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دمار هائل �سببه الزلزال يف مك�سيكو �سيتي  )ا ف ب(

م�سافحة بني ترامب وعبا�ش خالل لقائهما على هام�ش اجتماعات االمم املتحدة  )رويرتز(

تراأ�س اجتماع اللجنة الوطنية العليا لعام اخلري
حممد بن را�سد: العمل الإن�ساين والتنموي 

ل حدود له والإمارات �ستظل قوة خري يف املنطقة

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون قادة 
الدول العربية والإ�سالمية بال�سنة الهجرية اجلديدة

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل 
برقيات تهنئة مبنا�سبة حلول ال�سنة الهجرية اجلديدة اإىل اأ�سحاب اجلاللة 
والفخامة وال�سمو ملوك وروؤ�ساء واأمراء الدول العربية واالإ�سالمية . وقد 
التقدم  م��ن  امل��زي��د  ول�سعوبهم  وال�سعادة  ال�سحة  م��وف��ور  لهم  �سموه  متنى 
بعث  كما   . والرفعة  وامل��ج��د  ال��ع��زة  واالإ���س��الم��ي��ة  العربية  والأمتنا  وال��رخ��اء 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش 
جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة برقيات تهنئة 
مماثلة مبنا�سبة حلول راأ�ش ال�سنة الهجرية اجلديدة اإىل اأ�سحاب اجلاللة 

والفخامة وال�سمو ملوك وروؤ�ساء واأمراء الدول العربية واالإ�سالمية.

حممد بن را�سد خالل تروؤ�سه اجتماع اللجنة الوطنية لعام اخلري  )وام(

افتتح مقر اأكادميية ربدان واأطلق خطتها اال�شرتاتيجية.. واأعاد ت�شكيل اللجنة التنفيذية
حممد بن زايد: القيادة احلكيمة تويل تاأهيل الكوادر 
الوطنيــة النوعيــة وتنميــة قدراتهـا اأهميــة بالغــة

•• دبي-وام: 

اعتمد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب 
ن��وع��ي��ة مت��ت �سياغتها  رع���اه اهلل ام�����ش ع���دة م���ب���ادرات 
حتت  وذل���ك  بها  اخل��ا���س��ة  ال�سيا�سات  وو���س��ع  وبلورتها 
يفعل  مب��ا  اخل��ري  ل��ع��ام  الوطنية  اال�سرتاتيجية  مظلة 
دولة  مكانة  تعزيز  اإىل  الرامية  اال�سرتاتيجية  اأه��داف 

االإمارات على خريطة العمل االإن�ساين والتنموي كاأحد 
اأكرب واأهم اأقطاب العطاء يف املنطقة والعامل وي�سهم يف 
لتفعيله  قواعد  واإر���س��اء  ومنهجته  اخل��ري  نهج  تكري�ش 
وماأ�س�سة العطاء على كل م�ستويات الدولة يف القطاعني 

العام واخلا�ش وعلى ال�سعيدين االحتادي واملحلي.
وق���ال ���س��م��وه ال��ع��م��ل االإن�����س��اين وال��ت��ن��م��وي ال ح���دود له 
وموؤ�س�ساتنا اأثبتت ح�سورا اإن�سانيا كبريا ودولة االإمارات 

�ستظل قوة خري يف املنطقة.        )التفا�سيل �ش2(

احلوثي مينع الزيارة عن املختطفني ب�شجونه

اإ�سقاط طائرة جت�س�س تابعة لالإنقالبيني يف حلج 
تون�س: الطعن ر�سميا يف د�ستورية 
ــــة ــون املــ�ــســاحلــة الإداري ــان ق

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

ال�سعبية  اجل��ب��ه��ة  ك��ت��ل��ة  ق��دم��ت 
ب���ال���ربمل���ان ع��ري�����س��ة ط��ع��ن لدى 
د�ستورية  ملراقبة  الوقتية  الهيئة 
م�سروع  يف  ال���ق���وان���ني،  م�����س��اري��ع 
امل���ج���ال  امل�������س���احل���ة يف  ق�����ان�����ون 
رئي�ش  به  االإداري، وفق ما �سرح 
بالربملان،  ال�سعبية  اجلبهة  كتلة 

اأحمد ال�سديق.
الطعن  ع���ري�������س���ة  ع���ل���ى  ووق�������ع 
اإىل  ينتمون  بالربملان  نائبا   38
والكتلة  ال�سعبية  اجل��ب��ه��ة  كتلة 
الدميقراطية ونواب غري منتمني 
اأن  ال�����س��دي��ق  ك��ت��ل. واأو����س���ح  اإىل 
القانون  ه��ذا  يف  الطعن  عري�سة 
بينها  من  مطاعن   10 ت�سمنت 
الطعن يف اإجراءات امل�سادقة على 

القانون باجلل�سة العامة.
)التفا�سيل �ش13(

خلطة  حت�سد  املتحدة  الأمم 
ليبيا يف  ـــدة  ـــدي ج �ـــســـالم 

•• نيويورك-وكاالت:

الدعم  حل�سد  املتحدة  االأمم  ت�سعى 
الدويل هذا االأ�سبوع من اأجل م�سعى 
يف  ال�سيا�سي  اجل��م��ود  لك�سر  جديد 
لال�سطرابات  ح���د  وو����س���ع  ل��ي��ب��ي��ا 
انتفا�سة  بعد  البالد  �سهدتها  التي 
يحدد  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن   .2011
مبعوث االأمم املتحدة لليبيا غ�سان 
���س��الم��ة خ��ط��ة حت���رك ع��ل��ى هام�ش 
يف  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 
ت��ع��دي��ل اتفاق  ���س��ت��ق��رتح  ن��ي��وي��ورك 
�سالم اأبرم يف 2015 لكنه �سرعان 

ما جتمد.
ومل تتمكن حكومة الوفاق الوطني، 
التي ت�سكلت مبوجب اتفاق 2015، 
م���ن ب�����س��ط ���س��ي��ط��رت��ه��ا ب��ال��ك��ام��ل يف 
ليبيا  ت���ارك���ة  ال��ع��ا���س��م��ة ط��راب��ل�����ش 
3 حكومات مرتبطة  يف �سراع بني 
متناف�سة،  م�����س��ل��ح��ة  ب���ت���ح���ال���ف���ات 
املجل�ش  داخ���ل  وب�����س��ب��ب اخل���الف���ات 

عبا�س: ال�سالم اأقرب يف ظل م�ساركة ترامب

ا�شتباكات عنيفة متنع تقدم قوات االأ�شد يف البادية

�سوريا الدميقراطية تقرتب من ال�سيطرة على كامل الرقة

•• نيويورك-رويرتز:

 قال الرئي�ش الفل�سطيني حممود عبا�ش اإن اجتماعه 
مع الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب هو �سهادة على 
اتفاق �سالم يف  اإبرام  جدية الرئي�ش االأمريكي ب�ساأن 
ال�سرق االأو�سط قريبا. ووجه عبا�ش ال�سكر لرتامب 

ال�ستقباله يف اجتماع على هام�ش اجتماعات اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك.

وقال عبا�ش عرب مرتجم اإن دل هذا على �سيء فاإمنا 
ب�سفقة  �سياأتي  اأنه  الرئي�ش  على جدية فخامة  يدل 
الع�سر يف ال�سرق االأو�سط خالل العام اأو خالل االأيام 

القادمة اإن �ساء اهلل.

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

حممد بن زايد خالل افتتاحه مقر اأكادميية ربدان  )وام(

•• اأبوظبي-وام:

افتتح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
�سباح ام�ش املقر الرئي�ش الأكادميية ربدان يف مدينة 

اأبوظبي.
وقد اأطلق �سموه بهذه املنا�سبة اخلطة اال�سرتاتيجية 
امل�ستقبلية  ال��روؤي��ة  وال��ت��ي جت�سد  رب���دان  الأك��ادمي��ي��ة 

املتمثلة يف دعم اجلاهزية امل�سرتكة من خالل تعزيز 
التدريب والتعليم امل�سرتك .

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد  من جهة اخرى 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن 
التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
الإمارة اأبوظبي قرارا باإعادة ت�سكيل اللجنة التنفيذية 
برئا�سة معايل جا�سم حممد بوعتابه الزعابي رئي�ش 

مكتب اأبوظبي التنفيذي.         )التفا�سيل �ش3(

•• عوا�صم-وكاالت:

اإن م�سلحي  اأم�����ش  امل��خ��ت��ط��ف��ني،  اأم��ه��ات  ق��ال��ت راب��ط��ة 
جماعة احلوثي وقوات �سالح قد منعوا لل�سهر الثاين 
زيارة اأهايل املختطفني يف �سجن االأمن ال�سيا�سي، بحي 

حدة جنوب العا�سمة �سنعاء.
التوا�سل  موقع  على  لها  تدوينة  يف  الرابطة  وذك���رت 
احلوثيون  ال��ث��اين،  لل�سهر  اأن���ه  في�سبوك  االجتماعي 
الأبنائنا  وامل������اء  ال���ط���ع���ام  واإدخ��������ال  ال����زي����ارة  مي��ن��ع��ون 

املختطفني داخل �سجن االأمن ال�سيا�سي ب�سنعاء.
ال�سيا�سي  االأم����ن  �سجن  داخ���ل  ويف  اأن���ه  اإىل  واأ����س���ارت 

ب�سنعاء تنتهك كل القيم واحلقوق االإن�سانية.
اأمام  حتفه  املختطفني  اأح��د  وال��د  لقي  اأ�سابيع،  وقبل 
بوابات ال�سجن، حني اعتدى عليه احلوثيون بال�سرب 

وال�سحل، ب�سبب اإ�سراره على زيارة جنله املختطف.
اأم�ش االأربعاء،  من جهة اأخرى، �سقط اجلي�ش اليمني 
جبهة  يف  احلوثيني  جلماعة  تابعة  ا�ستطالع  ط��ائ��رة 
م�سدر  بح�سب  البالد،  جنوبي  حلج،  مبحافظة  كر�ش 

ع�سكري.
الرابعة  الع�سكرية  للمنطقة  االإع��الم��ي  الناطق  وق��ال 
اأ���س��ق��ط��ت بعد  حم��م��د ال��ن��ق��ي��ب: اإن ال���ق���وات ال��ي��م��ن��ي��ة 
تابعة  ا�ستطالع دون طيار  )اأم�ش(، طائرة  اليوم  ظهر 
مليلي�سيات احلوثي و�سالح، فوق منطقة حمالة، �سمال 

غربي كر�ش.
واأو�سح امل�سدر، اأن هذا النوع من الطائرات مت تهريبه 
من اإيران اإىل اليمن يف اإطار حماوالت طهران زعزعة 

ا�ستقرار املنطقة، وتهديد ال�سلم يف اليمن.
وب���نّي ال��ن��ق��ي��ب اأن���ه مّت ال��ع��ث��ور ب��داخ��ل ال��ط��ائ��رة التي 
وكامريات  التج�س�ش  اأج��ه��زة  بع�ش  على  ا�سقاطها  مّت 

و�سرائح هاتف.
وت�سهد جبهة كر�ش الواقعة بني حمافظتي حلج  وتعز 
الوطني  للجي�ش  تابعة  ق��وات  ب��ني  م�سلحة  ا�ستباكات 
واملقاومة ال�سعبية من جهة، واحلوثيني وقوات الرئي�ش 
ال�سابق علي عبداهلل �سالح املوالية لها من جهة اأخرى

وت�سببت يف  اجل��ان��ب��ني،  م��ن  ال��ع�����س��رات  ذه��ب �سحيتها 
نزوح املئات من العائالت.

املك�سيك زلزال  �سحايا  ح�سيلة  قتيال   224
•• مك�صيكو-اأ ف ب:

االأقل  ع��ل��ى  �سخ�سا   224 ق��ت��ل 
ج�����راء ال����زل����زال ال��ع��ن��ي��ف ال���ذي 
 21 �سرب و�سط املك�سيك بينهم 
طفال على االأقل ق�سوا يف انهيار 
ما  على  العا�سمة،  يف  مدر�ستهم 

اأعلنت احلكومة اأم�ش.
لل�سوؤون  ال����دول����ة  وزي������ر  وق������ال 
الداخلية ميغيل اأنخيل اأو�سوريو 
تيليفي�سا  ل�������س���ب���ك���ة  م���ت���ح���دث���ا 
 117 حواىل  "قتل  التلفزيونية 
�سخ�سا يف مدينة مك�سيكو، و39 
موريلو�ش  يف  و55  ب��وي��ب��ال  يف 
و12 يف والية مك�سيكو و�سخ�ش 

يف غرييرو.
ت�سري  ال�سابقة  احل�سيلة  وكانت 
بينهم  �سخ�سا   149 مقتل  اإىل 
21 طفال ق�سوا  يقل عن  ما ال 
انهيار مدر�ستهم يف مك�سيكو،  يف 
فيما تتوا�سل عمليات البحث عن 

•• بريوت-وكاالت:

تقرتب قوات �سوريا الدميوقراطية من ال�سيطرة على 
كامل مدينة الرقة، اأبرز معاقل تنظيم داع�ش االإرهابي 
يف �سوريا، بعد بلوغ هجومها املراحل النهائية وطردها 

املتطرفني من ت�سعني يف املئة من املدينة.
وقال مدير املر�سد رامي عبد الرحمن لوكالة فران�ش 
للتحالف  املكثفة  اجلوية  ال�سربات  نتيجة  ام�ش  بر�ش 
�ساعة من   48 داع�����ش خ��الل  تنظيم  ان�سحب  ال���دويل، 
يف  ت�سعني  لت�سبح  املدينة  يف  االق��ل  على  احياء  خم�سة 
�سوريا  ق���وات  �سيطرة  حت��ت  امل��دي��ن��ة  م�ساحة  م��ن  امل��ئ��ة 

الدميوقراطية.
من  تقهقر  فيما  املدينة،  �سمال  يف  االح��ي��اء  ه��ذه  وتقع 
تبقى من عنا�سر تنظيم داع�ش اإىل حي االأمني وهو حي 
كبري يف و�سط املدينة، باال�سافة اىل املجمع احلكومي 
قبل  للنظام  ر�سمية  مقرات  كانت  التي  املباين  وبع�ش 

�سيطرة التنظيم على املدينة.
وبح�سب عبد الرحمن، يتح�سن من تبقى من عنا�سر 
داخل  اأو  مالجىء  ت�سم  التي  االبنية  هذه  يف  التنظيم 
لكرة  ملعب  من  االر�سي  الطابق  يف  اأو  حفروها  انفاق 

القدم حوله التنظيم اىل �سجن.
واأفادت قيادة قوات �سوريا الدميوقراطية يف بيان موقع 
با�سم غرفة عمليات غ�سب الفرات انها بداأت يف االأيام 
حت�سينات  ا�ستهدفت  مباغتة  حملة  االأخ��رية  اخلم�سة 
م�سرية  للمدينة،  ال�سمالية  اجلبهة  يف  داع�ش  مرتزقة 
املناورة  مبادرة  التنظيم  مقاتلي  اأفقد  الهجوم  ان  اىل 
النهائية  امل��راح��ل  باتت يف  اإن��ه��ا  وق��ال��ت  ق��واه��م.  وبعرث 

حلملة غ�سب الفرات التي �سارفت على النهاية.
من جهة اأخرى، قال امل�سوؤول االإعالمي يف ف�سيل جي�ش 
اأ�سود ال�سرقية �سعد احلاج ل�24 اإن قوات النظام حتاول 
م��ن��ذ ع�سر ال��ث��الث��اء ال��ت��ق��دم م��ن حم���ور حم��روث��ة يف 

البادية على مواقع اجلي�ش احلر.

حلكمة  نتطلع  ال�سعودية: 
بارزاين بعدم اإجراء ال�ستفتاء

•• الريا�ص-وكاالت:

اأ�سدرت وزارة اخلارجية ال�سعودية 
بياناً طالبت فيه االأطراف العراقية 
بالدخول يف حوار لتحقيق م�سالح 

ال�سعب بكافة مكوناته.
واأكد البيان اأن احلوار ي�سمن االأمن 
وال�سالم يف العراق ويحفظ وحدته 
و�سيادته. ودعا البيان ال�سلطات يف 
املكت�سبات  على  للحفاظ  كرد�ستان 

التي حققها االإقليم.
ال�سعودية  اخلارجية  بيان  وطالب 
االأط������������راف ال����ع����راق����ي����ة ب���ال���ع���ودة 
ل���الت���ف���اق���ي���ات امل����وق����ع����ة واأح�����ك�����ام 

الد�ستور العراقي.
ال�سعودية  اخلارجية  بيان  واأ�ساف 
كرد�ستان  ا�ستفتاء  اإج���راء  ع��دم  اأن 
العديد  واملنطقة  ال��ع��راق  �سيجنب 

من املخاطر.
تتطلع  امل��م��ل��ك��ة  اأن  ال��ب��ي��ان  وت���اب���ع 
ب�������ارزاين بعدم  ال��رئ��ي�����ش  حل��ك��م��ة 

اإجراء ا�ستفتاء انف�سال كرد�ستان.

حواىل ثالثني اآخرين اعتربوا يف 
عداد املفقودين.

الرتبية  وزي������ر  م�����س��اع��د  وق������ال 
ل�سبكة  ت���ري���ف���ي���ن���ي���و  خ����اف����ي����ري 
ت��ي��ل��ي��ف��ي�����س��ا ل���دي���ن���ا ت����ع����داد 25 
طفال   21 ب���ي���ن���ه���م  )ق����ت����ي����ال( 
واأربعة بالغني يف مدر�سة اإنريكي 

ريب�سامن االبتدائية.
وح��دد مركز ال��زل��زال ال��ذي وقع 
 18،14(  13،14 ال�����س��اع��ة  يف 
ع��ل��ى ح���دود والي���ة بويبال  غ(  ت 
على  )و�������س������ط(  وم�����وري�����ل�����و������ش 
املركز  ب��ح�����س��ب  ك���ل���م،   51 ع��م��ق 

اجليولوجي االأمريكي.

