ب عنها �د�رة ق�شايا �لدولة ب�ز�رة �لعدل 

�ىل �ملدعي عليه / �شاه �حلميد فريوم ك�ند�ن م��شى 
عن��نه / ن�شر� 

�نت مكلف باحل�ش�ر �مام �لد�ئرة �لد�ري��ة �لكلية مبحكمة �ب�ظبي �لحتادية 
�لبتد�ئية ب���شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 9.00 �شباحا من ي�م 6 من 
يف  عليه  م��دع��ي  ط��رف  ب��شفك  �ل��دع���ى  يف  للنظر  وذل���ك   2017 �شنة   8 �شهر 

�لدع�ى - حرر بتاريخ   2017/7/19 
حمرر �لإعلن : حممد ريا�ش  

 عن/ مدير  اإدارة اخلدمات الق�سائية 

     الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
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عربي ودويل

فنزويال تعتقل زعيمني معار�سني و�سط انتقادات 
••كراكا�س-اأ ف ب:

معار�شني  قياديني  �لفنزويلية  �ل�شتخبار�ت  �أج��ه��زة  �عتقلت 
�نتخاب  ي���م على  �أ���ش��رت��اه��م��ا، بعد  �أف���ادت  م��ا  ب��ارزي��ن، بح�شب 
جمعية تاأ�شي�شية يريد لها �لرئي�ش �أن حتل حمل �لربملان �لذي 
تهيمن عليه �ملعار�شة.�قتاد عنا�شر من �ل�شتخبار�ت لي�ب�لدو 
ل�بيز و�نط�ني� ليديزما �خلا�شعني للإقامة �جلربية، بح�شب 
�أبرز  �لرجلن بني  و�أبناء ليديزما.يعد  �أف��ادت زوجة ل�بيز  ما 
�لأحد  �ن��ت��خ��اب��ات  �إىل مقاطعة  ك��له��م��ا  ودع���ا  �مل��ع��ار���ش��ة  ق���ادة 
لختيار �أع�شاء جمعية تاأ�شي�شية مهمتها �إعادة كتابة �لد�شت�ر.

وحملت عائلتهما �لرئي�ش �لفنزويل نيك�ل�ش مادورو، �لذي 
رمى بثقله خلف �لنتخابات، �مل�ش�ؤولية عن �شلمتهما.

من جهتها، نددت وزي��رة خارجية �لحت��اد �لوروب��ي فيديريكا 
باأنها خط�ة يف �لجتاه  �لتي و�شفتها  م�غرييني بالعتقالت 
�خل���اط���ئ. ن��ن��ت��ظ��ر �حل�����ش���ل ع��ل��ى �مل���زي���د م���ن �مل��ع��ل���م��ات من 
�ل�شلطات �لفنزويلية ب�شاأن و�شعهما �لذي ل يز�ل غري و��شح.

وكتبت ليليان تينت�ري، زوجة ل�بيز، على م�قع ت�تري “�أخذو� 
لي�ب�لدو من �ملنزل. ل نعرف �أين ه�«.ون�شرت ليليان تينت�ري 
�شريط فيدي� يظهر فيه �أربعة عنا�شر بزي �ل�شرطة �إىل جانب 
�شيارة  يف  بل�بيز  ي��زج���ن  وه��م  م��دين  بلبا�ش  �أ�شخا�ش  ثلثة 
وينطلق�ن  “�شبني”  �ملعروف با�شم  تابعة جلهاز �ل�شتخبار�ت 

به برفقة �شيار�ت �أخرى.
وكتب �أبناء ليديزما  فيكت�ر وفاني�شا و�نت��نيتا  على ت�يرت �أن 

عنا�شر جهاز �ل�شتخبار�ت �قتادو� و�لدهم.
ون�����ش��رت �مل��ع��ار���ش��ة وو���ش��ائ��ل �إع����لم ���ش���ر� �ل��ت��ق��ط��ت به��تف 
�إخ��ر�ج ليديزما من منزله بالق�ة وه�  حمم�لة تظهر حلظة 
ل يز�ل مبلب�ش �لن�م.وو�شع ل�بيز �لبالغ من �لعمر 46 عاما 
�شن��ت  ث��لث  �أم�شى  بعدما  ي�لي�  يف  �جل��ربي��ة  �لإق��ام��ة  قيد 
وخم�شة �شه�ر يف �ل�شجن كجزء من حمك�مية مدتها 14 عاما 
�شد  خرجت  �لتي  �لتظاهر�ت  خلل  �لعنف  باإثارة  �أدي��ن  حيث 

مادورو عام 2014 و�أ�شفرت عن مقتل 43 �شخ�شا.
ومن ناحيته، ر�أى �لنائب �ملعار�ش فريدي غيفار� �أن �لعتقالت 

تهدف �إىل �إخافتنا و�لنيل من عزميتنا .وخلفت �أربعة �أ�شهر من 
ع�شرة  بينهم  قتيل،   120 م���ادورو  �شد  �ل�شعبية  �لتظاهر�ت 
�أ���ش��خ��ا���ش ق��ت��ل���� خ���لل ن��ه��اي��ة �لأ���ش��ب���ع.وق��ال��ت �مل��ع��ار���ش��ة �إن 
��شتخدمها  حيلة  �ش�ى  لي�شت  �لتاأ�شي�شية  �جلمعية  �نتخابات 
مادورو للت�شبث بال�شلطة ك�نه ل ميلك �ل�شعبية �لتي تخ�له 
جتري  �أن  وي��ف��رت���ش  تعبريها.  ح��د  على  ب��الن��ت��خ��اب��ات  �ل��ف���ز 
�لنتخابات �ملقبلة عام 2018.ودعت �ملعار�شة �إىل �خلروج يف 
م�شرية �شخمة ي�م �لأربعاء مع بدء �جلمعية �لتاأ�شي�شية، �ملك�نة 
فقط من �أع�شاء حزب مادورو �ل�شرت�كي، عملها.وي�م �لثنني 
�ملا�شي، فر�شت �ل�ليات �ملتحدة عق�بات مبا�شرة على مادورو 
رف�ش  فيما  ديكتات�ر  باأنه  وو�شفته  �لنتخابات،  خلفية  على 
�أو�م��ر �لمربيالية.وتعد  �أنها  �إىل ما �عترب  �لرئي�ش �لن�شياع 
�لإج���ر�ء�ت غري �عتيادية �شد رئي�ش دول��ة ل ي��ز�ل يف من�شبه 
�أي  بتجميد  تق�شي  حيث  رمزيا  طابعا  حتمل  معظمها  �أن  �إل 
�أ�ش�ل قد ميلكها م��ادورو يف �ل�ليات �ملتحدة ومنع �مل��طنني 

�لأمريكيني من �لتعامل معه.

�مله�جرون، ليبي�، و�أحو��ش بن�ء �ل�سفن:

اميانويل ماكرون ي�سفع اإيطاليا يف ثالث منا�سبات...!
- فقد الرئي�س الفرن�سي هالته كمناه�س لل�سعبوية ومدافع عن اأوروبا ون�سري لليربالية القت�سادية

•• الفجر - مار�صيل بادوفاين –

 ترجمة خرية ال�صيباين
�إيطاليا  ب����ني  �ل����ن����ربة  �رت����ف����ع����ت 
جلّيا  ب������ات  و�ل����ت�����ت����ر  وف���رن�������ش���ا، 
وو����ش��ح��ا، و�ل���زي���ارة �ل��ت��ي ق��ام بها 
وزير �لقت�شاد �لفرن�شي برون� ل� 
مري، �أم�ش �لثلثاء، �ىل روما للقاء 
نظرييه �ليطايل بري كارل� بادو�ن 
�ملحتمل  غري  من  كاليند�،  وكارل� 
لفرن�شا  �مل��ع��ادي��ة  �ل��ن��ار  تطفئ  �ن 
�ل���ت���ي �ج���ت���اح���ت ���ش��ب��ه �جل����زي����رة. 
ماكرون  �إميان�يل  �إع��لن  �ل�شبب، 
تاأميم �أح���ش بناء �ل�شفن يف �شان 
نازير لنتز�عها من �شيطرة �شركة 

فينت�شانتيريي �لإيطالية.
�أح���ش  ت��اأم��ي��م  �لعجلة يف  مل���اذ�     
تي  “�إ�ش  ل�����ش��رك��ة  �ل�����ش��ف��ن  ب���ن���اء 
هذه  �إن  �ل���ق����ل  ي���ج���در  �أك�ش”؟ 
�شهرين  يف  “�شفعة”  ث��ال��ث  ه��ي 
�ل�شديقة”  “�لدولة  �ىل  ت���ّج��ه 
تقليديا، وهي �إيطاليا. وقد متثلت 
فتح  رف�������ش  يف  �لأوىل  �ل�����ش��ف��ع��ة 
�ملحملة  لل�شفن  �لفرن�شية  �مل����ن��ئ 
تنظيم  و�ل��ث��ان��ي��ة يف  ب��امل��ه��اج��ري��ن، 
م����ؤمت���ر ع���ن ل��ي��ب��ي��ا ب��ب��اري�����ش دون 
�شابق �إعلم �لقادة �لإيطاليني، وما 
�للتينية”،  “�ل�شقيقة  ب  ت�شمى 
�ملثايل  �لعطلة  ف�شاء  تعترب  �لتي 
وثقافة.  �شم�شا وبحر�  للفرن�شيني 
�ل�ش�رة  ه��ذه  لتاأكيد  �ن��ه  ل���  وكما 
�إميان�يل  ���ش��ي��ق�����ش��ي  �ل��ن��م��ط��ي��ة، 
منت�شف  يف  ن���ف�������ش���ه،  م������اك������رون 
�أغ�شط�ش، عطلته يف ب�ليا، منطقة 
من جن�ب �يطاليا لي�شت �شياحية 
مبا يكفي، �ل �نها غنية جد� بالفن 

و�لآثار و�آد�ب �لعي�ش.

مق�رنة م�كرون بلوي�ش �لر�بع 
ع�سر

����ش��ت��ق��ب��ال��ه؟ جُتمع  ���ش��ي��ت��م  ك���ي���ف 
�ل�������ش���ح���ف �لي���ط���ال���ي���ة ع���ل���ى �ن: 
ف���ق���د دفعة  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل���رئ���ي�������ش 
ك���م���ق���ات���ل �شد  ه����ال����ت����ه  و�ح�����������دة 
�ل�����ش��ع��ب���ي��ة، وم���د�ف���ع ع��ن �أوروب�����ا، 
�لقت�شادية.  ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة  ون�����ش��ري 
�لذي  ه���  ج���لد�،  �أ���ش��ب��ح  فالبطل 
��شُتقبل �نتخابه يف �إيطاليا بارتياح 
ليرب�يل  ل  ودي��ة.  وبعاطفة  كبري، 
�شتامبا،  ل  ع��ن���ن��ت  �أوروب�������ي،  ول 
“ماكرون ديغ�يل باأ�شل�ب ري�شيلي�، 

�ل�شابق  �لرئي�ش  ميانع  مل  نازير.  
فر�ن�ش�� ه�لند، وبد�أ �لإيطالي�ن 
����ش��ت��ع��د�د�ت��ه��م ل��دخ���ل �أج��م��ل ما 
عند �لفرن�شيني، م�شرتطني ت�يل 
�إد�رة �ل�شركة و�أكرث من 50 باملائة 
م��ن ر�أ����ش �مل����ال.    ومبنحهم جزء 
يف  وقفية  مل�ؤ�ش�شة  �مل���ال  ر�أ����ش  م��ن 
ماكرون  �لرئي�ش  غ�شب  تري�شتا، 
وتر�جع عن �لتفاق لأنه ي�شك يف 
و�قرتح  �مل�ؤ�ش�شة،  تلك  ��شتقللية 
�قت�شام ر�أ�ش �ملال بن�شبة 50 باملائة 
�ليطالي�ن.  رف�ش  باملائة.   50  /
وم�����ن ه���ن���ا ك�����ان ح����ق �ل�����ش��ف��ع��ة يف 

باري�ش و�حتمال �لتاأميم.

فخ �س�ن ن�زير
فرن�شا  �أن  �مل�����ش��ادر  بع�ش  وت��ق���ل 
�مل�ؤقت  �لطابع  للإيطاليني  �ك��دت 
�لتهديد  ج���ان���ب  �ىل  ل���ل���ت���اأم���ي���م، 
�آخ��ري��ن على  ���ش��رك��اء  ع��ن  بالبحث 
�ل�����ش��اح��ة �لأوروب�����ي�����ة )�لأمل��������ان؟(، 
ومن جهة �خرى، مد يدها لتعزيز 
�ل��ت��ع��اون م���ع �لإي��ط��ال��ي��ني، و�إمن���ا 
�لع�شكرية.  �ل�������ش���ر�ء�ت  جم���ال  يف 
ولئن كان لفرن�شا حليفتها يف �شبه 
روبرتا  �ل���دف���اع  وزي�����رة  �جل���زي���رة، 
بين�تي، فانه لن يك�ن من �ل�شهل 

�خلروج من فخ �شان نازير.
   �ن �شيئا قد تد�خل وت�شابك ُينذر 
�لتاريخية  �لعلقات  �شف�  بتعكري 
�لعقلية  ف���ف���ي  �ل����ب����ل����دي����ن.  ب�����ني 
�لإيطالية، هناك مبالغة يف تقدير 
فرن�شا عم�ما، وهي تعطى كمثال 
�شمان  ت��ع��رف  “متف�قة”  ل��دول��ة 
و�مل�ؤ�ش�شاتي،  �ل�شيا�شي  ��شتقر�رها 
ع��ل��ى ع��ك�����ش �إي���ط���ال���ي���ا، ومت���ل���ك يف 
�تخاذ  �شجاعة  �خلارجية  �ل�شيا�شة 
خ��ي��ار�ت ���ش��د �ل��ت��ي��ار.   �خلل�شة 
يحظ�ن  و�ل��ف��رن�����ش��ي��ني  فرن�شا  �ن 
�يجابي  وب��ح��ك��م  مم���ي���زة  مب��ك��ان��ة 
م�شبق، و�أحيانا �يجابي جد�، ميكن 
ور�ء  م��ا  ل�شكان  ولكن  ن�شيف.  �أن 
بكر�متهم،  �شع�ر حاد  �أي�شا  �لألب 
وه����� م���ن �حل�����دة م���ا دف����ع �أوروب������ا 
�مل�شاو�ة  ق����دم  ع��ل��ى  و���ش��ع��ه��م  �ىل 
م����ع �ل����ق�����ى �ل����ق����اري����ة �لأخ��������رى، 
وق��د �ث��ب��ت���� �أن��ه��م �أوروب���ي����ن �أكرث 
م��ن �أف�����ش��ل �لأوروب���ي���ني، ويف هذه 
ويف  ُت�شاوم.  ل  �لكر�مة  �ل��ظ��روف، 
ق�ش�ش  ور�ء  ما  ن��ازي��ر،  �شان  حالة 
�ملبالغ �ل��ك��ب��رية، ف��ان �ل��ك��ر�م��ة هي 

�لتي مت �لّدو�ش عليها.

... ونادر� ما ت�ترت �لعلقات بني 
ون����ادر� ما  ب��ه��ذ� �حل��ج��م،  �لبلدين 
كانت �لنربة عد�ئية �ىل هذ� �حلد، 
ون������ادر� م���ا �ت���خ���ذ �خل�����لف طابع 

�لزدر�ء كهذ�.
�لفرن�شي،  �لق��ت�����ش��ادي  ف��ح��ت��ى     
�لذي ُيدّر�ش يف جامعة روما ل�ي�ش 
هّب  فيت��شي،  ب�ل  جان  �ل�شهرية، 
قر�ر  غا�شبا:  �ليطاليني  لنجدة 
ماكرون ه� حماولة لإنقاذ �شعبيته 
�لتي تتهاوى”، قبل �أن ي�شيف، �نه 
“يف حال مل يتم دعم �أح���ش بناء 

وم���از�ري���ن، ول���ي�����ش �ل��ر�ب��ع ع�شر، 
كتبت  �لتقليد”،  �نه جزء من هذ� 
ل ريب�بليكا.  ماكرون؟ ق�مي من 
ك�تيديان�،  �لفات�  تق�ل  �ليعاقبة 
رئي�ش حترير �شحيفة  يدخر  ومل 
لكماته وه�  دي��ل �شري�  ك���ري��ريي 
يريدون  �ل��ف��رن�����ش��ي��ني  �إن  ي���ق����ل 
لناأخذ   ... �����ش����يء  ك�����ل  ف���رن�������ش���ة 
�أنغام  على  مهامه  ت�ىل  ماكرون.. 
�ننا  �ل  )�لأوروب���ي(،  �لفرح،  ن�شيد 
مل ننتظر ط�يل لندرك �أن �لفرح 

كان فرحه فقط.

    �حلملة �ملعادية لفرن�شا على قدم 
و�شاق، وبعد �ملفاجاأة وخيبة �لأمل، 
�شخطا  و�لأك�������رث  �ل�����ش��خ��ط.  ح����ّل 
�لقت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وزي�����ر  ه���� 
�لي��ط��ال��ي��ة ك���ارل���� ك��ال��ي��ن��د� �لذي 
لن  �ي��ط��ال��ي��ا  “�أن  ����ش���رح  �ن  ب��ع��د 
�أ�شاف  و�حد�”،  مليمرت�  تتزحزح 
�لنتقام  منطلق  م��ن  ن����ؤمم  “لن 
��شرت�ها  �ل���ت���ي  �ل��ت��ل��ي��ك���م  ���ش��رك��ة 
ُيرّد  �ل��ف��رن�����ش��ي���ن، لأن���ه ل  ج��زئ��ي��ا 
�أخرى”.  بحماقة  �حل��م��اق��ة  ع��ل��ى 
�أكرث و�ش�حا من هذ�  لي�ش هناك 

حك�مة  ت��ن��ت��ق��م  �ن  �ل�����ش��اخ��ط��ني 
�لآن  ت�شعى  فيفندي  لن  ب��لده��م، 

لل�شيطرة على جمل�ش �إد�رتها.
   �ل�شتعمار �جلديد ما ور�ء �لألب، 
�شحيفة  �ل�����ش��ي��اق  ه����ذ�  يف  ك��ت��ب��ت 
بال�قائع:  لنذّكر  ولكن   . ليبريو 
�لق�ية،  ف��ي��ن��ت�����ش��ان��ت��ي��ريي  ���ش��رك��ة 
باملائة للدولة   70 بن�شبة  �ململ�كة 
مفاو�شات  بعد  ��شرتت  �لإيطالية، 
�لأ�شهم  م��ن  ب��امل��ائ��ة   64 م��ط���ل��ة 
�جلن�بي�ن  �لك�ري�ن  ميلكها  �لتي 
�ل�����ش��ف��ن يف �شان  ب��ن��اء  �أح���������ش  يف 

فرن�شا،  يف  �لإيطالية  �ل�شتثمار�ت 
تك�شف �ن �لختلل و��شح. ونذّكر 
يف هذ� �ل�شياق ب�حملت بنك بي �إن 
بي باريبا، وبنك كريدي �جريك�ل، 
ع��ل��ى �ل��ب��ن���ك �لإي��ط��ال��ي��ة، وغ���ارة 
�شركة ل�ي�ش ف�يت�ن على �شناعة 
فندي،  )غ�ت�شي،  و�مل��شة  �لأزي��اء 
، وخا�شة �حل�ش�ر  ذل��ك(  �إىل  وما 
�لطاغي تقريبا لفيفندي يف قطاع 
25 باملائة  ب���  �أ���ش��ا���ش��ي �لت�����ش��الت 
�يطاليا.  ت��ل��ي��ك���م  م���ؤ���ش�����ش��ة  م���ن 
وع��ل��ى ه��ذه �لخ����رية، ي��ري��د �أعنف 

وم�شاعدتها  نازير  �شان  يف  �ل�شفن 
بالدولة  �لم���ر  تعلق  ���ش����ء  ج��دي��ا 
�لفرن�شية �أو �شركة فينت�شانتيريي 

�لإيطالية، فاإنها �شتفل�ش.

ور�ء  م�  �جلديد  »�ال�ستعم�ر 
�الألب«

�ل�شطح  ع��ل��ى  يطف�  �مل��ا���ش��ي  �ن     
�أي�شا، وحقيقة �أنه منذ عام 1996، 
يف  �لفرن�شية  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  بلغت 
�إيطاليا 101 فا�شل5 مليار ي�رو 
م��ق��اب��ل 52 ف��ا���ش��ل 2 ب��امل��ائ��ة من 

كارل� كاليند�..لن نرد على �حلماقة بحماقة �خرى ماكرون يف م�قع �شان نازير �ملثري للجدل

- اقت�سادي فرن�سي: قرار ماكرون حماولة 
لإنقاذ �سعبيته املتهاوية

- لن يكون من ال�سهل اخلروج من فخ �سان 
نازير فامل�سالة عند الإيطاليني ق�سية كرامة

- نادرا ما توترت العالقات بني البلدين بهذا احلجم, 
ونادرا ما كانت النربة عدائية اىل هذا احلد

- ال�سحافة الإيطالية ت�سّبه ماكرون بلوي�س الرابع 
ع�سر وتتهم الفرن�سيني بال�سعي اىل فرن�سة كل �سيء

برون� ل� مار.. تاميم م�ؤقت �ح���ش �لفتنة بني فرن�شا و�يطاليا

باك�ستان متدد الإقامة اجلربية للمتهم بتفجري مومباي حماكمة 500 متهم مبحاولة النقالب يف تركيا
ما ز�ل�� فارين، فيما �لباق�ن يحاكم�ن وهم طلقاء.

و�مل�شتبه به �لرئي�شي �لذي يحاكم غيابيا ه� �لد�عية �ل�شلمي فتح �هلل غ�لن 
�ل�ليات  من  قاطعا  نفيا  ينفيه  ما  وه���  للنقلب،  �ملدبر  �لعقل  باأنه  �ملتهم 
�ملتحدة حيث يقيم يف �ملنفى.وميثل �مل�شتبه بهم يف �أكرب قاعة حماكمة تركية 

�أقيمت خ�شي�شا د�خل جممع لل�شج�ن يف �شنجان وتت�شع ل 1558 �شخ�شا.
و�شبق �ن جرت يف �لقاعة حماكمات جماعية متعلقة مبحاولة �لنقلب، منها 
و�فتتحت جل�شاتها  �لقتل  بالقتل وحماولة  �تهم��  به  330 م�شتبها  حماكمة 
يف �شباط/فرب�ير.ويف ماي� جرت حماكمة 221 م�شتبها به متهمني برتوؤ�ش 

ع�شابات م�شاركة يف �لنقلب �لفا�شل.
�لرئا�شة �لرتكية، ول ي�شمل  249 �شخ�شا بح�شب  و�أدى �لنقلب �ىل مقتل 

ذلك 24 م�شاركا يف �لنقلب قتل�� يف ذ�ت �لليلة.

•• انقرة-اأ ف ب:

�لتي  �مل��د�ه��م��ات  خ��لل  �عتقل��  �شخ�ش   500 ح����ىل  حماكمة  تركيا  يف  ت��ب��د�أ 
للإطاحة  �لتاآمر  بتهمة  وذل��ك   ،2016 ي�لي�   15 يف  �لنقلب  حماولة  تلت 
لهذ�  خ�شي�شا  �أع��دت  قاعة  يف  به  م�شتبها   486 حماكمة  وجت��ري  باحلك�مة. 
�رتكاب  ب��ني  �إليهم  �مل�جهة  �لتهم  وت���ر�وح  �أن��ق��رة،  خ���ارج  �شجن  د�خ���ل  �لغر�ش 
�ردوغ���ان،  رج��ب طيب  �لرئي�ش  قتل  �ىل حم��اول��ة  �لد�شت�ر  و�ن��ت��ه��اك  �جل��ر�ئ��م 

بح�شب ما �فادت وكالة �لأنا�ش�ل �لر�شمية.
و�مل�شتبه بهم متهم�ن باإد�رة �لنقلب من قاعدة �كينجي �جل�ية يف �شمال غرب 
�لأو�مر  �ملخطط�ن  منه  ��شدر  �لذي  �ملقر  �ل�شلطات  تعتربها  و�لتي  �لعا�شمة، 
للطيارين بق�شف �لربملان.ومن بني �ملتهم�ن هناك 461 قيد �لعتقال و�شبعة 

�حلك�مة �لحتادية ووز�رة �لد�خلية يف �إ�شلم �باد.و�أكد يحيى جماهد 
وه� متحدث با�شم جماعة �لدع�ة �خلريية �لإ�شلمية �أن �شعيد من بني 
خم�شة �أع�شاء يف �جلماعة قررت �ل�شلطات متديد قر�ر�ت و�شعهم رهن 
�لإقامة �جلربية يف �ملنزل.وذكرت وز�رة �لد�خلية يف �لبنجاب يف �ل�ثيقة 
�أن�شار �شعيد يعتزم�ن بث �لف��شى  �أن  �إد�رة مكافحة �لإره��اب ترى  �أن 
�أنه بطل.و�أطلق عبد  يف �لبلد وتنظيم مظاهر�ت لت�ش�ير �شعيد على 
حملة  �ل��دع���ة  جماعة  يف  �شعيد  نائب  �أن��ه  يعتقد  �ل��ذي  مكي  �لرحمن 
حل�شد دعم �لعمال.و�أ�شافت �ل�ثيقة يجرى �لرتتيب للنتقال وجمع 
�أفر�د  �شد  �حلاجة  دع��ت  �إذ�  و��شتخد�مها  �لق�ة  لإظهار  �أي�شا  �أ�شلحة 
وكالت �إنفاذ �لقان�ن. يجرى جمع �لأم��ل �أي�شا لهذ� �لغر�ش. ومل يرد 

متحدث ر�شمي على �ت�شالت هاتفية من رويرتز للتعقيب.

•• اإ�صالم اباد-رويرتز:

 �أظهرت وثيقة حك�مية �طلعت عليها رويرتز �أن باك�شتان قررت متديد 
�لإقامة �جلربية يف �ملنزل حلافظ �شعيد �لذي تتهمه �ل�ليات �ملتحدة 
�شخ�شا   166 �شحيتها  ر�ح  �لتي  م�مباي  لهجمات  �ملدبر  �لعقل  باأنه 
�شعيد  و�شع  �ل�شلطات  2008.وقررت  ع��ام  للهند  �ملالية  �لعا�شمة  يف 
رهن �لإقامة �جلربية يف �ملنزل يف يناير كان�ن �لثاين بعدما عا�ش حر� 
�ملريرة  �لنقاط �خل��لف  �إح��دى  �ل��ذي مثل  �لأم��ر  باك�شتان  ل�شن��ت يف 
�أثار حنق �لهند.وقالت  يف �لعلقة بني باك�شتان و�ل�ليات �ملتحدة كما 
حك�مة �إقليم �لبنجاب ب�شرق باك�شتان يف وثيقة �شنفت على �أنها �شرية 
�إنها �أمرت بتمديد �لإقامة �جلربية ل�شعيد �شهرين بناء على ت��شيات 
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•• الفجر - 

خرية ال�صيباين
م��ن��ذ ب��د�ي��ة ولي���ة دون���ال���د تر�مب، 
�شيا�شي،  دون تط�ر  ي�م من  ل مير 
�مل��ا���ش��ي��ة عن  ت�����ش��ذ �لأ����ش���اب���ي���ع  ومل 
�أي����ام قليلة،  �ل��ق��اع��دة. خ���لل  ه���ذه 
�أخرى  م��رة  �ل�شي�خ  جمل�ش  رف�����ش 
بار�ك  ُمنجز  �ل�شحي  �لنظام  �إلغاء 
�أوب����ام����ا، و�ل�����ذي ج��ع��ل م��ن��ه تر�مب 
�لرئي�شي.  �لنتخابي  وع��ده  �ملر�شح 
�شابي�شر،  ���ش���ن  ب��ا���ش��م��ه،  �مل��ت��ح��دث 
��شتقال من من�شبه، وبديله �أنت�ين 
رئي�ش  ب�شدة  هاجم  �شكار�م�ت�شي، 
ر�ين�ش  �لأب���ي�������ش  �ل��ب��ي��ت  م���ظ��ف��ي 
�شتيف  �لرئي�ش  وم�شت�شار  بريب��ش، 
بان�ن. مبا�شرة، مت ��شتبد�ل ر�ين�ش 
كيلي،  ج�����ن  ب����اجل����رن�ل  ب��ري��ب������ش 
و�أحدث تط�ر: مغادرة �شكار�م�ت�شي 

بعد ع�شرة �أيام فقط على تعيينه. 