ي�ستبه  �سخ�سني  اعــتــقــال 
لندن بتفجري  عالقتهما  يف 

•• لندن-وكاالت:

الربيطانية  ال�����س��رط��ة  اع��ت��ق��ل��ت 
�سخ�سني اآخرين على خلفية حادث 
تفجري عبوة نا�سفة يف مرتو لندن. 
 48 اأحد الرجلني املعتقلني  ويبلغ 
وقد  ع����ام����ا،   30 واالآخ���������ر  ع���ام���ا 
االأوىل  الفجر  �ساعات  يف  احتجزا 
وفقا لقانون مكافحة االإرهاب بعد 

تفتي�ش اأحد املنازل.
اأ�سيبوا  قد  �سخ�سا  ثالثون  وك��ان 
يف احل�����ادث ال����ذي وق���ع يف اإح���دى 
بار�سونز  امل��رتو يف حمطة  ع��رب��ات 

غرين اجلمعة املا�سية.
وق��ال��ت ام�����راأة ك��ان��ت ���س��اه��دة على 
عمليات االعتقال االأربعاء اإنها راأت 
رجال مقيد املع�سمني يقتاده رجال 

�سرطة اإىل �سيارة �سرطة.
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اأخبـار الإمـارات

تراأ�س اجتماع اللجنة الوطنية العليا لعام اخلري

حممد بن را�سد: العمل الإن�ساين والتنموي ل حدود له والإمارات �ستظل قوة خري يف املنطقة

االإمارات  دول��ة  تكري�ش  بغية  للخري 
مركزا للعطاء حمليا وعربيا وعامليا 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وت��وج��ي��ه��ات 
بو�سع  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
للعمل  وتنظيمي  ا�سرتاتيجي  اإط��ار 
االإن�ساين واخلريي يف الدولة �سمن 
وا�سحة  وتنفيذية  ت�سريعية  اأط���ر 
ماأ�س�سة  اإىل  املنظور  املدى  ت�سعى يف 
العمل االإن�ساين يف القطاعني العام 
واخل���ا����ش وت��رج��م��ة »ف��ع��ل اخلري« 
وبرامج  خ��ط��ط  اإىل  ال��ع��ام  ب��امل��ع��ن��ى 
عمل حمددة وبناء مرجعيات قيا�ش 
االإن�ساين  للعمل  وت��ف��ع��ي��ل  وت��ق��ي��ي��م 
كقيمة  العطاء  واإح��ال��ة  اأ�سكاله  بكل 
وعمل  ح��ي��اة  اأ����س���ل���وب  اإىل  م��ع��ن��وي��ة 
بحيث ي�سكل جزءا را�سخا يف الوعي 

الفردي واملجتمعي.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واح���ت���ف���ى 
م���ك���ت���وم مع  اآل  را�����س����د  ب����ن  حم���م���د 
لعام  العليا  الوطنية  اللجنة  اأع�ساء 
ال���ت���ي حتققت  ب�����االإجن�����ازات  اخل����ري 
حتى االآن واالأرقام التي مت حتقيقها 
اال�سرتاتيجية  م�سارات  خمتلف  يف 
الوطنية مع ت�سجيل اأكرث من 1.6 
وم�ساهمات  ك��ت��ربع��ات  دره���م  مليار 
ن���ق���دي���ة ���س��م��ن م�����ب�����ادرات وب���رام���ج 
من  لل�سركات  املجتمعية  امل�سوؤولية 
وموؤ�س�سات  اخلا�ش  القطاع  �سركات 
القطاع االأهلي اإ�سافة اإىل م�ساهمات 

من القطاع احلكومي واالأفراد.
مليون   2.8 ن��ح��و  ت�سجيل  مت  ك��م��ا 
�ساعة تطوع و141 جهة م�ستفيدة 
فر�سة   716 وف����رت  ال��ت��ط��وع  م���ن 
اإ�سافة  امل��ج��االت  خمتلف  يف  ت��ط��وع 
اإىل ت�سجيل نحو 275 األف متطوع 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة وذل����ك عرب 

املن�سة الوطنية للتطوع.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اعتمد  وق��د 
اآل م��ك��ت��وم ع�سر  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
م����ب����ادرات ج���دي���دة ���س��م��ن خمتلف 
اال�سرتاتيجية  وحم�����اور  م�����س��ارات 

الوطنية لعام اخلري.
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  م�����س��ار  ف��ف��ي 
»املن�سة  ���س��م��وه  اع��ت��م��د  ل��ل�����س��رك��ات 
املجتمعية«  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  ال��ذك��ي��ة 
وهي من�سة اإلكرتونية �ساملة توفر 
لل�سركات العامة يف القطاع اخلا�ش 
امل�ساريع  يف  امل�������س���اه���م���ة  جم������االت 
التنموية واملجتمعية حيث ت�ستهدف 
خالل  ���س��رك��ة  األ����ف   220 ت�سجيل 

العام 2018.
الوطني  »امل��وؤ���س��ر  �سموه  اعتمد  كما 
للم�سوؤولية املجتمعية« الذي ي�سنف 
ال�سركات واملوؤ�س�سات اخلا�سة ح�سب 
امل�سوؤولية  م�ساريع  يف  م�ساهماتها 
���س��ي��ت��م تكرمي  االج��ت��م��اع��ي��ة ح��ي��ث 
اأوائل املوؤ�س�سات وال�سركات التي لها 
ت�سنيفها  وف��ق  متميزة  م�ساهمات 
ال�سنوي  االإع��الن  �سمن  املوؤ�سرة  يف 

لنتائج امل�سوؤولية املجتمعية.
و�سمن م�سار التطوع اعتمد �ساحب 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
مببادرة  اخل��ا���س��ة  ال�سيا�سة  مكتوم 
التخ�س�سي«  ال��ت��ط��وع��ي  »ال���ع���م���ل 
امتيازات  ق��ائ��م��ة  اإق����رار  ج��ان��ب  اإىل 
التطوع  اأ���س��ك��ال  خم��ت��ل��ف  لت�سجيع 
خمتلف  يف  وامل���ه���ن���ي  ال��ت��خ�����س�����س��ي 

املجاالت.
واع���ت���م���د ���س��م��وه م����ب����ادرة »اإ�����س����راك 
العمل  يف  احل�����ك�����وم�����ة  م����وظ����ف����ي 
احتادية  اآلية  و�سع  عرب  التطوعي« 
احلكومة  موظفي  لت�سجيع  جديدة 
على  املحلية  واحلكومات  االحتادية 

واإقليميا  حمليا  وت��اأث��ريه��ا  عملها 
وعامليا.

وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن���ظ���رة ع��ل��ى امل����ب����ادرات 
التي  الع�سر  امل�����س��ت��دام��ة  واالأن��ظ��م��ة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اع��ت��م��ده��ا 
حممد بن را�سد اآل مكتوم يف اجتماع 
اخلري  لعام  العليا  الوطنية  اللجنة 
اال�سرتاتيجية  م�������س���ارات  ���س��م��ن 
والت�سريعات  اخل��ري  ل��ع��ام  الوطنية 

ذات ال�سلة بعام اخلري.
ي�سكل » م�سار امل�سوؤولية املجتمعية » 
احلكومة  بني  وال�سراكات  لل�سركات 
رئي�سيا  ع�����س��ب��ا  اخل���ا����ش  وال��ق��ط��اع 
لعام  ال��وط��ن��ي��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  يف 
م�ساهمة  تفعيل  خ��الل  م��ن  اخل��ري 
ال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات اخل��ا���س��ة يف 
العمل االإن�ساين والتنموي كي يكون 
اأ�سا�سيا  ���س��ري��ك��ا  اخل���ا����ش  ال��ق��ط��اع 
للحكومة يف م�سرية التنمية وتندرج 
حت��ت ه��ذا امل�����س��ار 11 م��ب��ادرة حيث 
�سهد ع��ام اخل��ري اإط���الق ع��دد منها 
ف��ي��م��ا ال ي�����زال ال��ع��م��ل ج���اري���ا على 

غريها.
االجتماع  خ��الل  �سموه  اعتمد  وق��د 
اإط�����الق املن�سة  امل�����س��ار  ���س��م��ن ه���ذا 
املجتمعية  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  ال���ذك���ي���ة 
لل�سركات وهي بوابة اإلكرتونية ذكية 
العامل  يف  نوعها  م��ن  االأوىل  تعترب 
اأحدث  اإىل  باال�ستناد  تطويرها  مت 
املمار�سات  واأف�سل  التقنية  املعايري 
ال��دول��ي��ة يف ه���ذا اخل�����س��و���ش حيث 
ت��ع��م��ل امل��ن�����س��ة ك��ح��ل��ق��ة و���س��ل ذكية 
ومبا�سرة بني من موؤ�س�سات القطاع 
امل�ساريع  �ساحبة  واجلهات  اخلا�ش 
التنموية يف الدولة وذلك من خالل 
اخل��ا���س��ة فر�سة  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن��ح 
يف  مبا�سرة  ب�سورة  ماليا  امل�ساهمة 
م�ساريع امل�سوؤولية املجتمعية اإ�سافة 
امل�ساريع  ذات  اجل����ه����ات  م���ن���ح  اإىل 
التنموية فر�سة التقدم مبقرتحات 
املجتمعية  امل�������س���وؤول���ي���ة  مل�������س���اري���ع 
على  اإدراج��ه��ا  يتم  بحيث  لل�سركات 

املن�سة الذكية.
اإر���س��ادي��ا حول  دليال  املن�سة  وت��وف��ر 
امل�سوؤولية  يف  امل�����س��اه��م��ة  جم�����االت 
املجتمعية  االأولويات  وفق  املجتمعة 
حول  من��اذج  اإىل  اإ�سافة  والتنموية 
مبا  املجتمعية  امل�سوؤولية  ممار�سات 
وت�ستهدف  امل��ن�����س��ود  ال��ه��دف  يحقق 
�سركة  األ���ف   220 ت�سجيل  املن�سة 
القطاع اخلا�ش  وموؤ�س�سة عاملة يف 

يف الدولة خالل العام 2018.
و�سمن امل�سار ذاته مت اعتماد املوؤ�سر 
املجتمعية  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  ال���وط���ن���ي 
الأداء  م���ق���ي���ا����ش  وه�����و  ل���ل�������س���رك���ات« 
ال�سركات فيما يتعلق مب�ساهماتها يف 
امل�سوؤولية املجتمعية وي�سنف املوؤ�سر 
يف  م�ساهمتها  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ال�����س��رك��ات 
على  امل���درج���ة  املجتمعية  امل�����س��اري��ع 
املن�سة الذكية للم�سوؤولية املجتمعية 
امل�ساهمات  ج���ان���ب  اإىل  ل��ل�����س��رك��ات 
املوثقة  االأخ����رى  املجتمعية  امل��ال��ي��ة 
اأن�سطة  ع���ن  االإف�������س���اح  خ����الل  م���ن 

امل�سوؤولية املجتمعية.
وي��ت��م ت��ق��دي��ر ن��ق��اط ال�����س��رك��ة على 
حجم  اإىل  ب����اال�����س����ت����ن����اد  امل�����وؤ������س�����ر 
وم�ساريع  م���ب���ادرات  يف  م�ساهمتها 
امل�سوؤولية املجتمعية االأمر الذي من 
املوؤ�س�سات  خمتلف  ي�سجع  اأن  �ساأنه 
اخلا�ش  ال���ق���ط���اع  يف  وال�������س���رك���ات 
داخ����ل ال���دول���ة ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل دوره���ا 
وم�ساهمتها يف امل�سوؤولية املجتمعية.
و�سركة  موؤ�س�سة   20 تكرمي  و�سيتم 

الدولة اال�سرتاتيجية.
مبادرة  اعتماد  االجتماع  خالل  ومت 
»اإ�سراك موظفي احلكومة يف العمل 
�سيا�سات  و�سع  مت  حيث  التطوعي« 
م�ساركة  وت�سجيع  لتحفيز  واآل��ي��ات 
احلكومة  يف  م��وظ��ف  األ����ف   100
املحلية  واحل����ك����وم����ات  االحت�����ادي�����ة 
يتم  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  يف 
ت�سمني ذلك يف الت�سريعات املتعلقة 

بالتطوع.
اإق���رار مبادرة  ذات��ه مت  امل�سار  وحت��ت 
»فر�ش العطاء يف اجلهات احلكومية« 
اجلهات  خم��ت��ل��ف  دور  ت��ع��زي��ز  ع���رب 
احل��ك��وم��ي��ة االحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة يف 
حت��دي��د ف��ر���ش ال��ت��ط��وع ل��ك��ل فئات 
املجتمع بحيث ت�سمل جميع املجاالت 
التي تتنا�سب مع اإمكانات وموؤهالت 
وخ����ربات امل��ت��ط��وع��ني وال��ع��م��ل على 
ت�سجيع خمتلف ال�سرائح املجتمعية 

لالنخراط يف العمل التطوعي.
التنموي  ال��دور  تطوير  م�سار  ويعد 
اأ�سا�سيا  جزءا  االإن�سانية  للموؤ�س�سات 
يف روؤي�����ة ع����ام اخل����ري ال���ه���ادف���ة اإىل 
املوؤ�س�سات  اأداء  وت��ف��ع��ي��ل  ت���ع���زي���ز 
االإن�����س��ان��ي��ة واخل���ريي���ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
يف  فعالة  ب�سورة  للم�ساهمة  الدولة 
م�سرية التنمية وي�سم 10 مبادرات 
حتت مظلة اال�سرتاتيجية الوطنية 

لعام اخلري.
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع  و���س��ه��د 
ا�ستعرا�ش  اخل������ري  ل����ع����ام  ال���ع���ل���ي���ا 
اإجن���ازه���ا وتلك  ال��ت��ي مت  امل����ب����ادرات 
طرح  بجانب  عليها  العمل  اجل���اري 
جديدة  م�ستدامة  واأنظمة  مبادرات 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اعتمد  حيث 
»املن�سة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
واالإن�ساين  التنموي  للعمل  الذكية 

واخلريي.
على  العمل  مت  التي  املن�سة  وت�سم 
املا�سية  ال�����س��ه��ور  خ���الل  ت��ط��وي��ره��ا 
امل�ساعدات  ح��ول  وبيانات  معلومات 
املانحة  باجلهات  وقائمة  االإماراتية 
يف  واخلريية  االإن�سانية  واملوؤ�س�سات 

االإمارات وكل البيانات املتعلقة بها.
جهود  تن�سيق  اإىل  املن�سة  وت��ه��دف 
والتنموية  االإن�����س��ان��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
ال����دول����ة  ال���ع���ام���ل���ة يف  واخل�����ريي�����ة 
اأن�سطتها  ب���ني  ال��ت��ك��ام��ل  وحت��ق��ي��ق 
وت���ب���ادل اخل�����ربات وامل����ه����ارات فيما 
نظام  ا���س��ت��خ��دام  ج��ان��ب  اإىل  ب��ي��ن��ه��ا 
لتحديد  اجل���غ���راف���ي���ة  اخل�����رائ�����ط 
مواقع امل�ساريع االإماراتية يف الدول 
انت�سار  ح��ج��م  وت��و���س��ي��ح  امل�ستفيدة 
االإم���ارات���ي���ة يف خمتلف  امل�����س��اع��دات 
مناطق العامل وتقييمها هذا و�سيتم 
من  الح��ق��ة  مرحلة  يف  املن�سة  رب��ط 
داعمة  اأخ��رى  من�سات  مع  اإطالقها 

للعمل االإن�ساين والتنموي.
»ا�ستقطاع  �سموه مبادرة  اعتمد  كما 
اخل����ري« ح��ي��ث مت االت���ف���اق م��ع عدد 
من البنوك يف الدولة لتوفري خدمة 
التربع للجهات االإن�سانية واخلريية 
وال���ت���ن���م���وي���ة ع�����ن ط����ري����ق اأج����ه����زة 
ال�سراف االآيل ATM بحيث يتم 
مبا�سر  ب�سكل  مالية  م���وارد  توجيه 
واالإن�سانية  اخل��ريي��ة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 
البنوك  ب�����ني  وم������ن  االإم������ارات������ي������ة 
م�سرف  ل��ل��م��ب��ادرة..  ان�سمت  ال��ت��ي 
االإمارات  وبنك  االإ�سالمي  اأبوظبي 
ال�سارقة  وم�����س��رف  ال��وط��ن��ي  دب����ي 
و�ستوفر  ن�����ور  وب���ن���ك  االإ�����س����الم����ي 
املبادة  ه��ذه  �سمن  امل��درج��ة  البنوك 
م��ن خالل  اخل��ري  ا�ستقطاع  خ��دم��ة 

التطوع.
العطاء  »ف���ر����ش  م���ب���ادرة  اأق�����ر  ك��م��ا 
يف اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة« م��ن خالل 
حتديد فر�ش وجماالت التطوع لكل 
فئات املجتمع يف اجلهات احلكومية 
االحتادية واملحلية مع الرتكيز على 

التطوع التخ�س�سي.
التنموي  ال��دور  م�سار  �سعيد  وعلى 
للموؤ�س�سات االإن�سانية اعتمد �ساحب 
ب���ن را�سد  ال�����س��ي��خ حم��م��د  ال�����س��م��و 
للعمل  ال��ذك��ي��ة  امل��ن�����س��ة  م��ك��ت��وم  اآل 
ال���ت���ن���م���وي واالإن���������س����اين واخل�����ريي 
ك��م��ن�����س��ة اإل����ك����رتون����ي����ة ت����وف����ر كل 
املوؤ�س�سات  عن  والبيانات  املعلومات 
والتنموية  واخل���ريي���ة  االإن�����س��ان��ي��ة 
اجلهود  تن�سيق  ل�سمان  ال��دول��ة  يف 

وتكاملها فيما بينها.
»ا�ستقطاع  م��ب��ادرة  ���س��م��وه  واع��ت��م��د 
توفري خدمة  اإىل  ال��رام��ي��ة  اخل��ري« 
التربع للجهات االإن�سانية واخلريية 
ال���دول���ة ع���ن طريق  وال��ت��ن��م��وي��ة يف 
اأجهزة ال�سراف االآيل بالتن�سيق مع 
ع���دد ال��ب��ن��وك ال��ع��ام��ل��ة يف االإم����ارات 
»التواأمة  مبادرة  اعتماد  اإىل  اإ�سافة 
العاملية  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  ب���ني 
وامل��ح��ل��ي��ة« ع��رب عقد ات��ف��اق��ي��ات بني 
حملية  وخريية  اإن�سانية  موؤ�س�سات 
ذات  عاملية  تنموية  موؤ�س�سات  وب��ني 
لتبادل  وذل������ك  جم���ال���ه���ا  يف  ري�������ادة 
بهدف  واملعرفة  وامل��ه��ارات  اخل��ربات 
يف  املحلية  امل��وؤ���س�����س��ات  اأداء  ت��ط��وي��ر 

العمل االإن�ساين.
�سموه  اعتمد  ذات��ه  امل�سار  �سياق  ويف 
االإن�ساين  العمل  يف  املهني  »الدبلوم 
وطنية  ك���وادر  لتطوير  وال��ت��ن��م��وي« 
وت����زوي����ده����ا ب����اخل����ربات وامل����ه����ارات 

ال�سرورية.
�سعادة  ال��ع��ط��اء  م����ب����ادرات  و���س��م��ن 
الوطني  »امل���������س����ح  ����س���م���وه  اع���ت���م���د 
تقييم  اإىل  ي��ه��دف  ال����ذي  ل��ل��ع��ط��اء« 
ودرا�سة �سلوكيات العطاء يف املجتمع 
االإماراتي مبا ي�سهم يف تعزيز جهود 
احلكومة يف و�سع الربامج واخلطط 
اخلا�سة بتكري�ش نهج العطاء يف كل 

م�ستوياته.
الت�سريعية  امل��ن��ظ��وم��ة  اإط������ار  ويف 
اعتمد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم خم�سة ت�سريعات 
م�سوداتها  �سياغة  م��ن  االنتهاء  مت 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة م���ا ي��ج��ع��ل »ع�����ام اخل���ري« 
�سهد  ال���ذي  ال��ع��ام  ع��م��ل  كمنظومة 
اأكرب عدد من الت�سريعات التي تكفل 
ال��ع��ط��اء وت��ك��ري�����ش العمل  م��اأ���س�����س��ة 
العمل  تغطي  ال��دول��ة  يف  االإن�����س��اين 
املجتمعية  وامل�����س��وؤول��ي��ة  ال��ت��ط��وع��ي 
ل���ل�������س���رك���ات وال������وق������ف واخل����دم����ة 
املجتمعية واإن�ساء املجل�ش التن�سيقي 

للموؤ�س�سات اخلريية واالإن�سانية.
االأمد  طويلتي  خطتني  اعتماد  ومت 
اال�سرتاتيجية  ه��ي  االأوىل  اخل��ط��ة 
وهي   2021 ل��ل��ت��ط��وع  ال��وط��ن��ي��ة 
ا�سرتاتيجية يتم اإعدادها وتنفيذها 
م������ن ق����ب����ل اجل������ه������ات احل���ك���وم���ي���ة 
درا�سة  وف��ق  و�سعها  يتم  واخل��ا���س��ة 
التطوعي  العمل  لواقع  م�ستفي�سة 
وتعزيزه  ب��ه  النهو�ش  �سبل  وب��ح��ث 
رائدة  االإم���ارات  دول��ة  ت�سبح  بحيث 

اإقليميا وعامليا يف جمال التطوع.
تطوير  خطة  يف  فتمثل  الثانية  اأم��ا 
موؤ�س�سات العمل االإن�ساين واخلريي 
التي تهدف اإىل تعزيز دور موؤ�س�سات 
اأدائها  وت��ط��وي��ر  االإن�������س���اين  ال��ع��م��ل 
وت��ع��زي��ز خ��دم��ات��ه��ا وت��و���س��ي��ع نطاق 

ح�سب  م���ت���م���ي���زة  م�������س���اه���م���ات  ل���ه���ا 
الوطني  »امل����وؤ�����س����ر  يف  ت�����س��ن��ي��ف��ه��ا 
ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة« وذل����ك يف 
للم�سوؤولية  ال�����س��ن��وي  »االإع��������الن 
فعالية  وه��ي  لل�سركات«  املجتمعية 
العام  االأوىل  للمرة  �ستعقد  �سنوية 
املقبل بحيث تنظم �سنويا بالتزامن 

مع يوم زايد للعمل االإن�ساين.
ويعد التطوع من حماور »عام اخلري 
2017« الرئي�سية حيث ي�سعى اإىل 
وتنويعه  التطوعي  العمل  تطوير 
انخراط  دائ��رة  تو�سيع  والعمل على 
خمتلف فئات املجتمع االإماراتي فيه 
م��ن خ���الل ت��ر���س��ي��خ ث��ق��اف��ة التطوع 
ال�ستثمار  تطوعية  ف��ر���ش  وت��وف��ري 
خم��ت��ل��ف ال��ت��خ�����س�����س��ات وال���ق���درات 
املوؤ�س�ساتية  واالإم���ك���ان���ات  ال��ف��ردي��ة 
بالن�ساط  االرت����ق����اء  يف  ي�����س��ه��م  مب���ا 
كافة  ع���ل���ى  ال����دول����ة  يف  ال���ت���ط���وع���ي 

امل�ستويات.
وت�سم اال�سرتاتيجية الوطنية لعام 
اخل��ري 11 م��ب��ادرة مت اإط���الق عدد 
الوطنية  »امل��ن�����س��ة  ذل���ك  م���ن  م��ن��ه��ا 
ينظم  ذك��ي  تطبيق  كاأكرب  للتطوع« 
م�ستوى  ع���ل���ى  ال���ت���ط���وع���ي  ال���ع���م���ل 
مايو  يف  تد�سينها  مت  حيث  ال��دول��ة 