�لفو�سى �لد�ئمة
   هل وجدت مثل هذ� �لف��شى �شابقا 
بد�ية  “كانت  �لأب��ي�����ش؟  �ل��ب��ي��ت  يف 
 1993 ع���ام  ل��ك��ل��ي��ن��ت���ن  �إد�رة  �أول 
ك�رنتني  ي�����ش��ري  �أي�������ش���ا،  ف������ش���ي��ة 
�لتاريخ  يف  م����ربز  �أ����ش���ت���اذ  ���ش��ي��ل��ني، 
�لأمريكية.  �ل�شيا�شة  يف  و�خل��ب��ري 
ح��اك��م ���ش��اب��ق ل���لي��ة �رك��ن�����ش���، غاب 
بيل كلينت�ن عن و��شنطن ل�شن��ت، 
�ل�شلطة”.  دو�ل��ي��ب  يتقن  يكن  ومل 
حينها  �ل���رئ���ا����ش���ي���ة  �لإد�رة  ك���ان���ت 
كلينت�ن  ب���ي���ل  و�ن����ه����ار  ف��������ش����ي���ة، 
ب�شرعة يف ��شتطلعات �ل��ر�أي. “�ل 
كلينت�ن،  بيل  �أول كبري م�ظفي  �ن 
م����ارك مكلرتي،  ط��ف���ل��ت��ه  ���ش��دي��ق 
غادر بعد ثمانية ع�شر �شهر� مقابل 
بريب��ش،  لر�ين�ش  فقط  �أ�شهر  �شتة 
وخا�شة،  �شيلني،  ك���رن��ت��ني  يك�شف 
�لبي�ش  �لبيت  ت�ش�د  �لف��شى  �ن 
�ل��ب��د�ي��ة م���ع دون���ال���د تر�مب:  م���ن 
فمنذ فرب�ير غادر م�شت�شاره ل�ش�ؤون 

�لأمن �لق�مي مايكل فلني.

دون�لد تر�مب، �الإلكرتون �حلر
�لتي  �ل�����ش��اخ��ب��ة     وف���ّي���ا حل��م��ل��ت��ه 
�لرئي�ش  يحافظ  جن��اح��ه،  �ىل  �أدت 
�لأمريكي على مبد�أ ت�جيهي و�حد: 
�نه يرف�ش �لإكر�ه. ولتغيري ر�ين�ش 
من  وهما  �شباي�شر،  و�ش�ن  بريب��ش 
�ختار  ك�������در �حل����زب �جل���م���ه����ري، 

ت�قيعها، ول  �لق��نني مت  قليل من 
حركية  هناك  فيها.  رئي�شي  ق��ان���ن 
كبرية ح�ل �ملر��شيم �لرئا�شية، غري 
حمدود،  �ف��ق  ذ�ت  �ملر��شيم  ه��ذه  �ن 
خط�ط  ت���ج��د  ل  �خل��ب��ري.  ي�شيف 
ت���ج��ي��ه��ي��ة، و�ل���ك����ن���غ���ر����ش م���رتوك 
و���ش��ان��ه، كما ح��دث م��ع �أوب��ام��ا كري، 
ت�جيهات  �أي  و���ش��ع  ي��ت��م  مل  ح��ي��ث 
حمددة.. هل كان �ملطل�ب �إلغاء كلي 

�أو جزئي؟«.
تر�مب؟  دون���ال���د  يعمل  ح��ق��ا  ه��ل     
ي�شري  حقيقية،  ��شتفهام  نقطة  �نها 
�لمريكية:  �ل�������ش����ؤون  يف  �خل���ب���ري 
ز�وي���ت���ه،  يف  ي���غ���ّرد  رئ��ي�����ش  “لدينا 
�شيطرة  �أي  ل���دي���ه  ت��ع��د  مل  ول���ك���ن 
�لتح�ل  ب�شدد  �ل���ذي  �ل����ق��ع،  على 
يبدو  م���ا  وع��ل��ى  �فرت��شي”.  �ىل 
�لغ�لف،  بريا�شة  �هتماما  �أكرث  �نه 
دو�ليب  من  بانتظام،  ميار�شها  �لتي 
�ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��ي��ا���ش��ي �لأم���ري���ك���ي، �ن 
قيادة  ر�غ��ب يف  تر�مب غري  دونالد 
�أغلبيته. من جهة �خرى، ل يز�ل ما 
يقارب 60 باملائة من �ملنا�شب �لعليا 
يف �خلدمة �ملدنية غري م�شغ�لة، �ذ 
مل يقرتح دونالد تر�مب بعد �أ�شماء 

لي�شادق عليها جمل�ش �ل�شي�خ.

دعــــــم قــــــوي مـــــن قـــ�عـــدتـــه 
�النتخ�بية

   معزول، مع ذلك يحتفظ تر�مب 
معظم  ي�������ز�ل  ل  م���ه���م���ة.  ب����������اأور�ق 
�ملعلن  ع��ل��ى ولئ���ه���م  �جل��م��ه���ري��ني 
ل���ه، ول��ئ��ن ك���ان ت��ر�م��ب ي��ت��دح��رج يف 
����ش��ت��ط��لع��ات �ل������ر�أي، ف��ان��ه م���از�ل 
�شف�ف  يف  ك��ب��رية  ب�شعبية  يحظى 
�جل��م��ه���ري��ني، يلحظ  �ل��ن��اخ��ب��ني 
ك�رنتني �شيلني، يف حني ت�شغل ذهن 
�لن��ب �نتخابات �لتجديد �لن�شفي، 
�أن  ميكن   ،2018 ع��ام  م��ن  فبد�ية 
يجدو� �أنف�شهم يف م��جهة مر�شحني 
تر�مبيني يف �ش�رة �نف�شالهم عنه .   
�تفاق  �لت��شل �ىل  �أخري�، بالمكان 
ب���ني �ل��رئ��ي�����ش و�جل��م��ه���ري��ني على 
�لإ�شلحات  كربى،  �شيا�شية  ق�شية 
�لأبي�ش  �لبيت  �أن  يبدو  �ل�شريبية. 
�ن��ط��لق��ا م���ن �خلط�ط  ق���د ع��م��ل 
�ل�شريبية  للتخفي�شات  �لعري�شة 
يك�شف  �لك�نغر�ش،  مع  عليها  �ملتفق 
ك���رن��ت��ني ���ش��ي��ل��ني.. ل��ل��خ��روج �أخري� 

من حالة �لف��شى.
عن لوبو�ن �لفرن�سية

دونالد تر�مب �شخ�شيتني تختلفان 
عنهما. �لفائر �أنت�ين �شكار�م�ت�شي، 
���ش��اب��ق، ون�شخة  �أع���م���ال  وه���� رج���ل 
مفت�ح  ح���دي���ث  ويف  رئ���ي�������ش���ه.  م����ن 
لل�شحفيني، هدد هذ� �لخري بطرد 
كافة م�ظفي �لرئا�شة من �جل وقف 

   ون��ت��ي��ج��ة ل���ه���ذه �ل��ق��ط��ي��ع��ة، ف���اإن 
تر�مب  �لت�شريعي لدونالد  �حل�شاد 
�أ�شهر،  �شتة  بعد  تقريبا  �شيء  ل  ه� 
����ش���ي���ل���ني، رغم  ي���لح���ظ ك����رن���ت���ني 
جمل�ش  يف  �جل��م��ه���ري��ة  �لأغ��ل��ب��ي��ة 
“عدد  �ل�����ش��ي���خ وجم��ل�����ش �ل����ن������ب. 

�لق�شية  يف  م���ت����رط  وم�����ش��ت�����ش��اره، 
�ل���رو����ش���ي���ة، وك������ان �أك������رث ف��ت��ك��ا من 
دونالد تر�مب بخ�ش��ش �لهجرة �أو 

حرية �شحافة.
�أغلبيته ��شل، و�لتي     معزول عن 
ت�يرت،  ع���ل���ى  ب���ا����ش���ت���م���ر�ر  ي��ل��دغ��ه��ا 

�لت�شريبات، كما وّجه عبار�ت مهينة 
ب�����ش��ك��ل ����ش���ارخ ل��زم��لئ��ه. �م���ا ج�ن 
يق�ل  �لنجيب،  �لتلميذ  فه�  كيلي 
�خلبري يف �ل�ليات �ملتحدة. عندما 
ك����ان وزي����ر �لأم�����ن �ل���د�خ���ل���ي، د�فع 
�لرئي�ش  �شهر  ك��شرن  ج��اري��د  ع��ن 

�جلمه�ريني، يق�ل ك�رنتني �شيلني. 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل�طنية  رئ��ي�����ش  ك���ان  ف��ق��د 
ل��ل��ح��زب �جل��م��ه���ري خ���لل �حلملة 
�لنتخابية عام 2016، وه� �شديق 

ب�ل ريان رئي�ش جمل�ش �لن��ب.
رئي�ش �فرت��سي؟

تفاقم  خطر  تر�مب  دون��ال��د  ي��جه 
�جلمه�ري.  �حل����زب  م��ع  �لقطيعة 
و�شباي�شر  بريب��ش  تعيني  مت  فقد 
ع���ل���ى �����ش���ا����ش ت��ع��ه��د م���ن���ه ب���ال����لء 
بريب��ش على  ر�ين�ش  وكان  للحزب. 
وجه �خل�ش��ش، �خليط �لر�بط مع 

من �لفو�سى �خلالقة �ىل �لفو�سى �لد�ئمة:

الوليات املتحدة و�سلل رئا�سة دونالد ترامب...!

تر�مب يغرد يف عزلته

من �خر علمات �لف��شى يف �لبيت �لبي�شر�ين�ش بريب��ش.. تر�مب يقطع �خليط �لر�بط مع �جلمه�رينيج�ن كيلي �لتلميذ �لنجيب

مايكل فلني.. بد�ية عهد �لف��شى بالبيت �لبي�ش

- كانت بداية اأول اإدارة لبيل كلينتون عام 
اأي�سا فو�سوية   1993

- يواجه دونالد ترامب خطر تفاقم 
القطيعة مع احلزب اجلمهوري

- يحافظ الرئي�س الأمريكي على مبداأ 
توجيهي واحد: انه يرف�س الإكراه

- رغم الأغلبية اجلمهورية يف املجل�سني ح�ساد 
ترامب الت�سريعي ل �سيء تقريبا بعد �ستة اأ�سهر

- يبدو ترامب غري راغب يف قيادة اأغلبيته واأكرث اهتماما بالغولف من دواليب النظام ال�سيا�سي الأمريكي 

- رئي�س يغّرد يف زاويته ولكنه فقد اأي �سيطرة على الواقع الذي ب�سدد التحول اىل افرتا�سي

اآبي يعتزم اإعادة ت�سكيل حكومته 
•• طوكيو-اأ ف ب:

�إع��ادة ت�شكيل حك�مته �خلمي�ش،  �آبي  �لياباين �شينزو  �ل���زر�ء  يعتزم رئي�ش 
بح�شب ما �أعلن ناطق با�شمه، يف ظل تده�ر �ملناخ �ل�شيا�شي تده�ر� ملح�ظا.
ويريد �آبي �مل�شي قدما بامللفات ب�ترية �أ�شرع مع �إد�رة جديدة بهدف �إعادة 

�لثقة، على ما نقل �لناطق با�شم �حلك�مة يف م�ؤمتر �شحايف.
�لآر�ء منذ عدة  ��شتطلعات  ب�شدة يف  �ليابانية  �شعبية �حلك�مة  وترت�جع 
�أ�شابيع، يف ظل تعدد �لق�شايا �ملرتبطة مبا�شرة برئي�ش �ل�زر�ء �أو مبقربني 
�مل�ؤيدة منها للنهج �ملحافظ �لذي يتبعه �حلزب  منه.وباتت �ل�شحف حتى 
�لليبري�يل �لدمي�قر�طي برئا�شة �آبي تنتقد �أد�ء حك�مة تتمتع ب�شلحيات 

و��شعة وباأغلبية �شاحقة يف غرفتي �لربملان.

رئي�س املك�سيك ينفى ات�ساله برتامب 
•• مك�صيكو-اأ ف ب:

�أكد �لرئي�ش �ملك�شيكي �إنريكي بينيا نييت� �أنه مل يتحدث م�ؤخر� مع نظريه �لأمريكي دونالد تر�مب 
عرب �لهاتف، بعدما تباهى �لأخري �أنه �ت�شل به هاتفيا للإ�شادة ب�شيا�شية و��شنطن يف �لرقابة على 
وزير  �جلديد،  �لأبي�ش  �لبيت  م�ظفي  كبري  تقدميه  �أثناء  تلك  بت�شريحاته  تر�مب  �حل���دود.�أدىل 
�لأمن �لد�خلي �شابقا ج�ن كيلي، و�لذي �شيتعني عليه �إعادة تنظيم �لأو�شاع يف �لبيت �لأبي�ش �لذي 
تهزه �لف�شائح و�خللفات �لد�خلية و�لهز�ئم �لت�شريعية.وحتدث تر�مب عن �جناز�ت كيلي يف جمال 
�لأمن �لد�خلي قائل �إن ما حققه كان خارقا.و�أ�شاف “كما تعلم�ن، �شكلت �حلدود م�شكلة هائلة متت 
�أن مك�شيك�  �إىل  م�شري�  80 باملئة. وحتى رئي�ش �ملك�شيك �ت�شل بي”  حاليا �ل�شيطرة عليها بن�شبة 
�ملك�شيك ك�نهم يعرف�ن  بات�� يجتازون �حل��دود يف جن�ب  �لنا�ش  �أقل بكثري من  “عدد�  باأن  �أبلغته 
باأنهم لن يعربو� حدودنا«.ولكن مكتب �لرئا�شة يف مك�شيك� نفى ذلك م�ؤكد� �أن �لرئي�ش �إنريكي بينيا 

نييت� مل يتحدث م�ؤخر� مع �لرئي�ش دونالد تر�مب عرب �لهاتف.

�لياباين،  �ل����زر�ء  رئي�ش  تطال  �أق���ارب  حم��اب��اة  يف  �شبهات  �إىل  وبالإ�شافة 
ق��نني  على  �لت�ش�يت  على  �لأخ���رية  �لفرتة  �أن��ه عكف يف  على  �آب��ي  ُينتقد 
�عتمد  �أن��ه  وعلى  �لأم���ن،  �أو  �ل��دف��اع  جم��ال  يف  بها  يتم�شك  للجدل  مثرية 
�آبي  �ملقربة من  �إيناد�  �لدفاع ت�م�مي  �شل�كا متعاليا.وقد ��شطرت وزيرة 
لل�شتقالة من من�شبها �لأ�شب�ع �ملا�شي ب�شبب ف�شيحة ت�شرت على تقارير 
ع�شكرية ح�ل م�شاركة �جلي�ش �لياباين يف مهمة �أممية حلفظ �ل�شلم يف 

جن�ب �ل�ش�د�ن، على خلفية جدل ��شتمر �أ�شابيع عدة.
وبح�شب حمللني �شيا�شيني، ل بد لعملية �إعادة �لت�شكيل هذه من �أن تك�ن 
�لذي  �ل���زر�ء  رئي�ش  �أن  ملم��ش، غري  تاأثري  لها  يك�ن  كي  �لنطاق  و��شعة 
يطمح ل�لية جديدة على ر�أ�ش حزبه �شنة 2018 م�شطر ملر�عاة �لتكتلت 

�ملتناحرة ولي�ش لديه هام�ش حترك و��شع.

مطالب يف اأفغان�ستان بعودة د�ستم نائب الرئي�س الدعاء الربازيلي يطلب ت�سديد عقوبة لول 
•• �صاو باولو-اأ ف ب:

�لرئي�ش  �ل�شادر بحق  �لرب�زيل باحلكم  �لفدر�يل يف  �لعام  �ملدعي  طعن 
بال�شجن  �شيلفا  د�  دول  �ينا�شي�  ل�ي�ش  �ل�ش�������ابق 
ت�����ش��ع ���ش��ن����ت، م��ط��ال��ب��ا ب��ت�����ش��دي��د �ل��ع��ق���ب��ة �لتي 
�شريجي�  �لف�ش����اد  مكافحة  ق��ا���ش��ي  �أ�ش������درها 

م�رو.
د�ن �لقا�شي م�رو يف 12 ي�لي� ل�ل بتلقي ر�شى 
وتبيي�ش �أم��ل بح�ش�له على مبلغ 3،7 مليني 
ح�ش�ل  ت�شهيل  مقابل  ي���رو(  ملي�ن  )نح�  ري��ال 
جمم�عة �لبناء “�و �يه ��ش” على عق�د حك�مية 

مع عملق �لنفط برتوبر��ش.
و�لرئي�ش �ل�شابق )2003-2010( متهم بت�شلم 
ر���ش���ة ه��ي ع��ب��ارة ع��ن �شقة م��ن ث��لث طبقات يف 

منتجع �شياحي.
ويرى مكتب �ملدعي �لعام �نه يجب �إد�نة �لرئي�ش 
�ل�شابق �ي�شا بارتكاب خمالفات على خلفية تخزين 
مقتنيات �شخ�شية تلقاها خلل وليته �لرئا�شية.

�ملفرو�شات  تخزين  خدمات  ف��ان  �لدع��اء  وبح�شب 

م�لتها �شركة �و �يه ��ش، �ل �ن �لقا�شي م�رو بر�أ ل�ل يف �حلكم �ل�شادر 
يف 12 ي�لي� من هذه �لتهمة “لعدم كفاية �لأدلة«.

ل�ل  �مل��ف��رو���ش��ة على  �ل��غ��ر�م��ات  ت�شديد  �ل��ع��ام  �مل��دع��ي  وي��ط��ال��ب مكتب 
كتع�ي�ش على �ل�شر�ر �لتي حلقت ببرتوبر��ش.

ملي�ن   87 �ىل  ت�شل  بغر�مات  �لدع��اء  ويطالب 
ي���رو( �ي ما يف�ق بخم�شة  ري��ال )23،5 ملي�ن 
�أ���ش��ع��اف �ل��غ��ر�م��ة �ل��ت��ي �أوق��ع��ه��ا �ل��ق��ا���ش��ي م�رو 
جتميد  �ىل  بالإ�شافة  ري��ال  ملي�ن   16 و�لبالغة 
�لرئي�ش  �ل���ت���ي مي��ل��ك��ه��ا  �ل�����ش�����ل  م���ن  �ل���ع���دي���د 

�ل�شابق.
�شدور  بانتظار  �شر�حه  �أطلق  �ل��ذي  ل���ل،  وينفي 
ح��ك��م �ل���ش��ت��ئ��ن��اف، ك��ل �لت��ه��ام��ات �مل���ج��ه��ة �ليه 
دون  للح�ؤول  تهدف  م���ؤ�م��رة  �ن��ه �شحية  وي��ق���ل 

تر�شحه للرئا�شة يف 2018. 
�شيخ�شع ل�ل )71 عاما(،

 رمز �لي�شار �لرب�زيلي �لذي تطاوله �أربعة ملفات 
�لقا�شي  �م��ام  ��شتج��ب  جلل�شة  �خ��رى،  ق�شائية 
وجها  ل��ه  �لثانية  �شتك�ن  �شبتمرب،   13 يف  م���رو 

ل�جه مع عدوه �للدود.

•• كابول-رويرتز:

حث �ثنان من �ل�شا�شة �لأفغان �لكبار �لرئي�ش �أ�شرف عبد �لغني �م�ش على 
�ل�شماح بع�دة نائب �لرئي�ش عبد �لر�شيد د�شتم �إىل 
�لذي  �ل��ت���ت��ر  ت��ربز  تعليقات  تركيا يف  م��ن  �ل���ط��ن 

يهدد �حلك�مة �لأفغانية.
يقع  �ل��ذي  بلخ  �إقليم  ن���ر حاكم  وق��ال عطا حممد 
على �حلدود مع �أوزبك�شتان �أثناء مظاهرة يف مدينة 
غري  بالع�دة  “نطالب  �لبلد  �شمال  �ل�شريف  مز�ر 
�مل�شروطة للنائب �لأول للرئي�ش �إىل �أفغان�شتان و�أن 

يع�د ملن�شبه«.
ويقيم د�شتم يف تركيا منذ ماي� �أيار �لتي ذهب لها 
بتعذيب  �أم���ر�  �أ���ش��در  ب��اأن��ه  �تهامات  للعلج يف ظ��ل 
مناف�ش �شيا�شي له و�نتهاكه جن�شيا يف ق�شية �أثارت 
لأفغان�شتان  حلفاء  م��ن  �ل��ن��ط��اق  و����ش��ع��ة  �ن��ت��ق��اد�ت 

منهم �ل�ليات �ملتحدة.
ومل يرد تعليق حتى �لآن من مكتب �لرئي�ش.

 ود�شتم زعيم ق�ي ينتمي لعرق �لأوزبك ولديه عق�د 

من �خلربة يف �شيا�شات �أفغان�شتان �مل�شطربة. ونفى �لتهامات �مل�جهة له 
لكنه ل ي�شتطيع �لع�دة �إىل �ل�طن.

متنها من  ي�شافر على  �أن��ه  يعتقد  ك��ان  �جل��اري مت منع طائرة  �ل�شهر  ويف 
�ل��ه��ب���ط يف م��دي��ن��ة م����ز�ر �ل�����ش��ري��ف ���ش��م��ال �ل��ب��لد.

ن���ر، وه� من زعماء  �لتقى عطا  �ملا�شي  �ل�شهر  ويف 
�لتنفيذي حممد حمقق  �لرئي�ش  �لطاجيك، ونائب 
وه� �أحد �لزعماء �لبارزين يف �أقلية �لهز�رة �ل�شيعية 
مع د�شتم يف تركيا لت�شكيل “�ئتلف �إنقاذ �أفغان�شتان” 
وه� �لجتماع �لذي �عترب على نطاق و��شع مقدمة 
ق�شية  ر�شمية.و�أ�شبحت  معار�شة  جماعة  لت�شكيل 
د�شتم نقطة حم�رية يف خلف متنام بني عبد �لغني 
�جتمع��  خ�ش�ما  ت�شم  �ل��ت��ي  حك�مته  يف  و�أف�����ر�د 
�نتخابات  بعد  وطنية  وح���دة  حك�مة  لت�شكيل  معا 
و�أججت هذه   .2014 عام  نتيجتها يف  على  متنازع 
من  كثري  يتهم  �إذ  �لطائفية  �لت�تر�ت  من  �لق�شية 
�لب�شت�ن،  بتف�شيل  �حلك�مة  و�ل��ه��ز�رة  �لطاجيك 
�أق�ى �جلماعات �لعرقية يف �أفغان�شتان و�لتي ينتمي 

لها �لرئي�ش �أ�شرف عبد �لغني.
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املال والأعمال
بنك الحتاد الوطني يح�سل على جائزة التميز يف الأعمال -  The BIZZ الأمريكية لعام 2017

، يف حفل ت�زيع �جل��ئز لعام 2017 و�لذي �أقيم يف   »BIZZ
�ل�ليات �ملتحدة �لأمريكية، ي�م �خلمي�ش 27 ي�لي� 2017. 

وبهذه �ملنا�شبة علق �ل�شيد حممد علي ، ببنك �لحتاد �ل�طني 
�ملرم�قة،   BIZZ جائزة  على  بح�ش�لنا  ج��د�َ  �شعد�ء  “نحن 
�لذي  �ملتميز  �مل�شت�ى  على  للحفاظ  م�شئ�لياتنا  يزيد من  مما 
و�شل �إليه �لبنك، ويدفعنا �إىل حتدي �أنف�شنا لتحقيق مزيد من 

�لتف�ق و�لتميز حملياً و�قليمياً وعاملياً.
�مل�شتمر يف  �لتط�ر  ثقافة  �ل�طني بخلق  �لحت��اد  بنك  قام  لقد 
باأعلى معايري �جل���دة يف كافة عملياته، ويف  �لأد�ء مع �للتز�م 
خلل رحلته نح� �لتميز ح�شل �لبنك على �لعديد من �جل��ئز 

�إ�شافًة  �جل��ائ��زة  ه��ذه  تعد  كما  و�لعاملية،  �ملحلية  و�ل��ت��ق��دي��ر�ت 
جديدًة للتاأكيد على �لتط�ر �مل�شتمر للبنك و�أد�ئه �ملتميز �أ�شاف 

�ل�شيد حممد علي.
لأعمال  لقطاع  �لعاملي  �لحت���اد  منظمة  �أن  ذك���ره،  يجدر  ومم��ا 
»WORLDCOB« هي منظمة دولية يف �ل�ليات �ملتحدة 
�لأكرث  �ل�����ش��رك��ات  وت��ط���ي��ر  تنمية  لتعزيز  وت�شعى  �لأم��ري��ك��ي��ة 
متيز�ً يف جميع دول �لعامل وذلك عرب ت�شجيعها ودعمها مل�شرية 
وت�شم  �لجتماعية.  �مل�ش�ؤولية  جم��ال  يف  وم�شاهمتها  �أعمالها 
120 بلد�ً من جميع  3000 ع�ش��ً من  �ل�  �ملنظمة ما يقارب 

�أنحاء �لعامل. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لأع��م��ال يف  �لتميز يف  �ل�طني على جائزة  ح�شل بنك �لحت��اد 
2017، �لتي تنظمها منظمة  The Bizz لعام  حفل تكرمي 
»WORLDCOB” عن  �لأع��م��ال  لقطاع  �لعاملي  �لحت��اد 
فئة �إجناز�ت �مل�ؤ�ش�شات �لر�ئدة ، وذلك لتطبيق �أف�شل �ملمار�شات 
بتحقيق  و�لتز�مهم  �ملبتكرة  �ل�شرت�تيجية  �مل��ب��ادر�ت  وتقدمي 

�لتميز �مل�شتمر.
وقد ��شتلم �جلائزة �ل�شيد حممد علي، نائب �لرئي�ش �لتنفيذي 
 The« �لأع��م��ال  يف  �لتميز  �شهادة  على  �ل�طني  �لحت��اد  ببنك 

�أول تع�ون متك�مل يف �لتكنولوجي� �مل�لية بني �الإم�ر�ت وهيئة م�لية �أفريقية

اتفاقية تعاون بني “اأبوظبي العاملي” و“هيئة اأ�سواق راأ�س املال الكينية”

"براكة  ت�سغيل  عمليات  قبل  ال�سالمة” الدويل  “مراجعة  فريق  ل�ستقبال  للطاقة” ت�ستعد  “نواة 

غرفة راأ�س اخليمة تبحث �سبل التعاون التجاري مع اإندوني�سيا

•• اأبوظبي-الفجر: 

وّقع �ش�ق �أب�ظبي �لعاملي، �ملركز �ملايل �لدويل يف �أب�ظبي، �تفاقية تعاون 
�إط��ار عمل  لتاأ�شي�ش  �إيه”  �إم  “�شي  �لكينية  �مل��ال  ر�أ���ش  �أ���ش����ق  هيئة  مع 
�ملالية  �لتكن�ل�جيا  تط�ير  تدعم  �لتي  �لتعاون  ج��نب  ح���ل  متكامل 

و�لريادة و�لبتكار يف تقدمي �خلدمات �ملالية يف �أ�ش��ق �جلانبني.
و�أتت �لتفاقية �لتي وّقعها كل من باول م�ثاور�، �لرئي�ش �لتنفيذي لهيئة 
�أ�ش��ق ر�أ�ش �ملال �لكينية، وريت�شارد تنج، �لرئي�ش �لتنفيذي ل�شلطة تنظيم 
�خلدمات �ملالية يف �ش�ق �أب�ظبي �لعاملي، لتعزيز جمالت �لعمل �مل�شرتك 
وت��شيع �شبكات �لتعاون �ملت�شلة بالتكن�ل�جيا �ملالية مع �لأ�ش��ق �لنامية 
�لتي تتمتع بفر�ش تنم�ية كبرية، وتفعيل �لتبادل �لثنائي للمعل�مات مبا 
و�لتنظيمية  و�لتجارية  �لقت�شادية  �لتط�ر�ت  م��كبة  طرف  لكل  يتيح 
�ملالية  �لتكن�ل�جيا  ل�شركات  �ل��دع��م  لتقدمي  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل�شلة،  ذ�ت 
�أ�ش��ق  �ملتبعة يف  �لتنظيمية  �لإملام بكافة �جل��نب  �ملبتكرة لتمكينها من 