املا�سي.
الوطنية  اللجنة  اجتماع  �سهد  وق��د 
ل�����ع�����ام اخل��������ري اع�����ت�����م�����اد ����س���اح���ب 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
التطوعي  »ال��ع��م��ل  م���ب���ادرة  م��ك��ت��وم 
ال�سيا�سة  واإق���������رار  ال��ت��خ�����س�����س��ي« 
لتنظيم  و�سعها  مت  ال��ت��ي  اخل��ا���س��ة 
اآل���ي���ة ع��م��ل��ه��ا وال���ت���ي ت�����س��م��ل توفري 
التطوع  لت�سجيع  ام��ت��ي��ازات  قائمة 

التخ�س�سي يف �ستى املجاالت.
وتعد هذه املبادرة االأوىل من نوعها 
على م�ستوى الدولة حيث ت�سعى اإىل 
املهنيني واأ�سحاب اخلربات  ت�سجيع 
واملهند�سني  كاالأطباء  التخ�س�سية 
للجهات  وخرباتهم  بوقتهم  للتربع 
تخ�س�سية  م��ه��ارات  ت�ستدعي  ال��ت��ي 

بعينها.
وك���ان ق��د مت التن�سيق م��ع ع��دد من 
وزارة  م���ث���ل  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
ال�����س��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع الإطالق 
ب�����رام�����ج ت�������س���ت���ف���ي���د م�����ن ال���ت���ط���وع 
»عيادات  برنامج  مثل  التخ�س�سي 
اخلري« التي تقدم خدمات ا�ست�سارية 
جمانية ملدة عام للمحتاجني واالأ�سر 

ذات الدخل املحدود.
تد�سني  ال���ربن���ام���ج مت  ه����ذا  وحت����ت 
م�ست�سفى   12 يف  ع���ي���ادة   100
م��وزع��ة ع��ل��ى خ��م�����ش م��ن��اط��ق طبية 
ووفرت عيادات اخلري 15 تخ�س�سا 
املتطوعني  ع��دد  وب��ل��غ  حيويا  طبيا 
امل��ه��ن��ي��ني وامل��ت��خ�����س�����س��ني ن��ح��و 10 

اآالف متطوع.
التطوعي  »ال��ع��م��ل  م��ب��ادرة  و���س��م��ن 
التخ�س�سي« مت اإطالق برنامج »علم 
الأجل االإمارات« بالتعاون بني وزارتي 
والتعليم  وال��رتب��ي��ة  املجتمع  تنمية 
اإىل ا�ستقطاب املعلمني  حيث يهدف 
يف  اجلامعات  وخريجي  املتقاعدين 
الرتبية والتعليم للتطوع بخرباتهم 
وزارة  يف  ت��خ�����س�����س��ات��ه��م  ون����ط����اق 

الرتبية والتعليم.
ال�سيا�سة  ���س��ي��اغ��ة  اإط�����ار  ويف  ه����ذا 
تطوير  ���س��ي��ت��م  ل���ل���م���ب���ادرة  ال���ع���ام���ة 
التخ�س�سي  للتطوع  برامج متنوعة 
ت�سعى لال�ستفادة من قطاع عري�ش 
املهنية  وامل�����ج�����االت  اخل�������ربات  م����ن 
تطلعات  ي��ح��ق��ق  ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة مب���ا 

اخلدمات الهاتفية واالإلكرتونية.
»التواأمة بني  كما مت اعتماد مبادرة 
املوؤ�س�سات التنموية العاملية واملحلية« 
م�����ن خ������الل ع���ق���د ات����ف����اق����ي����ات بني 
حملية  وخريية  اإن�سانية  موؤ�س�سات 
وبني موؤ�س�سات تنموية عاملية تتمتع 
بالريادة يف جمالها بحيث يتم تبادل 
امل���ع���ارف وال���ت���ج���ارب وامل����ه����ارات من 
تتم  م�سرتكة  م�ساريع  وبلورة  جهة 
والدعم  والتن�سيق  التعاون  اإط��ار  يف 

املتبادل.
العمل  ���س��ي��ا���س��ة  ر�����س����م  اإط��������ار  ويف 
للم�سروع مت اإطالق �سراكة بني وزارة 
اخلارجية والتعاون الدويل واجلهات 
االأمم  مكتب  مع  االإماراتية  املانحة 
االإن�سانية  ال�سوؤون  لتن�سيق  املتحدة 
» اأوت�������س���ا » ب�����س��اأن ت���ب���ادل اخل����ربات 
املحلية  امل��وؤ���س�����س��ات  اأداء  وحت�����س��ني 
اآليات  وت��ط��وي��ر  اخل�سو�ش  ه��ذا  يف 
العمل وبناء كفاءات وطنية متميزة 
يف جمال العمل االإن�ساين من خالل 
نقا�ش  وجل�سات  عمل  ور���س��ات  عقد 
بح�سور خرباء دوليني متخ�س�سني 

يف جمال اال�ستجابة االإن�سانية.
ك��م��ا مت اع��ت��م��اد »ال��دب��ل��وم امل��ه��ن��ي يف 
لبناء  وال��ت��ن��م��وي«  االإن�����س��اين  العمل 
وتزويدها  وط��ن��ي��ة  ك�����وادر  وت��اأه��ي��ل 
باخلربات ال�سرورية ويف هذا املجال 
بالتعاون  االإم�����ارات  ج��ام��ع��ة  ط���ورت 
وال���ت���ع���اون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  م����ع 
االأعمال  يف  القيادة  »دب��ل��وم  ال���دويل 
تعتزم  حيث  والتنموية«  االإن�سانية 
اجل��ام��ع��ة ط���رح ال��دب��ل��وم ب����دءا من 
 2018  -  2017 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام 
ال��ع��ام��ل��ني يف  ت���زوي���د  اإىل  وي���ه���دف 
العلمية  باالأ�س�ش  االإن�����س��اين  امل��ج��ال 
واخلربات العاملية مبا يكفل تطوير 
واخلريية  االإن�����س��ان��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
اأدائها  وتعزيز  الدولة  يف  والتنموية 
ورفع م�ستوى كفاءتها بحيث تتبنى 

اأرفع املعايري العاملية.
وتعد املنظومة الت�سريعية ذات ال�سلة 
امل�سارات  م��ن  اخل���ري  ع���ام  ب���اأه���داف 
العطاء  منظومة  مباأ�س�سة  املعنية 
واخلريي  االإن�����س��اين  العمل  وو���س��ع 
خالل  من  وم�ستدام  فاعل  اإط��ار  يف 
اآليات  ذات  تنظيمية  ولوائح  قوانني 
تطبيق تكفل حتويل منظومة قيمية 
متكاملة  م��وؤ���س�����س��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  اإىل 
�سمن قنوات حكومية وخا�سة حتت 
لعام  الوطنية  اال�سرتاتيجية  مظلة 

اخلري.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اعتمد  وق��د 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم �سمن 
ت�سريعات  خ��م�����س��ة  امل��ن��ظ��وم��ة  ه����ذه 
العمل  ب�ساأن  االحت��ادي  القانون  هي 
ب�ساأن  والقانون االحتادي  التطوعي 
امل�سوؤولية  ب�������س���اأن  وق������رار  ال���وق���ف 
املجتمعية لل�سركات واملن�ساآت وقرار 
التن�سيقي  امل��ج��ل�����ش  اإن�������س���اء  ب�����س��اأن 
واخلريية  االإن�����س��ان��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 
اإ�سافة اإىل قرار ب�ساأن حتديد اأعمال 

اخلدمة املجتمعية.
مت  �سعادة«  »العطاء  برنامج  و�سمن 
ال��وط��ن��ي للعطاء« -  »امل�����س��ح  اع��ت��م��اد 
الذي �سيتم اإطالقه يف �سهر اأكتوبر 
ا�ستق�ساء  اإىل  يهدف  حيث   - املقبل 
ودرا�سة �سلوكيات العطاء يف جمتمع 
دولة االإمارات لدعم جهود احلكومة 
يف و���س��ع و���س��ي��اغ��ة خ��ط��ط وبرامج 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ع��ط��اء وب��ال��ت��ايل حتقيق 
ال�����س��ع��ادة وت�����س��م��ل حم�����اوره حتليل 
اأن����واع ال��ع��ط��اء واأ���س��ك��ال��ه يف املجتمع 

•• دبي-وام: 

اعتمد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�ش  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 
ام�ش عدة مبادرات  »رع��اه اهلل«  دبي 
وبلورتها  ���س��ي��اغ��ت��ه��ا  مت���ت  ن��وع��ي��ة 
وو����س���ع ال�����س��ي��ا���س��ات اخل���ا����س���ة بها 
اال�سرتاتيجية  مظلة  حت��ت  وذل���ك 
ال���وط���ن���ي���ة ل���ع���ام اخل�����ري مب����ا يفعل 
اإىل  الرامية  اال�سرتاتيجية  اأه��داف 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دول���ة االإم������ارات على 
والتنموي  االإن�ساين  العمل  خريطة 
العطاء يف  اأقطاب  واأه��م  اأكرب  كاأحد 
تكري�ش  يف  وي�سهم  والعامل  املنطقة 
نهج اخلري ومنهجته واإر�ساء قواعد 
كل  على  العطاء  وماأ�س�سة  لتفعيله 
القطاعني  يف  ال����دول����ة  م�����س��ت��وي��ات 
ال�سعيدين  وع��ل��ى  واخل��ا���ش  ال��ع��ام 

االحتادي واملحلي.
وق������ال ����س���م���وه »ال���ع���م���ل االإن�������س���اين 
وموؤ�س�ساتنا  له  ح��دود  ال  والتنموي 
اإن�������س���ان���ي���ا كبريا  ح�������س���ورا  اأث���ب���ت���ت 
ق���وة خري  �ستظل  االإم������ارات  ودول����ة 
اخلري  »ع��ام  مو�سحا  املنطقة«..  يف 
وزايد  اخل���ري  الأن  زاي���د  ع���ام  ي�سبق 
�سيكون  زاي������د  وع������ام  م����ق����رتن����ان.. 

امتدادا للخري«.
ولفت �سموه - خالل اجتماع اللجنة 
الذي  اخل���ري  ل��ع��ام  العليا  ال��وط��ن��ي��ة 
ح�����س��ره ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
اآل م��ك��ت��وم نائب  را���س��د  ب��ن  حم��م��د 
املجل�ش  رئ��ي�����ش  ن���ائ���ب  دب����ي  ح���اك���م 
م����ع����ايل حم���م���د بن  ال���ت���ن���ف���ي���ذي و 
�سوؤون  وزي�����ر  ال���ق���رق���اوي  ع���ب���داهلل 
رئي�ش  وامل�ستقبل  ال�����وزراء  جمل�ش 
اللجنة الوطنية العليا لعام اخلري - 
اإىل اأن الربع االأخري من عام اخلري 
هو الربع االأهم الإطالق ح�سيلة عام 

اخلري« .
م���وؤك���دا ���س��م��وه ل��دي��ن��ا ث��الث��ة اأ�سهر 
م��ت��ب��ق��ي��ة يف ع������ام اخل������ري واخل���ي���ل 
االأ�����س����ي����ل ي��ظ��ه��ر م���ع���دن���ه يف اآخ����ر 

ال�سوط.
وقال: عام اخلري هو حمطة الإعادة 
النظر يف منظومة اخلري يف الدولة 
ب����ه����دف م�������س���اع���ف���ة ع����ط����اء وخ���ري 
املعمورة  واإي�سالها الأنحاء  االإم��ارات 

كافة.
�سهد   2017 اخل��ري  »ع���ام  م�سيفا 
متكاملة  خ���ري  م��ن��ظ��وم��ة  ت��اأ���س��ي�����ش 
املعدن  اأظ�����ه�����رت  ال���ع���م���ل  وف����ر�����ش 

االأ�سيل ل�سعب االإمارات.
واأع��رب �سموه عن �سعادته واعتزازه 
ب���امل���ب���ادرات وال���ربام���ج واالإجن������ازات 
�سمن  االآن  ح���ت���ى  حت��ق��ق��ت  ال���ت���ي 
لعام اخلري  الوطنية  اال�سرتاتيجية 
وت��ل��ك ال��ت��ي مت اع��ت��م��اده��ا واأخ����رى 
�سيتم اإطالقها قريبا حيث قال »عام 
اخل���ري ���س��ه��د و���س��ع و���س��ي��اغ��ة اأكرب 
والت�سريعات  ال�����س��ي��ا���س��ات  م��ن  ع���دد 
وامل����ب����ادرات امل�����س��ت��دام��ة ال��ت��ي جتعل 
ال���ع���ط���اء يف دول�����ة االإم��������ارات عمال 
اإىل مبادئ وقواعد  موؤ�س�سيا ي�ستند 

ثابتة«.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأ�����س����اف 
» نهدف  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
االإم����ارات عرب  اخل��ري يف  ال�ستدامة 
وخطتني  ج����دي����دة  ت�������س���ري���ع���ات   5
وط��ن��ي��ت��ني ط��وي��ل��ت��ي االأم�������د و10 
اأنظمة م�ستدامة يف جماالت التطوع 
وم�����س��وؤول��ي��ة ال�����س��رك��ات وت��ع��زي��ز دور 

املوؤ�س�سات االإن�سانية«.
للمجال�ش  بال�سكر  ���س��م��وه  وت��وج��ه 
واملوؤ�س�سات  وال������وزارات  التنفيذية 
امل��ب��ارك��ة يف هذا  ك��اف��ة على اجل��ه��ود 

العام.
جاء ذلك اأثناء تروؤ�ش �ساحب ال�سمو 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ال����ذي عقدته  ال��رئ��ي�����س��ي  االج��ت��م��اع 
اخلري  لعام  العليا  الوطنية  اللجنة 
الع���ت���م���اد جم��م��وع��ة م���ن امل����ب����ادرات 
العمل  التي مت  امل�ستدامة  واالأنظمة 
ع��ل��ى ���س��ي��ا���س��ات��ه��ا وب��راجم��ه��ا خالل 
ال�سهور املا�سية �سمن اال�سرتاتيجية 
جانب  اإىل  اخل����ري  ل���ع���ام  ال��وط��ن��ي��ة 
التي مت  املبادرات  بع�سرات  االحتفاء 
وذلك  املا�سية  ال�سهور  يف  اإطالقها 
مبا يعك�ش الهدف الذي انطلق منه 
اإعالن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
عاما   2017 ال���ع���ام  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه 

فيما  احل�������ايل  ال����و�����س����ع  ودرا�������س������ة 
الفروقات  ومعاينة  بالعطاء  يتعلق 
املجتمعية  ال�����س��رائ��ح  خم��ت��ل��ف  ب���ني 
العطاء  ارتباط  وحتليل  وال�سكانية 

بال�سعادة.
الوطنية  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  وت���ع���د 
نوعها  م����ن  االأوىل  اخل������ري  ل����ع����ام 
ع���ل���ى م�������س���ت���وى امل���ن���ط���ق���ة واالأك������رب 
جلهة  وتكاملية  �سمولية  واالأك����رث 
االإن�������س���اين يف دولة  ال��ع��م��ل  ت��ن��ظ��ي��م 
وتوجيهه  ودعمه  ورعايته  االإم��ارات 
وتعزيز  ت����اأث����ريه  ن���ط���اق  وت���و����س���ي���ع 
اآليات  وو���س��ع  منه  اال�ستفادة  حجم 
تنظيمية تكفل ا�ستدامته وماأ�س�سته 
واخلا�ش  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني  يف 
ال�سراكة  ق��ي��م��ة  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  م���ع 
خمتلف  يف  واالأه���ل���ي���ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وامل�ساريع حتت  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات 
لعام  الوطنية  اال�سرتاتيجية  مظلة 
يهدف  رئي�ش  م�سعى  �سمن  اخل��ري 
اإىل تعزيز قيم املنح والعطاء والعمل 
االإن�������س���اين مب��خ��ت��ل��ف اأوج����ه����ه على 

�سعيد الفرد واملجتمع.
وت�سم اال�سرتاتيجية - التي اأطلقت 
يف م��ار���ش امل��ا���س��ي - اأك���رث م��ن األف 
مبادرة وبرنامج وم�سروع �ساهمت يف 
اإعدادها 100 جهة عدد كبري منها 
»خلوة  م��ن خم��رج��ات  بلورتها  مت��ت 
اخلري« التي دعا اإليها �ساحب ال�سمو 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
مطلع فرباير املا�سي كاأكرب »جل�سة 
ع�سف فكري وطنية« بح�سور اأكرث 
م�سوؤولني  من  �سخ�سية   100 من 
معنية  و����س���خ�������س���ي���ات  ح���ك���وم���ي���ني 
بالعمل االإن�ساين يف الدولة �ساهمت 
روؤاه����م واأف��ك��اره��م يف و���س��ع مقاربة 
يتم  اأن  قبل  لال�سرتاتيجية  ع��ام��ة 
برنامج  اإىل  اال�سرتاتيجية  تطوير 
االإمارات  م�ستوى  على  �سامل  عمل 

باملعنى االأفقي والراأ�سي.
ويتوىل االإ�سراف على اال�سرتاتيجية 
حممد  معايل  اخلري  لعام  الوطنية 
�سوؤون  وزي��ر  القرقاوي  عبداهلل  بن 
رئي�ش  وامل�ستقبل  ال�����وزراء  جمل�ش 
ال���ل���ج���ن���ة ال���وط���ن���ي���ة ل����ع����ام اخل���ري 
وت���ت���وزع اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى �ستة 
العري�سة  االأه��داف  تعك�ش  م�سارات 
امل�سوؤولية  ه����ي  ل��ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وال�سراكات  لل�سركات  االجتماعية 
اخلا�ش«  وال��ق��ط��اع  احل��ك��وم��ة  ب���ني 
�سعيد  ب��ن  �سلطان  م��ع��ايل  ب��رئ��ا���س��ة 
والتطوع  االقت�ساد  وزي��ر  املن�سوري 
حممد  بنت  جن��الء  م��ع��ايل  برئا�سة 
املجتمع  ت���ن���م���ي���ة  وزي����������رة  ال�����ع�����ور 
وتطوير الدور التنموي للموؤ�س�سات 
بنت  رمي  معايل  برئا�سة  االإن�سانية 
اإب���راه���ي���م ال��ه��ا���س��م��ي وزي������رة دول���ة 
ل�����س��وؤون ال��ت��ع��اون ال���دويل واالإع���الم 
�سلطان  ال���دك���ت���ور  م��ع��ايل  ب��رئ��ا���س��ة 
رئي�ش  دول��ة  وزي��ر  اأحمد اجلابر  بن 
الوطني  امل��ج��ل�����ش  اإدارة  جم��ل�����ش 
ذات  الت�سريعية  واملنظومة  لالإعالم 
ب��اأه��داف ع��ام اخل��ري برئا�سة  ال�سلة 
م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خ��ل��ف��ان الرومي 
وزيرة دولة لل�سعادة وخدمة الوطن 
ب��ن��ت �سهيل  ���س��م��ا  ب��رئ��ا���س��ة م���ع���ايل 
ب���ن ف���ار����ش امل����زروع����ي وزي�����رة دولة 
ل�سوؤون ال�سباب. واإىل جانب الوزراء 
امل�سوؤولني عن امل�سارات ال�ست ورئي�ش 
اللجنة ت�سم اللجنة الوطنية العليا 
لعام اخلري يف ع�سويتها اأي�سا اأمناء 
عنهم  ممثلني  اأو  املحلية  املجال�ش 
وهم .. معايل الدكتور اأحمد مبارك 
للمجل�ش  ال���ع���ام  االأم�����ني  امل���زروع���ي 
التنفيذي يف اإمارة اأبوظبي وعبداهلل 
عبدالرحمن ال�سيباين االأمني العام 
املجل�ش التنفيذي يف دبي وامل�ست�سار 
املهريي  ب���ط���ي  ب����ن  ع���ل���ي  ����س���ل���ط���ان 
الإمارة  التنفيذي  املجل�ش  عام  اأم��ني 
املطرو�سي  �سيف  و�سعيد  ال�����س��ارق��ة 
التنفيذي  للمجل�ش  ال��ع��ام  االأم����ني 
يف ع��ج��م��ان وال��دك��ت��ور حم��م��د عبد 
ال���ل���ط���ي���ف خ��ل��ي��ف��ة االأم��������ني ال���ع���ام 
راأ����ش  الإم�����ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�ش 
ال�سام�سي  را����س���د  وح��م��ي��د  اخل��ي��م��ة 
االأمني العام املجل�ش التنفيذي يف اأم 
ال�سنحاين  �سعيد  وحممد  القيوين 
مدير الديوان االأمريي يف الفجرية 
العطر مدير عام  �سعيد  اإىل  اإ�سافة 
مكتب الدبلوما�سية العامة يف وزارة 
وامل�ستقبل  ال�����وزراء  جمل�ش  ���س��وؤون 

مقررا للجنة.
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اأخبـار الإمـارات

افتتح مقر اأكادميية ربدان واطلق خطتها اال�شرتاتيجية

حممد بن زايد: القيادة احلكيمة تويل تاأهيل الكوادر الوطنية النوعية وتنمية قدراتها اأهمية بالغة

م��اي��ك ه��ن��دم��ار���ش رئ��ي�����ش جمل�ش 
رب�����دان ومعايل  اأك���ادمي���ي���ة  اأم���ن���اء 
رئي�ش  ال���ه���اج���ري  حم���م���د  ���س��ي��ف 
دائ�������رة ال��ت��ن��م��ي��ة االق���ت�������س���ادي���ة - 
رئ���ي�������ش جمل�ش  ن���ائ���ب  اأب����وظ����ب����ي 
جيم�ش  وال�سيد  االكادميية  اأمناء 
مور�ش رئي�ش االأكادميية والدكتور 
رئي�ش  ن��ائ��ب  العيان  عبيد  في�سل 
االأكادميية وعدد من اأع�ساء جلنة 

التاأ�سي�ش .
املنا�سبة  ب��ه��ذه  ���س��م��وه  اأط��ل��ق  وق���د 
الأكادميية  اال�سرتاتيجية  اخلطة 
رب���������دان وال�����ت�����ي جت�������س���د ال�����روؤي�����ة 
دع����م  امل���ت���م���ث���ل���ة يف  امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة 
اجل���اه���زي���ة امل�����س��رتك��ة م���ن خالل 
امل�سرتك  والتعليم  التدريب  تعزيز 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وا�ستمع   .
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان خالل 

مف�سل  ���س��رح  اإىل  ���س��م��وه  ا���س��ت��م��ع 
واملناهج  االأكادميية  الربامج  حول 
التعليمية والتدريبية التي توفرها 
االإمارات  اأبناء  اأجيال من  لتخريج 
قادرة على تويل امل�سوؤوليات واملهام 
من  وغ��ريه��ا  وال�سرطية  االأم��ن��ي��ة 
وا�ستقرار  الأمن  احليوية  املجاالت 

الوطن.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأع�������رب 
ن���ه���ي���ان عن  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
���س��ع��ادت��ه ب���روؤي���ة اأب���ن���اء االإم������ارات 
واالإب�������داع  ال��ت��م��ي��ز  اإىل  ال�����س��اع��ني 
وتعزيز مهاراتهم وخرباتهم باملزيد 
والتدريبات  امل��ع��رف��ي��ة  ال��ع��ل��وم  م��ن 
املهنية  اخلربات  واإكت�ساب  العملية 
يف  وامل�ساهمة  للم�ساركة  ال��الزم��ة 

خدمة الوطن.
واأ�سار �سموه اإىل اأن اأكادميية ربدان 

الوطني  باالأمن  منها  يتعلق  فيما 
اأ�س�ش  واالإق��ل��ي��م��ي وال����دويل وف��ه��م 
ومتطلبات اإدارة وتوظيف اإمكانيات 
حماية  اأجل  من  ومواردها  الدولة 
امل�سالح الوطنية وحتقيق االأهداف 

االإ�سرتاتيجية للدولة.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وال���ت���ق���ى 
ن��ه��ي��ان طلبة  اآل  ب��ن زاي����د  حم��م��د 
الدفعات - التي على و�سك التخرج 
- وتبادل االأحاديث معهم والتقطت 

ال�سور التذكارية.
ك��م��ا ���س��ج��ل ���س��م��وه ك��ل��م��ة يف �سجل 
ال�����زوار ق���ال ف��ي��ه��ا: ���س��ع��دت اليوم 
بزيارة هذا ال�سرح التعليمي الواعد 
الذي نتطلع اأن يكون دعامة قوية 
والتن�سيق  التعاون  جوانب  لتعزيز 
ب���ني م��وؤ���س�����س��ات��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة ومبا 
يرفدها بالكوادر االإماراتية املوؤهلة 

اأكادميية  ف�����س��ول  داخ�����ل  ج��ول��ت��ه 
ال��دك��ت��ور في�سل عبيد  رب���دان م��ن 
العيان نائب رئي�ش االأكادميية اإىل 
واأق�سامها  االأك��ادمي��ي��ة  ح��ول  �سرح 
والبحثية  ال��ع��ل��م��ي��ة  وم���راف���ق���ه���ا 
امل�ستخدمة  املتطورة  واالإمكانيات 
يف املناهج الدرا�سية وكفاءة الهيئة 
اإ�سافة  وال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ت��دري�����س��ي��ة 
موؤ�س�سات  مع  الوثيق  التعاون  اإىل 
الداخلية  وزارة  م���ث���ل  وط���ن���ي���ة 
امل�سلحة  للقوات  العامة  وال��ق��ي��ادة 

و�سرطة اأبوظبي وغريها.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  التقى  كما 
ن���ه���ي���ان مع  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
االأمناء  جمل�ش  اأع�����س��اء  م��ن  ع��دد 
وعدد  ونائبه  االأك��ادمي��ي��ة  ورئي�ش 
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�������س���اء  م���ن 
واالإدارية والطلبة والطالبات حيث 

املوؤ�س�سات  م��ن��ظ��وم��ة  �سمن  ت��اأت��ي 
االأك����ادمي����ي����ة ال��وط��ن��ي��ة م���ن اأج���ل 
ا�ستدامة التطوير والتاأهيل وتنمية 
القدرات لالإن�سان االإماراتي والتي 
وحر�ش  واه��ت��م��ام  ب��رع��اي��ة  حتظى 
ال�����س��م��و ال�سيخ  م���ن ق��ب��ل ���س��اح��ب 
رئي�ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
املحور  لدعم  اهلل«  »حفظه  الدولة 

التعليمي يف الدولة.
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  واأك��������د 
اأن  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
م�ساألة  ت����ويل  احل��ك��ي��م��ة  ال���ق���ي���ادة 
النوعية  الوطنية  ال��ك��وادر  تاأهيل 
واملتخ�س�سة وتنمية ورفع قدراتها 
التعامل  من  لتتمكن  بالغة  اأهمية 
باإيجابية واحرتافية مع املتغريات 
وتقييم  وحت����دي����د  وامل�������س���ت���ج���دات 
خا�سة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال���ت���ح���دي���ات 

على  القادرة  الطموحة  والكفاءات 
الع�سر  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
وحت���دي���ات امل�����س��ت��ق��ب��ل ب��ك��ل ج���دارة 
واقتدار .. متنياتي الأبنائنا الطلبة 
والتعليمية  االداري������ة  وللهيئتني 
رفعة  �سبيل  يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق 

الوطن وتقدمه.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  و����س���ه���د 
حممد بن زايد اآل نهيان واحل�سور 
التفاهم  م��ذك��رات  توقيع  م��را���س��م 
ال����ت����ي ج������رت يف م���ق���ر اأك���ادمي���ي���ة 
على  ال���ت���وق���ي���ع  ح���ي���ث مت  رب�������دان 
ع����دد م���ن م���ذك���رات ال��ت��ف��اه��م بني 
رب���دان م��ن جهة ووزارة  اك��ادمي��ي��ة 
و�سرطة  الداخلية  ووزارة  ال��دف��اع 
اأب��وظ��ب��ي م��ن ج��ه��ة اأخ����رى بهدف 
االأكادميية  امل���ج���االت  يف  ال��ت��ع��اون 
�ساأنها  التي من  والفنية  والبحثية 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  اف���ت���ت���ح 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
املقر  ام�ش  �سباح  امل�سلحة  للقوات 
الرئي�ش الأكادميية ربدان يف مدينة 

اأبوظبي.
�سمو  ال��ف��ري��ق   .. االف���ت���ت���اح  ���س��ه��د 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ���س��ي��ف  ال�����س��ي��خ 
وزير  ال���وزراء  رئي�ش جمل�ش  نائب 
الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة و�سمو 
ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد اآل 
ال�سيخ  طيار  الركن  واللواء  نهيان 
اأح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون ب����ن حممد 
اخلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان  اآل 
وال�سيخ  واالح��ت��ي��اط��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
خ��ل��ي��ف��ة ب����ن ط���ح���ن���ون ب����ن حممد 
�سوؤون  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
دي���وان ويل عهد  ال�سهداء يف  اأ���س��ر 
اأحمد  بن  حممد  ومعايل  اأبوظبي 
البواردي وزير دولة ل�سوؤون الدفاع 
ومعايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل 
حميد بالهول الفال�سي وزير دولة 
ومعايل  ال��ع��ايل  التعليم  ل�����س��وؤون 
اخلييلي  خمي�ش  م��غ��ري  ال��دك��ت��ور 
وعدد  املجتمع  تنمية  دائ��رة  رئي�ش 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ش  اأع�������س���اء  م���ن 
الدفاع  وزارة  قادة  وكبار  باأبوظبي 
امل�سلحة  والقوات  الداخلية  ووزارة 

و�سرطة اأبوظبي.
ك������ان يف ا����س���ت���ق���ب���ال ����س���م���وه ل���دى 
�سعادة   .. االكادميية  مقر  و�سوله 

جميع  يف  العلمية  ال��ك��وادر  تاأهيل 
العمل  ت��خ��دم  ال��ت��ي  التخ�س�سات 
وال�سرطي وو�سع اخلطط  االأمني 
ال��الزم��ة التي ت�سهم يف  وال��ربام��ج 
وال�سرطية  االأمنية  الكوادر  تاأهيل 

يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
الدفاع  وزارة  ع��ن  امل��ذك��رات  ووق���ع 
الظاهري  علي  �سامل  مطر  �سعادة 
وزارة  وع����ن  ال���دف���اع  وزارة  وك��ي��ل 
عبداهلل  �سيف  الف�ريق  ال��داخ��ل��ي��ة 
الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  ال�����س��ع��ف��ار 
اللواء  اأبوظبي �سعادة  وعن �سرطة 
مكتوم ال�سريفي مدير عام �سرطة 
اأب���وظ���ب���ي وع����ن اأك���ادمي���ي���ة رب����دان 
���س��ع��ادة م��اي��ك ه��ن��دم��ار���ش رئي�ش 

جمل�ش اأمناء اأكادميية ربدان .
بني  ال�سراكة  املذكرات  هذه  وتعزز 
ووزارة  رب��دان من جانب  اأكادميية 
و�سرطة  الداخلية  ووزارة  ال��دف��اع 
اأبوظبي من جانب اآخر من خالل 
اإر�ساء نظام اأكادميي ومهني متميز 
االأ�ساليب  واأح������دث  اأف�����س��ل  وف����ق 
ال���ع���امل���ي���ة يف جم�����االت  وامل����ن����اه����ج 
ال�سالمة واالأمن والدفاع والتاأهب 
االأزمات  واإدارة  ال��ط��وارئ  حل��االت 
اأك��ادمي��ي��ة ومهنية  واإع����داد ب��رام��ج 
االحتياجات  لتلبية  متخ�س�سة 
وتطوير  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ور�����ش ع��م��ل ون������دوات وم���وؤمت���رات 
يف امل��ج��االت امل���ذك���ورة اإ���س��اف��ة اإىل 
البحث  يف  امل���������س����رتك  ال����ت����ع����اون 
وتقدمي  واالب����ت����ك����ار  وال���ت���ط���وي���ر 
واال�ست�سارية  ال��ف��ن��ي��ة  اخل���دم���ات 
وت��ب��ادل اخل���ربات وامل��ع��ل��وم��ات ذات 

ال�سلة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�سة النيبال باليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�سة بيديا ديفي بهانداري رئي�سة جمهورية 
النيبال الدميقراطية الفدرالية وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني لبالدها. كما 
اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة  بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�سة بيديا ديفي بهانداري.

حممد بن زايد ي�سدر قرارا 
باإعادة ت�سكيل اللجنة التنفيذية

•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اأ�سدر �ساحب 
الإمارة  التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
جا�سم  معايل  برئا�سة  التنفيذية  اللجنة  ت�سكيل  ب��اإع��ادة  ق���رارا  اأب��وظ��ب��ي 
حممد بوعتابة الزعابي رئي�ش مكتب اأبوظبي التنفيذي. ون�ش القرار على 
دائ��رة تنمية املجتمع والقائد  النقل ورئي�ش  دائ��رة  ع�سوية كل من رئي�ش 
العام ل�سرطة اأبوظبي ورئي�ش دائرة ال�سحة ورئي�ش دائرة التعليم واملعرفة 
دائرة  ورئي�ش  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  ورئي�ش  الطاقة  دائ��رة  ورئي�ش 

التخطيط العمراين والبلديات ورئي�ش دائرة الثقافة وال�سياحة.

تد�سني املوقع الر�سمي ل�سرتاتيجية 
دبي لالأمن الإلكرتوين

•• دبي-وام:

دبي  با�سرتاتيجية  اخل��ا���ش  امل��وق��ع  االل��ك��رتوين  ل��الأم��ن  دب��ي  د�سن مركز 
ل���الأم���ن االل���ك���رتوين ال����ذي مي��ك��ن ال��و���س��ول اإل���ي���ه م���ن خ���الل ال���راب���ط : 
�ساحب  اإط��الق  مع  تزامنا  ذل��ك  ياأتي   .  http://desc.dubai.ae
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 

الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ا�سرتاتيجية دبي لالأمن االإلكرتوين.
وي�ستمل املوقع - الذي يج�سد حر�ش دبي على الو�سول اإىل اأعلى مراتب 
تت�سمن  التي  اال�سرتاتيجية  مبادئ  على   - عامليا  االإلكرتونية  احلماية 
االمتثال للت�سريعات والتبادل االآمن للمعلومات والتعاون وتقييم املخاطر 

وحماور اال�سرتاتيجية اخلم�سة واالإطار العام للخطة.

ال�سارقة ت�ست�سيف املوؤمتر الإماراتي 
الأملاين اخلام�س للطب نوفمرب املقبل

•• ال�صارقة -وام:

لوبيك  ج��ام��ع��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  ت�ست�سيف 
االأملاين  االإم��ارات��ي  املوؤمتر  فعاليات  املقبل  نوفمرب  االأملانية 
اخلام�ش للطب الذي يناق�ش اأحدث االأمور واآخر امل�ستجدات 

يف املجال الطبي.
يف غ�سون ذلك ناق�ش �سعادة الدكتور حميد جمول النعيمي 
مدير جامعة ال�سارقة مع �سعادة الربوفي�سور هندريك لينارد 
والعلمية  البحثية  االأم����ور  االأمل��ان��ي��ة  لوبيك  جامعة  رئي�ش 

واالأكادميية املتعلقة بهذا املوؤمتر.

جمانا حتا  يف  الدولة  مواطني  ملنازل  كهرو�سوئية  األواحا  دبي” تركب  “كهرباء 
•• دبي -وام:

تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على م�سروع تركيب االألواح الكهرو�سوئية فوق 
اأ�سطح املنازل مواطني الدولة يف منطقة حتا جمانا باالعتماد على اأنظمة 
بالتعاون مع �سركة االحت��اد خلدمات  “ �سم�ش دبي” وذلك  ولوائح مبادرة 
ال�سم�سية  لالأنظمة  ب�سمان  املواطنني  تزويد  مع  اإ�سكو”  “احتاد  الطاقة 
من  املنتجة  الطاقة  قيمة  ا�ستقطاع  و�سيتم  جمانا  كاملة  �سنة  ملدة  املركبة 
اإنتاج  يغطي  اأن  وي��ت��وق��ع  م��ن��زل  بكل  اخل��ا���س��ة  الكهرباء  ا�ستهالك  ف��ات��ورة 
االألواح الكهرو�سوئية ن�سبة كبرية من اإجمايل الفاتورة. تاأتي هذه اخلطوة 
دبي  الإم���ارة  الطموحة  التنموية  االأه���داف  لتحقيق  الهيئة  جهود  اإط��ار  يف 
وان�سجاما مع اخلطة التنموية ال�ساملة لتطوير منطقة حتا ومبا ي�سهم يف 
دفع عجلة اال�ستدامة البيئية وجعل دبي واحدة من اأكرث املدن ا�ستدامة يف 
العامل. ونظمت الهيئة زيارات ميدانية ا�ستهلتها باجتماع تعريفي بامل�سروع 
�سركة االحت��اد خلدمات  الهيئة ووف��د من  الرائد بح�سور ممثلي  التنموي 
اإ�سكو” ومعرف املنطقة وعدد من الوجهاء واالأه��ايل حيث  “احتاد  الطاقة 

عرف ممثلو الهيئة احلا�سرين بامل�سروع واأهدافه وب�سركة االحتاد اململوكة 
بالكامل للهيئة وامل�سوؤولة عن اإدارة امل�سروع واالإ�سراف الفني والتقني عليه 

والذي يتوقع اإجنازه بحلول فرباير 2018.
وانطلقت الزيارات - التي ا�ستهدفت 640 منزال - مب�ساركة ما يزيد على 
40 متطوعا من موظفي الهيئة واأبناء املنطقة وبع�ش اجلهات التطوعية 
وبدعم من بلدية و�سرطة دبي بهدف �سرح املبادرة واأهدافها الأ�سحاب املنازل 
اآرائهم حولها واأخذ موافقاتهم املبدئية لال�ستفادة من امل�سروع  وا�ستطالع 
الذي يدعم اأهايل املنطقة ويحولهم من م�ستهلكني للطاقة اإىل م�ستهلكني 

ومنتجني للطاقة النظيفة وي�سهم يف حماية البيئة لالأجيال القادمة.
وقال �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�ش التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي اإن الهيئة تعد �سريكا ا�سرتاتيجيا اأ�سا�سيا يف تنفيذ اخلطة 
اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ  التنموية ال�ساملة لتطوير منطقة حتا التي 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 

دبي “رعاه اهلل” .
واالجتماعية  التنموية  االحتياجات  تلبية  على  تعمل  الهيئة  اأن  واأ���س��اف 

والبيئية وت�سجع املواطنني يف منطقة حتا على اال�ستفادة من مبادرة “�سم�ش 
دبي” كونها ركيزة اأ�سا�سية من ركائز دعم ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 
النظيفة  للطاقة  عاملي  مركز  اإىل  االإمارة  حتويل  اإىل  تهدف  التي   2050
واالقت�ساد االأخ�سر وزيادة ن�سبة الطاقة النظيفة يف دبي لت�سل اإىل 75% 
ا�سرتاتيجية  اإىل دع��م  ال��رائ��دة تهدف  امل��ب��ادرة  ان  واأو���س��ح   .2050 بحلول 
 30% بن�سبة  اال�ستهالك  خف�ش  اإىل  الهادفة  الطاقة  على  الطلب  اإدارة 
ت�سهدها  التي  امل�ستدامة  التنمية  عجلة  دف��ع  يف  ي�سهم  ما   2030 بحلول 

البالد وجعل دبي واحدة من اأكرث مدن العامل ا�ستدامة.
لتوفري  م�ستدام  من��وذج  تاأ�سي�ش  يف  ت�سهم  دب��ي  �سم�ش  اأن  الطاير  واأ���س��اف 
الطاقة وداعم للنمو االقت�سادي يف دبي دون االإ�سرار بالبيئة ومواردها من 
خالل دعم املبادرة الوطنية طويلة املدى التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم حتت �سعار اقت�ساد اأخ�سر لتنمية م�ستدامة لبناء 

اقت�ساد اأخ�سر يف الدولة وحتقيق روؤية االإمارات 2021.
ت�سميم  على  اإ�سكو”  “احتاد  �سركة  مع  بالتعاون  �ستعمل  الهيئة  اإن  وق��ال 
منطقة  يف  املواطنني  منازل  اأ�سطح  ف��وق  ال�سم�سية  الطاقة  األ��واح  وتركيب 

حتا مع تزويدهم ب�سمان لالأنظمة ال�سم�سية املركبة ملدة �سنة كاملة جمانا 
�سيتم  اإذ  البيئية واالقت�سادية  املنافع  بالكثري من  الذي يعود عليهم  االأمر 
ا�ستقطاع قيمة الطاقة املنتجة من فاتورة ا�ستهالك الكهرباء اخلا�سة بكل 
منزل ويتوقع اأن يغطي اإنتاج االألواح الكهرو�سوئية ن�سبة كبرية من اإجمايل 

الفاتورة. 
للمنطقة  ال�سامل  والتطوير  التوعية  جهود  يف  �ست�سهم  الهيئة  اأن  وذك��ر 
ف�سال عن دعم جهودها يف تنويع مزيج الطاقة يف دبي وزيادة ح�سة الطاقة 
الكربونية  الب�سمة  من  احل��د  جهود  يف  اجلمهور  واإ���س��راك  فيها  ال�سم�سية 
اأف�سل  م�ستقبل  اأجل  الطبيعية من  امل��وارد  ا�ستدامة  يعزز  ما  وهو  لالإمارة 