�لطرفني.  
�ملال �لكينية:  ر�أ�ش  �أ�ش��ق  �لتنفيذي لهيئة  وقال باول م�ثاور�، �لرئي�ش 
“نحن ملتزم�ن دوماً بدعم �لبتكار يف قطاعات �خلدمات �ملالية، وتعزيز 
مكانة كينيا كمركز للبتكار يف �ملنطقة مبا يتما�شى مع خطتنا �لع�شرية 
�ل�شاملة �لتي ي�شكل تط�ير �لتكن�ل�جيا �ملالية �أحد جمالتها �لتي تتيح 
منا  يتطلب  �أهد�فنا  �أن حتقيق  ون��درك  للتميز.  ت�شبح مركز�ً  �أن  لكينيا 

تقييم �لدرو�ش �مل�شتفادة ومقارنة �ل�شرت�تيجيات �ملتبعة مل��كبة �ملجالت 
�ملالية  �مل��ر�ك��ز  �أف�����ش��ل  يف  بها  �مل��ع��م���ل  تلك  م��ع  و�لتنظيمية  �لب��ت��ك��اري��ة 

�لعاملية«.
من  لتمكيننا  مفت�حة  ��شت�شارية  ورق���ة  �لهيئة  يف  “طرحنا  و�أ���ش��اف: 
�لتعرف على �آر�ء وملحظات خمتلف �لأطر�ف �ملعنية ح�ل ��شرت�تيجية 
�ملال،  ر�أ���ش  �أ���ش����ق  يف  �لبتكار  لت�شجيع  تنظيمي  هيكل  م��ب��ادرة  تاأ�شي�ش 
وه� ما ي�ؤكد على �لتز�م هيئة �أ�ش��ق ر�أ�ش �ملال لت�شهيل و�ش�ل منتجات 
وحل�ل �لتكن�ل�جيا �ملالية �جلديدة و�ملبتكرة لقطاعات �أ�ش��ق ر�أ�ش �ملال. 
وياأتي ت�قيع هذه �لتفاقية مع �ش�ق �أب�ظبي �لعاملي يف ت�قيت هام، كما 
تعد ��شافة ملذكرة �لتفاهم �لتي وّقعناها م�ؤخر�ً مع هيئة �لأور�ق �ملالية 

و�ل�شتثمار�ت �ل�شرت�لية«. 
من جانبه قال ريت�شارد تنج، �لرئي�ش �لتنفيذي ل�شلطة تنظيم �خلدمات 
�تفاقية  �أول  ت�شكل  �لتفاقية  ه��ذه  ب��اأن  �لعاملي،  �أب�ظبي  �ش�ق  يف  �ملالية 
تنظيمية  وهيئة  �لعاملي  �أب���ظ��ب��ي  ���ش���ق  ب��ني  ن�عها  م��ن  متكامل  ت��ع��اون 
لن�شر  كبرية  فر�ش  من  �لأفريقية  �لقارة  به  تتمتع  ملا  م�شري�ً  �أفريقية، 
وتطبيق �لتكن�ل�جيا �لرقمية وتقدمي �خلدمات �ملالية  لفئات �لأ�شخا�ش 
تلك  مثل  ت�شلهم  ل  �للذين  �أو  �مل�شرفية  �لقطاعات  مع  �ملتعاملني  غري 
�خلدمات �ملتط�رة، م�شيد�ً بالدور �لفّعال �لذي تلعبه كينيا على �مل�شت�ى 

�لأفريقي لت�شجيع تط�ير �لبتكار يف تقدمي �خلدمات �ملالية. 
و�أعرب تنج عن �أمله يف م�شاهمة هذه �لتفاقية �ملميزة يف تعزيز ج��نب 

�لتعاون �مل�شتمر بني �ش�ق �أب�ظبي �لعاملي وهيئة �أ�ش��ق ر�أ�ش �ملال �لكينية، 
لكل  �لبتكارية  �ملن�شة  ق�ة  مرتكز�ت  من  �ل�شتفادة  للجانبني  تتيح  و�أن 
تط�ير  يف  �لنا�شئة  �لتكن�ل�جية  و�ل�شركات  �ملبتكرين  يدعم  مبا  طرف 
�ش�ق  �لتز�م  على  م�ؤكد�ً  جديدة،  �أ�ش��ق  يف  �لبتكارية  حل�لهم  وتقدمي 
ح�ل  �ملعنية  و�لأط����ر�ف  �ل�شركاء  خمتلف  م��ع  بالعمل  �لعاملي  �أب���ظ��ب��ي 
وتفعيل  �مل��ايل  و�لتكامل  �ل�شم�لية  لتعزيز  �لكيني،  نظريه  مثل  �لعامل 
ج��نب �لتعاون يف �ل�ش�ؤون �لتنظيمية.يذكر �أن هذه �لتفاقية �جلديدة 
ت�شكل �شر�كة �لتعاون �لر�بعة من ن�عها ل�ش�ق �أب�ظبي �لعاملي مع مر�كز 
مع  م�ؤخر�ً  �مل�شابه  �شر�كاته  �أعقاب  يف  وذلك  �ملالية،  للتكن�ل�جيا  عاملية 
وهيئة �لأور�ق  هيئة �لنقد يف �شنغاف�رة “�لبنك �ملركزي �ل�شنغاف�ري”، 
�ملالية و�ل�شتثمار�ت �لأ�شرت�لية، و�شلطة منطقة تعاون �شناعة �خلدمات 
ويلتزم �ش�ق  �حلديثة لكيانهاي �شنت�شن وه�نغ ك�نغ “�شلطة كيانهاي”. 
جديدة  م��ب��ادر�ت  لتاأ�شي�ش  �مل�شتمرة  ج��ه���ده  مب���شلة  �لعاملي  �أب�ظبي 
لتعزيز  وعاملياً  �ملعنية حملياً  �لأط��ر�ف  وثيق مع خمتلف  ب�شكل  و�لعمل 
�أب�ظبي  خلدمة  �ملالية  للتكن�ل�جيا  و�شم�يل  متكامل  عاملي  مركز  بناء 
ودولة �لإمار�ت و�ملنطقة ب�شكل عام. كما قام �ل�ش�ق يف �إطار �شعيه لتط�ير 
��شرت�تيجية  ���ش��ر�ك��ات  بعقد  ل��لأع��م��ال،  متكاملة  وبيئة  حي�ي  جمتمع 
متن�عة مع �أبرز قادة قطاع �لتكن�ل�جيا �ملالية يف مناطق �ل�شرق �لأو�شط، 
و�أفريقيا، و�لهند، و�أوروبا، و�ل�ليات �ملتحدة �لأمريكية، و�ململكة �ملتحدة 

وغريها من �ملناطق و�لدول ح�ل �لعامل.

مليار درهم �سيولة �سخها م�سرف   11.3
الإمارات املركزي يف ال�سوق خالل يونيو

•• اأبوظبي-وام:

بلغت قيمة �ل�شي�لة �لتي قام م�شرف �لإمار�ت �ملركزي ب�شخها يف �ل�ش�ق 
11.3 مليار درهم خلل �شهر ي�ني� �ملا�شي من خلل �لبن�ك �لعاملة يف 

�لدولة وذلك ح�شب �لإح�شاء�ت �لتي �شدرت عن �مل�شرف �أم�ش �لأول.
 35.7% ي�ني�-  �شهر  �لتي جرى �شخها خلل   - �ل�شي�لة  قيمة  ت�شكل 
من �جمايل �ل�شي�لة �لتي مت �شخها يف �ل�ش�ق خلل �لعام 2016 باأكمله 
و�لبالغة 31.6 مليار درهم .ويف ظل حجم �ل�شي�لة �لكبرية �لتي �شخها 
�مل�شرف فقد بلغ ر�شيده من �شهاد�ت �لإيد�ع 102.8 مليار درهم خلل 

�شهر ي�ني� مقارنة مع 114.1 مليار درهم يف �شهر ماي� �ل�شابق عليه.
�لمار�ت  م�شرف  قيام  �إن  م�شرفي�ن  و  �لبنكي  �لقطاع  يف  خ��رب�ء  وق��ال 
�ملركزي بزيادة قيمة �ل�شي�لة �لتي �شخها يف �ل�ش�ق ياأتي لتلبية �لرتفاع 
بلغت  فقد  �ملركزي  �مل�شرف  .و طبقا لح�شاء�ت  �لئتمان  على  �لطلب  يف 
�لعام  �لأول من  �لربع  �ل�ش�ق خلل  �لتي جرى �شخها يف  �ل�شي�لة  قيمة 
�أبريل وماي� عمليات �عادة  7.1 مليار درهم يف حني �شهد �شهر�  �جل��اري 
�ملركزي جم��دد� يف  �مل�شرف  يع�د  �أن  قبل  �لفائ�ش منها  �شحب جلزء من 
ي�ني� بال�شخ جمدد� .ي�شار �ىل �أن �شهاد�ت �لإيد�ع تعد و�حدة من �لأدو�ت 
�لقت�شاد  يف  �ل�شي�لة  ح��رك��ة  لإد�رة  �مل��رك��زي  �مل�شرف  ي�شتخدمها  �ل��ت��ي 
للحتياطي  �لأدن����ى  �حل���د  ت�شمل  �أدو�ت  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وذل���ك  �ل���ط��ن��ي 
�لإلز�مي وعمليات �ملقاي�شة �لدولر-�لدرهم وت�شهيلت �ل�شلف و�ل�شحب 

على �ملك�ش�ف للبن�ك.

�سهم اإعمار يوا�سل �سعوده بالغا 8.37 
درهم يف اأعلى م�ستوى له منذ عدة اأ�سهر

•• اأبوظبي-وام:

و��شل “ �شهم �إعمار “ �شع�ده �لق�ي خمرتقا حاجز 8.37 درهم يف �أعلى 
�أ�شهر و�شط �رتفاع وترية �ل�شي�لة �ملتدفقة عليه  م�شت�ى يبلغه منذ عدة 

�لأمر �لذي عزز من مكا�شب �أ�ش��ق �ملال �لمار�تية يف ختام جل�شة �م�ش.
لتعزيز  �لت��يل  على  �لثالث  للي�م  �عمار  �شهم  حت�شن  وت��رية  �رتفاع  ج��اء 
بالغا   0.45% بن�شبة  �مل��رت��ف��ع  �مل���ايل  دب��ي  ل�ش�ق  �ل��ع��ام  �مل���ؤ���ش��ر  مكا�شب 
�ملالية  ل��لأور�ق  �أب�ظبي  ل�ش�ق  �لعام  �مل�ؤ�شر  �أغلق  نقطة يف حني   3649

. عند 4561 نقطة بانخفا�ش طفيف مل تتجاوز ن�شبته 0.1% 
دفعه  �إع��م��ار  ل�شهم  �لإيجابي  �لأد�ء  ��شتمر�ر  �إن  �ل�ش�ق  يف  و�شطاء  وق��ال 
لإخرت�ق حاجز �شعري جديد وه� ما يعطي �إ�شارة �إىل قدرته على تخطي 

ح��جز �شعرية �أخرى .
تع�د  �ل�شهم  على  دخلت  �لتي  �ل�شي�لة  من  مهما  ج��زء�  �أن  �إىل  م�شريين 

مل�ؤ�ش�شات ��شتثمارية .
و�شملت قائمة �لأ�شهم �لتي ��شتفادت من �لتح�شن �مل�شجل يف �ل�ش�ق �شهم 
درهم   2.42 �إىل  %2.5 �شاعد�  �أك��رث من  ك�شب  �ل��ذي  دب��ي لل�شتثمار 
 3.51 �آر�ب��ت��ك �ىل  و�شهم  دره��م   2.51 �إىل  �عمار م�لز  �شهم  �رتفع  كما 
درهم و�شط تد�ولت ن�شطة بلغت قيمتها نح� 50 ملي�ن درهم تقريبا بعد 

�علن ف�ز �ل�شركة مب�شروع جديد .
وبلغت قيمة �ل�شفقات �ملربمة يف �ش�قي �أب�ظبي ودبي �ملاليني نح� 520 
ملي�ن درهم وو�شل عدد �لأ�شهم �ملتد�ولة �إىل 311 ملي�ن �شهم نفذت من 

خلل 4416 �شفقة.
و و��شل �لل�ن �لأخ�شر تعزيز م�شاحته على �شا�شة �لعر�ش .. بعدما �أغلقت 
�أ�شهم 24 �شركة على �رتفاع من �جمايل �أ�شهم 57 �شركة جرى تد�ولها 
خلل جل�شة �م�ش فيما �نخف�شت �أ�شعار �أ�شهم 20 �شركة ومل يطر�أ تغيري 

على �أ�شعار �أ�شهم 11 �شركة.

•• اأبوظبي- وام: 

للطاقة  “ ن�������ة  ���ش��رك��ة  ح��ق��ق��ت 
للربنامج  �لت�شغيلية  �ل��ذر�ع   -  “
�لن�وي �ل�شلمي يف دولة �لإمار�ت 
�ملهمة  �لإجن���������از�ت  م���ن  ع�����دد�   -
�لت�شغيلية  �جل��اه��زي��ة  ح��ي��ث  م��ن 
ل�شتقبال  �ل��ت��ح�����ش��ري  وب���������د�أت 
قبل  �ل�����ش��لم��ة  “مر�جعة  ف��ري��ق 
�لت�شغيل” �لتابع لل�كالة �لدولية 
 «  IAEA �ل������ذري������ة«  ل���ل���ط���اق���ة 
للمحطة  �مل��رت��ق��ب��ة  م��ه��م��ت��ه��م  يف 
�لأوىل من حمطات بر�كة للطاقة 
�لن�وية �لكائنة يف منطقة �لظفرة 

باأب�ظبي.
مر�جعة  ف��ري��ق  م��ه��م��ة  ت��ت��م��ث��ل  و 
�ل�شلمة �لتابعة لل�كالة �لدولية 
للطاقة �لذرية يف تن�شيق فرق من 
على  �لدوليني للطلع  �خل��رب�ء 
�لت�شغيلية  �ل�����ش��لم��ة  مم��ار���ش��ات 
�لطاقة  حم����ط����ات  يف  و�أد�ئ�������ه�������ا 

�لن�وية.
ب��رن��ام��ج مر�جعة  �ن��ط��لق  وم��ن��ذ 
�ل�شلمة يف عام 1982 حتى �لآن 
ز�ر فريق �ملر�جعة جميع �ملحطات 
�لن�وية ح�ل �لعامل و�أجرو� �أكرث 
من 150 عملية تقييم ومر�جعة 

لل�شلمة.

باأمان تام وحاليا جميع �ل�شحنات 
خم���زن���ة ع���ل���ى ن���ح���� �آم������ن د�خ����ل 

�مل�قع.
قاعدة  بناء  �إىل  �ل�شركة  ت�شعى  و 
م��ن �ل��ك��ف��اء�ت �لإم��ار�ت��ي��ة �مل�ؤهلة 
�لن�وية  �لطاقة  قطاع  يف  للعمل 
���ش��اأن��ه رف���ع م�شت�ى  و�ل�����ذي م���ن 
�جلاهزية يف جانب تنمية �لكفاء�ت 
حيث و�شل عدد �لطلبة �مللتحقني 
بربنامج “رو�د �لطاقة” �خلا�ش 
طالبا   162 �إىل  �لدر��شية  باملنح 
ح�ل  تعليمهم  ي��ت��ل��ق���ن  وط��ال��ب��ة 
�أف�شل �خلرب�ء  ي��د  وع��ل��ى  �ل��ع��امل 
�ل���ط���اق���ة  �ل����دول����ي����ني يف جم������ال 

�لن�وية.
تخريج  �لآن  ح��ت��ى  ن�����ة  و���ش��ه��دت 
 52 منهم  وط��ال��ب��ة  طالبا   274
ي�لي�  ���ش��ه��ر  يف  ت���خ���رج�����  مم����ن 
2017 �شمن حفل �لتخرج �لذي 
بالإجناز�ت  �حتفال  ن����ة  �أقامته 
حققها  �لتي  �ملتميزة  �لأك��ادمي��ي��ة 

�لطلبة.
�لذر�ع  للطاقة  ن����ة  �شركة  وتعد 
للطاقة  بر�كة  ملحطة  �لت�شغيلية 
�لن�وية وهي �أول حمطة ن�وية يف 
دولة �لإمار�ت و�ملنطقة �إىل جانب 
ت�شغيلية  ���ش��رك��ة  �أح������دث  ك���ن��ه��ا 

للمحطات �لن�وية يف �لعامل.

�لت�شغيلية مبحطة بر�كة للطاقة 
�لن�وية وحتميل �ل�ق�د يف �ملحطة 

. �لأوىل يف عام 2018 
�أن ن��ة ت�شري من �خلطة  و�أو�شح 
�مل����ع����ت����م����دة م�����ن ج���م���ي���ع ن������ح����ي 
�ل��ربن��ام��ج مب��ا يف ذل��ك �جلاهزية 
�لت�شغيلية وتنمية �مل��رد �لب�شرية 
لبناء  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل����ك������در  ومت���ك���ني 
�لربنامج  ق��ادة  �ل��ق��ادم من  �جليل 

�لن�وي �ل�شلمي �لإمار�تي.
للطاقة  ن����ة  �شركة  �أن  �إىل  ي�شار 
�لن�وي  �ل���ق���د  �شحنات  ت�شلمت 
ماي�  يف  �لأوىل  باملحطة  �خلا�شة 
�لنقل  عملية  �شارت  وق��د   2017

جاء �لطلب يف �أكرث من 15 �ألف 
عمليات  ���ش��لم��ة  وي���ث��ق  �شفحة 
لها  �ملخطط  و�ل�شيانة  �لت�شغيل 
ت���ث��ي��ق مدى  ب��ر�ك��ة م��ع  مبحطة 
معايري  �أع��ل��ى  بتطبيق  �لل���ت���ز�م 

�ل�شلمة و�جل�دة و�لأمان.
�شاح�ه  حم��م��د  �مل��ه��ن��د���ش  ق���ال  و 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ش  �ل�������ش����ي���دي 
�إن  للطاقة  “ن��ة  ل�شركة  بالإنابة 
�شركة  ت�شبح  باأن  تعهدت  �ل�شركة 
ت�شغيلية ن�وية ر�ئدة ومعرتفا بها 
�ملعايري  �أرق��ى  وف��ق  و�لعمل  عامليا 
�لدولية لل�شلمة و�جل�دة وتركز 
حاليا على �إمتام مرحلة �جلاهزية 

و ت�شتعد “ن��ة” لعدد من عمليات 
و�ملكثفة  �ل���ر����ش���م���ي���ة  �مل����ر�ج����ع����ة 
للطاقة  �ل���دول���ي���ة  �ل����ك���ال���ة  م���ن 
�ملنظمات  م���ن  وغ���ريه���ا  �ل����ذري����ة 
�ل���دول���ي���ة م��ث��ل �لحت������اد �ل����دويل 
باأن  علما  �لن�وية  �لطاقة  مل�شغلي 
�إىل  ت�شب�  �لعمليات  ه��ذه  جميع 
�لن�وية  �ل�شلمة  معايري  تقييم 
حمطة  يف  للت�شغيل  و�ل���ش��ت��ع��د�د 

بر�كة.
ن������ة للطاقة  ك��م��ا ق��دم��ت ���ش��رك��ة 
طلب رخ�شة �لت�شغيل للمحطتني 
�لهيئة  �إىل  و�ل����ر�ب����ع����ة  �ل���ث���ال���ث���ة 
حيث  �لن�وية  للرقابة  �لحت��ادي��ة 

مدينة  يف  و�ل����ث����لث����ني  �ل���ث���ان���ي���ة 
بانتني �لإندوني�شية و�لذي �شيقام 
ق��دم �شفري  �ل��ق��ادم، كما  �أكت�بر  يف 
عر�شا  �ل��دول��ة،  ل��دى  �إندوني�شيا 
�لتجاري  �ل����ت����ب����ادل  ف����ر�����ش  ع����ن 
�إن���دون���ي�������ش���ي���ا، د�ع���ي���اً  �مل���ت���اح���ة يف 
�لإمار�تية  و�ل�شركات  �مل�شتثمرين 
�لفر�ش  ه�����ذه  م����ن  ل���ل����ش���ت���ف���ادة 
وت���ع���زي���ز ت�����ج���ده���م يف �لأ�����ش������ق 
�إن�شاء  خ���لل  م��ن  �لإن��دون��ي�����ش��ي��ة، 
�قت�شادية  ��شرت�تيجية  ���ش��ر�ك��ات 
ج����دي����دة ب����ني ق���ط���اع���ي �لأع����م����ال 
�أن  و�أك��د  و�لإندوني�شي،  �لإم��ار�ت��ي 
ب����لده ت��ت�����ش��ارك ودول����ة �لإم�����ار�ت 
روؤية م�شتقبلية و�عدة، م�ؤكد�ً على 
�شرورة تعزيز �لتعاون �لقت�شادي 
�لإمكانات  من  و�ل�شتفادة  بينهما 

�ملت�فرة لدى �لطرفني.
�لط����������لع على  �ل����ل����ق����اء  ت�����ن�����اول 
غرفة  قبل  من  �ملقدمة  �خلدمات 
�إىل بحث  بالإ�شافة  ر�أ�ش �خليمة، 
�ل��ف��ر���ش �مل��ت��اح��ة يف ت��ط���ي��ر دور 
�خلارجية،  �ل��ت��ج��ارة  يف  �مل��ع��ار���ش 
وف��ر���ش �ل��ت��ع��اون م��ا ب��ني �لغرفة 
و�إندوني�شيا يف �ملجال �لقت�شادي، 
للغرفة  دع��������ة  �ل�������ش���ف���ري  وق�������دم 
على  ل��لط��لع  �إندوني�شيا  ل��زي��ارة 
�مل��ت��اح��ة فيها،  ف��ر���ش �ل���ش��ت��ث��م��ار 
�شرورة  على  �لغرفة  رئي�ش  و�أك���د 
�لتن�شيق بني �لطرفني لعقد لقاء 
بني �أ�شحاب �لأعمال من �جلهتني 
يف وقت لحق، ملناق�شة �شبل ت��شيع 

�أطر �لتعاون. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�لنعيمي  م�����ش��ب��ح  حم��م��د  �ل��ت��ق��ى 
جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�ش  رئي�ش 
�شعادة  �خل��ي��م��ة،  ر�أ������ش  و���ش��ن��اع��ة 
جمه�رية  �شفري  باقي�ش،  ح�شني 
�إن��دون��ي�����ش��ي��ا ل���دى �ل���دول���ة، وذلك 
ل���ب���ح���ث ����ش���ب���ل ت����ع����زي����ز ع����لق����ات 
�لقت�شادية  �مل��ج��الت  يف  �ل��ت��ع��اون 
و�ل��ت��ج��اري��ة ب���ني دول����ة �لإم������ار�ت 
ع��ام��ة و�إم�����ارة ر�أ�����ش �خل��ي��م��ة على 
جمه�رية  م���ع  �خل�����ش������ش  وج����ه 
�ملجالت،  خمتلف  يف  �إن��دون��ي�����ش��ي��ا 
بالإ�شافة �إىل تبادل وجهات �لنظر 
ح�ل �شبل تفعيل �لتعاون يف جمال 
�إقامة �ملعار�ش �لتخ�ش�شية بر�أ�ش 
ومتانة  عمق  على  م�ؤكد�  �خليمة، 
و�لتجارية  �لقت�شادية  �لعلقات 
دولة  ب��ني  �لقائمة  و�ل�شتثمارية 
�إندوني�شيا،  وجمه�رية  �لإم����ار�ت 
�لإم���������ار�ت  دول�������ة  �أن  �ىل  لف����ت����ا 
ت��ع��د ح��ال��ي��ا �أك����رب ���ش��ري��ك جتاري 
جمل�ش  دول  ب����ني  لإن���دون���ي�������ش���ي���ا 
تبادل  بحجم  �خلليجي،  �ل��ت��ع��اون 
جت����اري غ���ري ن��ف��ط��ي ب��ل��غ ن��ح��� 3 
مليار دولر بني �لبلدين ويف �إرتفاع 

م�شتمر خلل �لفرتة �ملقبلة.  
�شعادته  ��شتقبال  خلل  ذلك  جاء 
لدى  �إندوني�شيا  جمه�رية  �شفري 
م�ؤخر�ً،  �ل��غ��رف��ة  م��ق��ر  �ل��دول��ة يف 
وج���رى خ���لل �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث �شبل 
�لقت�شادية  �ل���ع���لق���ات  ت���ع���زي���ز 
و�لتجارية بني �إمارة ر�أ�ش �خليمة 

و�لت�شهيلت،  �ل�شتثمار  بفر�ش 
�جلهات  تقدمها  �لتي  و�خل��دم��ات 
ر�أ�����ش �خل��ي��م��ة، م�شري�  �مل��ع��ن��ي��ة يف 
�آف����اق  ب��ف��ت��ح  �ل���غ���رف���ة  �ل����ت����ز�م  �إىل 
وجم�����الت ج���دي���دة ل��ل��ت��ع��اون بني 
�ل�����ش��رك��ات و�مل���ؤ���ش�����ش��ات يف �لإم���ارة 
وخا�شة  �إن��دون��ي�����ش��ي��ا،  وج��م��ه���ري��ة 
عليها  ت���رك���ز  �ل���ت���ي  �مل����ج����الت  يف 
�لقت�شادية،  �خليمة  ر�أ����ش  خطة 
�ل�شناعة  وهي قطاعات وجمالت 
�ل�شحية  و�ل����رع����اي����ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
و�لبنية  و�ل����ن����ق����ل  و�ل�������ش���ي���اح���ة 

�ملجالت  م���ن  وغ���ريه���ا  �ل��ت��ح��ت��ي��ة، 
�مل��ه��م��ة لق��ت�����ش��اد �لإم�����ارة، م�ؤكد� 
�ل�شرت�تيجي  �مل���ق��ع  �أهمية  على 
للإمارة، مما ي�شهل عملية �لت��شع 
�ملنطقة  �أ���ش����ق  يف  للم�شتثمرين 
و�أن�شطتهم  �أع���م���ال���ه���م  وت��ن��م��ي��ة 

�لتجارية و�ل�شتثمارية.
باقي�ش،  ق���دم ح�����ش��ني  م��ن ج��ان��ب��ه 
�إندوني�شيا  ج���م���ه����ري���ة  ����ش���ف���ري 
ل���دى �ل���دول���ة، دع����ة ل��غ��رف��ة ر�أ�ش 
�إك�شب�  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �خل���ي���م���ة 
�إن��دون��ي�����ش��ي��ا �ل���ت���ج���اري يف دورت����ه 

خمتلف  يف  �إندوني�شيا  وجمه�رية 
باملناخ  و�ل����ت����ع����ري����ف  �مل������ج������الت، 
�لق��نني  م��ن ح��ي��ث  �ل���ش��ت��ث��م��اري 
�لقت�شادية  ل��لأن�����ش��ط��ة  �مل��ن��ظ��م��ة 
و�ل�����ت�����������ش�����ه�����ي�����لت و�حل�����������ف���������ز 
�ل����ت����ي ت�����ف����ره����ا ت���ل���ك �ل���ق�����ن���ني 
�ل�شتفادة  وكيفية  للم�شتثمرين 

منها يف كل �جلانبني.
�لنعيمي، على متانة  و�أك��د حممد 
�لندوني�شية  �لإمار�تية  �لعلقات 
�لعلقات  ه��ذه  ��شتثمار  و���ش��رورة 
�ل���ع���لق���ات  ت���ط����ي���ر وت���ع���زي���ز  يف 

د�عياً  �لبلدين،  ب��ني  �لقت�شادية 
�لفر�ش  م�����ن  �ل�����ش����ت����ف����ادة  �إىل 
�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة �مل��ت��اح��ة يف ك��ل من 
وجمه�رية  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����ش  �إم�����ارة 
�لرغبة  يعك�ش  ومب��ا  �أن��دون��ي�����ش��ي��ا، 
بعلقات  �لرت����ق����اء  يف  �مل�����ش��رتك��ة 
و�ل�شتثماري  �لقت�شادي  �لتعاون 
يف  وي�شهم  �مل�شت�يات،  �أف�شل  �إىل 
�لتجارية  �مل��ب��ادلت  م�شت�ى  رف��ع 
ب��ي��ن��ه��م��ا، خ���ا����ش���ة مب����ا ت��ت��م��ت��ع به 
�إم�������ارة ر�أ�������ش �خل��ي��م��ة م���ن مز�يا 
مناف�شة  �����ش���ت���ث���م���اري���ة  وف����ر�����ش 

ومتعددة وت�شهيلت لل�شتثمار�ت 
�لتحتية  �لبنية  وت�فر  �لأجنبية، 
�حل��فز  م���ن  وغ���ريه���ا  �مل��ت��ق��دم��ة 
�مل��ج��زي��ة، م��رح��ب��ا ب��ال��رغ��ب��ة �لتي 
حت����دو �ل��ط��رف��ني �ل�����ش��دي��ق��ني يف 
و�ل�شتفادة  �لتعاون  �أو��شر  تعزيز 
من �خل��رب�ت يف خمتلف �ملجالت 
م�ؤكد�   ، �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  و�ل��ق��ط��اع��ات 
�لإندوني�شية  �ملنتجات  ج���دة  على 
�شعادته  وقدم  �لعاملية،  ومناف�شتها 
�لإندوني�شي  ل��ل�����ش��ف��ري  �ل����دع�����ة 
ر�أ�ش  يف  معر�ش  لتنظيم  للإعد�د 

�لإندوني�شية،  للمنتجات  �خليمة 
جهتها   م�����ن  �ل����غ����رف����ة  و����ش���ت���ق����م 
لإقامة  �لكاملة  �ملق�مات  بت�فري 

�ملعر�ش.
�أهمية  �إىل  �لنعيمي  حممد  و�أ�شار 
تط�ير �لعلقات �لقت�شادية بني 
وجمه�رية  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����ش  �إم�����ارة 
�لغرفة  �لتز�م  م�ؤكد�ً  �إندوني�شيا، 
ب��دع��م وت��ط���ي��ر وت��ن���ي��ع جمالت 
و�ل�شتثماري  �لقت�شادي  �لتعاون 
م����ع �ل�������ش���رك���ات �لإن���دون���ي�������ش���ي���ة، 
وت�عية �مل�شتثمرين �لإندوني�شيني 
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العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/709  ا�ستئناف جتاري   
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1 - �كرم طبي عناين  جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن 
ماجد   : وميثله  و�لتغليف  للطباعة  �حلديثة  �ل�شروق  /�شركة  �مل�شتاأنف 
�لقر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  �خل��زرج��ي    ح�شن  �ل�شيخ  ب��ن  �حمد  �ل�شيخ  حممد 
�حلكم �ل�شادر بالدع�ى رقم : 2015/933 جتاري كلي بتاريخ 2016/5/12 
وحددت لها جل�شه ي�م �لربعاء �مل��فق 2017/8/2 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1134  جتاري كلي              

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د ه��اب��ان��ى  جم��ه���ل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �ملدعي/ 
عبد�هلل حممد �ل�شيخ عبد�لرحمن بن حافظ  قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن مببلغ وقدره )1300000 درهم( و�لر�ش�م 
�ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق   تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  �تعاب  و  و�مل�شاريف 
�ل��ت��ام.  وح��ددت لها جل�شة ي���م �لثنني  �مل����ف��ق  2017/8/14   �ل�شاعة 9.30 �ش 
�أو من ميثلك قان�نيا وعليك  Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
 اعادة اعالن بالن�سر 

   يف  الدعوى 2017/312  مدين كلي                 
�ىل �ملدعي عليه / 1-  حممد ح�شني عدنان عبدربه 2- يعق�ب ي��شف عبيد عبد�هلل  
جمه�يل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ل�شيخه هند عبد�لعزيز بن حميد �لقا�شمي 
- وميثله : ح�شن جمعه ح�شن حممد �لرئي�شي - قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )3150000 درهم( �ىل �ملدعية و�لر�ش�م 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام مع 
�شم�ل �حلكم بالنفاذ �ملعجل. وحددت لها جل�شة ي�م �لثلثاء  �مل��فق  2017/8/8   
�ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثلثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1381  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة مايكرو ت�ب للكمبي�تر - ذ م م  2-ن�ر �لدين حممد 
ذياب �ليف - �لكفيل �ل�شخ�شي �شركة مايكرو ت�ب للكمبي�تر - ذ م م(  جمه�يل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ م�شرف �لهلل - �ش م ع   قد �أق��ام عليك �لدع�ى 
وقدره  مببلغ  و�لتكافل  بالت�شامن  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  وم��ش�عها 
)508.844.88 درهم( و�لر�ش�م و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة  و �شم�ل �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بل كفالة.   وحددت لها جل�شة ي�م �لثنني  �مل��فق  2017/8/14   �ل�شاعة 
9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1043  جتاري كلي               

�شركة  يف  و�شريك  م��دي��ر  وب�شفته  �شالح  با�شم  عليه/1-حممد  �مل��دع��ي  �ىل 
�خلط �لزرق ملقاولت �لبناء - �ش ذ م م  جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
حممد د�ود م��شى جعفر علي وميثله : حممد ر��شد �شامل علي �لع�ي�ش - قد 
�أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها �ملطالبة  بحل �شركة ذ�ت م�ش�ؤولية حمدودة 
و�لر�ش�م و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة ي�م �لربعاء  
�مل��فق  2017/8/23   �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ش�ر 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5923  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه / 1- فري�شت لين لت��شيل �لطلبات  جمه�ل حمل �لقامة 
�أقام  �بر�هيم �للفي   قد  �ملدعي / �مين جمال حممد ع��ش حممد  �ن  مبا 
 40427( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  وم��ش�عها  �ل��دع���ى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����دة مب��ب��ل��غ )2500 دره�����م( و�ل���ر����ش����م و�مل�����ش��اري��ف ورقم 
�لثلثاء   ي����م  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB172677368AE(ل�شك�ى�
فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.A.1 بالقاعة  �ل�شاعة 8.30 �ش  �مل��فق 2017/8/8  
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ش�ر 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5924  عمايل جزئي             

�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1- ف��ري���ش��ت لي����ن ل��ت������ش��ي��ل �ل��ط��ل��ب��ات  جم��ه���ل حمل 
�أق���ام عليك  �مل��دع��ي / حممد ع���ادل عبد�لفتاح حم��م��د  - ق��د  �لق��ام��ة مب��ا �ن 
درهم(   26300( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  وم��ش�عها  �ل��دع���ى 
�ملحاماة  رقم  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�ش�م  دره��م(  وتذكرة ع�دة مببلغ )2500 
�ل�شك�ى)MB172676676AE( وحددت لها جل�شة ي�م �لربعاء  �مل��فق 
2017/8/9 �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4787   

�ملنذر : بنك ر�أ�ش �خليمة �ل�طني - �ش م ع 
�ملنذر �ليه : حممد خلفان عبيد خلفان �ل علي 

�لعديل  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  - جئنا مب�جب  ع  م  �ش  �ل�طني  ر�أ���ش �خليمة  بنك  �ملنذر  ب�كالتنا عن 
قدره  و�لبالغ  �مل��ن��ذرة  م��ع  تعاملكم  نتيجة  ذمتكم  يف  �ملرت�شد  �ملبلغ  ���ش��د�د  ب���ج���ب  ننذركم 
)1.230.075.84( )ملي�ن ومئتان وثلثني �لف وخم�شة و�شبعني درهم و�ربعة وثمانني فل�ش( 
خلل مهلة �شبعة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر ، و�ل �شن�شطر �آ�شفني للج�ء �ىل �لق�شاء 
�ملخت�ش للز�مكم ب�شد�د هذ� �ملبلغ  بال�شافة �ىل �لرباح �لقان�نية �ل�شافية �ملرتتبة و�تعاب 
نتيجة  و�ل�شرر  بالعطل  باملطالبة  حقنا  عن  �لتحفظ  كامل  متحفظني  و�مل�شاريف  �ملحاماة 

�عمالكم و�ش�ل �ىل �حلجز على �ملككم حت�شيل للم��ل �ملطالب بها. 
  الكاتب العدل

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4885   

�ملنذر : �شتاندرد ت�شارترد بنك 
�ملنذر �ليه : دولري�ش ج�دوين �شيجفريد ما�شادو

�ليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )79.206.00( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخلل ب�شد�د �لق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط وذلك خلل 
��شب�ع من تاريخ �لن�شر، و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
A6 �ودي - �شال�ن(  �ل�شيارة رقم )89006/خ�ش��شي/H/دبي( من ن�ع )  
م�ديل )2012( ل�ن )�بي�ش(  و�ملم�لة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حق�ق �ملنذر من �أي ن�ع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/2319   تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �شده/1- بنتي�م �شتار للخدمات �لفنية و�لتنظيف - �ش ذ م م   
جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد فاروق عبد�لغف�ر 
-  قد �أقام عليك �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وق��دره )19283( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�ش�م  دره��م   15489 مبلغ  �ىل  بال�شافة 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/1876   تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �شده/1- �ندو�شرتيل ميتل ي�نت - �ش ذ م م  جمه�ل 
�ش   - �لعامة  للتجارة  �لتنفيذ/�مافة  �ن طالب  �لقامة مبا  حمل 
ذ م م   قد �أقام عليك �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )84772( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
ي�ما من   15 �ملذك�ر خلل  بالقر�ر  �للتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
 يف الدعوى رقم 2017/1046  جتاري كلي 

�ملدعى عليهما : متني للكهروبائيات - ذ م م  2( جاي كي�شان م�رو�ين ��ش د��ش م�رو�ين 
)�لعن��ن : دبي - حمل رقم 8 - ملك �شمريه ي��شف باقر زوج��ة عبد�لنا�شر �خلياط - بردبي - 
�ل�ش�ق �لكبري - هاتف رقم 3557727-04 - فاك�ش رقم : 3557881-04 - هاتف متحرك 6953027-

050 - �ش ب 45987(  
يرجى �حل�ش�ر �ىل �جتماع �خلربة �ملقرر مبكتب �خلبري �مل�شريف  �ملدون �دناه وذلك يف متام   �لثانية 
ع�شره من ظهر  ي�م  �لثلثاء  �مل��فق 2017/8/8  وذلك لبيان دف�عكم يف �لدع�ى �ملرف�عة عليكم 

من قبل بنك �ب�ظبي �لتجاري  
بيت �ملعرفة لتدقيق �حل�شابات - بناية �ل�شم�ش �مل�شيئة - �لدور �لأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 
�لطاير  مقابل   -  0506516092  : رق��م  متحرك  هاتف   -  042833622  : رق��م  فاك�ش   -  042830100

لل�شيار�ت - �لقره�د / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�سر 

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/153  ا�ستئناف عقاري    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- فايزة �حمد بهمن حممد بهمن جمه�ل حمل �لقامة 
�ملت�يف/بهمن  ورث��ة  من  ب�شفتها  بهمن  حممد  بهمن  ثريا   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا 
�ل�ش�يدي   ه���زمي  ب��ن  ���ش��امل  �شعيد  ومي��ث��ل��ه:�ح��م��د  بهمن  حم��م��د  بهمن  �ح��م��د 
ع��ق��اري كلي  ب��ال��دع���ى رق��م 2016/706  �ل�����ش��ادر  �ل��ق��ر�ر/ �حل��ك��م  ��شتاأنف  ق��د 
 2017/8/17 �مل����ف��ق  �خلمي�ش  ي���م  جل�شه  لها  وح���ددت  ب���ت���اري���خ:2017/3/28  
�ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم �و 

من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/450  ا�ستئناف جتاري    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- حممد نعيم معطي دروي�ش جمه�ل حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف / ح�شن حممد عبد �لرحمن خان�شاحب وميثله:حممد 
رقم  بالدع�ى  �ل�شادر  �ل��ق��ر�ر/ �حلكم  ��شتاأنف  قد  �م��ني غياث   حممد 

2305/2016 جتاري جزئي بتاريخ:2017/3/5     
وحددت لها جل�شه ي�م �لربعاء �مل��فق 2017/9/6 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
 اعـــــــالن       

 �ملرجع   2017/634  ك.ع.ت
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان  �ل�شيد/ 
مرمي مهري عبيد مبارك �لكتبي - �جلن�شية : �لإم��ار�ت - طلب �لت�شديق علي 
حمرر يت�شمن : تنازل �ملحل �لتجاري با�شم / �لب�شرى �ل�شعيدة لتجارة �مللب�ش 
�مللف   �لتنمية �لقت�شادية يف عجمان حتت رقم  د�ئ��رة  �جلاهزة(  و�ملرخ�شة من 
�حمد  ر��شد  �ل�شيد/  �ىل  و�شناعة عجمان   لدى غرفة جت��ارة  و�مل�شجل    48221
ر�شيد حممد بني ر�شيد - �جلن�شية : �لإمار�ت - ليكن معل�ما بان �لكاتب �لعدل 
بعد  �ملذك�ر  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  �لت�قيعات  على   بالت�شديق  �شيق�م  بعجمان 

�نق�شاء ��شب�عني من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/363  ا�ستئناف عقاري    

حمل  جمه�ل   - علي  �ب��ر�ه��ي��م  �حمد  1-�ب��ر�ه��ي��م  ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�مل�شتاأنف /حممد رهيف حممد ف�زي حاكمي وميثله :  �لقامة مبا �ن 
 : رقم  بالدع�ى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد    - بدر  �حمد  نبيه 
2015/94 عقاري كلي بتاريخ 2016/6/25  وحددت لها جل�شه ي�م �لثلثاء   
 ch1.C.11 رقم  بالقاعة  10.00 �شباحا   �ل�شاعة  �مل��فق 2017/9/5  
وعليه يقت�شي ح�ش�ركم �و من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1248  جتاري كلي               

حمم�د  2-م�شطفى  م  م  ذ  �ش   - �لإلكرتونيات  لتجارة  1-مق�شد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ش�ر�ن�ش�ن  جمه�يل  م  4-�لن  م  ذ  �لعامة - �ش  �لعاملية للتجارة  ه� بخت 3- ليدن 
�أقام عليك  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �شادر�ت �ير�ن - �لفرع �لرئي�شي - قد 
�لدع�ى وم��ش�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل مببلغ وقدره 
)1745448.21 درهم(  و�لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل بالر�ش�م و�مل�شاريف 
لها  وح��ددت  �لتام.   �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %16 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
جل�شة ي�م �لثنني  �مل��فق  2017/8/21  �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.22 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1620  مدين  جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- برهان �شعيد �شعيد �خرت 2- حمزة �إ�شحاق �ش�دهري حممد 
�إ�شحاق  جمه�يل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �شركة دبي للتاأمني - م�شاهمة 
عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  وم��ش�عها  �ل��دع���ى  عليك  �أق���ام  ق��د   - ع��ام��ة 
بالت�شامن و�لتكافل بان ي�ؤديا للمدعية  مبلغ وقدره )11.40 درهم(  و�لفائدة 
و�مل�شاريف  و�لر�ش�م  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من  �شن�يا   %9 ب��قع 
�مل����ف��ق  2017/8/9    ي���م �لرب��ع��اء   ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وح��ددت لها جل�شة 
من  �أو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.D.17 بالقاعة  �ش   8.30 �ل�شاعة 
للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك 

قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/312  مدين كلي                 

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-ح�����ش��ني �أح��م��د ع��ب��درب��ه جم��ه���ل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/ �ل�شيخه هند عبد�لعزيز بن حميد �لقا�شمي - وميثله : ح�شن جمعه 
بالز�م  �ملطالبة  وم��ش�عها  �لدع�ى  عليك  �أق��ام  قد   - �لرئي�شي  ح�شن حممد 
�ملدعي عليهم مببلغ وقدره )3150000 درهم( �ىل �ملدعية و�لر�ش�م و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام مع �شم�ل 
   2017/8/8 �مل����ف��ق   �لثلثاء   ي���م  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملعجل.  بالنفاذ  �حلكم 
من  �أو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.E.21 بالقاعة  �ش   9.30 �ل�شاعة 
للمحكمة  �و م�شتند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قان�نيا وعليك  ميثلك 

قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/269  عقاري كلي                 

�ىل �ملدعي عليه /1- قرية �ملا�ش لل��شاطة �لتجارية - �ش ذ م م - حاليا- قرية �ملا�ش  لل��شاطة 
�لعقارية - �ش ذ م م - �شابقا - �خل�شم �ملدخل / 2-  بروبرتي �نف�شتمنت ماركت - جمه�ل 
وم��ش�عها  �لدع�ى  عليك  �أق��ام  قد   - �ل�شعفار  عبد�هلل  ود�د  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�ملطالبة  بف�شخ و�بطال �لعقد بني �ملدعي و�ملدعي عليهم و�لز�م �ملدعي عليهم برد مبلغ وقدره 
�ل�شد�د  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  �شن�يا من   %9 ب��قع  و�لفائد  دره��م(   826.527.50(
�لتام و�لر�ش�م و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و �شم�ل �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة ورد ��شل 
بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �ش  �مل��فق  2017/8/8   �لثلثاء   �ل�شيكات.   وح��ددت لها جل�شة ي�م 
Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2262  جتاري جزئي              
مديرها/  وميثلها   - م  م  ذ   - �لكهروميكانيكية  لع��م��ال  1-م��ال��ك   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
عبد�لرحيم بخ�ش� ميا باتيل 2-عبد�لرحيم بخ�ش� ميا باتيل باك�ش�ميا باتيل  جمه�يل 
�إبر�هيم   : وميثله  م  م  ذ  �ش   - �لعازلة  للم��د  رك��اد  �شركة  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
علي �مل��شى �حلمادي -  قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما 
بالت�شامن فيما بينهما باأن ي�ؤديا مبلغ وقدره )14.790 درهم( و�لر�ش�م و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 9% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د.  وحددت 
 Ch1.C.13 بالقاعة  �ل�شاعة 8.30 �ش  �مل��فق  2017/8/15  �لثلثاء   ي�م  لها جل�شة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�ش�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2406  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- ن��ب خان �شا�شمري خان  جمه�ل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�شاملني  ب��ن  حممد  علي  حمد   : وميثله   - �ل�شام�شي  �شعيد  �ب��ر�ه��ي��م  ���ش��امل  �ب��ر�ه��ي��م 
�ل�ش�يدي - قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه  بان ي�ؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره 272000 درهم و�لر�ش�م و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة %9 
من تاريخ رفع �لدع�ى وحتى �ل�شد�د �لتام و�حلكم �لز�م �ملدعي عليه �ن ي�ؤدي للمدعي 
�لتع�ي�ش �مل��ادي و�ملعن�ي �لذي يقدره مببلغ 10000 دره��م.   وح��ددت لها جل�شة ي�م 
�لربعاء  �مل��فق  2017/8/9   �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�شتند�ت  �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�ش�ر 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2068  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-برويز دلور خان دلور لل حممد خان  جمه�ل حمل �لقامة 
: عبد �هلل حمد عبد�هلل  م ع وميثله  �ل�طني - �ش  �لقي�ين   �م  �ملدعي/ بنك  �ن  مبا 
عمر�ن �لعمر�ن �ل�شام�شي   قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ش�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليه مببلغ وقدره )94362.71 درهم( و�لر�ش�م و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
2% �شهريا من 2011/11/25 وحتى �ل�شد�د �لتام . �شم ملف �لمر على عري�شة رقم 
�مل����ف��ق  2017/8/13   �ل�شاعة 8.30 �ش  ي���م �لح��د   2017/436  وح��ددت لها جل�شة 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ش�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12086 بتاريخ 2017/8/2   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1543 جتاري كلي                                                

�ىل �ملحك�م عليهما/1- �لثلثي للمج�هر�ت - �ش ذ م م  2- دهار ميندر� كانيالل باغات 
�لثلثي للمج�هر�ت - ذ م م  وب�شفته �شامن  �ل�شخ�شية وب�شفته مدير �شركة  - ب�شفته 
�ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حمل  جمه�يل   - للدين  �شخ�شي 
بتاريخ  2017/5/25  يف �لدع�ى �ملذك�رة �عله ل�شالح/بنك برود� بالز�م �ملدعي عليهما �ن 
ي�ؤديا بالت�شامن و�لتكافل فيما بينهما بان ي�ؤديا للبنك  �ملدعي مبلغ   �شبعة مليني و�شبعة 
قيد  تاريخ  من  �شن�يا   %9 ب��قع  �لقان�نية  و�لف��ئد  درهما  و�شت�ن  وثلثة  �لفا  وثلث�ن 
�لنز�ع �حلا�شل يف 2016/7/13 حتى �ل�شد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليهما �مل�شاريف ومبلغ 
�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�ش�ري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني 
ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

جلنة التنمية القت�سادية باأبوظبي تزور مقر خمترب الفح�س املركزي 
�لتخ�ش�شي  �لتدريب  �إىل  �إ�شافة  �لعلمية  و�لأب��ح��اث  �لفنية  و�ل�شت�شار�ت 

وفقا لحتياجات �لقطاعني �حلك�مي و�خلا�ش يف �إمارة �أب�ظبي.
�لإنتاج  ك��ف��اءة  تعزيز  على  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  وف��ق  �ملخترب  يعمل  و 
�ملنتجات  وج����دة  لل�شلمة  �لعامة  �مل�شت�يات  ورف��ع  �لإم���ارة  يف  و�لت�شنيع 
وكذلك تعزيز �لقدرة �لتناف�شية للمنتجات وفقا للمعايري �ملحلية و�لإقليمية 
و�مل�شروبات  �لأغ��ذي��ة  بفح�ش  حاليا  �ملخترب  �ل�شلة.ويق�م  ذ�ت  و�لدولية 
وفح��شات �لإ�شعاع و�لأدوية و�ملعد�ت �لطبية وفح��شات �لبيئة وم��د �لبناء 
م��د  وفح��شات  �ل�شحية  و�لرعاية  �لتجميل  وم��د  �لكهربائية  و�لأجهزة 
�لزيارة  �للجنة خلل  �أع�شاء  ��شتمع  للأغذية.و  �مللم�شة  و�مل����د  �لتغليف 
بح�ش�ر �شعادة �لأمني �لعام ملجل�ش �أب�ظبي للج�دة و�ملطابقة هلل حميد 
خدمات  �ملخترب  ي�فر  �إذ  و�ملعاينة  �لفح�ش  تقنيات  ح�ل  �شرح  �إىل  �لكعبي 

على دعم �لنم� �لقت�شادي و�ل�شناعي يف �إمارة �أب�ظبي ومبا يحقق تطلعات 
�لقيادة �حلكيمة يف بناء �قت�شاد متن�ع قادر على �ملناف�شة دوليا .

و�لقطاعات  �حلك�مية  و�شبه  �حلك�مية  �جل��ه��ات  متكني  على  يعمل  كما 
�إمارة  �أ�ش��ق  يف  �ملنتجات  و�شلمة  ج���دة  �شمان  من  و�لتجارية  �ل�شناعية 
�أب�ظبي مبا ي�شاهم يف حماية �مل�شتهلك.و يلبي �ملخترب �حتياجات �جلهات 
وت�فري  ق��در�ت  بناء  خ��لل  من  �أب�ظبي  يف  �خلا�شة  و�ل�شركات  �حلك�مية 
وذلك  �ملعتمدة  للمعايري  وفقا  �ملطابقة  �شهاد�ت  و�إ�شد�ر  �لفح�ش  خدمات 
حتقيقا للهدف �لأ�شمى �ملتمثل يف تعزيز �لبنية �لتحتية �مل�شتد�مة للج�دة.

ويقدم �ملخترب خدمات �ل�شت�شار�ت و�لأبحاث �لعلمية و�لتدريب �ملتخ�ش�ش 
�لعام  �لقطاعني  لحتياجات  وف��ق��ا  و�لتدقيق  �ملطابقة  ���ش��ه��اد�ت  و�إ���ش��د�ر 

و�خلا�ش يف �إمارة �أب�ظبي ومبا يت��فق مع �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية.

•• اأبوظبي-وام: 

ز�رت جلنة �لتنمية �لقت�شادية �لتابعة للمجل�ش �لتنفيذي لإمارة �أب�ظبي 
و�ملطابقة  للج�دة  �أب�ظبي  ملجل�ش  �لتابع  �مل��رك��زي  �لفح�ش  خمترب  مقر 
للرتقاء  يقدمها  �لتي  و�خل��دم��ات  و�إمكاناته  قدر�ته  على  �لتعرف  بهدف 

بج�دة �ملنتجات ورفع تناف�شية �لأ�ش��ق وحماية �مل�شتهلكني.
�ل��ذي يق�م به �ملخترب يف تعزيز  �ل��دور  �ل��زي��ارة على  تعرفت �للجنة خ��لل 
وحماية �ملناف�شة و�مل�شتهلك ما ي�شهم يف بناء �قت�شاد قائم على �ملعرفة وفق 
يتلءم  و�ملت�قع مبا  �لقائم  �لقت�شادي  �لنم�  دعم  ق��ادرة على  بنية حتتية 
�لقت�شادية على خدمات  �للجنة  �أع�شاء  �أب�ظبي.و�طلع  �أه��د�ف خطة  مع 
�ملخترب ويف مقدمها خدمات �لفح�ش و�ملطابقة وخدمات �إ�شد�ر �ل�شهاد�ت 

وبا�شتخد�م  �ملتبعة  و�ملعايري  �لطرق  لأح��دث  وفقا  �لعينات  وحتليل  فح�ش 
�أجهزة عالية �لدقة، وباأيدي ك��در وطنية متخ�ش�شة.ويعد �ملخترب �ملركزي 
يف  �جل���دة  لنظم  �ل��دويل  �لعتماد  على  �حلا�شلة  �لعريقة  �ملخترب�ت  من 
�لربيطانية  �لع��ت��م��اد  خ��دم��ات  هيئة  م��ن   »ISO 17025« �مل��خ��ت��رب�ت 
ي�كا�ش وو��شل جناحاته بح�ش�له على �لعتماد يف �لنطاقات �جلديدة �لتي 
بد�أ بتغطيتها كاعتماد خمترب �لأدوية و�لأجهزة �لطبية ليك�ن �أول خمترب 
حك�مي معتمد يف �لدولة وكذلك ح�ش�له على �لعتماد �لدويل لفح��شات 
�لإن�شاء و�لعرت�ف به كمخترب م�شجل لدى وز�رة �لزر�عة �لإندوني�شية يف 
حتليل و�إ�شد�ر �شهاد�ت �لفح��شات �ملخربية للأغذية �لطازجة ذ�ت �ملن�شاأ 

�لنباتي و�مل�شدرة من دولة �لإمار�ت �إىل �إندوني�شيا.
و يق�م �ملخترب �ملركزي بدور حي�ي يف تط�ير بنية حتتية للفح�ش قادرة 

بور�سة دبي للذهب وال�سلع ت�سّجل منوًا قويًا لتداولت عقود الأ�سهم املفردة الآجلة 

اتفاقية تعاون م�سرتك بني “اقت�سادية ابوظبي” و“الحتادية للتناف�سية والح�ساء”

جلف كرافت تر�سو بيخت اإماراتي ال�سنع ليكون الأ�سخم يف تاريخ معر�س �سيدين الدويل لليخوت 
•• دبي-الفجر:

�مل�شاركة  عزمها  عن  كر�فت  جلف  �لق��رب  ل�شناعة  �خلليج  �شركة  �أعلنت 
�لذي تنطلق فعالياته نهاية   2017 �لدويل لليخ�ت  يف معر�ش �شيدين 
�لأ�شب�ع �جلاري. وت�شارك �شانعة �ليخ�ت �لإمار�تية ذ�ت �ل�شهرة �لعاملية 
�ملعر�ش  يف  ي�ت�ش”  �ش�بر  “�أ�شرت�ليان  �أ�شرت�ليا  يف  وكيلها  جانب  �إىل 
�ل��ي��خ��ت �ل�ش�بر  �ل�����ش���ق �لأ���ش��رت�ل��ي��ة  ل��ل��م��رة �لأوىل يف  �ل����دويل، ع��ار���ش��ة 
�لذي   ،”65 “ن�ماد  و�ليخت   »II “غ��شت  و�مل�شمى   ”122 “ماج�شتي 
ميثل جمم�عة �ليخ�ت �مل�شّممة خ�شي�شاً للقيام باأرقى �جل�لت �لبحرية 