م�ستدام للجميع.
اأقبلوا  الذين  املنطقة  اأهايل  ا�ستح�سان  امل�سروع القى  اأن  اإىل  الطاير  واأ�سار 
مببادرات  م�سيدين   .. امل�سروع  من  لال�ستفادة  ملفت  ب�سكل  الت�سجيل  على 
وثمنوا  والت�سهيالت  اخل��دم��ات  جميع  لهم  اأت��اح��ت  التي  الر�سيدة  القيادة 
جهود هيئة كهرباء ومياه دبي فيما تقدمه من الربامج وامل�ساريع التنموية 

احلديثة واملتطورة املقدمة لهم.
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تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ط�سقند 

CN 2025259:لتجارة اخل�سار والفواكه رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مكتب  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وجه القمر للكتابة والت�سوير
 رخ�سة رقم:CN 1057173 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فورتون اجنينريينج & انريجي 

�سريفي�سز ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1235940 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

عبدال�سليم علي كوجنو من 17% اىل %25
تعديل ن�سب ال�سركاء

�سريجيت كوناتريي تيكيما داتيل من 16% اىل %24
تعديل ن�سب ال�سركاء

عبداهلل حممد عبداهلل احمد االمريي من 16% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نا�سر �سليمان علي �سعيد املعمري
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ريد مابل للمقاوالت 

 CN 2190532:العامة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة جوربريت �سينغ �سورجان �سينغ %24

تعديل ن�سب ال�سركاء
نرياج ت�سامدال ت�سامدال من 24% اىل %25

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/غزال ال�سحراء ملواد البناء ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1076896 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مرمي عي�سى عبدالقادر الزبيدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عي�سى �سالح عبداهلل احمد العامري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداخلالق �سالح عبداهلل احمد العامري

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م

 تعديل ا�سم جتاري من/غزال ال�سحراء ملواد البناء ذ.م.م
GHAZAL AL SAHRAA BUILDING MATERIALS LLC

اىل/ غزال ال�سحراء ملواد البناء �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م 
GHAZAL AL SAHRAA BUILDING MATERIAL - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جيني�سي�ش انرتنا�سيونال 

CN 1919479:لتكنولوجيا املعلومات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ع�سام �سعيد �سامل م�سلم العرميي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد يو�سف نا�سر جا�سم الزعابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/باك اليت بوليمري لتجارة 

 CN 1863909:املواد البال�ستيكية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ع�سام �سعيد �سامل م�سلم العرميي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد يو�سف نا�سر جا�سم الزعابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ر�سوان بو طاف�ش 

 CN 1785501:للماأكوالت البحرية وامل�ساوي رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عالء الدين ر�سوان عثمان ا�ستي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ر�سوان عثمان �سليمان ا�ستي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سموع  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االمل ل�سيانة االت الت�سوير وتعبئة االحبار 
رخ�سة رقم:CN 1089905 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سماغ خلياطة املالب�ش 

الرجالية رخ�سة رقم:CN 1018347 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة عبداهلل م�سهور ال�سعدي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد حفيظ حممد عبدالغفار %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل حممد م�سهور ال�سعدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21

اإعــــــــــالن
لالعمال  ال�س�����ادة/بريل�ش  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1176395:املعدنية واحلديدية ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة علي �سامل فرج �سلطان ال علي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل جنم عبداهلل �سيار احلو�سني

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية

ت���ع���ل���ن ال���ه���ي���ئ���ة االحت������ادي������ة ل���ل���م���وا����س���الت ال���ربي���ة 

والبحرية)قطاع النقل البحري( بان /قد تقدم بطلب 

ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

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

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

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.

 اإدارة مراكز �شعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة االحتادية للموا�شالت الربية والبحرية

�شيا�شة الرتاخي�ص والت�شجيل البحري

                   اإ�شم ال�شفينة                    رقم الت�شجيل ال�شابق          العلم ال�شابق
               مربوكة 1                  --                    --

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21

اإعــــــــــالن
للخياطة  ال�س�����ادة/فيذر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الن�سائية رخ�سة رقم:CN 1192276 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل احمد خليفة كني�ش القبي�سي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف عبداهلل احمد خليفة كني�ش القبي�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف باولو�ش ايدابار اييل ماثاي بن ماثاي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�ش الرخ�سة 
رقم:CN 1734794 باال�سم التجاري جمموعة الرابية 
تعديل  طلب  بالغاء  العقارية  لال�ستثمارات  الدولية 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21

مونرتيال للمقاولت وال�سيانة العامة ذ م م
احل�سابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
واال�ست�سارات االداريه انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 
العمومية غري العادية ال�سادر بتاريخ 2017/08/15 بحل 

وت�سفية مونرتيال للمقاوالت وال�سيانة العامة ذ م م 
اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�ش  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�ش   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب 
ال�سياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �ش.ب   026716054
رقم  مكتب   )4( الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �سعيد  بناية 
مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�ستندات  واإح�سار   )403(

اأق�ساها 45 يوم من تاريخ هذا االعالن

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كراج الربيع

رخ�سة رقم:CN 1108132 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �ساميه �سامل �سعيد عبداهلل املزيني %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نا�سر �سيف حممد احلميد النعيمي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز زهرة كازبالنكا 

للتجميل رخ�سة رقم:CN 1363754 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل �سعيد �سامل را�سد ال�سام�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سهيل حمد �سعود �سامل املعمري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز النجمة االمريكية ل�سيانة 

ال�سيارات االمريكية التخ�س�سي ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1275428 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيف �سلطان �سيف مانع ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ادهم حممد النريبيه %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد �سلطان �سيف مانع ال�سام�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ادهم حممد النريبيه

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة الزميل لت�سليح املكيفات 

رخ�سة رقم:CN 1155554 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ذو الفقار علي خو�سى حممد %100

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة عبداهلل خليفه ماجد عبداهلل امل�سافري

تعديل وكيل خدمات/حذف ماجد را�سد علي خليفة املزروعي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مو�سى فاليا بيديكايل

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21

اإعــــــــــالن
والنقليات  للمقاوالت  الطائف  ال�س�����ادة/بيت  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:1463731 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/بيت الطائف للمقاوالت والنقليات العامة
AL TAIF HOUSE GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING EST

اىل/ بيت الطائف للنقليات وال�سيانة العامة 
AL TAIF HOUSE TRANSPORT AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�ساط/حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة )4923009(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(



اخلميس   21   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12127  
Thursday  21   September   2017  -  Issue No   12127

05

اأخبـار الإمـارات
يف ندوة فكرية بلندن..ال�سيخ زايد للكتاب ت�سجيع للحوار الثقايف مع الآخر 

•• اأبوظبي - الفجر

النا�سرين  مع  اأم�ش  حوارية  جل�سة  للكتاب  زاي��د  ال�سيخ  جائزة  نّظمت 
واملوؤلفني واملرتجمني ملناق�سة فرع اجلائزة »الثقافة العربية يف اللغات 
االأخ��رى« بح�سور نخبة من االأدب��اء والنا�سرين و املرتجمني يف فندق 
على  واأثرها  العاملية  االأدبية  اجلوائز  مناق�سة  لندن، ومت  النزبوروه يف 

فتح باب احلوار بني الثقافات. 
وا�ستهلت اجلل�سة احلوارية بكلمة ترحيب األقاها عبداهلل ماجد اآل علي، 
الثقافة وال�سياحة  الكتب باالإنابة يف دائرة  دار  التنفيذي لقطاع  املدير 
يف اأبوظبي. حتدث خاللها عن دور الدائرة يف رعاية املبادرات الثقافية 
العاملية  واجلائزة  للكتاب،  زايد  ال�سيخ  تندرج من �سمنها جائزة  والتي 

»كلمة«  وم�سروع  للكتاب،  ال��دويل  اأبوظبي  معر�ش  و  العربية  للرواية 
بناء  الفنون، من خ��الل  ال��دائ��رة يف  م��ب��ادرات  باالإ�سافة اىل  للرتجمة، 
ومتحف  الوطني  زاي��د  متحف  مثل  الفنية   وامل��راك��ز  العاملية  املتاحف 

اللوفر اأبوظبي، ومتحف جوجنهامي اأبوظبي .
وق����ال: م��ن خ���الل ك��ل ه���ذه امل���ب���ادرات ال���رائ���دة، ت�سعى دائ����رة الثقافة 
االأخرى  الثقافات  مع  التوا�سل  ج�سور  مد  اىل  اأبوظبي   يف  وال�سياحة 
ابداعها،  على  ال�����س��وء  وت�سليط  احل�����س��اري،  ال��ت��وا���س��ل  اآف���اق  لتو�سيع 
ُترثي  ال��ت��ي  والبحثية  والنقدية  واالأدب��ي��ة  الفكرية  االأع��م��ال  وت��ك��رمي 
احلركة الثقافية العربية والعاملية، وحتفيز النا�سرين العرب ، وتن�سيط 

حركة الرتجمة.
االأدبية،  للرتجمة  بانيبال  جائزة  وموؤ�س�سة  الربيطانية  النا�سرة  اأم��ا 

اأوبانك،  فقالت كال اجلائزتني - جائزة ال�سيخ زايد للكتاب  مارغريت 
هي  اأهمها  ولعل  امل�سرتكة  ال�سمات  م��ن  الكثري  لهما  بانيبال  وج��ائ��زة 

ت�سجيع احلوار الثقايف؛ احلوار الذي �سيرثي جتربة ومعرفة االآخر.
الهيئة  ع�سو  الكعبي،  د.�سياء  البحرينية  الناقدة  عّقبت  جهتها،  من 
العلمية للجائزة، خالل كلمتها على اإ�سهام فرع اجلائزة للثقافة العربية 
واللغات  العربية  بني  احل�سارية  املثاقفة  تعميق  يف  االأخ��رى  اللغات  يف 
الفكر  �سملت  التي  الفرع  الفائزة يف هذا  االأعمال  االأخ��رى، من خالل 
واالأدب والثقافات املختلفة. واأكملت بقولها: مل يقت�سر احتفاء جائزة 
ال�سيخ زايد للكتاب فقط على جائزة العربية يف اللغات االأخ��رى واإمنا 
�سنجد اأن �سخ�سية العام الثقافية قد فاز بها م�ست�سرقون لهم اأعمالهم 

املهمة جًدا يف جمال العربية يف الثقافات املختلفة.

كتابها  يف  جتربتها  عن  عر�ساً  وورن��ر  مارينا  واالأديبة  املوؤرخة  وقدمت 
والتي  االأخ��رى  اللغات  يف  العربية  للثقافة  زاي��د  ال�سيخ  بجائزة  الفائز 
تتناول فيه عنا�سر الغرابة يف حكايات »األف ليلة وليلة« �سواء تلك التي 
تتجلى يف ال�سخ�سيات اأو املخلوقات الغريبة االأخرى اأو االأمكنة املتخيلة 
الغربيون  الباحثون  يتناوله  مل  ما  وهو  احلكايات،  تلك  تناولتها  التي 
لي�ش  وامل��راج��ع  امل�سادر  من  الكثري  الكاتبة  ا�ستخدمت  ولذلك  كثرًيا. 
التي  االأخ��رى  الثقافات  يف  ��ا  اإمنمَّ واالإ�سالمية  العربية  الثقافة  يف  فقط 
»األف  حلكايات  امل�سابهة  والفولكلورية  ال�سعبية  احلكايات  فيها  ظهرت 
التحليل  بني  جتمع  وهي  املقارن  بالتحليل  كتابها  زت  فعزمَّ وليلة«،  ليلة 
ال�سردي والتاريخي ما اأك�سب كتابها قيمة معرفية يف جمال الدرا�سات 

النقدية واجلمالية.

هزاع بن زايد ي�ستقبل فريق عمل النفق ال�سرتاتيجي ويطلع على تطورات امل�سروع
•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  اطلع 
املجل�ش  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي على 
النفق  م�����س��روع  اإجن�����از  ت���ط���ورات 
حتويل  وب����داي����ة  اال����س���رتات���ي���ج���ي 
اإل���ي���ه يف مراحله  ال���دائ���م  ال���دف���ق 

االأوىل.
مراحل  ب����اإجن����از  ����س���م���وه  واأ������س�����اد 
امل�����������س�����روع  ه���������ذا  يف  م����ت����ق����دم����ة 
جهود  م��ث��م��ن��ا   .. اال���س��رتات��ي��ج��ي 
ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني ع��ل��ي��ه م��ن اأجل 
املعايري  اأع����ل����ى  اإىل  ال����و�����س����ول 

العاملية.
�سموه  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
فريقا  العهد  دي��وان ويل  يف  ام�ش 
خلدمات  اأب����وظ����ب����ي  ����س���رك���ة  م����ن 
�سعادة  ����س���م  ال�����س��ح��ي  ال�������س���رف 
رئي�ش  االأح��ب��اب��ي  م�سلح  ع��ب��داهلل 

نائب رئي�ش املجل�ش التنفيذي.
اأبوظبي  ����س���رك���ة  اأن  اإىل  ي�������س���ار 
خلدمات ال�سرف ال�سحي حتر�ش 
خططها  حت����دي����ث  ع����ل����ى  دوم��������ا 
من  جملة  يحقق  مبا  التطويرية 
امل�ستقبلية  وامل���ب���ادرات  االأه�����داف 
التي تتمحور جميعها نحو تطبيق 
الهدف الرئي�سي املتمثل يف ربطها 
مع اخلطة اال�سرتاتيجية لالإمارة 
حكومة  روؤي��ة  حتقيق  اإىل  و�سوال 
مياه  اإن���ت���اج  يف   2030 اأب��وظ��ب��ي 
�سرف �سحي معاجلة مبوا�سفات 

عاملية.
النفق  ت��ط��وي��ر  ب��رن��ام��ج  وي��ع��ت��رب 
اخلا�ش   STEP اال�سرتاتيجي 
بال�سركة عالمة بارزة على خريطة 
تطورها  التي  امل�ستقبلية  امل�ساريع 
البنية  جم��ال  يف  اأبوظبي  حكومة 
بكفاءة عالية وم�ستدامة  التحتية 
ال�سكانية  ل���ل���ط���ف���رة  وم����واك����ب����ة 

وال�سيانة والدكتور نادر اأ�سعد بن 
االأ�سول  اإدارة  قطاع  مدير  طاهر 
نائب  النعيمي  ن��ا���س��ر  وامل��ه��ن��د���ش 
من  وع��ددا  الربنامج  اإدارة  مدير 
بح�سور معايل  امل�سروع  مهند�سي 

مبارك  واملهند�ش  االإدارة  جمل�ش 
العام  امل����دي����ر  ن���ائ���ب  ال����ظ����اه����ري 
مدير  الهام�سي  عمر  وامل��ه��ن��د���ش 
حممد  واملهند�ش  امل�ساريع  قطاع 
الت�سغيل  قطاع  مدير  املن�سوري 

اأح��م��د م��ب��ارك املزروعي  ال��دك��ت��ور 
التنفيذي  للمجل�ش  العام  االأم��ني 
املجل�ش  اأع�����������س�����اء  م������ن  وع���������دد 
اأحمد  ���س��ي��ف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي و���س��ع��ادة 
امل���ه���ريي م��دي��ر ع���ام م��ك��ت��ب �سمو 

ال�سحي يف الوثبة.
ومن االأهداف الرئي�سية لربنامج 
اال�سرتاتيجي  ال���ن���ف���ق  ت���ط���وي���ر 
اال����س���ت���غ���ن���اء ع����ن ع�����دد ك���ب���ري من 
وعددها  القائمة  ال�سخ  حمطات 
من  واال�����س����ت����ف����ادة  حم���ط���ة   35
امل�����س��ط��ح��ات ال���ق���ائ���م���ة ع��ل��ي��ه��ا يف 

وال��ع��م��ران��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة حيث 
املدى  ط��وي��ل��ة  االح��ت��ي��اج��ات  يلبي 
م�ستدامة  حلوال  ويقدم  ل��الإم��ارة 
جل����م����ع ون�����ق�����ل م�����ي�����اه ال�������س���رف 
ال�سحي من جزيرة اأبوظبي والرب 
الرئي�سي واجلزر املحيطة بها اإىل 
ال�سرف  م��ي��اه  حم��ط��ات م��ع��اجل��ة 

للعا�سمة  ال��ع��ام  امل��ظ��ه��ر  حت�����س��ني 
تخفي�ش  اإىل  اإ����س���اف���ة  اأب���وظ���ب���ي 
وال�سيانة  ال��ت�����س��غ��ي��ل  ت���ك���ال���ي���ف 
لل�سبكة وتوفري حلول بديلة اأكرث 
لتخفي�ش  للبيئة  و�سديقة  كفاءة 
ن�����س��ب��ة ان���ب���ع���اث���ات ال��ك��رب��ون��ي��ة يف 

العا�سمة.

حاكم ال�سارقة يتكفل بتاأ�سي�س مقر دائم لالحتاد العام لالأدباء والكتاب العرب
•• ال�صارقة-وام: 

ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأع��ل��ن 
املجل�ش االأعلى حاكم ال�سارقة عن تكفله بتاأ�سي�ش مقر دائم لالحتاد العام 
الثقافية  الأن�سطته  وحا�سنا  للتوا�سل  ليكون مقرا  العرب  والكتاب  لالأدباء 
املتنوعة ولدعم م�سريته االأدبية وانتاجه الثقايف وتخ�سي�ش وديعة احتياطية 
تدعم من يتعرث من االأدباء والكتاب العرب لتمد يد العون لهم وت�ساعدهم 

لال�ستمرار مع ال�سفينة الثقافية مبا يحملونه من فكر وثقافة.
جاء ذلك خالل لقاء �سموه ام�ش يف دارة الدكتور �سلطان القا�سمي امل�ساركني 
بهم يف  �سموه  العرب حيث رحب  والكتاب  العام لالأدباء  اجتماع االحت��اد  يف 

اإمارة ال�سارقة.
واأعرب �سموه عن �سعادته بهذا اللقاء الذي يحفز على اال�ستمرار يف العمل 
الثقايف واالأدبي. م�سريا اإىل اأهمية توا�سل الن�ساط الثقايف ودعمه ل�سمان 
االأمة  على  وال�سر�سة  امل�سادة  الفكرية  ليواجه احلمالت  وتقدمه  دميومته 

موؤمتر  ب��اإق��ام��ة  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ووج��ه  وثقافتها.  العربية 
االأدب العربي والعامل الذي يجتمع كل �سنتني ليناق�ش نتائج العمل الثقايف 
واالأدبي التنموي الذي يقام يف خمتلف اأقطار الوطن العربي ليمكن االأدباء 
اجلميع  حتفيز  يف  وي�سهم  الثقايف  العمل  يف  التقدم  م�ستوى  معرفة  م��ن 

لال�ستمرار على طريق الطموح الثقايف وتدعيمه.
واأو�سح �سموه اأن املوؤمتر العاملي يقام كل �سنتني يف دولة لي�سارك وينفتح على 
العامل الغربي اأي�سا ملا للتوا�سل معهم من اأهمية يف تبادل الثقافات واثبات 

احلقائق واال�ستفادة من املجاالت املختلفة.
ع��دد من  العربي مع  املغرب  االأدب���اء يف  التوا�سل بني  اأن  اىل  �سموه  م�سريا 
ال���دول االأوروب��ي��ة يدعم التوا�سل م��ع االآخ���ر واالن��ف��ت��اح على ال��غ��رب بحكم 
مع  تتقارب  التي  ال��دول  من  وغريها  الثقافية  امل��ج��االت  بع�ش  من  قربهم 
اأقاليم معينة ثقافيا وجغرافيا. وتطرق �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة اإىل 
احلديث عن اأهمية العالقات العربية االأفريقية التاريخية .. م�سريا �سموه 
اإىل اأنه �سيتم افتتاح معهد الدرا�سات االأفريقية يف ال�سارقة على غرار معهد 

جنوبها  من  االأفريقية  الدرا�سات  جميع  و�سي�سم  اخل��رط��وم  يف  الدرا�سات 
اإىل �سمالها و�سيوفر منحا اأفريقية للدرا�سات يف اخلارج كما �ستفتتح قاعة 
اأفريقيا مرة اأخرى والتي تاأ�س�ست يف عام 1976 بناء على التعاون العربي 

االأفريقي.
كما تطرق �سموه خالل كلمته اإىل م�سرية ال�سارقة الثقافية املتنوعة التي 
والن�سر وغريها  وامل�سرح  ال�سعر  مثل  الثقافية  املجاالت  بالعديد من  ب��داأت 
ليكمل كل منهم االآخر لت�سل اإىل م�ستوى كبري ح�سدت من خالله اجلوائز 
واالألقاب واأ�سار �سموه اإىل مبادرة بيوت ال�سعر يف اأقطار الوطن العربي التي 
متثل بذرة للخري لي�ستمر االأدباء من كل بلد يف التوا�سل مع املثقفني واقامة 

االأن�سطة ال�سعرية واحلفاظ على املوروث الثقايف العربي يف بلدانهم.
عند  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأو���س��ح 
جاءت  حيث  املتغرية  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  الثقايف  باملجال  مت�سكه  ع��ن  �سوؤاله 
اإجابته باأنه مثل الذي يقف على نهر جارف يجرف كل �سيء �سالح و�سيء 

واأنه مت�سبث بجذع �سجرة وافرة ا�سمها االأمة العربية.