�لط�يلة �لعابرة للمحيطات بر�حة و�شل�شة.
�شيدين  معر�ش  م��ن  �خلم�شني  �ل����دورة  يف  ك��ر�ف��ت  جلف  م�شاركة  وت���دّل 
باي  “ك�كل  مر�شى  يف  �أغ�شط�ش  و7   3 بني  تقام  �لتي  لليخ�ت،  �ل��دويل 
مارينا” �لتابع ملركز �شيدين للم�ؤمتر�ت و�ملعار�ش �ل��قع يف ميناء د�رلينغ، 
على �أهمية �ل�ش�ق �لأ�شرت�لية لل�شركة. وهذه هي �ملرة �لأوىل �لتي ُيعر�ش 
فيها �ليخت �لفاخر ماج�شتي 122 �لبالغ ط�له 37.5 مرت�ً ب��شفه �أكرب 

يخت ُيعر�ش يف معر�ش �شيدين لليخ�ت على �لإطلق.
كر�فت،  جللف  �لتنفيذي  �لرئي�ش  بامب�ش،  �إروي���ن  �أ���ش��ار  �ملنا�شبة،  وبهذه 
�أهمية �ل�ش�ق �لأ�شرت�لية لل�شركة يف �ش�ء زيادة عدد �ليخ�ت  �إىل تنامي 
�لأمر  �لقارة،  �أنحاء  يف  مالكيها  �إىل  ت�شليمها  مّت  و�لتي  �ملباعة  و�ل��ق����رب 
وقال:  و��شع”،  كُبناة يخ�ت جلمه�ر عاملي  “ي�ؤّكد مكانتنا  �أنه  ر�أى  �لذي 
وبحار  خلبة  ب�ش��حل  يتمتع�ن  �لذين  �لأ�شرت�لي�ن  �لبحارة  “يحظى 
زيادة  نلحظ  �أن  وي�شرنا  للإبحار،  و��شع  وتقدير  متعمقة  بدر�ية  نقية، 
يف �لطلب من �ل�ش�ق �لأ�شرت�لية على يخ�تنا وق��ربنا �لتي ُبنيت باإتقان 

لتلبي متطلبات �ل�شلمة و�ملعايري �لعاملية يف �لإبحار«.
وكان �ليخت �ل�ش�بر ماج�شتي 122 و�مل�شمى “غ��شت II« ُبني خ�شي�شاً 
�ل�شفن  بفح�ش  �خلا�شة  لل��ئح  وفقاً  �أ�شرت�ليا  يف  �ليخ�ت  تاأجري  ل�ش�ق 
�ل�شلمة  هيئة  ع��ن  و�ل�����ش��ادرة   1Dو  1Eو  C2 �ل��ف��ئ��ات  م��ن  �لتجارية 
�مللحية �لأ�شرت�لية. ويجمع هذ� �ليخت �ل�ش�بر خ�شائ�ش �لإبحار بعيد 
ياأتي  �إذ  �ل�شل�ش،  �لأن��ي��ق  و�ملظهر  �ملريحة  �لأ�شرية  �لإق��ام��ة  مبز�يا  �مل��دى 
�لهند�شية، كما ي�شتمل  �ملعايري  �أعلى  �لتقنيات ومبني وفق  باأحدث  مزود�ً 

على خم�ش غرف، ومطبخ كامل �لتجهيز، وم�شاحات د�خلية رحبة، ويتيح 
�لتمتع باإطللت و��شعة من �شرفة قابة للتمّدد، يف حني ي�جد على متنه 

مر�آب كبري يت�شع لقارب كا�شت�لدي بط�ل 16 قدماً ودر�جة جت �شكي. 
�إىل  ت�شليمه  �ل��ذي مت   ،122 �ليخت ماج�شتي  ي�شتقطب  �أن  �ملت�قع  ومن 
مالكيه يف �أ�شرت�ليا �أو�خر �لعام �ملا�شي، عدد�ً كبري�ً من زو�ر �ملعر�ش �إىل 
بثلث  فائز  و�أن��ه  �شيما  ل   ،195 �لرقم  �ل��ذي يحمل  كر�فت  جناح جلف 
�شمن ج��ئز  �آ�شيا  يف  ُبني  يخت  �أف�شل  عاملية مرم�قة هي جائزة  ج��ئز 
�أف�شل  وجائزة   ،2015 للعام  �مللحية  ب�تينغ”  با�شيفيك  “�آ�شيا  جملة 
 ،)CEDIA(  2015 �شيديا  ج����ئ��ز  �شمن  يخت  م��ن  على  تركيبات 
 ”2016 �لعاملية  �ل�ش�بر  �ليخ�ت  و�لقيمة �شمن ج��ئز  وجائزة �جل�دة 

يف �يطاليا.
�لعام، وللمرة  122 يف معر�ش هذ�  �إىل جانب �ليخت ماج�شتي  وُيعر�ش 
�ليخت  ويتميز  للإعجاب.  �ملثري   65 ن�ماد  �ليخت  �لت��يل،  على  �لثانية 
�مللقب ب�امل�شتك�شف �ل�شغري ومركبة �لدفع �لرباعي �لبحرية عن غريه من 
�ليخ�ت بجمعه �لأد�ء �لعايل بالتن�ع �ل�ظيفي و�شه�لة �ل�شتخد�م، علوة 

على تركيزه على ر�حة �لركاب. وي�شم �ل�شطح �لرئي�شي لليخت عدد�ً من 
و�شائل �لر�حة، يف حني �أن �لردهة �لف�شيحة ومنطقة تناول �لطعام تتيحان 
للركاب �لت���شل �ملبا�شر مع �لقبطان �أثناء �ل�شرتخاء و�لتمتع بالبحر من 
�أّكد بامب�ش �أن ن�ماد 65 كان قد حظي باإقبال  ح�لهم. ويف هذ� �ل�شياق، 
“منا�شب متاماً  �أنه يخت  �ملا�شي من �ملعر�ش، معترب�ً  �لعام  جّيد يف دورة 

لل�ش�ق �لأ�شرت�لية، ما جعلنا نعيده �إىل �ل��جهة مرة �أخرى هذ� �لعام .
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال �ل��ك��اب��ن ري��ت�����ش��ارد م���ري�����ش، �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�شركة 
�أ�شرت�ليان �ش�بر ي�ت�ش، �مل�زع �حل�شري ليخ�ت جلف كر�فت يف �أ�شرت�ليا، 
�إنها �شركة �ليخ�ت �ل�ش�بر �لعاملية �ل�حيدة �لتي جنحت يف ت�شليم يخ�ت 
�لتجارية  للملحة  �ل�شارمة  �ل�شلمة  معايري  مع  تاماً  ت��فقاً  مت��فقة 
�لأ�شرت�لية ومبنية مبا�شرة وفقها، معرباً عن �شروره �لكبري بت�زيع يخ�ت 
�أعلى  �إذ ل تقت�شر على تلبية  وذ�ت ج�دة عالية،  وق����رب معتمدة جتارياً 
تقّلل  �لتي  �ملالية  �ملنافع  من  جمم�عة  �أي�شاً  تقّدم  بل  �ل�شلمة  معايري 
ب�شكل كبري من تكاليف �لتمّلك و�لت�شغيل، وحتّقق �رتفاعاً يف �أ�شعار �لبيع 

بعد �ل�شتعمال.

"عيادة امل�ساريع " تعالج م�ساكل م�ساريع 
ال�سباب ال�سغرية واملتو�سطة جمانا  

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�أطلقتها م�ؤ�ش�شة �شع�د بن �شقر لتنمية  “ �لتي  “عيادة �مل�شاريع   متكنت 
م�شاريع �ل�شباب بالتعاون مع عدد من �لدو�ئر �ملحلية من �يجاد �حلل�ل 

�لعلجية لكثري من م�شاريع �ل�شباب �ل�شغرية و�ملت��شطة . 
و�نطلقا من �أهد�ف عيادة �مل�شاريع  فاإنها تخت�ش بتقدمي �حلل�ل جلميع  
�مل�شاعب �لتي ت��جه �ل�شباب �أ�شحاب �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملت��شطة حتقيقا  
لهدف ��شرت�تيجي يتمثل يف تط�ير خدمات �لدعم �مل�ؤ�ش�شي وتعزيز ثقافة 
�لب����د�ع و�لب��ت��ك��ار و�ل��ع��م��ل على ت�عية �أ���ش��ح��اب �مل�����ش��اري��ع جت��اري��ا بحيث 
ناجحة  م�شاريع  �ىل  وحت�يلها  �ل�شغرية  م�شاريعهم  تط�ير  من  يتمكن�� 

ت�شاهم يف م�شرية �لتنمية �لقت�شادية  .
وبعك�ش �لعياد�ت �لطبية فان “ عيادة �مل�شاريع “ تقدم �حلل�ل �لعلجية  
باأر�ء  �لأخ��ذ  خلل  ومن  جمانا  �ملتعرثة   �مل�شاريع  �أ�شحاب  من  ملر�جعيها 
نخبة من �ل�شت�شاريني يف عدد من �لدو�ئر �ملحلية بر�أ�ش �خليمة بح�شب 
�ل�شباب  م�شاريع  لتنمية  �شقر  بن  �شع�د  م�ؤ�ش�شة  مديرة  �لكيبايل  مرمي 
�لتي ت�شيف �أن مبادرة “عيادة �مل�شاريع “ تاأتي جه�دها �شمن حزمة من 
�ملبادر�ت �لتي  تتبناها �مل�ؤ�ش�شة تعزيز� “عام �خلري” بق�شد ت�عية �أ�شحاب 
�تباعها  عليهم   ينبغي  �لتي  �ملق�مات  باأهم  و�ملت��شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع 

بغية حتقيق �لنجاح .

•• دبي-الفجر:

و�لأكرث  �لأك��رب  �مل�شتقات  ب�ر�شة  و�ل�شلع،  للذهب  دبي  ب�ر�شة  جنحت 
تن�عاً يف �ملنطقة، خلل �شهر ي�لي� بتعزيز �شجلها �حلافل بالإجناز�ت، 
�أب�ظبي،  ر�ئدتني يف  تعاون هامة مع م�ؤ�ش�شتني  �تفاقيات  حيث وقعت 
�أب���ظ��ب��ي �لعاملي  ADX و���ش���ق  �أب���ظ��ب��ي ل����لأور�ق �مل��ال��ي��ة  هما ���ش���ق 
ويعزز �لعرت�ف �لتنظيمي �لذي ح�شلت عليه �لب�ر�شة   .ADGM
يف  �ملتميزة  قدر�تها  من  �ل�طنية،  �مل�ؤ�ش�شات  �أه��م  مع  وتعاونها  م�ؤخر�ً 

جمال �لتد�ول و�ملقا�شة، 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  ح�ش�رها  لتعزيز  خط�ة  ميثل  كما 
و�لأ�ش��ق �ملالية �لإقليمية على نطاق �أو�شع.وكانت ب�ر�شة دبي للذهب 
و�ل�شلع قد وقعت يف وقت �شابق من �شهر ي�لي� 2017، مذكرة تفاهم 
مع �ش�ق �أب�ظبي للأور�ق �ملالية ل��شع �أ�ش�ش للتعاون يف غرفة مقا�شة 
م�ّحدة بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وبعد ذلك بفرتة وجيزة، تلقت 
�ل�شلع  �ململ�كة بالكامل، �شركة دبي ملقا�شة  �لتابعة  �لب�ر�شة و�شركتها 
DCCC، �عرت�فاً تنظيمياً من �ش�ق �أب�ظبي �لعاملي لتعمل ب�شفتها 

�أول مركز للتد�ول و�ملقا�شة عن بعد. 
�لعاملي  �أب���ظ��ب��ي  ل�ش�ق  �لتابعة  لل�شركات  �خل��ط���ة  ه��ذه  تتيح  و���ش���ف 
دبي  ب���ر���ش��ة  ل��دى  و�ملقا�شة  �ل��ت��د�ول  من�شات  �إىل  �ل������ش���ل  �إمكانية 

للذهب و�ل�شلع.
�مل��ف��ردة �لآجلة  �لأ���ش��ه��م  ع��ق���د  �ل���ت���د�ول، �شجلت  �أح��ج��ام  وع��ل��ى �شعيد 

لها  م�شت�ًى  �أعلى   DGCX و�ل�شلع  للذهب  دبي  ب�ر�شة  يف  �ملدرجة 
على �لإط��لق، حيث بلغ مت��شط حجم �لتد�ول �لي�مي �أكرث من 10 
�آلف عقد للمرة �لأوىل منذ �إطلقها. و�شجلت عق�د �لأ�شهم �لهندية 
214،769 عقد�ً، مع  �أعلى حجم تد�ول �شهري ب��قع  �ملفردة �لآجلة 
معدل �هتمام مفت�ح بلغ 2،128 عقد�ً يف ي�لي� 2017، ما ميثل زيادة 

بن�شبة 274% حتى تاريخه.
�لرئي�شية  �لعملت  لأزو�ج  �لي�مي  �ل��ت��د�ول  حجم  مت��شط  �شهد  كما 
�ل�شت G6 من��ً �شهرياً ملح�ظاً مع من� تد�ولت �لي�رو بن�شبة %41، 
 .%26 بن�شبة  �لأ����ش���رت�يل  و�ل����دولر   ،%73 بن�شبة  �ل��ك��ن��دي  و�ل����دولر 
�أحجام  يف  �رت��ف��اع��اً   G6 �ل�شت  �لرئي�شية  �لعملت  منتجات  و�شجلت 

�لتد�ول على �أ�شا�ش �شن�ي بن�شبة %80. 
ويف هذ� �ل�شدد، قال ج�ر�جن دي�شاي، �لرئي�ش �لتنفيذي لب�ر�شة دبي 
للذهب و�ل�شلع: ت�شهد �أ�شهر �ل�شيف عادًة �نخفا�شاً يف ن�شاط �لتد�ول، 
لكننا �شهدنا �شهر�ً حافًل بالن�شاط يف ب�ر�شة دبي للذهب و�ل�شلع هذ� 
�ش�قنا، كما  ق���ي يف  ت��د�ول  ون�شاط  �أك��رب  وق��د لحظنا م�شاركًة  �لعام. 
قدر�تنا  وتقدمي  ح�ش�رنا  لت��شيع  �لتنظيمي  �لع��رت�ف  على  ح�شلنا 
و�إمكانياتنا لأبرز �مل�ؤ�ش�شات �ملحلية �حلي�ية مثل �ش�ق �أب�ظبي للأور�ق 
�ملالية و�ش�ق �أب�ظبي �لعاملي. وبد�أت ��شرت�تيجيتنا لعق�د �لأ�شهم �ملفردة 
�لآجلة تكت�شب زخماً ق�ياً، وه� ما �شهدناه �ل�شهر �ملا�شي مع من� �أحجام 

�لتد�ول ومعدلت �لهتمام �ملفت�ح ب�ترية مت�شقة.
يف  �لعاملي  �أب�ظبي  �ش�ق  قبل  من  �لأخ��ري  �لتنظيمي  �لع��رت�ف  وياأتي 

ب�ر�شة  وتعترب  �لأ���ش����ق.  وتكامل  لتط�ير  �أو���ش��ع  �شاملة  خطة  �إط���ار 
�لنقد  قبل هيئة  بها من  �ملعرتف  �لأ�ش��ق  �إح��دى  و�ل�شلع  للذهب  دبي 
يف �شنغاف�رة MAS، و�شلطة دبي للخدمات �ملالية DFSA، و�شلطة 
دفعة  �أي�شاً  �لع��رت�ف  هذ�  وي�شكل   .FSRA �ملالية  �خلدمات  تنظيم 
�لإم����ار�ت  م��ن هيئة  �ل��ب���ر���ش��ة  �ل���ذي ح�شلت عليه  ل��لع��رت�ف  ق���ي��ة 

للم���شفات و�ملقايي�ش يف وقت �شابق من هذ� �لعام.
من�  مرحلة  و�ل�شلع  للذهب  دب��ي  ب���ر���ش��ة  “دخلت  دي�����ش��اي:  و�أ���ش��اف 
ع�ش�ي، وقد قمنا بتعزيز مكانتنا مبا يتيح لنا ت��شيع نطاق منتجاتنا 

وقدر�تنا وت��جدنا يف �لأ�ش��ق �لإقليمية و�لدولية«.

•• اأبوظبي-وام:

وق������ع������ت �ل����ه����ي����ئ����ة �لحت�������ادي�������ة 
ود�ئ����رة  و�لح�������ش���اء  للتناف�شية 
�ب�ظبي  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
تهدف  م�شرتك  ت��ع��اون  �تفاقية 
�ىل تعزيز �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية 
بينهما عرب تبادل قاعدة �لبيانات 

و�خلرب�ت و�ملعرفة .
�لهيئة  مب���ق���ر  �لت���ف���اق���ي���ة  وق�����ع 
و�لح�شاء  للتناف�شية  �لحتادية 
���ش��ع��ادة ع���ب���د�هلل نا�شر  ك���ل م���ن 
و�شعادة  �لهيئة  ع��ام  مدير  ل�تاه 
�ملن�ش�ري  �����ش����امل  ب����ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ب���الإن���اب���ة وذلك  �ل����د�ئ����رة  وك��ي��ل 
من  �مل�ش�ؤولني  من  عدد  بح�ش�ر 

�جلانبني.
�لتعاون  �لت���ف���اق���ي���ة  ت�����ش��م��ن��ت 
و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق �مل�����ش��رتك يف �إع�����د�د 
وت����ب����ادل �ل���ب���ح����ث و�مل�����ؤ�����ش����ر�ت 
للتنمية  �ل��د�ع��م��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لقت�شادية و�لتن�يع �لقت�شادي 
وتط�ير �أ�شاليب �لبحث وتاأ�شيل 
�مل��ن��ه��ج��ي��ات �ل��ع��ل��م��ي��ة مم����ا يفي 
مب��ت��ط��ل��ب��ات م��ت��خ��ذ �ل����ق����ر�ر من 

و�لح�شاء  للتناف�شية  �لحتادية 
مل�������ش���ارك���ة خ���رب�ت���ه���ا وجت���ارب���ه���ا 
�ل��ت��ن��اف�����ش��ي م���ع فريق  �ل��ع��م��ل  يف 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  عمل 
م�شرية  ي����خ����دم  مب�����ا  �أب�����ظ����ب����ي 
يف  �ملر�تب  �أعلى  لتحقيق  �لدولة 

�شباق �لتناف�شية �لعاملية.
و�تفق �جلانبان على بناء �لقدر�ت 
�لذ�تية للك��در �لب�شرية �مل��طنة 
�لعمل  ور�������ش  ع���ق���د  خ�����لل  م����ن 
و�للقاء�ت  �مل�����ؤمت����ر�ت  وت��ن��ظ��ي��م 
�ملعرفة  ون�����ش��ر  �ل����ع���ي  ل��ت��ن��م��ي��ة 
وع��ق��د �ج��ت��م��اع��ات دوري�����ة لنقل 
متابعة  تقارير  و�إ���ش��د�ر  �ملعرفة 

ب�شكل منتظم.
�لدر��شات  �إج��ر�ء  على  �تفقا  كما 
ت�����رك�����ز على  �ل�����ت�����ي  �مل���������ش����رتك����ة 
بالقدرة  م��ت��ع��ل��ق��ة  م��������ش����ع���ات 
�ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ل����دول����ة �لإم��������ار�ت 
�لعربية �ملتحدة و�إمارة و�أب�ظبي 
م��ب��ادر�ت تهدف  و�إط���لق  خا�شة 
�ل���دول���ة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ت���ع���زي���ز  �ىل 
و�إمارة �أب�ظبي خا�شة يف خمتلف 
�مل����ج����الت وذل�����ك ب���ال���ت���ع���اون مع 

�جلهات �لدولية ذ�ت �لعلقة.

م�ؤ�ش�شات  ���ش��ي��ا���ش��ات  �إن  وق�����ال 
�ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ع���ل���ى م�����ش��ت���ى كل 
دور مهم  ل��ه��ا  �ل���دول���ة  �إم�����ارة يف 
تناف�شية  تعزيز  يف  �مل�شاهمة  يف 
�لدولة على �مل�شت�يات �لإقليمية 
و�مل��ح��ل��ي��ة و�ل��دول��ي��ة ح��ي��ث تاأتي 
�لتن�شيق  �إط��ار  يف  �لتفاقية  هذه 
ب����ني مكتب  �مل�������ش���رتك  و�ل���ع���م���ل 
و�لهيئة  ل��ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  �ب����ظ���ب���ي 

و�لح�شاء  للتناف�شية  �لحتادية 
مبا يرتجم هذه �لهد�ف ويعزز 
تقارير  �شمن  �لدولة  مكانة  من 

�لتناف�شية �لدولية.
���ش��ع��ادة عبد�هلل  �أ���ش��اد  م��ن جهته 
ل�تاه مدير عام �لهيئة �لحتادية 
للتناف�شية و�لح�شاء ..بال�شر�كة 
�لتنمية  �ل�شرت�تيجية مع د�ئرة 
و�لتي  �ب����ظ���ب���ي  �لق���ت�������ش���ادي���ة 

ت�قيع  م��ر����ش��م  عقب  �مل��ن�����ش���ري 
�لتنمية  د�ئ��رة  حر�ش  �لتفاقية 
�ب���ظ��ب��ي ممثلة يف  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
على  للتناف�شية  �ب�ظبي  مكتب 
و��شرت�تيجيات  �شيا�شات  و���ش��ع 
م����ت����ك����ام����ل����ة ل������دع������م �ل���ت���ن���م���ي���ة 
مبا  �ب�ظبي  �م��ارة  يف  �مل�شتد�مة 
�لدولة  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ي��ت����ف��ق 

للتناف�شية.

متابعة  يف  �مل�شتمر  �ل��د�ئ��رة  دور 
�لقت�شادي  �ل����ق��ع  وت�شخي�ش 
ل������لإم������ارة وحت���ل���ي���ل �مل���ت���غ���ري�ت 
و�إعد�د �لدر��شات وو�شع �خلطط 
و�لبد�ئل و�ل�شيناري�هات �ملنا�شبة 
وق��ي��ا���ش م���دى حتقيق �لأه����د�ف 
�لقت�شادية �ملرج�ة بالتعاون مع 

�جلهات ذ�ت �لعلقة.
و�أك�����د ���ش��ع��ادة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن �شامل 

�إبد�ء  وتقارير ومذكر�ت  در��شات 
باجل�دة  ت��ت�����ش��ف  �ل���ت���ي  �ل�������ر�أي 

و�لدقة وقابليتها للتطبيق.
�لتعاون  �همية  �لتفاقية  و�ك��دت 
�ب�ظبي  م��ك��ت��ب  ب��ني  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
ل��ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة �ل����ت����اب����ع ل���ل���د�ئ���رة 
للتناف�شية  �لحت���ادي���ة  و�ل��ه��ي��ئ��ة 
�لبيانات  م�شادر  م��ع  و�لح�����ش��اء 
�لإح�شائية و�لبيانات مبا يعك�ش 

من  �لعديد  تنفيذ  عرب  تاأ�ش�شت 
�لناجحة  و�ل����رب�م����ج  �مل����ب����ادر�ت 
�ل�شر�كة  مثل  �إطلقها  مت  �لتي 
يف �لعمل �مليد�ين �ملتعلق بتقارير 
�لتناف�شية �لعاملية و�إدر�ج �لد�ئرة 
���ش��م��ن ع�����ش���ي��ة �حت����اد جمال�ش 
من  وغ��ريه��ا  �لعاملية  �لتناف�شية 

�لإجناز�ت و�مل�شاريع �مل�شرتكة.
�لهيئة  ع��ن تطلع  ل���ت��اه  و�ع���رب 
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بذهبينت وف�سية وبرونزية

مرب��ط دب��ي يت�س�در وي���ست كو�س��ت الدولي��ة ببلجيك����ا
�لعربية يف  تاألق مربط دبي للخي�ل  بثنائية ذهبية وف�شية وبرونزية 
�ختتمت  �لتي  �لأ�شيلة  �لعربية  للخيل  �لدولية  ك��شت  وي�شت  بط�لة 
�أعادت  فقد  ببلجيكا.  ك��شت  وي�شت  �أم�ش مبدينة  �أول  م�شاء  فعالياتها 
بط�لة  ب��ني  �أ�شب�ع  م��ن  �أق��ل  يف  �لذهبية  �إ�شر�قتها  دب��ي  مربط  خي�ل 
بعدما  وذل��ك  ببلجيكا  ك��شت  وي�شت  وبط�لة  بفرن�شا  �لدولية  في�شي 
�أحرز  �ملهر دي �بن ر�شيم من �لفحل  �أف �إي �إل ر�شيم و�لفر�ش �أجنليكا 
متف�قا  �ل�شنة  بعمر  �مله�ر  بط�لة  يف  �لذهبية  و�مليد�لية  �لأول  �ملركز 
على �ملهر بادي عذبة �ململ�ك لل�شيخ ن��ف بن نا�شر �آل ثاين من قطر. 
كما �أحرزت ل�ؤل�ؤة �إنتاج مربط دبي �ملهرة دي و�شايف �بنة �لفحل و�دي 
�ل�شقب و�لفر�ش رويال �أمرية �ملركز �لأول و�مليد�لية �لذهبية يف بط�لة 

�ملهر�ت بعمر �ل�شنة متف�قة على �ملهرة �إل �آر �شين�شيليا �ململ�كة ملربط 
�ملهرة  �مل��رب��ط  يف  برفيقتها  متب�عة  �لأ����ش���رت�يل،  �أر�ب��ي��ان��ز  م��اري���م��ات 
ج��ن  دي  و�لفر�ش  �إي��ه  �إي  �شنغهاي  �لفحل  �بنة  ف�شة  دي  �لربونزية 
�لفحل دي خطاف  و�ن��ت��زع  ب��رن��زي��ة يف فرن�شا.  ن��ال��ت  ق��د  ك��ان��ت  و�ل��ت��ي 
�لف�شية.  �مليد�لية  و�لفر�ش دي ج��ن  كالرز  رويال  �لعاملي  �لفحل  �بن 
�ل��عد  �لذهبي  �ملهر  يك�ن  و�ل��ربون��ز  �لف�شة  مع  �لذهبية  وبالثنائية 
دي  �ملهرة  و�شايف ومعهما  دي  �لفاتنة  �لذهبية  و�ملهرة  ر�شيم  �إبن  دي 
ف�شة و�لفحل دي خطاف قد عزز� حر�رة �لإجناز�ت يف بط�لت �مل��شم 
�خلارجي يف �أقل من �أ�شب�ع بعد �لثلثية �لذهبية ومع �لف�شة و�لربونز 
�ملربط  ل��ي���ؤك��د  �ل��دول��ي��ة،  دب��ي يف بط�لة في�شي  �أح��رزه��ا م��رب��ط  �ل��ت��ي 

�لعاملية  مكانتها  دبي  منح  عن  ليتنازل  �ل��ذي  �ملحلي  باإنتاجه  حي�يته 
وتعترب  �لأ�شيلة.  �لعربية  باخليل  للإحتفاء  �لكربى  �ملنا�شبات  كل  يف 
�ملحطات  �إح��دى  �لعربية  �خليل  جلمال  �لدولية  ك��شت  وي�شت  بط�لة 
يف  �ملقبلة  �لكربى  �ملناف�شات  �لتناف�شية  بحر�رتها  ت�شتبق  �لتي  �لعاملية 
كل من بط�لة كل �لأمم جلمال �خليل �لعربية يف �أملانيا وبط�لة �لعامل 
للخي�ل  دبي  و�للتان حتفظان ملربط  �لعربية يف فرن�شا  جلمال �خليل 
�لعربية مكانته �لريادية و�ألقابه �لذهبية و�أرقامه �لقيا�شية، كما حتفظ 
بط�لة وي�شت ك��شت للمربط �شجل ذهبيا بر�قا من �ل�شن��ت �ملا�شية 
�أح��رز فيها مربط دبي باقة غنية من �ملر�كز �لأوىل �لذهبية مع  �لتي 

باقي �ملعادن �لنفي�شة و�ألقاب �لأف�شلية بني �أق�ى �ملر�بط �لعاملية. 

خلل زيارته �خلرية للقاهرة �لتقى 
ك�شي�ش  بن  ر��شد  �لدكت�ر  �مل�شت�شار 
�ل���ع���ام جلمعية  �لأم�����ني  �ل��ظ��اه��ري 
�لإلكرتونية  للريا�شات  �لم����ار�ت 
رئي�ش  �لباقي  عبد  �شريف  بال�شتاذ 
�مل�شري  �لحت��������اد  �إد�رة  جم��ل�����ش 
�لل��ك��رتون��ي��ة. ويف جل�شة  ل��لأل��ع��اب 
ت�شاورية مت �لتطرق ل�شبب �لتعاون 
ب���ني م�����ش��ر و�لم��������ار�ت ف���ى جمال 
ريا�شة �لألعاب �للكرتونية لتعزيز 
�ل��ت��ع��اون وت��ب��ادل �خل���رب�ت وتنظيم 
�ل��ف��رق فى  ب��ني  �مل�شرتكة  �ل��ل��ق��اء�ت 

كافة جمالت هذه �لريا�شة.
�ل�شيخ �شلطان بن خليفة  �أ�شاد  وقد 
بن �شخب�ط �آل نهيان رئي�ش جمل�ش 
للريا�شات  �لم����ار�ت  جمعية  �د�رة 
�لل���ك���رتون���ي���ة ب���ب���دء �ل��ت�����ش��اور بني 
�ل��ذى جذب  �ملجال  �لبلدين يف هذ� 
�نحاء  ك���اف���ة  ف����ى  �ل�������ش���ب���اب  ع���ق����ل 

ت�جهاتهم  ي�شكل  و�أ���ش��ب��ح  �ل��ع��امل 
�لكبري  وي�ؤثر فيهم بحكم �لنت�شار 
و�أن  ولب��د  م�شب�قة،  غري  وب�ش�رة 
للقائمني  �لر�شمى  �ل���دور  يتنا�شب 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ه����ذه �ل���ري���ا����ش���ة مبا 
فى  ���ش����ء  �نت�شار  م��ن  عامليا  يحدث 
يك�ن  حتى  �لح���رت�ف  �و  �ملمار�شة 
�لتى  و�ملكانة  �ملكان  �لبلدين  ل�شباب 

تليق بهم فى �ملحافل �لدولية. 
بن  ر����ش��د  �ل��دك��ت���ر  �مل�شت�شار  وق���ال 
ت�شمن  �للقاء  �ن  �لظاهري  ك�شي�ش 
لقاء�ت تدريب م�شرتكة  بحث عقد 
عرب �لنرتنت بني �لفرق و�للعبني 
�ملحافل  يف  �لبلدين  ميثل�ن  �لذين 
خلل  وكذلك  �لدولية،  و�مل�شابقات 
كاأ�ش  يف  للم�شاركة  �لع�����د�د  ف���رتة 
�ل���ع���امل �ل����ذى ي��ع��ق��د ه���ذ� �ل���ع���ام يف 
منت�شف  �جل��ن���ب��ي��ة  ك����ري���ا  دول�����ة 
����ش���ه���ر ن����ف���م���رب �ل������ق������ادم، و�ل������ذى 

للريا�شة  �ل����دوىل  �لحت����اد  ينظمه 
�أكرث من  �للكرتونية و�لذى ي�شم 
بال�شافة  �لعامل،  ح���ل  دول��ة   56
زيادة  �شاأنها  �أفكار من  لتنظيم عدة 
�ل��ت��ب��ادل �ل��ري��ا���ش��ى ب���ني �لم�����ار�ت 

وم�شر.
�شيتم  �ن�����ه  ك�����ش��ي�����ش  ب����ن  و�أ������ش�����اف 
تعاون  ب���روت����ك����ل  ت���ق��ي��ع  در�����ش���ة 
ويتم  �ل��ت��ع��اون  �شبل  ك��اف��ة  يت�شمن 
�لت�قيع عليه ف�ر �تخاذ �لإجر�ء�ت 
م���ن �جل��ه��ت��ني، ليك�ن  و�مل�����ف���ق���ات 
مب����ث����اب����ة خ����ط����ة زم����ن����ي����ة و�����ش���ح���ة 
بالريا�شات  �مل��ه��ت��م��ني  ي�����ش��ت��ط��ي��ع 
عليها،  خططهم  بناء  �للكرتونية 
خا�شة و�ن �لمار�ت وم�شر وت�ن�ش 
ه��ى �ل����دول �ل��ث��لث ب���دول �ملنطقة 
�مل�����ش��رتك��ني ف���ى �لحت������اد �ل�����دوىل، 
�لآ�شي�ية  �لألعاب  دورة  و�أن  خا�شة 
�لقادمة �لتى تنظم فى عام 2022، 

فى  ميد�ليات  تخ�شي�ش  �أع��ل��ن  ق��د 
�للكرتونية،  للريا�شة  �مل�شابقات 
و���ش��ي��ك���ن ل��ه��ا ت�����ج���د ومت��ث��ي��ل فى 
بعد  ل��ل��دورة  متهيد�   2018 دورة 
���ش��ي��ك���ن مبثابة  و�ل�����ذى  �ل���ق���ادم���ة، 
�ملحافل  فى  �لريا�شة  لهذه  �ندماج 

�لريا�شية �لدولية �لتقليدية.
وق����ال ���ش��ري��ف ع��ب��د �ل��ب��اق��ى رئي�ش 
�لحت��������������اد �مل�������������ش������ري ل�����لأل�����ع�����اب 
�ىل  تطرق  �للقاء  �إن  �للكرتونية، 
�لل��ئح  �خل����رب�ت يف جم���ال  ت��ب��ادل 
�لريا�شات  لتلك  �ملنظمة  و�لق��نني 
ملحمها  وت���ت���ع���دد  ت���ت���غ���ري  �ل����ت����ى 
ب���اأ����ش���ت���م���ر�ر ن���ظ���ر� ل��ط��ب��ي��ع��ة تلك 
�ل��ري��ا���ش��ة �ل��ذه��ن��ي��ة و�ل��ت��ى تتح�ل 
من  بدنية  ري��ا���ش��ة  �ىل  وب��ال��ت��دري��ج 
�لفرت��شى  �ل����ق��ع  تقنيات  خ��لل 
ي�شتخدم�ن  �للعبني  جتعل  �لتى 
ممار�شة  ف����ى  �ل���ب���دن���ي���ة  �حل����رك����ات 

�لل���ع���اب ، وت����ف���ري �لح��ت��ك��اك بني 
�مل��ن��ت��خ��ب��ات �ل����ط���ن���ي���ة �ل���ت���ى متثل 
�لنرتنت،  �لقل عرب  �لبلدين على 
حتى يتم ت�قيع �لتفاقيات �لنهائية 
ل��ل��ت��ع��اون، وب��ال��ف��ع��ل ف��ه��ن��اك جهات 
�ع��ل��ن��ت عن  ق��د  �ل��ب��ط���لت  لتنظيم 
م��ب��ار�ي��ات دولية  �أق��ام��ة  ف��ى  رغبتها 
ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن وه���� م��ا ي��ت��م در��شته 
ح��ال��ي��ا، و�ب���رزه���ا ب��ط���ل��ة يف جمال 
�ل��ق��دم �لل��ك��رتون��ي��ة ي�شتهدف  ك��رة 
من  �لأك���رب  ت��ك���ن  �ن  لها  �ملنظم�ن 
جماهريية  ���ش��الت  يف  �ل��ع��دد  حيث 

كبرية.
تبادل  �أن  �ل���ب���اق���ى  ع���ب���د  و�أ������ش�����اف 
من  �مل�شرتكة  و�لبط�لت  �ل��زي��ار�ت 
�لمار�ت  ب��ني  �لتفاهم  زي���ادة  �شاأنه 
وجذب  �لدولية  �ملحافل  يف  وم�شر 
�لعربية  �ملنطقة  �أهمية  �لنظار �ىل 
�ل��ت��ى ت��ت����ج��د ف��ى ك��اف��ة �لبط�لت 

ب��ث���رة غ��ري منظمة،  �ل��ع��امل��ي��ة ل��ك��ن 
ولبد ل�شباب �لبلدين �أن يك�ن لهم 
من  �إيجابي  و�حتكاك  تعارف  �شابق 

خلل مبار�يات وبط�لت.
�لأل�������ع�������اب  ب�������ط��������لت  �ن  ي������ذك������ر 
و�لريا�شات �للكرتونية قد حققت 
مليار   1.3 �ىل  و���ش��ل��ت  م��ي��ز�ن��ي��ات 
�لعامل،  ح�����ل   2016 ع����ام  دولر 
و�أ�شبحت �لندية �لكربى �ل�شهرية 
�لألعاب  يف  ف��رق  ت�شكيل  ع��ن  تعلن 
لل�شباب  ج��ذب��ه��ا  ب��ع��د  �لل��ك��رتون��ي��ة 
�نت�شار  بعد  م�شب�قة  غري  وب�ش�رة 
�جهزة �حلا�شبات و�له��تف �لنقالة، 
�شناعة  م���ب���ي���ع���ات  ح��ق��ق��ت  و�ل����ت����ى 
�لأل���ع���اب �لل��ك��رتون��ي��ة ع��امل��ي��ة �أكرث 
 2016 100 مليار دولر عام  من 
�لجهزة  قيمة  فيها  يدخل  �أن  دون 
و�لك�ش�ش��ر�ت و�ل�شالت و�لقاعات 

�لتي ت�شت�شيف هذه �لألعاب.

طفل  �آلف   10 �أك���رث م��ن  ���ش��ارك 
�لتي  يف من�شة �لريا�شة و�ل�شعادة 
و�ل�شعادة  �لب��ت��ك��ار  ف��ري��ق  �أطلقها 
�شمن  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جمل�ش  يف 
فعاليات مبادرة حمد�ن بن حممد 
�إط����ار  ل��ل��ري��ا���ش��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ويف 
ب��ر�م��ج �ل��ف��ري��ق �ل�����ش��م��اوي �شمن 
كل  ي�شم  �ل��ذي  �ملدينة  بناة  �شباق 
دبي،  ب��ل��دي��ة  �ل�����ش��ح��ة،  م���ن: هيئة 
�لب�شرية،  و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة 
وجمل�ش  �لتعليمية،  دب��ي  منطقة 
دبي �لريا�شي، وي�شعى هذ� �لفريق 
�ملتعلقة  �خل���دم���ات  حت�����ش��ني  �إىل 
�إىل   5 م��ن عمر  �لأط��ف��ال  ب�شحة 

عام.  17
ت���شل �لفعاليات

�لريا�شة  فعاليات من�شة  تت���شل 
و�ل�������ش���ع���ادة يف ع����دد م���ن �مل���د�ر����ش 
�حل����ك�����م����ي����ة و�خل�����ا������ش�����ة ب����دب����ي، 
�لعديد  �مل��ن�����ش��ة  �أرك�����ان  وتت�شمن 
�إج����ر�ء فح��شات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
م�ؤ�شر  وق��ي��ا���ش  ل��لأط��ف��ال،  طبية 
ن�شائح  وت���ق���دمي  �جل�������ش���م،  ك��ت��ل��ة 
و�إج��ر�ء تطبيقات  غذ�ئية �شحية، 

�ل�����ش��ح��ي، كما  �ل��غ��ذ�ء  ع��ن  عملية 
�لتي  �أد�ء مترينات ريا�شية  ت�شمل 
يف  مت��ري��ن��ات   10 �إج����ر�ء  تت�شمن 
�لأطفال  ل��ت�����ش��ج��ي��ع  دق���ائ���ق   10
و�لن�شاط  �لريا�شة  ممار�شة  على 

�لبدين با�شتمر�ر.
ركناً  ��ا  �أي�����شَ �مل��ن�����ش��ة  تت�شمن  ك��م��ا 

يرتبط  مب����ا  و�ل���ر����ش���م  ل��ل��ت��ل���ي��ن 
ت�زيع  يتم  كما  �ل�شحي،  بالغذ�ء 
كتيبات تعريفية عن برنامج �لفريق 
على  حتت�ي  ومن�ش�ر�ت  �ل�شماوي 
عدد من �لن�شائح �ملفيدة �ملرتبطة 
ب���ال�������ش���ح���ة و�ل����ن���������ش����اط �ل����ب����دين 
�إ�شد�ر�ت  من  �ل�شحية  و�لتغذية 

�أع�شاء �لفريق  �جلهات �حلك�مية 
ن�����ش��ر جمم�عة  �ل�����ش��م��اوي، وي��ت��م 
و�شائل  ع��رب  �لت�عية  ر���ش��ائ��ل  م��ن 
�لت���شل �لجتماعي بالتز�من مع 
فعاليات �ملن�شة، ويعد فريق �لعمل 
مبجل�ش دبي �لريا�شي خطة عمل 
�لر�شائل  ه���ذه  ل��ت��ع��زي��ز  م��ت��ك��ام��ل��ة 

و�إي�شالها �إىل جميع فئات �ملجتمع 
باأ�شاليب ذكية. 

تع�ون
�لريا�شة  من�شة  فعاليات  ت�شهد 
و�ل�����ش��ع��ادة ت��ع��اوًن��ا ك��ب��رًي� م��ن قبل 
�ل���ت���ي تفاعل  �مل����د�ر�����ش  ع����دد م���ن 

و�لعاملني  �لطلبة  من  منت�شبيها 
�لأق�شام  خمتلف  م��ن  �مل��د�ر���ش  يف 
مع �أن�شطة �ملن�شة، مما كان له �أثًر� 
كبرًي� على �إجناح فعاليات �ملن�شة، 
وت��ق��دم ع��دد م��ن �جل��ه��ات خدمات 
�ملن�شة ومنها: �شركة  �إىل  �لرعاية 
�لإ�شلمي للأغذية، �شركة ميديا 

دبي،  �لري�شة  وق��ت  برنامج  لن���د، 
جمم�عة �خلياط لل�شتثمار.

برنامج 10 على 10
�ل�شماوي  �لفريق  �أن�شطة  تت�شمن 
ي�شمى  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج  ت��ن��ظ��ي��م 
ويهدف   ،10 ع��ل��ى   10 ب��رن��ام��ج 
�لربنامج �إىل خف�ش ن�شبة �ل�شمنة 

ع�شلت  وت��ق���ي��ة  �ل�����زن،  وتقليل 
�لريا�شة  ممار�شة  وجعل  �جل�شم، 
�أ�شل�ب حياة كل  �لبدين  و�لن�شاط 
فرد من �أفر�د �ملجتمع، وياأتي ذلك 
دقائق   10 تخ�شي�ش  خ��لل  م��ن 
مترينات   10 مل��م��ار���ش��ة  ي���م��ي��ة 

ريا�شية كل ي�م.
�لريا�شي  دب��ي  جمل�ش  وي��ح��ر���ش 
منذ �شن��ت على �أن تت�شمن �أجندته 
ريا�شية  فعاليات  تنظيم  �ل�شن�ية 
خم��ت��ل��ف��ة ع��ل��ى م����د�ر �ل���ع���ام لدعم 
ث��ق��اف��ة مم��ار���ش��ة �ل��ن�����ش��اط �لبدين 
و��شتثمار خمتلف �ملنا�شبات �ملهمة 
لتنظيم  و�ل��ع��امل��ي��ة  م��ن��ه��ا  �مل��ح��ل��ي��ة 
ف��ع��ال��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة، ب��ال��ت��ع��اون مع 

خمتلف قطاعات وفئات �ملجتمع.
وي�����ش��ع��ى �مل��ج��ل�����ش م��ن خ���لل هذه 
�ملرم�قة  �ملكانة  تاأكيد  �إىل  �ملن�شة 
�ل���ت���ي ب���ات���ت ت��ل��ع��ب��ه��ا �إم��������ارة دبي 
ودورها �لريادي يف منطقة �ل�شرق 
ن�شبة  زي���ادة  �شعيد  على  �لأو���ش��ط 
و�إمياناً  �لبدين،  �لن�شاط  ممار�شي 
حياة  يف  �ل��ب��دين  �لن�شاط  باأهمية 

�أفر�د �ملجتمع.

كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية توا�سل جناحاتها الباهرة يف بلجيكا

اأكرث من 10 اآلف طفل ي�ساركون يف من�سة جمل�س دبي الريا�سي لل�سعادة

بن ك�سي�ش يلتقي رئي�ش �حت�د م�سر للري��س�ت �الإلكرتونية

تع���اون اإمارات���ي م�س��ري يف جم��ال الريا�س�ة الإلكرتوني��ة

و��شلت �شل�شلة �شباقات كاأ�ش �شاحب �ل�شم� رئي�ش 
�لدولة للخي�ل �لعربية �ل�شيلة - �لتي تقام حتت 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب  رع��اي��ة 
�شم�  وبت�جيهات  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�ش  نهيان 
رئي�ش  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�ش�ر  �ل�شيخ 
�لرئا�شة - جناحاتها  �ش�ؤون  وزير  �ل���زر�ء  جمل�ش 
�ل��ب��اه��رة يف خ��ت��ام ج���ل��ت��ه��ا �ل��ر�ب��ع��ة �ل��ت��ي �قيمت 
بلجيكا  مبملكة  �و���ش��ت��ن��د  يف  ول��ي��ن��غ��ت���ن  مب�����ش��م��ار 

و�شط ح�ش�ر جماهريي غفري.
وت�شعى �شل�شلة �شباقات كاأ�ش �شاحب �ل�شم� رئي�ش 
�شاأن  لإع����لء  �ل���ش��ي��ل��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  للخي�ل  �ل��دول��ة 
�مل�شامري  مكانته يف  ودعم  �لأ�شيل  �لعربي  �خليل 

�لعاملية مبا يتما�شى مع نهج �ملغف�ر له �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه.

�لر�بعة من  “جلمار” بطل للج�لة  وت�ج �جل��د 
�لكاأ�ش �لتي �شهدت م�شاركة 10 من نخبة �خلي�ل 
�لعربية �ل�شيلة �لق�ية يف بلجيكا و�وروبا وبلغت 

جمم�ع �جل��ئز 30 �ألف ي�رو.
م�شرف  �لرحماين  في�شل  �شعادة  �لفائزين  وت���ج 
للخي�ل  �لدولة  رئي�ش  كاأ�ش  �شباقات  �شل�شلة  ع��ام 
يف  �لفرو�شية  ق��ط��اع  وم�شت�شار  �ل�شيلة  �لعربية 
�ملرزوقي  وع���ب���د�هلل  �ل��ري��ا���ش��ي  �أب���ظ��ب��ي  جم��ل�����ش 
و�شعيد  بلجيكا  مم��ل��ك��ة  يف  �ل���دول���ة  ���ش��ف��ارة  مم��ث��ل 
جمل�ش  يف  �لعامة  �لعلقات  ق�شم  رئي�ش  �ملهريي 

�أب�ظبي �لريا�شي. و��شاد �شعادة في�شل �لرحماين 
بالنجاحات �لباهرة �لتي حتققها �لن�شخة �ل�”24 
للخي�ل  �لدولة  رئي�ش  �ل�شم�  �شاحب  لكاأ�ش   “
بعد  و�لعامل  �وروب��ا  �ل�شيلة يف م�شامري  �لعربية 
ولينغت�ن  م�����ش��م��ار  يف  �لبلجيكية  �مل��ح��ط��ة  خ��ت��ام 
حتقق  �ل���ذي  �لنجاح  �أن  �إىل  م�شري�  �و���ش��ت��ن��د..  يف 
يف ���ش��ب��اق �جل���ل��ة �ل��ر�ب��ع��ة و�ل��ث��ال��ث��ة �وروب���ي���ا فاق 
�لت�قعات م�ؤكد� �ملكانة �لتاريخية لأعرق �ل�شباقات 

�لكل�شيكية يف �لعامل.
و�أكد �حلر�ش على م���شلة جناحات �لن�شخة �ل�” 
�شم�  ت�جيهات  �أن  مبينا  �لغالية  للكاأ�ش   “  24
رئي�ش  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�ش�ر  �ل�شيخ 

جمل�ش �ل�زر�ء وزير �ش�ؤون �لرئا�شة لها بالغ �لثر 
يف جناح �جل�لت �لربع للكاأ�ش �لغالية.

وم�شاركة  �لغفري  �جل��م��اه��ريي  باحل�ش�ر  و�أ���ش��اد 
�لذي  �ل�شباق  يف  �ل�شيلة  �لعربية  �خلي�ل  نخبة 
ومر�بط  �مل��لك  �و�شاط  يف  و�هميته  ح�ش�ره  �ك��د 

�خلي�ل �لعربية و�لعاملية �ملت��جدة يف بلجيكا.
م��ن ج��ان��ب��ه �أك����د ع��ب��د�هلل �مل���رزوق���ي مم��ث��ل �شفارة 
�لذي  �لكبري  �لنجاح  �أن  بلجيكا  مملكة  يف  �لدولة 
�لدولة  رئي�ش  �ل�شم�  �شاحب  ك��اأ���ش  �شباق  حققه 
للخي�ل �لعربية �ل�شيلة يف بلجيكا ما ه� �ل ثمرة 
للعلقات �ل�طيدة �لتي جتمع �لمار�ت مع مملكة 
جناحاتها  �نعك�شت  �لتي  �ملتينة  و�لرو�بط  بلجيكا 

حققه  مب��ا  �شعادته  ع��ن  معربا  �مل��ج��الت  مبختلف 
�ل�شباق من �أهد�ف.

�إن دول��ة �لإم���ار�ت د�ئما ما تدعم مثل هذه  وق��ال 
باخلي�ل  كبري  ب�شكل  وتهتم  �لرت�ثية  �لريا�شات 
�لعربية �لأ�شيلة و�ملحافظة عليها وتعريف �شع�ب 
�وروب�����ا و�ل���ع���امل ب��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا ج����زء� م��ه��م��ا من 
كثرية  مدل�لت  له  �حل��دث  �أن  �إىل  لفتا  تر�ثنا.. 
تبني مدى عمق �لتقارب و�لعلقات بني �لمار�ت 

و�لدول �مل�شت�شيفة للحدث.
و�عرب عن �شروره مبا حققه �ل�شباق من �جناز�ت 
�لذي  �جل��م��اه��ريي  ع��ل��ى �شعيد �حل�����ش���ر  م��ه��م��ة 
بلجيكا..  يف  �لغالية  �لكاأ�ش  ومكانة  �أهمية  عك�ش 

�لعربية  �خلي�ل  لنخبة  �ملميزة  بامل�شاركة  م�شيد� 
�ل�شيلة. من جانبه قال �شعيد �ملهريي رئي�ش ق�شم 
�إن  �لريا�شي  �أب�ظبي  �لعامة يف جمل�ش  �لعلقات 
للجماهري  لفت  وح�ش�ر  تفاعل  من  �شاهدناه  ما 
لكاأ�ش  �لثالثة  �لبلجيكية ل�شباق �ملحطة �لوروبية 
�لعربية  للخي�ل  �ل��دول��ة  رئ��ي�����ش  �ل�شم�  ���ش��اح��ب 
ثقافة  ب��ات  �ل�شباق  �أن  على  �شريح  دليل  �ل�شيلة 
ولغة م�شرتكة يف �وروبا و�لعامل لأهد�فه �ل�شامية 
�ل�شيل  �ل��ع��رب��ي  �خل��ي��ل  و�إع����لء  دع���م  يف  �ملتمثلة 
بجانب ما ي�شهم يف تعزيز �لعلقات و�لتعاون بني 
دول��ة �لم��ار�ت وخمتلف دول �وروب��ا و�لعامل �لتي 

ت�شت�شيف �حلدث.
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الفجر الريا�ضي

�لم�����ار�ت  �حت�����اد  �د�رة  ك�����ش��ف جم��ل�����ش 
�مل��شم  �أج��ن��دة  ع��ن  �أم�����ش  للج�جيت�ش� 
 ،2018  -  2017 �جل��دي��د  �لريا�شي 
بح�ش�ر  م��شع  �شحفي  م���ؤمت��ر  خ��لل 
�����ش����ع����ادة �ل���ع���م���ي���د حم���م���د ب�����ن دمل������ك 
�حتاد  �إد�رة  جم��ل�����ش  ع�����ش���  �ل��ظ��اه��ري 
يعق�ب  و�شعادة  للج�جيت�ش�،  �لم��ار�ت 
�ل�������ش���ع���دي رئ���ي�������ش ق�����ن�������ت �أب����ظ���ب���ي 
�لأن�شاري  خ��ال��د  و�ل�����ش��ي��د  �ل��ري��ا���ش��ي��ة، 
مدير �د�رة �خلدمات �ملدر�شية مبجل�ش 
�أب�ظبي للتعليم �ل�شريك �ل�شرت�تيجي 
�لهرم�دي  ر�����ش���د  و�ل�����ش��ي��د  ل���لحت���اد، 
�مل�ؤ�ش�شية  �ل����ع����لق����ات  ق�������ش���م  رئ���ي�������ش 
لل�شتثمار  مبادلة  �شركة  يف  �خلارجية 
علي  وفهد  للحتاد،  �لر�شمي  �ل�شريك 
�لدويل  �لحتادين  عام  �أمني  �ل�شام�شي 
و�لآ���ش��ي���ي �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي للحتاد 

�لمار�تي للج�جيت�ش�.
و��شتهل �شعادة �لعميد حممد بن دمل�ك 
بال�شكر  م��ت���ج��ه��اً  �مل����ؤمت���ر  �ل���ظ���اه���ري 
�ل�شيخ  �ل�شم�  ���ش��اح��ب  �إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  �آل  ز�ي����د  ب���ن  حم��م��د 
�أب���ظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى للق��ت 
و�لريا�شيني،  �لريا�شة  ر�ع��ي  �مل�شّلحة، 
باعتبارها  و�ل���ع���ائ���ل���ة  �لأ������ش�����رة  و�إىل 
�ل�����ش��ري��ك �لأ���ش��ا���ش��ي لحت����اد �لم�����ار�ت 
للج�جيت�ش� يف كل �إجناز. وتعليقاً على 
�ل�شر�كة بني �شركة “مبادلة” و”�حتاد 
حميد  ق���ال  للج�جيت�ش�”،  �لإم������ار�ت 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ش  ن���ائ���ب  �ل�����ش��م��ري، 
�لب�شرية  �مل�������رد  ورئ��ي�����ش  للمجم�عة 
“مبادلة  ملجم�عة  �مل�شاندة  و�خل��دم��ات 
برنامج  “ي�شاهم   :“ ل���ل����ش���ت���ث���م���ار 

�لت���شل �ملجتمعي �لذي تتبناه مبادلة 
لتحّفيز �شبابنا لتباع منط حياة �شحي 
�أبرمت مبادلة  ون�شط. ويف هذ� �لإطار، 
م�ؤ�ش�شات  م���ع  �ل�������ش���ر�ك���ات  م���ن  ع������دد�ً 
�مل�شاركة  حتقيق  ي�شمن  مب��ا  وك��ي��ان��ات 
برناجمنا،  يف  و�ل���������ش���ع���ة  �حل��ق��ي��ق��ي��ة 
ون��ح��ن ف���خ����رون ب�����ش��ر�ك��ت��ن��ا م���ع �حتاد 
�لإم��ار�ت للج�جيت�ش�. وحتظى ريا�شة 
�جل�جيت�ش� برعاية و�هتمام من جانب 
�أهميتها  تقت�شر  ول  �لر�شيدة،  قيادتنا 
�ملجتمع لتباع منط  �أف��ر�د  على حتفيز 
�إنها  ب��ل  فح�شب،  ون�����ش��ط  �شحي  ح��ي��اة 
�أي�شاً ت�شاهم يف تعزيز قدر�تهم �لعقلية 
�لن�شباط  حت��ق��ي��ق  يف  وت�������ش���اع���ده���م 

بحياتهم ب�شكل عام.«  
و�أ�شاف “ ونحن نعلن عن �أجندة �مل��شم 
باأننا ما�ش�ن  ن�ؤكد  �أن  ي�شرفنا  �جلديد 
رب�ع  بكل  �للعبة  ن�شر  م�شرية  يف  بق�ة 
�لبط�لت  �إق���ام���ة  �ل���دول���ة، م��ن خ���لل 
�ملر�كز  وت���ف��ري  �لإم������ار�ت،  خمتلف  يف 
�لر�غبني  �ل���ط��ن   �أب��ن��اء  لكل  و�لقاعات 
من  و�ل���ش��ت��ف��ادة  ريا�شتنا،  مم��ار���ش��ة  يف 

ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف بناء  ق��ي��م��ه��ا وم��ب��ادئ��ه��ا 
�ل���ذي نرفعه  �ل�شعار  ق���ي��اً، وه���  ج��ي��ًل 
��شرت�تيجيتنا  ل��رتج��م��ة  �ل��ب��د�ي��ة  م��ن 
�ىل و�ق����ع م��ل��م������ش.« م��ن ج��ان��ب��ه، �أكد 
�أب�ظبي  قن��ت  رئي�ش  �ل�شعدي  يعق�ب 
للإعلم  �أب�ظبي  دعم  على  �لريا�شية، 
�لريا�شية  �أب����ظ���ب���ي  ب���ق���ن�����ت  مم��ث��ل��ة 
�لإم��ار�ت��ي للج�جيت�ش�  جله�د �لحت��اد 
ريا�شة  م���ت���اب���ع���ة  م�������ش���ت����ي���ات  رف�����ع  يف 
تاأتي  و�ل��ت��ي  �ل���دول���ة،  �جل���ج��ي��ت�����ش��� يف 
�شاحب  وم��ت��اب��ع��ة  و�ه��ت��م��ام  بت�جيهات 
�ل�شم� �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أب�ظبي  عهد  ويل 
ورعاه”،  �هلل  “حفظه  �مل�شلحة  للق��ت 
�لفعاليات  م����ك��ب��ة  خ���لل  م���ن  وذل����ك 
�ملتابع  ليبقى  �لحت���اد  �شينظمها  �ل��ت��ي 
�ملحلي و�لعربي �لعا�شق لهذه �لريا�شات 
باأن  �ل�شعدي  و�أو���ش��ح  �حل���دث.  قلب  يف 
�ملقبل  �مل��شم  بط�لت  وتغطية  م��كبة 
�لذي  �مل��ت��األ��ق  �مل�شت�ى  ع��ن  تختلف  ل��ن 
�أن  �لريا�شية  �أب���ظ��ب��ي  ق��ن����ت  �ع��ت��ادت 
يف  ع��ام��ًل  �شتك�ن  ب��ل  فح�شب،  تقدمه 

ن�����ش��ج خ��ي���ط جن���اح �لحت�����اد �لإم�����ار�ت 
نح�  �ل��ر�م��ي��ة  خططه  يف  للج�جيت�ش� 
�أو�شع،  �أفق  �إىل  �لريا�شة  بهذه  �لرتقاء 
�إقليمية  ع��ا���ش��م��ة  �أب���ظ��ب��ي  ت��ب��ق��ى  و�أن 
وحم��ل��ي��ة ل��ل��ج���ج��ي��ت�����ش���، م�����ؤك����د�ً على 
و�شع �أب�ظبي للإعلم وقن��ت �أب�ظبي 
�لحتاد،  �أي���دي  يف  �أي��دي��ه��م��ا  �لريا�شية 
جديد�ً  ف�شًل  �مل�شرتكة  �جله�د  لتك�ن 
م���ن ف�����ش���ل جن���اح���ات دول����ة �لإم������ار�ت 
�لعربية يف ��شت�شافة وتنظيم �أهم و�أبرز 
لتج�شد  �لعاملية،  �لريا�شية  �لفعاليات 
ريادتها وترتك ب�شمتها يف دعم �حلركة 

�لريا�شية �لعاملية.
رئي�ش جمل�ش  ب��ي��اري،  ن�����ل  و���ش��رح��ت 
�أب�  م�����ش��رف  يف  �ملجتمعية  �مل�����ش���ؤول��ي��ة 
ظبي �لإ�شلمي “يعد م�شرف �أب�ظبي 
�لأ�شا�شني  �ل��د�ع��م��ني  م��ن  �لإ���ش��لم��ي 
ت��رت��ب��ط ب�شكل  �أن���ه���ا  ل��ل��ري��ا���ش��ة ح��ي��ث 
وث��ي��ق ب�����ش��ائ��ر �مل���ج���الت �حل��ي��ات��ي��ة ولها 
�أهد�ف متعددة من بينها �أهد�ف �شحية 
و�ق��ت�����ش��ادي��ة ووط��ن��ي��ة. ول���دى م�شرف 
باأن  ر��شخة  قناعة  �لإ�شلمي  �أب�ظبي 

حي�ياً  دور�ً  تلعب  �ملجتمعية   �مل�ش�ؤولية 
يف تعزيز ق�ة �أي م�ؤ�ش�شة وحتقيق �أعلى 
�لتز�منا يف  ويتج�شد  للم�شاهمني  قيمة 
�لتز�منا  يف  بد�ية  �ملجتمعية  �مل�ش�ؤولية 
على  �لعمل  �إىل  �إ�شافة  م�ظفينا  جت��اه 
�لإم���ار�ت���ي���ني يف  �مل����ط��ن��ني  ن�شبة  رف���ع 
ومتا�شياً  �مل�شرف.  يف  �لعاملة  ك����درن��ا 
لت�فري  �ملت���شلة  �مل�����ش��رف  ج��ه���د  م��ع 
�لفر�ش لأبناء دولة �لإمار�ت �لطم�حني 
و�لنجاح  �لتف�ق  حتقيق  من  لتمكينهم 
يف جميع جمالت �حلياة، عمل م�شرف 
�ل�شن��ت  �لإ�شلمي على مدى  �أب�ظبي 
�ملا�شية على دعم عدة منا�شبات ريا�شية 
�لعربي،  �خل��ل��ي��ج  دوري  ب��ط���لت  منها 

وبط�لة �أب�ظبي �لعاملية«
باجل�لة  �مل��شم �جلديد  �أن�شطة  وتبد�أ   
�لأوىل من بط�لة كاأ�ش �شاحب �ل�شم� 
�لتي  ل��ل��ج���ج��ي��ت�����ش���  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������ش 
�شتنطلق �ل�شبت �ملقبل من مدينة �لعني، 
فيما تت�شمن �أن�شطة �شهر �شبتمرب على 
�لدولية  �ل��ف��ج��رية  ب��ط���ل��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
للمحرتفني ي�مي �لتا�شع و�لعا�شر من 

للفتيات  �لم��ار�ت  �أم  وبط�لة  �شبتمرب، 
و�ل�����ش��ي��د�ت يف �ل��ت��ا���ش��ع و�ل��ع�����ش��ري��ن من 
�ش�ف  �أك��ت���ب��ر  �شهر  ويف  �ل�شهر.   نف�ش 
�لعني  ه��� بط�لة  �لأب���رز  يك�ن �حل��دث 
�لدولية للنا�شئني و�لنا�شئات �لتي �شتقام 
�أكت�بر، ثم  13 و14  م��د�ر ي�مي  على 
يف  للمحرتفني  �لدولية  �لعني  بط�لة 

من �ل�شهر نف�شه. و21   20
�أج���ن���دة  ت��ت�����ش��م��ن  ن����ف���م���رب  ���ش��ه��ر  ويف 
تقام  حيث  ب��ط���لت   4 على  �لفعاليات 
�لمار�ت  �أم  بط�لة  من  �لثانية  �جل�لة 
يف �لثالث من ن�فمرب، ويف �لي�م �لتايل 
تقام  �ش�ف  �ل��ر�ب��ع من ن�فمرب  �مل����ف��ق 
�جل�لة �لثانية من ج�لت كاأ�ش �شاحب 
و�ش�ف  للأندية،  �لدولة  رئي�ش  �ل�شم� 

تقام بط�لة �ل�شهيد ي�مي 23 و24.
بط�لة  ت��ق��ام  ���ش���ف  دي�شمرب  �شهر  ويف 
�جل�جيت�ش�  مل���ح���رتيف  �ل���دول���ي���ة  دب����ي 
ي�مي �لثامن و�لتا�شع، و�جل�لة �لثالثة 
رئي�ش  �ل�شم�  �شاحب  كاأ�ش  بط�لة  من 

�لدولة ي�م 23 .
ويف �شهر يناير �ش�ف تقام بط�لة ر�أ�ش 

  .  27 و   ،26 ب��ت��اري��خ  �ل��دول��ي��ة  �خليمة 
ويف �شهر فرب�ير �شتقام �جل�لة �لر�بعة 
�لدولة  رئي�ش  �ل�شم�  �شاحب  كاأ�ش  من 
وبط�لة  نف�شه،  �ل�شهر  م��ن  �ل��ث��ال��ث  يف 
ي�مي  يف  للمحرتفني  �لدولية  عجمان 
للنا�شئني  �لتحدي  وبط�لة   ، 16و17 

)حتت 18 �شنة( ي�مي 23 و24.
ت���ق���ام بط�لة  ����ش����ف  م���ار����ش  ���ش��ه��ر  ويف 
ل��ل��ف��ت��ي��ات و�ل�����ش��ي��د�ت ي�م  �لم������ار�ت  �أم 
�جل�لة  مناف�شات  �شتختتم  فيما   ،16
�خل��ام�����ش��ة و�لأخ�����رية م��ن ك��اأ���ش رئي�ش 
�لفائز  يعلن عن  17 حيث  ي�م  �لدولة 

بالكاأ�ش، وتقام مر��شم �لتت�يج.
بط�لة  ي�شهد  ف�ش�ف  �أب��ري��ل  �شهر  �أم���ا 
�جل�جيت�ش�  ملحرتيف  �لعاملية  �أب�ظبي 
بن�شختها �لعا�شرة مت�شمنة �لعديد من 
�ل�قت  يف  عنها  �شيك�شف  �لتي  �ملفاجاآت 
و�مل�شابقات  �لأن�شطة  عن  �أم��ا  �ملنا�شب. 
�خل��ارج��ي��ة �ل��ت��ي ي�����ش��ارك ب��ه��ا منتخب 
مزدحمة  فهي  للج�جيت�ش�  �لم����ار�ت 
ه���ذ� �مل������ش��م، ح��ي��ث ب�����د�أت ب��ال��ف��ع��ل من 
خلل �مل�شاركة يف بط�لة �آ�شيا �ل�شاطئية 

ي�ني�  �شهر  �أق��ي��م��ت يف  �ل��ت��ي  ب��ت��اي��لن��د 
فيها  منتخبنا  ح�شيلة  وك��ان��ت  �مل��ا���ش��ي 
�أي�شاً  وت�شمنت  ملّ�نة،  ميد�ليات   10
على �مل�شاركة يف بط�لة �لألعاب �لعاملية 
ت�ج  حيث  �ملا�شي  ي�لي�  نهاية  بب�لند� 
�لذهبية  بامليد�لية  �لإم���ار�ت���ي  �لبطل 
ل��ف��ئ��ة وزن����ه و�مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ف�����ش��ي��ة لفئة 
�ش�ف  �ل�شهر  ه���ذ�  ويف  �مل��ف��ت���ح.  �ل�����زن 
و�ل�شيد�ت  ل��ل��رج��ال  منتخبنا  ي�����ش��اف��ر 
للم�شاركة يف بط�لة �آ�شيا بفيتنام خلل 
�لفرتة من 11 �ىل 13 �أغ�شط�ش، ويف 
�شهر �شبتمرب �ملقبل �ش�ف يك�ن منتخب 
�لم��ار�ت �أم��ام و�ح��دة من �أه��م حتديات 
�لألعاب  �مل�شاركة يف بط�لة  وه�  �مل��شم 
�ل�����ش��الت يف مدينة  د�خ����ل  �لآ���ش��ي���ي��ة 
�لفرتة  خ��لل  برتكمان�شتان  �ب��اد  ع�شق 
من 16 �ىل 19 �شبتمرب، فيما �شيدخل 
بط�لة  مناف�شات  يف  �لأ���ش��ب��ال  منتخب 
�ل��ع��امل خ��لل �ل��ف��رتة م��ن 22 �ىل �ىل 
�أن  �ملنتظر  وم��ن  �أي�شاً.   �شبتمرب   24
ي�����ش��ارك م��ن��ت��خ��ب��ن��ا �ل���ط��ن��ي �أي�������ش���اً يف 
دي  بري�  �شلم  جر�ند  �أب�ظبي  ج�لتي 
تخ�شي�ش  مت  حيث  و�أب�ظبي  ج��ان��ريو، 
تلك  يف  �لبط�لة  بهذه  للمنتخبات  فئة 
بط�لة  يف  �شي�شارك  �أن��ه  كما  �جل�لتان، 
باأب�ظبي  �شتقام  �لتي  �ل�شاطئية  �لعامل 
للألعاب  و�مل����ؤه���ل���ة   ، �مل��ق��ب��ل  ي��ن��اي��ر  يف 
�ل�شاطئية �لعاملية يف �شان دييج�  �شيف 
�أي�شاً  �مل�شاركة  �ىل  بالإ�شافة   .2019
يف  بك�ل�مبيا  للكبار  �ل��ع��امل  بط�لة  يف 
ك�ل�مبيا  بط�لة  ث��م   ، ب�ج�تا  مدينة 
وكلهما  كارتاخينا  مبدينة  �ل�شاطئية 

خلل �أ�شب�ع و�حد يف ن�فمرب �ملقبل.

ب�ر�س�ل��ون���ة يجم����د 26 ملي����ون ي����ورو لنيم����ار 
جمد نادي بر�شل�نة �ل�شباين دفع مكافاأة لنجمه �لدويل �لرب�زيلي نيمار بقيمة 26 
ملي�ن ي�رو )31 ملي�ن دولر(، يف �نتظار تبيان ما �ذ� كان �شينتقل �ىل باري�ش 
�شان جرمان �لفرن�شي �أم ل، بح�شب ما �أفاد م�شدر يف �لنادي �لكاتال�ين 
�لثلثاء وكالة فر�ن�ش بر�ش. من جهته، ن�شر �ملهاجم �شريطا 
�لت���شل �لجتماعي،  م�ش�ر� عرب م��قع 
ي��ظ��ه��ر ت�����ج���ده يف م��ط��ار دب���ي �ل����دويل، 
�شنغهاي  م��دي��ن��ة  م���ن  ع����دت���ه  ط��ري��ق  يف 
للم�شاركة  �لثنني  ت��جد  �ل�شينية حيث 
وجهته  �ن  �إل  ت��روي��ج��ي��ة.  ن�����ش��اط��ات  يف 
�لنادي  �ىل  نيمار  �نتقال  �حتمال  عن  �لتقارير  وتت�شدر  تت�شح.  مل  دبي  بعد 
�لباري�شي، عناوين �ل�شحافة �لريا�شية خلل �لأ�شابيع �ملا�شية، يف �شفقة يت�قع 
�ن تبلغ 222 ملي�ن ي�رو، �شتك�ن �لأكرب يف �لتاريخ. وقال �مل�شدر �لذي طلب 

عدم ك�شف ��شمه �أودع مبلغ �ل�26 ملي�ن ي�رو لدى كاتب �لعدل يف �نتظار معرفة ما 
�لدويل  �ملهاجم  مدد  عندما  ع��ام،  قبل  �ملكافاأة  هذه  وحلظت  �شيبقى  �للعب  كان  �ذ� 
�لرب�زيلي عقده مع �لنادي �ل�شباين حتى �شنة 2021، وذلك يف �أعقاب تقارير �أي�شا 
عن �هتمام باري�ش �شان جرمان ب�شمه. وكان من �ملقرر �ن يتم دفع هذه �ملكافاأة لنيمار 
قيمة  رفع  نف�شه  �ل�قت  يتم يف  �ن  �لأوىل من عقده �جلديد، على  �ل�شنة  بعد م�شي 
222 ملي�نا. وبح�شب  200 ملي�ن ي�رو �ىل  �لعقد من  �لبند �جلز�ئي لف�شخ هذ� 
�لتقارير �ل�شحافية، يبدي �شان جرمان ��شتعد�ده لدفع هذ� �ملبلغ لف�شخ عقد �للعب 
مع نادي بر�شل�نة �لذي �ن�شم �ليه يف �لعام 2013 قادما من �شانت��ش �لرب�زيلي. ويف 

حالت متت �ل�شفقة بهذه �لقيمة، �شي�شبح نيمار �أغلى لعب يف تاريخ �للعبة.
ومل ي�شدر عن نيمار �أي تعليق ح�ل �لتقارير �ملتعلقة بانتقاله.

للم��شم  ��شتعد�د�  �لأمريكية  بر�شل�نة مع زملئه بعد ج�لته  �للعب �ىل  ومل يعد 
ومان�ش�شرت  �لي��ط��ايل  ي�فنت��ش  على  �نت�شار�ت  ثلثة  فيها  حقق  و�ل��ت��ي  �جل��دي��د، 

ي�نايتد �لنكليزي وغرميه ريال مدريد، بل ت�جه �ىل مدينة �شنغهاي �ل�شينية حيث 
�شريطا  “�ن�شتاغر�م”  على  ح�شابه  عرب  ون�شر  ترويجية.  ن�شاطات  �لثنني يف  �شارك 
دب��ي، و���ش���رة م��ع ه�ؤلء  ل��ه يف مطار  �أ���ش��دق��اء  ث����ن م��ع��دودة، برفقة  م�ش�ر� مدته 
�لطريق”.  منت�شف  يف  “غد�ء  فيه  جاء  بالربتغالية  تعليق  مع  طاولة،  �ىل  جال�شني 

ون�شر نيمار لحقا �ش�رة له على من �لطائرة.
�ملا�شية  �لأي��ام  �لنهائية لنيمار، علما �ن تقارير �شحافية عدة يف  ومل تعرف �ل�جهة 
�أ�شارت �ىل �نه �شينتقل من �شنغهاي لإجر�ء فح��ش طبية متهيد� للنتقال �ىل باري�ش 
�شان جرمان، �ململ�ك من هيئة قطر لل�شتثمار�ت �لريا�شية. ويف تغريدة لحقة، نقلت 
�ل�شبكة عن م�شادر يف �إد�رة بر�شل�نة مل ت�شمها، �ن �لنجم �لرب�زيلي نيمار قرر مغادرة 
�لي�م  �شباح  �ملقبل  للم��شم  ��شتعد�د�  تدريباته  بر�شل�نة  ويعاود   . �لكاتال�ين  �لنادي 
�لأربعاء. و�أكد �مل�شدر يف �لنادي �ن جميع �للعبني مت ��شتدعاوؤهم، �ل �ن �ل�شحافة 

�ل�شبانية رجحت عدم ح�ش�ر نيمار �ىل �لتمارين.

خالل موؤمتر �سحفي مو�سع

احتاد الإمارات للجوجيت�سو يك�سف عن اأجندة بطولت مو�سم 2017 - 2018 
�ملنتخب�ت عنو�ن �ملو�سم �جلديد وعدد من �مل�س�رك�ت يف �ملح�فل �لع�ملية

ك�أ�ش رئي�ش �لدولة يق�م على 5 جوالت و 3 جوالت لبطولة �أم �الم�ر�ت 

عانت �لرو�شية ماريا �شار�ب�فا لبل�غ �لدور �لثاين من 
يف  �مل�شرب  ل��ك��رة  �ل��دول��ي��ة  �لأم��ريك��ي��ة  �شتانف�رد  دورة 
�ول مبار�ة لها بعد ع�دتها من ��شابة �بعدتها �شهرين 

ون�شف �شهر.
وتغلبت �لرو�شية يف �لدور �لول �لثنني على �لمريكية 
يف  و�شت��جه  و6-�شفر،  و6-4   1-6 ب��ر�ي��دي  جنيفر 
مبار�تها �ملقبلة �لوكر�نية ليجيا ت�ش�رنك� �لفائزة على 

�ل�شبانية لر� �أرو�بارينا 6-3 و3-6.
ببطاقة  �شتانف�رد  يف  ع��ام��ا(   30( �شار�ب�فا  وت�شارك 
حاليا(   171( �لعاملي  ت�شنيفها  ت��ر�ج��ع  ب�شبب  دع���ة 
لبتعادها 15 �شهر� تنفيذ� لعق�بة �ليقاف بعد ثب�ت 
لغيابها  ث��م  وم��ن  �مل��ح��ظ���رة،  ميلدوني�م  م��ادة  تناولها 
يف  �مل�شاركة  حرمها  ما  �ل�شابة،  ب�شبب  ماي�   16 منذ 
�لأدو�ر �لتمهيدية لبط�لة وميبلدون �لنكليزية، ثالث 

�لبط�لت �لأربعة �لكربى.
�نها  �ل����رو�����ش����ي����ة  وق�����ال�����ت 

يف  �لأوىل  م�����ب�����ار�ت�����ي 
منذ  �ملتحدة  �ل�ليات 

ط�يل”،  وق����������ت 
ت���������ش����ارك  مل  �ذ 
ع������ل������ى �مل������لع������ب 

�لم�����ريك�����ي�����ة 
منذ مار�ش 

�أبريل،  يف  �مل���لع���ب  �ىل  ���ش��ار�ب���ف��ا  وع�����ادت   .2015
ومدريد  �لمل���ان���ي���ة  ���ش��ت���ت��غ��ارت  دور�ت  يف  ف�����ش��ارك��ت 
�لدور  من  �ن�شحبت  حيث  �لإيطالية  وروم��ا  �ل�شبانية 
�لثاين للإ�شابة. وعلقت �لرو�شية على تر�جع �أد�ئها يف 
�ملجم�عة �لثانية ملبار�تها �أمام بر�يدي بالق�ل ح�شمت 
جمم�عة و�عتقدت �نني �شمنت �لف�ز باملبار�ة، �إل �نها 

بر�يدي عادت ب�شربات ر�بحة و�ر�شالت كبرية.
عن  �لغياب  ك��ث��رية:  �م����ر�  �و�ج���ه  باأنني  ��شعر  وتابعت 
على  ق���ادرة  مناف�شة  م��جهة  ط�يلة،  ف��رتة  �ملناف�شات 
حتقيق بع�ش �لألعاب �لر�ئعة، م�ؤكدة �ن كل ما يهم ه� 

�ن �أو��شل �للعب .
دع�ة  ببطاقة  �شار�ب�فا  ت�شارك  �شتانف�رد،  دورة  وبعد 
�ي�شا يف دورة ت�رونت� �لكندية من 7 �ىل 13 �غ�شط�ش، 
�شين�شيناتي  دورة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �ي�����ش��ا  دع�����ة  وت��ل��ق��ت 
�لإعد�دية لبط�لة  �ل��دور�ت  �لمريكية، وذلك يف �طار 

�ل�ليات �ملتحدة، ر�بع �لبط�لت �لكربى.
غاربيني  �ل�شبانية  بطلة وميبلدون  و�شنفت 

�شتانف�رد.  يف  �أوىل  م���غ���روت�����ش��ا، 
وت���ب���د�أ م��ب��اري��ات��ه��ا يف �ل���دور 

�لثاين �شد �لمريكية 
كايل د�ي.

تاأهل �سعب ل�سارابوفا يف 
دورة �ستانفورد

�شهدت �جل�لة �لر�بعة من بط�لة كرة �لطائرة 
�لثانية،  �ملجم�عة  ف��رق  بني  �شاخنة  مناف�شات 
�إيه يف  �آر  فاز فيها فريق بن �شبيع على نظريه 
بينما خ�شر  ب�ش�طني مقابل ل�شيء،  دبي،  �شي 
�إم  �إيه كي  �أم��ام فريق  �إم يف �شي �ل�شارقة  فريق 

�شبايكرز ب�ش�طني.
تنظم �لبط�لة جلنة �مل�شابقات، من 28 ي�لي� 
�ل�طني  �لربنامج  �شمن  �أغ�شط�ش،   4 وحتى 
�لذي  بلدي”  “�شيف  �ل�شيفية  ل��لأن�����ش��ط��ة 

تنظمه �لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة 
يف ن�شخته �حلادية ع�شرة.

�شمن  ف���������رق،    8 �مل���ن���اف�������ش���ات  يف  وت���������ش����ارك 
جمم�عتني، حيث ت�شم �ملجم�عة �لأوىل فرق 
ف�يل مات�ش �ل�شارقة، ر��شثا ب�يز، �أفغان تيمز، 
�لثانية  �ملجم�عة  ت�شم  فيما  كنجز،  وج��ن��اي 
�إيه كي  �ل�شارقة،  �إم يف �شي  �أيه يف �شي،  �آر  فرق 

�إم �شبايكرز، وبن �شبيع.
رئي�ش  �لرئي�شي،  �أح��م��د  �ل�شيد  �أو���ش��ح  ب���دوره 

جل��ن��ة �مل�����ش��اب��ق��ات، �أن ه���ذه �ل��ب��ط���ل��ة ت��اأت��ي يف 
�إطار عدد من �لبط�لت �لتي ي�شهدها “�شيف 
بلدي” كبط�لة �لتايك��ندو وبط�لة �له��يات 
�ل�شاطئية  �لكرة  �إىل بط�لة  �إ�شافة  �لل�شلكية 
وبط�لة كرة �لقدم �لع�شبية وبط�لة �لروب�ت.

�أع�شاء  ك��اف��ة  �إىل  بال�شكر  �ل��رئ��ي�����ش��ي  وت���ج��ه 
جه�د  م��ن  يبذل�نه  مل��ا  ن��ظ��ر�ً  �مل�شابقات  جلنة 
�شكر  كما  �لفعاليات،  �إجن���اح  يف  �أ�شهمت  طيبة 
علمة  ي�شنع  �أو  مميزة  ب�شمة  ي�شع  م��ن  ك��ل 

فارقة ترتقي بالبط�لت �إىل �مل�شت�ى �ملاأم�ل. 
�أو  م�شابقة  �أي  ه��دف  �أن  �لرئي�شي  �أحمد  و�أك��د 
بط�لة ه� �ملتعة و�لفائدة، م�شري�ً �إىل �أن �لربح 
و�خل�شارة �أم�ر�ً ثان�ية، و�ملك�شب �حلقيقي فقط 

ه� �لتعرف على �أخ�ة وملء �لفر�غ بالفائدة.
ي�م  ح��ت��ى  ت�����ش��ت��م��ر  �مل��ن��اف�����ش��ات  �أن  �إىل  وي�����ش��ار 

�جلمعة،
 حيث ي�شدل �ل�شتار عن �لبط�لة ويحدد �لفائز 

باللقب.

مناف�سات �ساخنة ت�سهدها بطولة كرة الطائرة �سمن »�سيف بالدي 2017«



    
وقع يف حب �سيارته ب�سبب حالة مر�سية 
تربط �لعديد من �لأ�شخا�ش علقة مميزة مع �شيار�تهم �ل�شخ�شية، 
لكن رجًل بريطانياً يعاين من حالة مر�شية نف�شية نادرة، جعلت 
ل  �لتي  ع�شيقته  وكاأنها  معها  ويتعامل  �شيارته،  حب  يف  يقع  منه 
يطيق �لبتعاد عنها. ويعاين د�ري��ش م�نتي )35 عاماً(، من حالة 
مر�شية ُتدعى ميكان�ف�بيا، وهي ��شطر�ب نف�شي، يجعل �شاحبه 
بنجذب �إىل �أ�شياء جامدة ويقع يف حبها، بل ويقيم علقة حميمة 

معها، بح�شب �شحيفة مريور �لربيطانية.
تايب قبل  �إك�ش  �شيارته من ط��ر�ز جاغ��ر  ��شرتى  د�ري��ش  وك��ان 
نح� عامني، ومنذ ذلك �ل�قت، وه� و�قع يف حبها، و�أطلق عليها 
��شم غ�لدي، حيث يق�ل : قبل �أن �أ�شرتي غ�لدي كنت على علقة 
حب طبيعية مع �مر�أة، ومل �ألحظ �أي �شيء غري طبيعي يف حياتي 
ومي�يل. و�أ�شاف كنت د�ئماً �أع�شق �ل�شيار�ت، لكن ل� قال يل �أحد 
ما يف �ملا�شي، �أنني ميكن �أن �أجنذب ج�شدياً نح� كائن غري ب�شري، 
كنت �شاأ�شحك عليه، كما ي�شحك �لآخرون علّي يف �ل�قت �حلا�شر. 
وتابع د�ري��ش ل �أت�قع من �لنا�ش �أن يفهم�� ذلك، فاأنا نف�شي ل 
ذلك،  �أخ��رت  مل  بال�شيارة.  تربطني  �لتي  �مل�شاعر  تف�شري  �أ�شتطيع 
لكنني وقعت يف حب �ل�شيارة، متاماً كما يقع �لرجال �لآخ��رون يف 
حب �لن�شاء. �أحب ق�شاء �ل�قت برفقتها، وهي مهمة جد�ً بالن�شبة 

يل، فاأنا ل �أعترب �أنها جماد، بل �أنظر �إليها على �أنها حبيبتي.