وثمن اأم��ني ع��ام واأع�����س��اء االحت���اد ال��ع��ام ل��الأدب��اء والكتاب ال��ع��رب مبادرات 
واالأدبي  الثقايف  امل��ج��ال  خدمة  يف  الدائمة  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
والكتاب مبا  االأدب��اء  وديعة لدعم  العام وتخ�سي�ش  وتاأ�سي�ش مقر لالحتاد 

يوفر البيئة املحفزة لالإنتاج الثقايف واال�ستمرار فيه.
كان �سموه قد جتول برفقة ال�سيوف يف اأروقة دارة الدكتور �سلطان القا�سمي 
والتي ت�سم الكثري من مقتنيات �سموه من اأو�سمة وجوائز و�سهادات وقاعات 
لعر�ش االأفالم حول تاريخ اخلليج والوثائق واملخطوطات التي توؤرخ للتاريخ 
ال�سمو حاكم  التي جمعت �ساحب  لل�سور  القوا�سم وقاعات  العربي وتاريخ 

ال�سارقة بروؤ�ساء الدول والقيادات العاملية طيلة ال�سنوات املا�سية.
و�سعادة  الثقافة  دائ��رة  رئي�ش  العوي�ش  حممد  عبداهلل  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
حممد عبيد الزعابي رئي�ش دائرة الت�سريفات وال�سيافة و�سعادة علي املري 
رئي�ش دارة الدكتور �سلطان القا�سمي و�سعادة حممد ح�سن خلف مدير عام 
العام  اأمني عام االحتاد  ال�سايغ  ال�سارقة لالإعالم واالأدي��ب حبيب  موؤ�س�سة 

لالأدباء والكتاب العرب.

من�سور بن زايد يفتتح معر�س » احلج : رحلة يف الذاكرة « 

بقيادة  االإم����ارات  دول��ة  بها  عرفت 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

»حفظه اهلل« .
امل��ع��ر���ش يعد  اأن  ���س��م��وه  واأ����س���اف 
للتعرف عن قرب  املثالية  الوجهة 
ال��ت�����س��ام��ح يف  م���ف���ه���وم  ع���م���ق  اإىل 
االإ���س��الم م��ن خ��الل ث���راء موروث 
تطورت  التي  الكربى  احل��ج  رحلة 
ع��رب ال��زم��ن ب��ت��زاي��د احل��ج��اج من 
خمتلف بقاع االأر�ش الذين حتدوا 
الطويل  ال�����س��ف��ر  وم�����س��ق��ة  ع���ن���اء 
وا�سفا احلج باأنه رحلة للعودة اإىل 
الذات االأ�سيلة ومواجهة التع�سب 
ب�سماحته  االإ����س���الم  ي��ن��ب��ذه  ال����ذي 

و�سمو قيمه.
بروؤية  �سعادته  عن  �سموه  واأع���رب 
الوالد  ل��رح��ل��ة  ال��ت��وث��ي��ق��ي��ة  امل�����واد 
امل��وؤ���س�����ش امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زايد 

م��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل م��ت��ك��ام��ل��ة جعلت 
من االإمارات واحة للتعدد والتنوع 

الثقايف ».
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  واأع����رب 
زايد اآل نهيان عن �سعادته بتحول 
مركز  اإىل  ال��ك��ب��ري  ال�������س���رح  ه����ذا 
يتوافدون  ال��ذي��ن  لل�سياح  ج���ذب 
اجلن�سيات  خم���ت���ل���ف  م����ن  ع���ل���ي���ه 
االإ�سالمية  العمارة  لالطالع على 
املبدعة التي تروي تاريخ احل�سارة 
يف  االإن�����س��ان  نعم  التي  االإ�سالمية 
والنماء  والتعاي�ش  بال�سالم  ظلها 

الفكري واملادي.
من جهته قال معايل اأحمد جمعه 
الزعابي نائب وزير �سوؤون الرئا�سة 
جامع  مركز  اأمناء  جمل�ش  رئي�ش 
ال�سيخ زايد الكبري اإن تد�سني �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور 
القيادة  اهتمام  يعك�ش  للمعر�ش 

واأ�������س������اف » اإن����ن����ا ن���ع���ت���رب امل���رك���ز 
م�سروعا �سامال يحمل على عاتقه 
على  ترتكز  نبيلة  اأخالقية  ر�سالة 
تعاليم  م��ن  النابع  القيم  م���وروث 
االإ����س���الم وت��ق��ال��ي��د و���س��رية االآب���اء 
واالأج��د فيما ياأتي املعر�ش ليمثل 
من  فيه  مبا  الر�سالة  ه��ذه  عنوان 
اإ����س���ارات وج��دان��ي��ة وروح��ي��ة واآثار 
تروي  تاريخية  و���س��ور  وت��ذك��ارات 
واإن�سانيا  اإمي��ان��ي��ا  ج��ان��ب��ا  ل��ل��ع��امل 
له  املغفور  ومكانة  لقائد يف حجم 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 

»طيب اهلل ثراه«.
�سعادة  اأو�����س����ح  ذات�����ه  ال�����س��ي��اق  يف 
رئي�ش  امل�����ب�����ارك  خ��ل��ي��ف��ة  حم���م���د 
والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  دائ��رة 
مع  بالتعاون  املعر�ش  اإق��ام��ة  اأن: 
الكبري  زاي���د  ال�سيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز 
ا�سرتاتيجيات  حت��ق��ي��ق  يف  ي�سهم 

اهلل  طيب   « نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
ثراه«.

موؤكدا اأنها ترثي حمتوى املعر�ش 
فذ  لقائد  اإن�سانيا  منوذجا  وتقدم 
ال�سامية  والقيم  املبادئ  من  جعل 
ال��دول��ة م��ا بواأها  اأ���س��ل��وب حياة يف 
املركز االأول اإقليميا والثالث عامليا 
على موؤ�سر الت�سامح �سمن تقرير 
ال�سادر  ال��ع��امل��ي  ال�����س��ن��وي  ال��ك��ت��اب 
ع���ن م��ع��ه��د ال��ت��ن��م��ي��ة االإداري��������ة يف 

�سوي�سرا.
هذه  م���ث���ل  اإن   «  : ����س���م���وه  وق������ال 
دع����وة مفتوحة  ال��ف��ع��ال��ي��ات مت��ث��ل 
احلا�سر  ب����ني  ال�����س��ل��ي��م  ل���ل���رب���ط 
امل�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف  وامل���ا����س���ي 
بقيم التعاي�ش والتنوع والو�سطية 
م�ستلهمني  واالع���ت���دال  واالإي���ث���ار 
اأق���������وال ال�������س���ي���خ زاي�������د واأف���ع���ال���ه 
جمملها  يف  �سكلت  التي  العظيمة 

الدولة  م��ك��ان��ة  ب��ت��ع��زي��ز  ال��ر���س��ي��دة 
كقبلة لالعتدال والتوازن والعي�ش 
متم�سكة  اأ�سيلة  بيئة  يف  امل�سرتك 
ب��ق��ي��م��ه��ا ال��ن��ب��ي��ل��ة امل�����س��ت��م��دة من 
الفكر االإ�سالمي ال�سمح واالأخالق 
االإن�سانية العالية يف اأجواء مفعمة 

بال�سالم واخلري.
تكمن  املعر�ش  اأهمية  اأن  واأو���س��ح 
ي�سلط  ك��ون��ه  ق��ي��م��ت��ه وم��وق��ع��ه  يف 
اإ�سالمية  ف��ري�����س��ة  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
م�سوقة  تاريخية  وحقائق  عظيمة 
تطل على العامل من نافذة مركز 
ال�سرح  الكبري  زاي��د  ال�سيخ  جامع 

احل�ساري.
وق���ال م��ع��ال��ي��ه اإن دول���ة االإم�����ارات 
ملهما  من����وذج����ا  ل���ل���ع���امل  ق���دم���ت 
مناحي  ك��ل  ط��ال��ت  نه�سة  ي��ح��وي 
احلياة مع التم�سك بالقيم النابعة 

من قيمها العربية واالإ�سالمية .

االحتفاء  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال���دائ���رة 
باعتباره  ل��ه  وال���رتوي���ج  ب���ال���رتاث 
وواقعنا  لهويتنا  االأ�سا�سي  املكون 

احل�ساري.
واأ�ساف: اأن زوار املعر�ش �سيلم�سون 
حجم التنوع والرثاء يف املعرو�سات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����س��ع��رية ال���ك���ربى يف 
ي�سهد  خاللها  م��ن  التي  االإ���س��الم 
كل حاج بنف�سه عظمة ديننا ال�سمح 
الذي يجمع حتت رايته كل اأعراق 
الب�سرية بتعدد الثقافات وامل�سارب 
ويف الوقت نف�سه جتعلهم يت�ساوون 

اأمام اخلالق.
ال�ستة  اأق�سامه  يف  املعر�ش  وي�سم 
التاريخية  ال�����س��ور  م��ن  خم��ت��ارات 
والقطع االأثرية التي حتكي بدايات 
ان��ت�����س��ار االإ�����س����الم وت������روي ق�سة 
و�سوله اإىل املنطقة ثم تتطرق اإىل 
ون�سو�سه  الكرمي  ال��ق��راآن  اأهمية 

•• اأبوظبي- وام:

اف��ت��ت��ح ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة ام�ش 
معر�ش » احلج .. رحلة يف الذاكرة 
» الذي ينظمه مركز جامع ال�سيخ 
زاي����د ال��ك��ب��ري ع��ل��ى اأر�����ش اجلامع 
�سبتمرب   20 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل 
 2018 مار�ش   19 اإىل   2017
�سنوات   10 مرور  وذلك مبنا�سبة 

على اإن�ساء املركز.
املعر�ش  اأرج����اء  يف  �سموه  وجت���ول 
املركز  ب��ني  بالتعاون  ينظم  ال���ذي 
ودائرة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة 
وي���������س����م جم����م����وع����ة ن�����������ادرة من 
وال�سور  االإ�سالمية  املخطوطات 
واالآثار  التاريخية  الفوتوغرافية 
الكال�سيكية  ال��ف��ن��ي��ة  واالأع����م����ال 
واملعا�سرة التي ا�ستعريت من 15 
موؤ�س�سة حملية وعاملية عالوة على 
اخلا�سة  وامل��ق��ت��ن��ي��ات  امل��ج��م��وع��ات 
وتذكارات احلج التي قدمها اأفراد 

املجتمع.
وق�����ال ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
املعر�ش  تنظيم  اإن  نهيان  اآل  زاي��د 
واح���ت���وائ���ه ع��ل��ى ه����ذا ال���ق���در من 
ال���رثاء ال��ث��ق��ايف وال��ت��اري��خ��ي يوؤكد 
ال��ت��ي يتمتع بها  امل��رم��وق��ة  امل��ك��ان��ة 
الكبري«  زايد  ال�سيخ  »مركز جامع 
كمنارة ثقافية ح�سارية تعنى برقي 
االإن�سانية ا�ستنادا اإىل تعاليم ديننا 
احلنيف وجوهر العادات والتقاليد 
وال��ث��واب��ت وال��ق��ي��م ال��رف��ي��ع��ة التي 

ال�سماوية واأركان االإ�سالم اخلم�سة 
املختومة بفري�سة احلج ومنا�سكها 
املقد�سة كما يتطرق اإىل تاريخ مكة 
املكرمة وبيت اهلل احلرام واملدينة 
قلوب  يف  منها  ك��ل  ومكانة  امل��ن��ورة 

امل�سلمني.
فر�سة  احل�������ج  م����ع����ر�����ش  وي�����ع�����د 
ل��������الط��������الع ع�����ل�����ى امل�����ع�����ل�����وم�����ات 
التاريخية االأولية املوثقة لبدايات 
انت�سار االإ�سالم يف مواقع تاريخية 
خمتلفة من �سبة اجلزيرة ويعر�ش 
ع����ددا م���ن ال��ك�����س��وات ال��ت��ي غطت 
ال��ك��ع��ب��ة ال�����س��ري��ف��ة خ����الل فرتات 
زمنية خمتلفة م�ستندا يف رواياته 
اأر�سيفية  م�����واد  اإىل  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
اأث���ري���ة و�سور  وت��وث��ي��ق��ي��ة وق��ط��ع 
وخمطوطات  واأف�������الم  ت��اري��خ��ي��ة 
نادرة واأعمال فنية معا�سرة ف�سال 
عن الروايات ال�سفوية التي وثقت 

تاريخ الرحلة املقد�سة.
ح�سر االفتتاح معايل ال�سيخ نهيان 
اآل نهيان وزير الثقافة  بن مبارك 
اأحمد  وم���ع���ايل  امل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة 
العام  االأم�����ني  احل���م���ريي  حم��م��د 
����س���وؤون ال��رئ��ا���س��ة ومعايل  ل�����وزارة 
االأمني  املدفع  عبدالرحمن  حمد 
االأعلى  امل��ج��ل�����ش  ل�������س���وؤون  ال���ع���ام 
الرئا�سة  �سوؤون  وزارة  يف  لالحتاد 
مدير  الكعبي  �سامل  علي  ومعايل 
الرئا�سة  ������س�����وؤون  وزي������ر  م��ك��ت��ب 
امل��ر رئي�ش  اأح��م��د  وم��ع��ايل حممد 
اأم���ن���اء مكتبة حم��م��د بن  جم��ل�����ش 
را�سد اآل مكتوم وعدد من اأ�سحاب 
ال�سعادة الوكالء وكبار امل�سوؤولني.
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اإعــــــــــالن
ذ.م.م   البالط  لتجارة  احلديثة  ال�س�����ادة/�سناء  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1131913 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زايد علي طالب علي اخلليفي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جايا �ساندران كوراتا
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلمان علي حممد �سليمان ال�سام�سي

تعديل راأ�ش املال/من 150000 اىل 0
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
 تعديل ا�سم جتاري من/�سناء احلديثة لتجارة البالط ذ.م.م

SANA MODERN TILING TRADING LLC
اىل/ �سناء احلديثة لتجارة البالط 

SANA MODERN TILING TRADING
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/�سركة جون �سي�سك اند �سن ليمتد )اجلن�سية: ايرلندة( 
قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف اإمارة دبي )العنوان:�سارع ال�سيخ زايد مكتب 
، �ش.ب:24266( واملقيدة حتت  رقم 104 ملك �سيفني تيديز ليمتد - ابن بطوطة - دبي 
رقم )3207( يف �سجل ال�سركات االجنبية بالوزارة. وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم 
)2( ل�سنة 2015م يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 
2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ش لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج 
يتقدموا  ان  االعرتا�ش  يف  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
التايل:  العنوان  الن�سر على  تاريخ  �سهر من  الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز  باعرتا�سهم اىل 

وزارة االقت�ساد اإدارة الت�سجيل التجاري �ش.ب:)3625( - دبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

منوذج اإعالن الن�شر عن الرتخي�س 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

بطلب الرتخي�ش با�ستعمال العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 187458        بتاريخ : 2013/02/26

باإ�سم املالك :  دومينوز اآي بي هولدر، ال ال �سي 
وعنوانة : 24 فرانك لويد رايت درايف ، �سندوق بريد 485 ، اآن اربور ، ميت�سيغان 48106 ، الواليات املتحدة 

االمريكية
ا�سم املرخ�ش له : االمارفودز م.د.م.�ش )�سابقا االمار فودز جي ال تي(    

وعنوانة : وحدة رقم: 2H-06-62، جويالري اند جيمبلك�ش 2، ار�ش رقم دي ام �سي �سي- بي ات�ش-2 جي اند 
جيمبلك�ش، جويالري ان جيمبلك�ش، دبي، االمارات  العربية املتحدة

بتاريخ : واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
خدمات الطلب الكرتونيا عرب االنرتنت يف جمال التو�سيل واالكل خارج املطاعم وخدمات منح االمتياز، 
حتديدا: خدمات عر�ش تقدمي امل�ساعدة يف ادارة االعمال املتعلق بتا�سي�ش وت�سغيل املطاعم، خدمات االكل 

خارج املطاعم واملطاعم التي تقدم خدمات التو�سيل للمنازل
تاري�خ الرتخي�ش  :  2017/06/13      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  21  �شبتمرب 2017 العدد 12127

منوذج اإعالن الن�شر عن الرتخي�س 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

بطلب الرتخي�ش با�ستعمال العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 187459        بتاريخ : 2013/02/26

باإ�سم املالك :  دومينوز اآي بي هولدر، ال ال �سي 
وعنوانة : 24 فرانك لويد رايت درايف ، �سندوق بريد 485 ، اآن اربور ، ميت�سيغان 48106 ، الواليات املتحدة 

االمريكية
ا�سم املرخ�ش له : االمارفودز م.د.م.�ش )�سابقا االمار فودز جي ال تي(    

وعنوانة : وحدة رقم: 2H-06-62، جويالري اند جيمبلك�ش 2، ار�ش رقم دي ام �سي �سي- بي ات�ش-2 جي اند 
جيمبلك�ش، جويالري ان جيمبلك�ش، دبي، االمارات  العربية املتحدة

بتاريخ : واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
خدمات املطاعم، حتديدا: خدمات تقدمي البيتزا وغريها من االطعمة وامل�سروبات املتناولة داخل او خارج 

املطاعم، خدمات مطاعم تناول الوجبات يف اخلارج وخدمات املطاعم التي تقدم خدمات التو�سيل املنزيل
تاري�خ الرتخي�ش  :  2017/06/13      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  21  �شبتمرب 2017 العدد 12127

منوذج اإعالن الن�سرعن الرتخي�ش 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

بطلب الرتخي�ش با�ستعمال العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 187457        بتاريخ : 2013/02/26

باإ�سم املالك :  دومينوز اآي بي هولدر، ال ال �سي 
وعنوانة : 24 فرانك لويد رايت درايف ، �سندوق بريد 485 ، اآن اربور ، ميت�سيغان 48106 ، الواليات املتحدة 

االمريكية
ا�سم املرخ�ش له : االمارفودز م.د.م.�ش )�سابقا االمار فودز جي ال تي(    

وعنوانة : وحدة رقم: 2H-06-62، جويالري اند جيمبلك�ش 2، ار�ش رقم دي ام �سي �سي- بي ات�ش-2 جي اند 
جيمبلك�ش، جويالري ان جيمبلك�ش، دبي، االمارات  العربية املتحدة

بتاريخ : واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :  
بتاريخ : واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : الفئة : 30
ت�سبه  التي  الطازجة  املخبوزة  العجني  ك��رات  اخلبز،  اع��واد  اوال�ساخنة،  الباردة  ال�سطائر  اجلاهزة،  البيتزا 
البا�ستا اجلاهزة املعدة للطلبات داخل اوخارج املطاعم، الكعك املحلى،  فطائر العجني املطبوخة ومقبالت 

كعك اجلنب واحللويات املخبوزة، الفلفل املجفف امل�ستخدم كتوابل
تاري�خ الرتخي�ش  :  2017/06/13      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  21  �شبتمرب 2017 العدد 12127

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك ليلبيك اإنرتنا�سونال م م ح
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 236844        بتاريخ : 2015/07/08 
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ليلبيك اإنرتنا�سونال م م ح 
وعنوانه: �ش.ب: 37797 – راأ�ش اخليمة – االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : املنتجات.
وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�ش  مركبات  مزلقات،  �سناعية،  و�سحوم  زي��وت 

املحركات(، مواد اإ�ساءة، �سموع وفتائل لالإ�ساءة.
الواق�عة بالفئة:  4 

على  االأخ��رى  فوق  احداها  كلماتها  كتبت    Platinum Energy الالتينية  العبارة  العالمة:  و�سف 
باأ�سفل االأوىل وهي يف اجلانب االأمين قليال من املقطع االأخري  الثانية منهما  التوايل حيث كتبت الكلمة 

للكلمة االأوىل والكل بطريقة مميزة.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  21  �شبتمرب 2017 العدد 12127

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/02734/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/00009/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �سده : تيمور اجنم للخدمات الفنية - ذ م م ، و�سعيد ح�سن حممد حاجي البلو�سي  ، 
وار�سد على روجي خان  - جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �سنتيمرت كيوب للعقارات - �ش ذ م م - وعلي نا�سر عبداهلل العوي�ش  
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- وما ا�ستجد بعدها من اجرة حتى تاريخ االخالء التام والفعل بواقع اجرة �سنوية وقدرها 32000 
درهم  وبالزام املدعي عليها امل�ستاأجرة بتقدمي �سهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