طفل ل يتوقف عن �سرب املاء
يعاين �شبي يف �ل�شاد�شة من عمره من حالة �شحية نادرة جتربه 

على �شرب �ملاء على �لدو�م ب�شبب خلل يف عمل وظائف كليتيه. 
مت نقل ز�ك تريين )6 �شن��ت( �إىل �مل�شت�شفى بعد �أن لحظ و�لد�ه 
بالعط�ش.  �ل��د�ئ��م  �شع�ره  ب�شبب  مفرط  ب�شكل  �مل��اء  ي�شرب  ب��اأن��ه 
% فقط،   25 و�كت�شف �لأطباء باأن كليتي �لطفل تعملن بن�شبة 
�أعمارهم  تزيد  �لذين  �لأ�شخا�ش  يف  عم�ماً  ي�جد  م�شت�ى  وه� 
عاماً.  وتتطلب حالة ز�ك �خل�ش�ع لعمليات تنقية دم�ية  عن 80 
عرب جهاز غ�شل �لكلى، �أو �إجر�ء عملية زرع كلية قبل �أن ي�شل �إىل 
�شن �لبل�غ. وقالت �لأم مي�شيل تريين ل�شحيفة مان�ش�شرت �إيفنينغ 
ب�شكل  �مل��اء  ي�شرب  طفلي  �شاهدت  عندما  ل��ذ�  ممر�شة  �أن��ا  ني�ز: 
�مل�شت�شفى  �إىل  ننقله  �أن  وقررنا  �لقلق،  �نتابني  ومفرط،  متكرر 
لتلقي �لعلج. و�أ�شافت �إنه مر�ش خميف، لحظت باأن طفلي ل 
ومرونة  ب�شجاعة  يتمتع  ولكنه  �لأطفال،  نظر�ئه من  بقدر  ينم� 
حملة  �لطفل  عائلة  وب���د�أت  �مل�شتقبل.  يف  ل��ه  �شيحدث  م��ا  ويهتم 
ومن  �ملتحدة  �ململكة  يف  �لكلى  بح�ث  �لتربعات من مركز  جلمع 
جمم�عة من �جلمعيات �خلريية �لأخ��رى، بهدف تاأمني �لعلج 

لطفلهم، بح�شب ما ورد يف �شحيفة مريور �لربيطانية.

مقعد يتيح التفاعل مع حيوانات افرتا�سية
يتيح  ���ش��ح��ري��اً  م��ق��ع��د�ً  للأبحاث"  "ديزين  يف  ب��اح��ث���ن  ط�����ر 
�شخ�شيات  مع  و�للعب  و�لتفاعل  معزز،  و�قع  جتربة  للأ�شخا�ش 
�أو خ�ذة  ن��ظ��ارة  �رت���د�ء  �إىل  �حل��اج��ة  دون  �ل����ق��ع،  يف  �فرت��شية 
خم�ش�شة لذلك �أو حمل هاتف ذكي. و��شتخدم �لباحث�ن كامري� 
للعمق "مايكرو�ش�فت كنيكت"  ��شت�شعارية  بي" و�أجهزة  جي  "�آر 
�لتي  �ملقعد،  �أ�شفل  م��دجم��ة  �للم�شية  �مل��ح��رك��ات  م��ن  وجمم�عة 
ت��ت����ف��ق م��ع ح��رك��ات �لأج�����ش��ام �لف��رت����ش��ي��ة �ل��ت��ي يتفاعل معها 
�ل�شخ�ش د�خل غرفة معينة م�شممة على �أ�شا�ش �لف�شاء ثلثي 
�لأبعاد، حيث يجل�ش �ل�شخ�ش على �أريكة، ويجد نف�شه يتفاعل مع 
�شخ�شيات �فرت��شية، جتل�ش بج��ره �أو تتحرك �أمامه، وتتفاعل 

معه وتت�شرف كما ل� �أنها فعًل يف �لعامل �حلقيقي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مزرعة حيوانات توفر درو�سًا للرق�س 
تقدم مزرعة حلي��نات �لألباكا يف كند�، فر�شة للر�غبني يف ممار�شة �لرق�ش وتعلمه د�خل �ملزرعة و�لقيام بن�شاطات 

تفاعلية عديدة مع حي��ناتها �لأليفة. 
وتقدم �ملزرعة �شتة �أ�شابيع من درو�ش �لرق�ش و�للياقة �لبدنية برفقة حي��نات �لألباكا، حيث ي�شتمر �لدر�ش 45 

دقيقة، ويليه 15 دقيقة للتفاعل مع �لألباكا و�إطعامها و�لتقاط �ش�ر �ل�شيلفي معها. 
وقالت �آن بامتان من �إد�رة �ملزرعة يف ت�شريح لها ل�غل�بال ني�ز: �جلميع ياأتي �إىل �ملزرعة ملمار�شة �لرق�ش على وقع 

�مل��شيقى و�شط ت��جد حي��نات �لألباكا، ويح�شل�ن على فر�شة للتدرب على خمتلف �أن��ع �لرق�ش.
�لب�شر ب�شكل  �لألباكا  بك�نها حي��نات وّدية، وهي حي��نات �جتماعية وتتفاعل مع  �آن: تتميز حي��نات  و�أ�شافت 
جيد. �إن �لنا�ش هنا يحب�ن هذه �لطريقة كثري�ً ويرغب�ن باللعب مع حي��نات �لألباكا، وخا�شة �لأطفال �ل�شغار.

مع  للتفاعل  �حلاجة  دون  �لرق�ش  بدرو�ش  يلتحق��  �أن  لهم  يحق  �إذ  �ملتدربني،  مع  مرنة  �شيا�شية  �ملزرعة  وتتبع 
�حلي��نات �إن رغب�� بذلك. 

من �جلدير بالذكر باأن تكاليف درو�ش �لرق�ش ترت�وح بني 10 �إىل 15 دولر كندي للدر�ش �ل��حد، ويطلب من 
�ل�شياح �لت�شجيل م�شبقاً يف درو�ش �لرق�ش حلجز �أمكنة منا�شبة لهم، بح�شب م�قع "ي� بي �آي" �لإلكرتوين. 
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�سبعينية تتحول اإىل جنمة على الإنرتنت
حت�لت �شيدة �شبعينية يف ك�ريا �جلن�بية �إىل جنمة على م��قع �لت���شل 
�لجتماعي، بف�شل مقاطع �لفيدي� �لتي تبثها وتقدم من خللها ن�شائح يف 

�لتجميل و�لأزياء، لتثبت �أن هذه �ملهنة لي�شت حكر�ً على �لن�شاء �ل�شابات.
وحجزت بارك ماكري )70 عاماً( مكاناً لنف�شها بني �مل�شاهري على م��قع 
�لت���شل �لجتماعي، من خلل مقاطع �لفيدي� على قناتها يف �لي�تي�ب، 
و�لتي ت�ثق فيها حياتها �لي�مية، كمتقاعدة تع�شق عامل �لتجميل و�لأزياء، 

على �لرغم من �أنها تكافح لتجنب �لإ�شابة باخلرف.
ت�شارك  �لك�رية،  �جل��دة  �أو  غر�ندما  ك�ريا  ��شم  حتمل  �لتي  قناتها  وع��ى 
ماكري كل �شيء، من ن�شائح �لتجميل، �إىل �ختيار �مللب�ش و�لأزياء، و�ش�ًل 
�إىل مغامر�تها �ملفعمة بالن�شاط و�حلي�ية يف �خلارج، بح�شب �شحيفة ديلي 
تدير مطعمها �خلا�ش يف  تز�ل  �لتي ل  وتق�ل ماكري  �لربيطانية.  ميل 
ي�جنني جن�بي �شي�ؤول، �إن حياتها حت�لت ب�شكل كامل، منذ �أن دخلت عامل 
ي�تي�ب، وت�شيف يعتقد �لكثريون �أن �حلياة تنتهي بعد �شن �ل�شبعني، ولكن 

عندما بد�أت �لقيام بذلك، �أدركت �أن �حلياة تبد�أ �عتبار�ً من هذ� �ل�شن.
وجاءت فكرة قناتها على �لي�تي�ب، بعد �أن ��شطحبتها حفيدتها كيم ي�ر� 
يف رحلة �إىل �أ�شرت�ليا، عندما �كت�شفت �أن جدتها معر�شة خلطر �لإ�شابة 
بالزهامير، حيث �شرعان ما حظي مقطع �لفيدي� �لذي ن�شرته عن هذه 
�لرحلة، بعدد كبري من �مل�شاهد�ت.  و�شجع ذلك ي�ر� على ن�شر �ملزيد من 
مقاطع �لفيدي� جلدتها، على �أمل جتنب �إ�شابتها باخلرف، وحظيت �جلدة 
لي�شل  �ل�قت،  ذلك  منذ  �لجتماعي  �لت���شل  م��قع  على  و��شعة  ب�شهرة 
�شخ�ش،  �أل��ف   300 ح����يل  �إىل  �لي�تي�ب  على  قناتها  يف  �مل�شرتكني  ع��دد 

و�أكرث من 100 �ألف متابع على �إن�شتغر�م.

ملاذا اأقلعت هذه الطائرة ب� 12 راكبًا؟
خالية  طائرة  �لإل��ك��رتوين،  ي�تي�ب  م�قع  على  ن�شر  فيدي�  مقطع  �أظهر 
100 ر�ك��ب لإخلئها قبيل  �أك��رث م��ن  �أن ��شطر  �ل��رك��اب بعد  م��ن  مت��ام��اً 
يتمتع�ن  وعائلته  ع��ام��اً(   53( ج�ن�ش�ن  مايكل  ك��ان  ب��دق��ائ��ق.   �إق��لع��ه��ا 
�أن  قبل  �لرتكية،  د�لم���ان  مدينة  يف  �أ�شب�عني  مل��دة  مميزة  �إج���ازة  بق�شاء 

تتح�ل رحلتهم �إىل �ململكة �ملتحدة �إىل جتربة غري عادية.
يفاجاأو�  �أن  قبل  �لطائرة  وعائلته  مايكل  ��شتقل  رحلتهم،  �نتهاء  فبعد 
�إذ مل يبق على  م��ع��روف،  �شبب  �لطائرة دون  �ل��رك��اب من  ب��اإخ��لء غالبية 
من �لطائرة �ش�ى 12 �شخ�شاً.  وقام مايكل بت�ش�ير مقطع فيدي� يظهر 
�لركاب  من  خلت  وقد  للأ�شباح،  بطائرة  �أ�شبه  �إىل  حت�لت  �لتي  �لطائرة 
�ل��ذي كان من بني  �إىل مدينة مان�ش�شرت.  وق��ال مايكل  يف طريق ع�دتها 
�لركاب �لقلئل �لذين بق�� يف �لطائرة: بقينا يف �لطائرة ملدة 45 دقيقة 
يف درجات حر�رة مرتفعة، ومل نعرف �شبب تاأخرها يف �لإقلع. ف�شاألت �أحد 

�أفر�د طاقمها، فاأجاب باأن �لطائرة معطلة.

الزوجان كلوين يدعمان 
تعليم اأطفال �سوريني

ق������ال ج��������رج و�أم��������ل ك����ل�����ين ي����م 
 3000 �شي�شاعد�ن  �إنهما  �لثنني 
�ل�ش�ريني  �ل��لج��ئ��ني  �أط��ف��ال  م��ن 
على �لذهاب �إىل �ملدر�شة هذ� �لعام 
يف لبنان حيث تق�ل �لأمم �ملتحدة 
يتلق�ن  ل  ط��ف��ل  �أل�����ف   200 �إن 
ويلت  م��ن  �ل��ف��ر�ر  بعد  تعليمهم 

�حلرب يف �ش�ريا �ملجاورة.
للعد�لة  ك��ل���ين  م���ؤ���ش�����ش��ة  وق��ال��ت 
ج�جل  �شركتي  مع  ��شرتكت  �إنها 
منظمة  مل�شاعدة  باكارد  وهي�ليت 
�لأمم �ملتحدة للطف�لة ي�ني�شيف 
فتح  يف  �للبنانية  �لتعليم  ووز�رة 
�لفرتة  مب��د�ر���ش  تعرف  مما  �شبع 

�لثانية للجئني �ل�ش�ريني.
�أك��رث من ملي�ن  لبنان  وي�جد يف 
 500 لج��ئ ���ش���ري بينهم ق��ر�ب��ة 
�أل���ف ط��ف��ل. وي��ق���م ل��ب��ن��ان بتعليم 
مد�ر�ش  يف  �ل�����ش���ري��ني  �لأط���ف���ال 
"�لفرتة  ن��ظ��ام  ع��ام��ة م���ن خ���لل 
ف�ش�ل  يت�شمن  و�ل���ذي  �لثانية" 
مق�ش�رة  �ل��ظ��ه��ر  ب��ع��د  �إ���ش��اف��ي��ة 

عليهم.
وق����ال ج�����رج ك��ل���ين �حل��ائ��ز على 
ج��ائ��زة �أو���ش��ك��ار وزوج��ت��ه حمامية 
حق�ق �لإن�شان �لدولية �أمل كل�ين 
�للذ�ن �أجنبا ت��أمني �ل�شهر �ملا�شي 
"ل نريد �أن نفقد جيل كامل لأن 
حظهم �ل�شيئ �أنهم ولدو� يف �ملكان 

�خلاطئ ويف �لزمن �خلاطئ".
"�لآلف  ب��ي��ان  �ل���زوج���ان يف  وق���ال 
�ل�ش�ريني  �ل��لج��ئ��ني  ���ش��ب��اب  م��ن 
غري  ي�شبح��  �أن  خل��ط��ر  ع��ر���ش��ة 
وميكن   ... �مل��ج��ت��م��ع  يف  م��ن��ت��ج��ني 
يف  ي�����ش��اع��د  �أن  �ل��ر���ش��م��ي  للتعليم 

تغيري هذ�".

دجاجة  األف  اإعدام  66.5 
�ل�شينية  �ل����زر�ع����ة  وز�رة  ق���ال���ت 
�لد�خلية  م��ن��غ���ل��ي��ا  م��ن��ط��ق��ة  �إن 
�أعدمت 66500 دجاجة بعد تف�ش 
�ألف   35 �أ�شاب  �لطي�ر  لإنفل�نز� 

طائر.
و�أ�شافت �ل���ز�رة يف بيان مب�قعها 
ع��ل��ى �لإن���رتن���ت �أن����ه ت���اأك���د ظه�ر 
من  )�إت�ش5�إن1(  �ل�������ش���لل���ة 
للدجاج  م����زرع����ة  يف  �ل����ف����ريو�����ش 
يعي�ش  �ل���ت���ي  ت���ن��غ��ل��ي��او  مب��دي��ن��ة 
و�أن  �شخ�ش  م��لي��ني  ث��لث��ة  فيها 

�ل�شللة قتلت 15 �ألف طائر.
�لآن  ت�شيطر  �أنها  �ل����ز�رة  وذك��رت 

على تف�شي �ملر�ش.
لإنفل�نز�  ت��ف�����ش  �آخ������ر  و�أ����ش���ف���ر 
�آذ�ر ع��ن نف�ق  �ل��ط��ي���ر يف م��ار���ش 
ل��ل��ب��ط يف  134 ط����ائ����ر� مب����زرع����ة 

�إقليم ه�بي ب��شط �لبلد.

ات�سلت بال�سرطة لتنقذها من اأفعى ملت�سقة بوجهها  
�ت�شلت �مر�أة �أربعينية بخدمة �لط��رئ يف مدينة �شفيلد 
ليك يف ولية �أوهاي� �لأمريكية، لتطلب تدخل عنا�شرها 

لإنقاذها من حّية �أ�شلة عا�شرة ملت�شقة ب�جهها.
وقامت هذه �ملر�أة �لبالغة من �لعمر 45 عاماً و�لتي ته�ى 
 "911" �لأمريكية  �لط��رئ  بخدمة  بالت�شال  �لأفاعي 
ب��ع��د ظ��ه��ر �خل��م��ي�����ش �مل��ا���ش��ي، ب��ح�����ش��ب م���ا �أف������ادت عدة 
و�شائل �إعلم حملية. و�شرحت �ل�شحية ب�ش�ت مرجتف 
�أن �حلّية، وهي من ن�ع �أ�شلة عا�شرة يبلغ ط�لها 1.60 
مرت، ت�شّد على �أنفها و�أنها مطروحة �أر�شاً و�لدم يحيط 
بها. و�أقّرت باأنها �أنقذت هذه �لأفعى بالأم�ش مع �أخرى 

من �لف�شيلة عنيها، ولديها يف �ملجم�ع 11 حّية.
وو�شل عنا�شر �لإ�شعاف �إىل �مل�قع بعد �أربع دقائق وتعذر 
عليهم �إز�حة �لأفعى فقررو� قطع ر�أ�شها ب���شطة �شكني، 
وفق ما �شرح تيم كارد رئي�ش خدمة �لإ�شعاف يف �شفيلد 

ليك ل�شحيفة كرونيكل تيلغر�م. 
ونقلت �ملر�أة �إىل �مل�شت�شفى وو�شعها لي�ش خطر�ً، بح�شب 

ما �أفادت قناة ف�ك�ش 8 كليفلند �ملحلية. 

�سبعيني ينحت التماثيل يف اجلبال منذ 40 عامًا
يعي�ش �شبعيني وحيد�ً يف جبال نيكار�غ�� منذ �أكرث من 
عدد  نحت  على  �ل�شن��ت، عمل  ه��ذه  وخ��لل  ع��ام��اً،   40

كبري من �لتماثيل �حلجرية يف �جلبال.
ويق�ل �ألبريت� غيترييز �ملعروف با�شم �لرجل �حلجري 
�أو نّحات �جلبال �إنه ولد يف 17 �أكت�بر عام 1944، على 
ذل��ك، وكان  �أن��ه ل ميلك �شهادة ميلد تثبت  �لرغم من 
 33 وبعمر  منزل،  ح���ل  �لغابات  ��شتك�شاف  يحب  د�ئ��م��اً 
عاماً، قرر �أن يعي�ش حياته يف �لطبيعة، و�إجناز عمل فني 

�شخم حلم به عندما كان بعمر 9 �أع��م.
لكن  ط�يلة،  ل�شن��ت  غيترييز  ب��ال  �مل�شروع  ه��ذ�  و�شغل 
فر�شة  �شنحت  نيكار�غ��،  �جتاحت  �لتي  �حل��رب  خ��لل 
ل��ه ل��لب��ت��ع��اد و�ل��ع��ي�����ش يف �جل��ب��ال، لإجن����از هذ�  مثالية 

�مل�شروع، بح�شب م�قع �أوديتي �شنرت�ل.
�لعمل  يف  �ل��ي���م  يف  �شاعات   3 ح����يل  غيترييز  ومي�شي 
على �ل�شخ�ر �لعملقة، بالقرب من ك�خه �خل�شبي، يف 
حديقة تي�شي �إ�شتانزويل �لطبيعية.  وعلى مدى �لعق�د 
�ملا�شية، متكن من نحت عمل فني �شخم ي�شم  �لأربعة 
ومناذج  و�لفه�د،  �لفيلة  ومثل  �حلي��نات  من  جمم�عة 
�لتجارة  مبنى  وبرجي  �إ�شتيلي،  كاتدر�ئية  مثل  لأبنية 
�أنه ن�شخة  �لعمل،  �لعاملي يف ني�ي�رك. و�لغريب يف هذ� 

عن �حللم �لذي ر�ود غيترييز قبل نح� 70 عام.

م�سابقة مللكة جمال حوريات البحر 
بزي  �ملت�شابقات  م��ن  كبري  ع��دد  يجتمع  �أن  �مل��زم��ع  م��ن 
يف  للم�شاركة  بريطانيا  �أنحاء  جميع  من  �لبحر  ح�رية 

م�شابقة ملكة جمال ح�ريات �لبحر �لربيطانية.
و�إيرلند�  ووي��ل��ز  و��شكتلند�  �ن��ك��ل��رت�  م��ن  ن�شاء  ودع��ي��ت 
�ل�شمالية للتناف�ش يف هذه �مل�شابقة، و�شتجتمع �ملتناف�شات 
�ل�شبت  ي����م  ن���رث��ام��ب��ت���ن  �أك��������دروم مب��دي��ن��ة  بيلنيغ  يف 
وفر�شة  خ��ا���ش،  ت��اج  على  �ل��ف��ائ��زة  و�شتح�شل  �ل���ق���ادم.  
للتناف�ش يف نهائيات ملكة جمال ح�ريات �لبحر �لدولية 

�لتي �شتقام يف م�شر يف ن�فمرب �لقادم. جي�سيك� هينويك، وروز�ريو د�و�سون خالل ح�سورهم� "�أعجوبة �ملد�فعني" يف مدينة نيويورك.    )� ف ب(

نفوق احليتان ال�سائبة 
يحري العلماء 

دعاة  �إن  �لكندية  �حلك�مة  ق��ال��ت 
�أمريكا  يف  �ل��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 
�ل�شمالية يبحث�ن عن �شبب نف�ق 
ن�ع من �حليتان يف �شمال �ملحيط 
�لأط��ل�����ش��ي ي��ع��رف ب��ا���ش��م )�حل����ت 
لها  ي�شبق  مل  ب���اأع���د�د  �ل�����ش��ائ��ب( 
خليج  يف  منه  ت�شعة  نفق  �إذ  مثيل 
����ش���ان���ت ل����رن�������ش �ل���ك���ن���دي خلل 

�شهرين.
بجامعة  �لباحث  ديفيز  كيم  وق��ال 
د�ل����ه�����زي و�ل������ذي ي��ع��د ر�ئ������د� يف 
يف  �حليتان  ن�شاط  تعقب  طريقة 
�إنه بنف�ق �حليتان  �ل�قت �حلايل 
عام  �أك���رث   2017 ي�شبح  �لت�شعة 
ي�����ش��ه��د ن���ف����ق���اً ل���ذل���ك �حل���ي�����ن 
�لعلماء  ب����د�أ  م��ن��ذ  �مل��ائ��ي  �ل��ث��دي��ي 

ر�شد �أعد�ده يف �لثمانينات.
�شمال  ح��ي��ت��ان  م���ن   500 وي����ج���د 
�لأطل�شي �ل�شائبة فقط يف �لعامل. 
نف�ق  �إىل  �لب�شري  �لن�شاط  و�أدى 

بع�شها هذ� �ل�شيف.
و�أفادت ت�نيا ومير مديرة جمعية 
م���اري���ن �أن���ي���م���ال ري�����ش��ب���ن�����ش ب���اأن 
ث��لث��ة م���ن ه����ذه �حل��ي��ت��ان نفقت 
كبرية  ب�شفينة  ��شطد�مها  ج��ر�ء 
يف حني نفق �آخر بعدما ح��شر يف 

معد�ت �شيد.
�حليتان  ت���ل���ك  �إن  دي���ف���ي���ز  وق������ال 
�مل�����ش��ن��ف��ة ع��ل��ى �أن���ه���ا م���ن �لأن�������ع 
�ش�هدت  ل���لن���ق���ر�����ش  �مل��ع��ر���ش��ة 
باأعد�د  ل���رن�����ش  ���ش��ان��ت  خ��ل��ي��ج  يف 
ف�شل  خ��لل  �لطبيعي  م��ن  �أع��ل��ى 
�أن  �إىل  ه��ذ�  ي��رج��ع  وق��د  �ل�شيف، 
نادر  �لع��لق  من  طعامها  م�شدر 
�أخ��رى مثل خليج مني  يف م��طن 

وخليج فندي.

تكلَّمت يف �سهرها ال�ساد�س وتقراأ بعمر ال�سنة والن�سف 
كان  عندما  �أب�يها،  "زهر�ء"  �لرتكية  �لطفلة  ف��اج��اأت 
عمرها 6 �أ�شهر فقط، حيث �شارت تتكلم ب�شكل عادي، 
�ملفاجاأة �لأكرب هي  لُيقرر� عر�شها على �لطبيب، لكن 
حينما بلغت �ل�شنة ون�شف �ل�شنة؛ �إذ بد�أت تقر�أ �لكتب 

و�حلكايات مثل �لأطفال �لكبار.
ورزقت �ل�شيدة �لرتكية غمزة وزوجها �شركان قبل عامني 
ون�شف �لعام من �لآن، بالعا�شمة �أنقرة، بالطفلة �لتي 
ياها زهر�ء، وبعد 3 �أ�شهر من جميئها بد�أ �ل��لد�ن  �شمَّ
بالده�شة.  �أ�شابتهما  فعل  ورد�ت  ت�شرفاٍت  يلحظان 
جد�ً،  خمتلفة  زه��ر�ء  ت�شرفات  كانت  لأقر�نها  بالنظر 
�أحد  �إليها  فقد كانت حُت��ِدث رد�ت فعل عندما يتحدث 
مل  وه��ي  ورجليها  يديها  ب��رف��ع  �لنه��ش  وحت���اول  م��ا، 
�لطبيب،  �إىل  و�لد�ها  لياأخذها  �أ�شهر،  �لثلثة  تتجاوز 
�لذي �أخربهما �أنه من �مل�شتحيل �أن تك�ن تتفاعل ب�عي 

مع �لنا�ش، و�أنه رمبا �شدفة فقط.
�إن  �شي  لقناة  �شنة(   32( �أجارتبه  غمزة  و�لدتها  ق�ل 
�إن كلمه  �إن ترك: عندما �أخربنا �لطبيب بذلك قلنا 
�شحيح، وتنا�شينا ما ر�أيناه، بد�أت زهر�ء حتاول �لتكلم 

معنا، وكانت تاأخذ �لكتب وتقلِّب �شفحاتها.

�أنه ت�شرف غريب، ولكن  �إليه على  وت�شيف: مل ننظر 
�أ�شهر كانت قد بد�أت   6 �إىل عمر  عندما و�شلت زه��ر�ء 
باحلديث معنا، وما �إن �أكملت 9 �أ�شهر حتى بد�أت حتفظ 

�أدعية و�ش�ر�ً قر�آنية.
زه�����ر�ء يف ع��م��ر �ل�����ش��ن��ة ون�����ش��ف �ل�����ش��ن��ة ت���ق���ر�أ �لكتب 
و�حلكايات، وحفظت �لن�شيد �ل�طني كامًل، وت�شتطيع 

قر�ءة كل ما ُيطلب منها قر�ءته.
تق�ل و�لدتها �إنها مل تتحدث ي�ماً �أمامها بالإنكليزية 
وكذلك مربيتها، كما �أنها مل تبذل �أي جهد يف تعليمها، 
و�لعديد  و�لأرق��ام  �لأ�شهر  �أ�شماء  حفظت  �لطفلة  لكن 

من �لكلمات و�لأغاين بتلك �للغة.
�شركان �أجارتبه، و�لد �لطفلة مل يلحظ �أياً من ت�شرفات 
�بنته يف �لبد�ية، لكن بعد ملحظة زوجته وقلقها بد�أ 
ه� �أي�شاً ير�قبها، ويق�ل: بالطبع �أنا �شعيد، ولكني قلق 
�أي�شاً على م�شتقبل �بنتي، كيف �شيك�ن، وكيف �شتك�ن 
�شي  مل�قع  وف��ق��اً  حديثه،  ويتابع  �لجتماعية،  حياتها 
�أي م�شاكل، وعلقتها  "� ي�جد �لآن لديها  �إن ترك  �إن 
جيدة م��ع جميع �لأط��ف��ال، وك��ل م��ا �أمت��ن��اه لبنتي ه� 

�لتعليم �جليد يف �مل�شتقبل.

جويل منزعجة من رد الفعل 
على فيلمها اجلديد 

�أبدت �أجنلينا ج�يل �نزعاجها على رد �لفعل �لعنيف و�ملتز�يد على عملية ت�ش�ير �أحدث 
ب�ش�رة  تف�شريه  مت  �لأد�ء  جت��ارب  خ��لل  مرجتل  م�شهد  على  ي�شتمل  و�ل���ذي  �أفلمها 
خاطئة باأنه عملية خطف �أم��ل حقيقية من �أطفال فقر�ء. وو�شفت ج�يل يف مقابلة مع 
جملة فانيتي فري ن�شرت �لأ�شب�ع �ملا�شي عن فيلمها )فري�شت ذ�ي كيلد ماي فاذر( لعبة 
قام بها خمرج� عملية �ختيار من �شيلعب �لدور �لرئي�شي ل�جن �أوجن مع �أطفال �شغار يف 
كمب�ديا خلل جتارب �لأد�ء. وقالت ج�يل، وهي مبع�ثة مف��شية �لأمم �ملتحدة �خلا�شة 
ل�ش�ؤون �للجئني، للمجلة �إنها كانت تبحث عن �لبطل يف دور �لأيتام و�ل�شريك ومد�ر�ش 
�لفقر�ء. وخلل عملية �لختيار كان ي��شع �لطفل �أمام �أم��ل على �لطاولة وُيطلب منه 
�أن يفكر فيما ميكن �أن ي�شتخدم �ملال من �أجله ثم يخطف هذ� �ملال. وبعد ذلك تتظاهر 

ج�يل باأنها مت�شكه ثم ي�شطر �لطفل �إىل �أن يكذب عن �شبب �شرقته للمال.