للمدعي ال�سواغل  من  خالية  وت�سليمها  امل��وؤج��رة  العني  باخالء  امل�ستاأجرة  عليها  املدعي  ال��زام   -2 
3- الزام املدعي عليهم ب�سداد مبلغ وقدره 26500 درهم �ستة وع�سرون الف وخم�سمائة درهم للمدعي 

وذلك عن القيمة االيجارية للفرتة من 2016/9/5 ولغاية 2017/7/3 
4- الزام املدعي عليهم ب�سداد غرامة ال�سيكات املرجتعة للمدعي املوؤجرة بقيمة 1000 درهم 

5- الزام املنفذ �سدهما ب�سداد ر�سوم وم�ساريف التنفيذ وما ي�ستجد من ر�سوم وم�ساريف
6- الزام املدععي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى  

حال  ويف  الن�سر  تاريخ  من  يوم  ع�سر  خم�سة  خالل  احلكم  هذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه

)مالحظة/ �سيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم افادة االعالن بالرن خالل ع�سرة ايام 
من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017(

ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/03783/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/02926/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �سده : �سهاب اجلزيرة لالن�ساءات - �ش م م  
ووليد حممد ر�سا �سعد �سيد احمد - جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �سنتيمرت كيوب للعقارات - �ش ذ م م - وميثاء علي عبداهلل العوي�ش  
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- الزام املدعي عليهما بالت�سامن ب�سداد ما ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع 
94300 درهم �سنويا والزامهما بتقدمي �سهادة براءة الزامه عن خدمات الكهرباء واملياه

 2- الزام املدعي الزام املدعي عليها االوىل باخالء العني حمل الدعوى وت�سليمها خالية من ال�سواغل
3- الزام املدعي عليها الثاين بالت�سامن مع املدعي عليها االوىل بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 

50150 درهم
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى  

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر ويف حال 
امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه 
)مالحظة/ �سيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم افادة االعالن بالرن خالل ع�سرة 

ايام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017(
ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/03907/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/03191/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �سده : الفيندر للتجارة العامة - �ش ذ م م 
وخليفة مبارك خلفان حممد الغيثي  - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : �سنتيمرت كيوب للعقارات - �ش ذ م م 

وميثاء علي عبداهلل العوي�ش   
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

االف  ارب��ع��ة   4.593.75 مبلغ  ي��وؤدي��ان  ب��ان  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام   -1
وخم�سمائة وثالثة وت�سعون درهم وخم�سة و�سبعون فل�ش متثل القيمة  للفرتة من 

تاريخ 2015/1/15 وحتى 2015/3/1 
2- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
)مالحظة/ �سيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم افادة االعالن بالرن 

خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017(
ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
   اعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/06916/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : امل�ستقبل ال�سايف لتجارة االإلكرتونيات - ذ م م 

مبا اأن املدعي : النابودة لال�ستثمار العقاري - �ش ذ م م 
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/06916/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد ما ي�ستجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/8/11 وحتى 
تاريخ االخالء الفعلي بواقع 82500 درهم �سنويا 

م��ن 2016/11/5 وحتى  للفرتة  ل��ل��م��اأج��ور  االج���رة  ���س��داد  ع��ن  امل��دع��ي عليه ميتنع  ان   - ع��ق��ار  اخ���الء 
او  بال�سداد  اخطاره  رغم  �سداده  عن  وميتنع  دره��م   63033 وق��دره  مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/8/10

االخالء عن طريق االعالن بالن�سر رقم )2017/1819( بتاريخ )2017/3/27( 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عيه مبلغ وقدره )27333( درهم كقيمة ايجارية للفرتة من 
بتاريخ  رقم )2017/1419(  بالن�سر  االعالن  اخطاره عن طريق  ورغم   2017/8/10 2017/3/5 وحتى 

)2017/3/27( ميتنع عن ال�سداد 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له عدد )4( �سيك مببلغ اجمايل )35700( درهم كقيمة ايجارية 

وتبني عدم وجود ر�سيد لهم وميتنع عن �سداد مقابلهم 
والب��د من تطهري  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ستاجر  ان   - م�ستندات  بت�سليم  ال��زام 

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

  2017/9/25 املوافق  االثنني  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  2.30م  ال�ساعة 
ف�ش املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر 

. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات. 

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
 اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/07138/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : هوم اوف تالنت لال�ست�سارات الت�سويقية 
مبا اأن املدعي : النابودة لال�ستثمار العقاري - �ش ذ م م 

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/07138/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
بالتايل

مطالبة مالية - ان املدعي عليه  حرر له عدد )2( �سيك مببلغ اجمايل )26038( درهم 
وق��دره )11038(  الثاين مببلغ  وال�سيك  دره��م  وق��دره 15000  االول مببلغ  ال�سيك   -

درهم ، كقيمة ايجارية وتبني عدم وجود ر�سيد لهم وميتنع عن �سداد مقابلهم 
�سيك مبلغ )500(  كل  ارت��داد  الن�ش على غرامة  ت�سمن  العقد  ان   - مالية  مطالبة 

درهم وقد ارتد عدد )2( �سيك دون �سرف 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  االث��ن��ني  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  2.30م   ال�ساعة   2017/9/25
اأمر  االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات.  

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/273  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- علي نبيل علي ال�ساوي�ش  جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�ستاأنف / مدى ال�سل�سال للتجارة العامة �ش.ذ.م.م وميثله:رو�سة 
ح�سني ال�سيد حم�سن العطار  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم 2016/990 جتاري جزئي بتاريخ:2017/2/9     
وحددت لها جل�سه يوم االحد  املوافق 2017/10/1 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/1801  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ال�سركة العربية الكورية للمقاوالت العامة ذ.م.م 
)جينكو(  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / ماموت ملقاوالت البناء 
���ش.ذ.م.م  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/193 

جتاري كلي بتاريخ:2016/11/30     
وحددت لها جل�سه يوم االحد  املوافق 2017/10/1 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1909  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- تيودورو جونزالي�ش الالب جمهول حمل االقامة 
عليك  اأق��ام  قد  ����ش.ذ.م.م  ال�سيارات  لتاأجري  �سوي�ش  املدعي/يور  ان  مبا 
والر�سو  دره���م   )9000( وق���دره  مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم االحد   املوافق  2017/10/8  ال�ساعة 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  ���ش   8.30
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/33  عقاري كلي 
بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  الع�سرية  للحياة  دب��ي  مدينة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
ل�سالح/�سركة  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/4/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
عليها  وامل��دع��ي  املدعية  بني  املربمتني  وال�سراء  البيع  اتفاقيتي  بف�سخ  ليمتد  انف�ستمنت�ش  ايكوم 
والكائنتني   )204،203( رقمي  ب��ي(  اي��ه  )دوبلك�ش  العقاريتني  الوحدتني  عن  ب��ت��اري��خ:2008/5/5 
مب�سروع مدينة دبي للحياة الع�سرية - امارة دبي والزمت املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)8753055( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى احلا�سل يف:2016/12/26 
وحتى متام ال�سداد كما الزمتها بامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2016/2158  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- خان اأني�ش الرحمن عبداللطيف جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
نور  ل�سالح/�سديق  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/8/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
وفائدة  درهم  االتية:مبلغ:60.000  املبالغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  كوتي  الدين 
التام - م��ب��ل��غ:60.000 دره��م وفائدة 9% م���ن:2014/2/24  ال�سداد  9% م����ن:2014/3/15 وحتى 
 - التام  ال�سداد  م���ن:2014/2/10 وحتى   %9 وفائدة  دره��م  - مبلغ:35.000  التام  ال�سداد  وحتى 
دره��م وفائدة  التام - مبلغ:6000  ال�سداد  م���ن:2014/2/1 وحتى  دره��م وفائدة %9  مبلغ:6000 
9% م��ن:2014/1/1 وحتى ال�سداد التام - مبلغ:6000 درهم وفائدة 9% م��ن:2013/12/1 وحتى 
وامل�ساريف  التام  ال�سداد  م���ن:2013/11/1 وحتى   %9 وفائدة  درهم  - مبلغ:6000  التام  ال�سداد 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3026  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- احمد عبد ال�ساتر حممد ياغى جمهول حمل االقامة مبا 
عليك  اأق��ام  قد  حبيقه  ج��ورج  وميثله:روكز  انطون  حنا  فار�ش  ربيع  امل��دع��ي/  ان 
درهم(    45.000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
اال�ستحقاق  تاريخ  �سنويا من  والفائدة %12  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء   املوافق  2017/10/10  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3044  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ح�سن ن�سيب زايد ن�سيب احلمادي جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ هاين حممود عبدالقوي الغلبان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
درهم(    65.000( وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
باال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع ن�سبة 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق املوؤرخ 
يف:2016/5/2 وحتى متام ال�سداد والزامه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 
بالقاعة  �ش   8.30 ال�ساعة    2017/10/2 املوافق   االثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/691  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- حممد ا�سماعيل علي عبد الرحيم الفهيم 2- �سركة الفهيم و�سركاه 
للتجارة العامة ذ.م.م جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ 2017/5/15 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/وايف للعقارات �ش.ذ.م.م اوال:بالزام 
املدعي عليه االول بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ وقدره )162.001.50( درهم - ثانيا:بالزام 
الف  )ثمانون  وق��دره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  بالت�سامن  والثانية  االول  عليهما  املدعي 
فيما  كل  به  املحكوم  املبلغ  على  القانونية  بالفائدة  عليهما  املدعي  ثالثا:بالزام   - دره��م( 
يخ�سه بواقع 9% �سنويا من تاريخ:2017/2/26 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليهما 
بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري 
االع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/236  جتاري جزئي 
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ر�سمي حممد ج��م��ال حم��ج��وب جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
النعيمي  هوي�سل  علي  ع��ب��داهلل  وميثله:را�سد  بليلة  ب��ن  �سعيد  مطر  املدعي/�سعيد 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/4/10 يف الدعوى املذكورة 
املدعي عليه )ر�سمي حممد جمال  بالزام  بليلة  �سعيد بن  اعاله ل�سالح/�سعيد مطر 
 )30000( وق��دره  مبلغ  بليلة(  بن  �سعيد  مطر  )�سعيد  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  حمجوب( 
والزمته  ال�سداد  متام  وحتى  ت��اري��خ:2016/11/11  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
بالر�سوم وامل�سروفات وثالثمائة درهم اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

عمار النعيمي يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

�سيف بن زايد ي�سهد اجتماع اللجنة العليا لـ» قمة اأقدر العاملية«

•• عجمان-وام:

حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���ش 
رئي�ش  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
جل�سة  االأول  اأم�ش  التنفيذي  املجل�ش 
املجل�ش - يف الديوان االأمريي - حيث 
املو�سوعات  م��ن  ع���دد  ا���س��ت��ع��را���ش  مت 
التنمية  ب��خ��ط��ط  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���ه���ام���ة 
اخلدمات  ت��ع��زي��ز  و���س��ب��ل  ال�����س��ام��ل��ة 
وال�سيا�سات  وامل����ب����ادرات  احل��ك��وم��ي��ة 
عجمان  “ روؤي����ة  م��ع  تتما�سى  وال��ت��ي 
حكومة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ال���ت���ي   “  2021
ع��ج��م��ان مب��ا ي��ح��ق��ق رف��اه��ي��ة العي�ش 
ال��ك��رمي ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني على 
ال�سيخ  ����س���واء. ح�����س��ر اجل��ل�����س��ة  ح���د 
رئي�ش  النعيمي  بن حميد  عبدالعزيز 
ال�����س��ي��اح��ي��ة ع�سو  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�������رة 
بن  را�سد  وال�سيخ  التنفيذي  املجل�ش 
البلدية  دائ��رة  رئي�ش  النعيمي  حميد 
التنفيذي  املجل�ش  ع�سو  والتخطيط 
وم��ع��ايل ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور م��اج��د بن 
احلاكم  دي��وان  رئي�ش  النعيمي  �سعيد 
واأع�ساء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����ش  ع�����س��و 

�سيف  �سعيد  الدكتور  و�سعادة  املجل�ش 
للمجل�ش  ال���ع���ام  االأم�����ني  امل��ط��رو���س��ي 
التنفيذي. واأ�ساد �سمو ال�سيخ عمار بن 
حميد النعيمي - يف م�ستهل اجلل�سة- 
ال�سمو  ���س��اح��ب  واع���ت���م���اد  مب����ب����ادرة 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
 2018 ع���ام  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
وطنية  منا�سبة  ليكون  زايد”  “عام 
املوؤ�س�ش  ب��ال��ق��ائ��د  ل��الح��ت��ف��اء  ت���ق���ام 
اآل  �سلطان  زايد بن  ال�سيخ  له  املغفور 

نهيان “طيب اهلل ثراه«.
اأن���ه���ا م����ب����ادرة عظيمة  ���س��م��وه  واأك������د 
وكبرية يف م�سمونها تهدف للتعريف 
ب����دور ه���ذا ال��ق��ائ��د يف ت��اأ���س��ي�����ش دولة 
اأ�س�ش  وت��ر���س��ي��خ  وو����س���ع  االإم���������ارات 
على  واإجن���ازات���ه���ا  احل��دي��ث��ة  نه�ستها 
االإقليمية  اأو  كانت  املحلية  امل�ستويات 
له  املغفور  اإن  �سموه  وق��ال  والعاملية. 
ال�سيخ زايد ج�سد خالل حياته مبادئ 
ال تزال االأ�سا�ش ال�سلب الذي نه�ست 
عليه االإم��ارات وما يكنه له �سعبه من 
تخليد  ع��ل��ي��ن��ا  ه��ن��ا  وم����ن  ووالء  ح���ب 
حمليا  وق��ي��م��ه  وم���ب���ادئ���ه  �سخ�سيته 

واق��ل��ي��م��ي��ا وع��امل��ي��ا ك��واح��د م��ن اأعظم 
اإلهاما  واأكرثها  القيادية  ال�سخ�سيات 
علينا  كما  وروؤي��ت��ه  يف �سربه وحكمته 
للوطنية  رمزا  بو�سفه  مكانته  تعزيز 
روح  واإف�ساء  التفاوؤل  النفو�ش  بعث يف 
امل��ح��ب��ة وال��ت�����س��ام��ح ب��ني اأب��ن��اء الوطن 
ك��ب��ريه��م و���س��غ��ريه��م وع��ل��ي��ن��ا تخليد 
م�سروعات  “ ع��رب  اهلل  “رحمه  اإرث���ه 

ومبادرات تتوافق مع روؤيته وقيمه.
وتقدم ويل عهد عجمان بهذه املنا�سبة 
الر�سيدة  للقيادة  واالمتنان  بال�سكر 
على اإطالق هذه املبادرة الكرمية التي 
كل  ���س��در  على  وو���س��ام��ا  �سرفا  تعترب 

مواطن ومقيم عرف زايد عن قرب.
اأم�����ني ع����ام املجل�ش  م���ن ج��ه��ت��ه ق����دم 
التنفيذي جدول االأعمال .. موؤكدا اأن 
ملناق�سة  دائما  ت�سعى  عجمان  حكومة 
وتوفر  املجتمع  تهم  التي  املو�سوعات 
االأ���س��ال��ي��ب وال���ربام���ج احل��دي��ث��ة وفق 
اأج����ل تقييم  اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات م���ن 
يف  احلكومية  اجلهات  يف  االأداء  نتائج 
حم�سر  املجل�ش  وا�ستعر�ش  االإم���ارة. 
واطلع  عليه  و�سدق  ال�سابقة  اجلل�سة 

التو�سيات  تنفيذ  متابعة  تقرير  على 
ال�سابقة بجانب ا�ستعر�ش الت�سريعات 

وال�سيا�سات املحالة من املجل�ش.
الدكتور  ���س��ع��ادة  اأط���ل���ع  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
من�سق  ال��رم��ي��ث��ي-  ف��ي�����س��ل  ���س��ل��ط��ان 
املجل�ش  ل��ل��ت��م��ي��ز-  ع��ج��م��ان  ب��رن��ام��ج 
الثالثة  التقييمية  الدورة  على تقرير 
ل���ربن���ام���ج ع��ج��م��ان ل��ل��ت��م��ي��ز وحت���دث 
لنموذج  الرئي�سية  اخل�سائ�ش  ح��ول 
املتميز  احل���ك���وم���ي  ل�������الأداء  ع��ج��م��ان 
ح��ي��ث ن��ف��ذ ال��ت��ق��ي��ي��م 38 خ���ب���ريا يف 
وبلغ  امل�ساركة  اجلهات  عمل  جم��االت 
عدد التقارير الرئي�سية 117 تقريرا 
التقارير  ع��دد  اأم��ا  واالإدارات  للفئات 
للم�ساريع واملبادرات فبلغ 21 تقريرا 
واملت�سوق  ال���ر����س���ا  ت���ق���اري���ر  وب���ل���غ���ت 
تقارير  و�سجلت  تقريرا   36 ال�سري 
ال���ف���ئ���ات ال���ف���ردي���ة اأك�����رث م���ن 100 
تقرير وجاءت مثيلتها تقارير املتابعة 

واملوؤ�سرات لت�سجل العدد ذاته.
وع���ر����ش ال��دك��ت��ور ال��رم��ي��ث��ي حماور 
ال��ت��ق��ي��ي��م واأدوات������ه وا���س��ت��ع��ر���ش فئات 
ال��ت��ق��ي��ي��م وه�����ي احل���وك���م���ة وامل�������وارد 

وتكنولوجيا  واالإب����ت����ك����ار  ال��ب�����س��ري��ة 
واالأداء  وري����ادة اخل��دم��ات  امل��ع��ل��وم��ات 
املايل واإدارة امل�ساريع. وقال اإن برنامج 
ي�سعى  احل���ك���وم���ي  ل��ل��ت��م��ي��ز  ع��ج��م��ان 
احلكومي  ال��ت��ط��وي��ر  عجلة  دف���ع  اإىل 
لتقدمي  احلكومية  اجل��ه��ات  وحتفيز 
اأف�سل اخلدمات احلكومية والتي من 
�ساأنها اإ�سعاد املتعاملني حتقيقا لروؤية 
ال�سيخ  �سمو  واأ���س��اد   .2021 عجمان 
باإجنازات  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار 
و�سكر  ل��ل��ت��م��ي��ز  ع���ج���م���ان  ب����رن����ام����ج 
ب�سرورة  م��وج��ه��ا   .. عليه  ال��ق��ائ��م��ني 
اإعداد مقرتح لتطوير جائزة عجمان 
ولتحفيز  امل��ت��م��ي��ز  احل��ك��وم��ي  ل�����الأداء 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ل��ل��ح�����س��ول على 
مراكز متقدمة فيها وتعيني حد اأدنى 
تتخطاها  اأن  يجب  التي  النقاط  من 
اجلهات لتحافظ على تقدمها وحترز 

اأعلى املراكز.
بعد  التنفيذي  املجل�ش  اأع�ساء  وخ��رج 
حول  م�ستفي�سة  وح���وارات  مناق�سات 
التقرير اإىل بع�ش املقرتحات واالآراء 
وموؤ�سرات  نتائج  لتحقيق  للو�سول 

العقبات  ك���ل  ت��ذل��ي��ل  ب��ع��د  ط��م��وح��ة 
الدوائر  خ��ط��ط  وال�����س��ل��ب��ي��ات الإجن����اح 
ل��الرت��ق��اء ب������االإداء وال��ت��م��ي��ز ع��ل��ى اأن 
ت��راه منا�سبة من  دائ��رة ما  تتخذ كل 
واالأخذ  والتاأهيل  والتدريب  الربامج 
بالتو�سيات واملخرجات التي ت�سمنها 
موظفي  واط������الع  ال��ت��ق��ي��ي��م  ت��ق��ري��ر 

الدوائر عليها لال�ستفادة منها.
املويجعي  اهلل  عبد  �سعادة  وا�ستعر�ش 
ع�سو املجل�ش التنفيذي اأهم تو�سيات 

تكليفها من  والتي مت  املوؤقتة  اللجنة 
مالحظات  لدرا�سة  العهد  ويل  �سمو 
اأداء  جهاز عجمان للرقابة املالية عن 
امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة وامل��رك��ز املايل 
خاللها  اأك��د  وال��ت��ي  عجمان  حلكومة 
للموازنة  التخطيط  يتم  اأن  ���س��رورة 
اال�سرتاتيجية  للروؤى  وفقا  ال�سنوية 
حل��ك��وم��ة ع��ج��م��ان وب���ال���ت���ايل حتقيق 

نتائج االأداء امل�ستهدفة.
ب�سرورة  املجل�ش  رئي�ش  �سمو  ووج��ه 

حتديد م�ستهدفات طموحة .. موؤكدا 
يف  واملاليني  املخت�سني  متكني  اأهمية 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وت��ق��دمي الدعم 

واال�ست�سارات الالزمة لهم.
���س��م��و رئي�ش  ويف خ��ت��ام اجل��ل�����س��ة دع���ا 
للتن�سيق  االأع�������س���اء  ج��م��ي��ع  امل��ج��ل�����ش 
االحتادية  احل��ك��وم��ة  م���ع  وامل���وائ���م���ة 
وال����ت����ع����اون م���ع���ه���ا خل����دم����ة ال���وط���ن 
الكرمية  احل���ي���اة  وت���وف���ري  وامل���واط���ن 

لهم.

•• اأبوظبي-وام:

�سهد الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
الوزراء وزير الداخلية ام�ش جانبا 
املنظمة  العليا  اللجنة  اجتماع  من 
ل�قمة اأقدر العاملية الذي انعقد يف 
مقر وزارة الداخلية للوقوف على 
هذه  الن��ط��الق  التح�سريات  اأخ���ر 

القمة على اأر�ش االإمارات.
ع���ل���ى هام�ش  ����س���م���وه  ���س��ه��د  ك���م���ا 
االج���ت���م���اع ت���وق���ي���ع ات���ف���اق���ي���ة بني 
الطالب  لتمكني  خليفة  ب��رن��ام��ج 
للموؤمترات  اندك�ش  و�سركة  اأق��در  
ان���دك�������ش  ع�������س���و يف  وامل�����ع�����ار������ش 
و�سريك  كمنظم  وذل���ك  القاب�سة 

ا�سرتاتيجي لقمة اأقدر العاملية.
برنامج  جانب  من  االتفاقية  وق��ع 
“اأقدر”  ال��ط��الب  لتمكني  خليفة 
ال�سعفار  ع���ب���داهلل  ���س��ي��ف  ال��ف��ري��ق 

والدكتور  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
اندك�ش  رئي�ش  املدين  ال�سالم  عبد 

القاب�سة.
اإبراهيم  الدكتور  العقيد  واأو���س��ح 
الدبل املن�سق العام لربنامج خليفة 
لتمكني الطالب ان االتفاقية تاأتي 

امل�ستلزمات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  اإط���ار  يف 
قمة  باإجناح  الكفيلة  والتجهيزات 
لل�سراكة  وت��ع��زي��زا  ال��ع��امل��ي��ة  اأق����در 
م����ع م��وؤ���س�����س��ة اأن���دك�������ش واإخ�������راج 
الرتبوية  اأهدافها  لتحقيق  القمة 

والعلمية املاأمولة من انعقادها.

املدين  ال�سالم  عبد  الدكتور  وقال 
رائ����دة يف تنظيم  ك�����س��رك��ة وط��ن��ي��ة 
داخل  والعاملية  املحلية  الفعاليات 
ال���دول���ة وخ��ارج��ه��ا ن��ت�����س��رف بثقة 
ال���ف���ري���ق ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 

ال��داخ��ل��ي��ة لتنظيم  ال�����وزراء وزي���ر 
العاملي  ال���ع���ل���م���ي  احل��������دث  ه������ذا 
و���س��ن��ع��م��ل م��ع��ا حت���ت راي�����ة وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة وب��ال��ت��ع��اون م��ع برنامج 
خ��ل��ي��ف��ة ل��ت��م��ك��ني ال����ط����الب اأق�����در 
القمة  اإب���راز  بهدف  واح���داً  فريقاً 

من العا�سمة اأبوظبي للعامل.
اأقدر  لقمة  العليا  اللجنة  وك��ان��ت 
العاملية قد عقدت اجتماعها بهدف 
الوقوف على تفا�سيل اال�ستعدادات 
جناح  ت�سمن  ال��ت��ي  وال��ت��ج��ه��ي��زات 

هذا احلدث الدويل الهام.
الثاين  اجتماعها  اللجنة  وعقدت 
اأحمد  ال���دك���ت���ور  ال���ل���واء  ب��رئ��ا���س��ة 
نا�سر الري�سي املفت�ش العام بوزارة 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش  ال��داخ��ل��ي��ة 
للقمة وبح�سور ممثلني عن وزارة 
والرتبية  واخل��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
لل�سوؤون  العامة  والهيئة  والتعليم 
واملجل�ش  واالأوق������اف  االإ���س��الم��ي��ة 

العام  الن�سائي  واالحت���اد  الوطني 
العليا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  وجم���م���ع 
وم���وؤ����س�������س���ة ال���ت���ع���ل���ي���م امل���در����س���ي 
الب�سرية  والتنمية  امل��ع��رف��ة  هيئة 
االأمم  ومكتب  ان��دك�����ش  وموؤ�س�سة 
املخدرات  مبكافحة  املعني  املتحدة 

التعاون  ب��دول جمل�ش  واجل��رمي��ة 
لدول اخلليج العربية.

اأج���ن���دة القمة  ون��اق�����ش االج��ت��م��اع 
حول  امل�ستجدات  اأخ��ر  وا�ستعر�ش 
ال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة م���ن قبل 
جلان العمل املتخ�س�سة وفعاليات 

امل�������س���اح���ب ح������ول دور  امل������وؤمت������ر 
املوؤ�س�سات  يف  االأخ��الق��ي��ة  الرتبية 
ملواجهة  ودوليا  اإقليميا  التعليمية 
التط���رف  ال��ع��امل��ي�����������������ة  ال��ت��ح��دي��ات 
الفك�������ري واالنح�����راف االأخ���القي 

منوذج������ا.

•• اأبوظبي : رم�صان عطا

نظمت جائزة خليفة الرتبوية ور�سة عمل تطبيقية 
التي  املتميزة  االإم��ارات��ي��ة  االأ���س��رة  بفئة  للتعريف 

طرحتها اجلائزة والأول مرة 
ع�سرة  احل���ادي���ة  دورت���ه���ا  يف 
 ،2018/2017 احلالية 
والتي ت�ستهدف من خاللها 
التي  االإم����ارات����ي����ة  االأ�����س����رة 
ب���ذل���ت ج����ه����وداً م��ت��م��ي��زة يف 
على  تعمل  وال��ت��ي  التعليم، 
الوطنية  ال���ه���وي���ة  ت���ع���زي���ز 
والرتبوية يف نفو�ش اأبنائها، 
امل��ت��ف��اع��ل��ة م���ع ب��ي��ئ��ت��ه��ا، ذات 
الروؤية الرتبوية الوا�سحة، 
موؤ�س�سات  م���ع  وامل���ت���ع���اون���ة 

املجتمع املختلفة. 
الور�سة كل من الدكتور خالد العربي  وحتدث يف 
ع�سو اللجنة التنفيذية، والدكتور جميلة خاجني 

التنمية  مبوؤ�س�سة  وال��ب��ح��وث  ال��درا���س��ات  م�ست�سار 
امليدان  يف  املهتمني  م��ن  ع���دد  بح�سور  االأ���س��ري��ة، 

الرتبوي وذلك يف مقر اجلائزة يف اأبوظبي . 
واأكدت اأمل العفيفي على اأهمية هذه الور�سة التي 
ال�������س���وء ع���ل���ى فئة  ت�����س��ل��ط 
املتميزة  االإم��ارات��ي��ة  االأ���س��رة 
وال��������ذي ط���رح���ت���ه اجل����ائ����زة 
اإطار  يف دورت��ه��ا احل��ال��ي��ة يف 
ر�سالتها لتعزيز التكامل بني 
واالإنطالق  واالأ�سرة  املدر�سة 
نحو اآفاق وا�سعة من االإبداع 
االإماراتية  املدر�سة  اإط���ار  يف 

اجلديدة . 
االأ�سرة  ف��ئ��ة  اأن  واأو����س���ح���ت 
�ستحظى  املتميزة  االإماراتية 
ك��ب��ري م���ن خمتلف  ب���اإق���ب���ال 
���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع ال����ذي ي��زخ��ر ب��ن��م��اذج ب����ارزة من 
االأ�سر املواطنة التي بذلت جمهوداً كبرياً و�سجلت 
ومتكينهم  اأب���ن���ائ���ه���ا  رع���اي���ة  يف  رائ������دة  م���ن���ج���زات 

و�سقل  التعليمي،  ال�سلم  يف  التميز  حتقيق  م��ن 
التتويج،  من�سات  اإىل  فهم  وال��دف��ع  �سخ�سياتهم 
اأكادميياً، وتربوياً وجمتمعياً، وقد حر�ست اجلائزة 
املحددة  املعايري  تكون  اأن  على  الفئة  يف طرح هذه 

املتميزة  االأ�سرة  اختيار  الآلية 
االإ�سهام  وا�سحة وجتمع بني 
ال��ع��ل��م��ي واالأخ���الق���ي جلهود 
وت�سمنت  االإماراتية،  االأ�سرة 
هذه املعايري اأن تكون االأ�سرة 
قيم  ذات  الفائزة  االإم��ارات��ي��ة 
وتربوية  وث��ق��اف��ي��ة  اإن�����س��ان��ي��ة 
اإي���ج���اب���ي���ة، وي��ت��م��ث��ل ذل����ك يف 
م���ت���اب���ع���ة اأب���ن���ائ���ه���ا درا�����س����ي����اً، 
االأن�سطة  يف  لهم  وم�ساركتها 
يف  لهم  املخ�س�سة  وال��ربام��ج 
الدولة،  التعليم يف  موؤ�س�سات 

يف  وتنميتها  هادفة  �سخ�سيات  بناء  عنه  ينتج  مما 
جميع املجاالت املختلفة. 

اأك���د ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ع��ربي على اأن  وم��ن جانبه 

نقلة  املتميزة ميثل  االإم��ارات��ي��ة  االأ���س��رة  فئة  ط��رح 
املعايري  اأن  اإىل  م�����س��رياً  احل��ال��ي��ة  ل���ل���دورة  ن��وع��ي��ة 
املحددة الآليات الرت�سح لهذه الفئة تت�سمن االأ�سر 
العربية  االإم����ارات  املقيمة داخ��ل دول��ة  االإم��ارات��ي��ة 
املتحدة، واأبناوؤها امللتحقون 
داخل  التعليم  مب��وؤ���س�����س��ات 
العربية  االإم����������ارات  دول������ة 
االأ�سرة  تكون  واأن  املتحدة، 
مواطني  م�����ن  امل���ر����س���ح���ة 
العربية  االإم����������ارات  دول������ة 
االأ�سرة  تكون  واأن  املتحدة، 
املبادرات  م��ن  لها  املر�سحة 
واالإ�سهامات املتميزة يف دعم 
يكون  اأن   ، ت��رب��وي��اً  اأب��ن��ائ��ه��ا 
ل��الأ���س��رة امل��ر���س��ح��ة اأب��ن��اء ال 
يزالون على مقاعد الدرا�سة 
عند تقدمي طلب الرت�سيح، اأن يكون الرت�سيح من 
االإلكرتوين  الرابط  للجائزة عرب  االأ�سرة مبا�سرة 
www.khaward.ae  ، اأو اأن يكون الرت�سيح 

لالأ�سرة املتميزة من خالل وزارة الرتبية والتعليم، 
على  واملعرفة  التعليم  وهيئات  ودوائ��ر  جمال�ش  اأو 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
الور�سة  خالل  خاجني  جميلة  الدكتورة  وتطرقت 

امل�����ح�����ددة  ال���������س����م����ات  اإىل 
لالأ�سرة االإماراتية املتميزة، 
جمتمع  اأن  م����و�����س����ح����ة 
االإم����ارات ل��دي��ه اأ���س��ر كثرية 
�سجلت  حت�سى  وال  ت��ع��د  ال 
م����ب����ادرات م��ت��م��ي��زة ورائ�����دة 
وبناتها  اأب��ن��ائ��ه��ا  ت��رب��ي��ة  يف 
خ��ل��ف��ه��م يف  اإىل  وال����وق����وف 
، ومن  التعليمية  م�سريتهم 
اأهمية ط��رح هذه  ت��اأت��ي  هنا 
تقديراً  مت��ث��ل  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ة 
ل����ل����ج����ن����ود امل����ج����ه����ول����ني يف 

م�سرية التميز التعليمي والنه�سة احل�سارية التي 
ت�سهدها دولتنا، فوراء كل مواطن مبدع ومواطنة 
مبدعة اأ�سرة اإماراتية اأكرث اإبداعاً ومتيزاً وابتكاراً 

منجزاتهم  وعلى  عليهم  �ست�سلط  وه��وؤالء  وري���ادة، 
االأ����س���واء وجت��ع��ل منهم  ال��رتب��وي��ة  ج��ائ��زة خليفة 

منوذجاً يحتذى به لكافة اأفراد املجتمع . 
وق��ال��ت اخل��اجن��ي : اأن اجل��ائ��زة ح���ددت ع���دداً من 
املعايري التي يتم من خاللها 
املفا�سلة بني االأ�سر املتقدمة 
للفوز باجلائزة والتي ت�سمل 
التميز والتفوق يف التح�سيل 
ال�����درا������س�����ي، واالإ�����س����ه����ام����ات 

واالإجنازات واملبادرات،
االأن�سطة  جم��ال  يف  والتميز 
امل����در�����س����ي����ة وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة، 
وال���ت���ف���اع���ل وال���ت���وا����س���ل مع 
املوؤ�س�سة التعليمية، والتعليم 

والبيئة امل�ستدامة. 
دار حوار  ال��ور���س��ة  خ��ت��ام  ويف 
بني املتحدثني واحل�سور حول اآليات الرت�سح ودور 
العاملني يف امليدان الرتبوي يف دعم تر�سيح االأ�سر 

املتميزة لهذه اجلائزة.

•• الفجرية -وام:

ح�����س��ر ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
ال�����س��رق��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����ش االأع���ل���ى ح��اك��م الفجرية 
ب��ن حممد  ب��ن ح��م��د  ال�سيخ حم��م��د  ي��راف��ق��ه �سمو 
ال�����س��رق��ي ويل ع��ه��د ال��ف��ج��رية م��اأدب��ة ال��غ��داء التي 
دائرة  مدير  الزيودي  خليفة  حممد  �سعادة  اأقامها 
املوارد الب�سرية يف حكومة الفجرية مبنا�سبة زفاف 
جنله م��روان. ح�سر املاأدبة - التي اأقيمت ام�ش يف 
فندق �سيجي الديار يف الفجرية - ال�سيخ �سالح بن 
حممد ال�سرقي رئي�ش دائرة ال�سناعة واالقت�ساد يف 

الفجرية وال�سيخ �سيف بن حمد بن �سيف ال�سرقي 
رئي�ش هيئة املنطقة احلرة وال�سيخ املهند�ش حممد 
دائ��رة احلكومة  ال�سرقي رئي�ش  �سيف  بن حمد بن 
االلكرتونية يف الفجرية وال�سيخ عبداهلل بن حمد 
لبناء  االإم��ارات��ي  االحت��اد  رئي�ش  ال�سرقي  �سيف  بن 
االأج�سام والقوة البدنية وال�سيخ اأحمد بن حمد بن 
الرقباين  �سعيد بن حممد  ال�سرقي ومعايل  �سيف 

م�ست�سار �ساحب ال�سمو حاكم الفجرية .
كما ح�سر املاأدبة �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب 
الفجرية  يف  امل�سوؤولني  وك��ب��ار  الفجرية  عهد  ويل 

وجموع من املدعوين من املواطنني واملقيمني.

حاكم الفجرية يح�سر حفل زفاف مروان الزيودي

واالأ�شرة” املدر�شة  بني  التكامل  “لتعزيز 

خليفة الرتبوية تنظم ور�سة عمل تطبيقية لتعريف امليدان الرتبوي بالفئة اجلديدة

اأمل العفيفي: 
تعزيز التكامل بني 
املدر�شة واالأ�شرة 

لالإنطالق نحو 
اآفاق من االإبداع 

خالد العربي: االأ�شرة 
املر�شحة لها من 

املبادرات واالإ�شهامات 
املتميزة يف دعم 

اأبنائها تربويًا

جميلة خاجني: 
وراء كل مواطن مبدع 

ومواطنة مبدعة 
اأ�شرة اإماراتية اأكرث 

اإبداعًا
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العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
 اعـــــالن بالن�شر         

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/  فهد خمي�ش حممد خمي�ش الدرمكي ، االإمارات 
اجلن�سية ب�سفته مالك مطحنة البحاي�ش اجلديدة ، رخ�سة رقم 548942 دائرة 
التنمية االقت�سادية ال�سارقة يرغب يف بيع والتنازل عن الرخ�سة ل�سالح / حممد 

احمد ا�سماعيل البريق - اإماراتي اجلن�سية  
وعمال بن�ش املادة )14(  فقرة )5(  من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف 
�سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة 
اي  االع���الن فمن لديه  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوعني  بعد  الهي  امل�سار  االج���راء  على 
التباع  باالعالن  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  على  اعرتا�ش 

االجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
  اعـــــالن بالن�شر         

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ فهد خمي�ش حممد خمي�ش الدرمكي ، االإمارات 
دائرة   520518 رق��م  رخ�سة   ، االع���الف  لتجارة  امل�سهور  مالك  ب�سفته  اجلن�سية 
التنمية االقت�سادية ال�سارقة يرغب يف بيع والتنازل عن الرخ�سة ل�سالح / حممد 

احمد ا�سماعيل البريق - اإماراتي اجلن�سية    
 وعمال بن�ش املادة )14(  فقرة )5(  من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف 
�سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة 
اي  االع���الن فمن لديه  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوعني  بعد  الهي  امل�سار  االج���راء  على 
التباع  باالعالن  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  على  اعرتا�ش 

االجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1575
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سيني مطاهر �سلطان موجايتني ، هندية  اجلن�سية 
فاطمة   / ال�سيدة  من  لكل    %100 البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
بيبي ا�سرار حممد ، هندية اجلن�سية ، وال�سيدة/ مهجابني �سراج احمد قا�سي ، هندية 
امل�سماة  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  هندي   - قا�سي  منري  طارق  وال�سيد/  اجلن�سية 

)مطعم يامي اندين( التي تاأ�س�ست بال�سارقة 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1576

يرغب يف  اجلن�سية  باك�ستاين    - ا�سلم  زبري حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيد/ حممد ار�سد بن حممد ا�سرف 

- باك�ستاين اجلن�سية مبوجب رخ�سة رقم )23361( با�سم / حالق الكا�سر 
تعديالت اخرى :- 

وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1565
ال�سيد/ مرت�سى غالم غالم حممد - اماراتي  اجلن�سية  ليكن معلوما للجميع بان 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة التجارية امل�سماة 
)الفي�سان لتجارة االجهزة الكهربائية( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
رقم )615643( وذلك اىل ال�سيد/ اف�سل احمد غالم حممد - باك�ستاين اجلن�سية  - 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  

على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

  اعالن تثبيت م�شمى �شهرة واإ�شافة م�شمى قبيلة
اىل  بطلب  بامردوف(  عبداهلل  حممد  )علي  املواطن/  تقدم 
م�سمى  بتثبيت  التوثيقات   ق�سم  االبتدائية-  اأبوظبي  حمكمة 
- فمن  )العمودي(  قبيلة  م�سمى  اإ�سافة  و  )بامردوف(  �سهرة 
لديه اعرتا�ش يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر االعالن.
ا�شماعيل ابراهيم احلو�شني  - كاتب عدل 

القا�شي/ �شلطان حممد خمي�ص الكعبي  
قا�شي تركات الدائرة الثالثة 

 امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء( 
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5218  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايدوال للتجارة العامة �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد على على النجار  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   48210( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB17256610AE:3000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
�ش   08.30 ال�ساعة   2017/10/12 املوافق  اخلمي�ش  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

انذار عديل  بالن�شر
 رقم2017/1/6434 

املنذر:  ال�سيد / عدي حممد بكر ال�سعبان ، فل�سطيني اجلن�سية 
العنوان : دبي ، االإمارات العربية املتحدة  ، ت : 0554816137

املنذر اليها : ال�سادة / �سركة الوادي االأخ�سر للعقارات - �ش ذ م م 
وعنوانها : دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - بناية اك�سفورد تاورز - الطابق االأول - مكتب رقم 103 - 

االإمارات العربية املتحدة ، ت : 0507412344 
ب��� )163.010.00( درهم  يخطر املنذر املنذر اليها ب�سرورة التعاون الكامل ب�سداد املبلغ املرت�سد بذمتها واملقدر 
العائدة له حتت رقم )1205(  ال�سكنية  ال�سقة  ، مقابل حجز  اإماراتي(  درهم  الفا وع�سرة  و�ستون  )مائة وثالثة 
 )BATUMI( الكائن مبنطقة )GV TWIN TOWER ( برج ، )B( الطابق الثاين ع�سر ، بلوك ،
اليها قامت  املنذر  ان  للمنذر  االر���ش رقم )05.34.22.120( بعدها تبني  املقام على قطعة   ، بجمهورية جورجيا 
بتغيري قطعة االر�ش واملكان املخ�س�ش لبناء الربج ،  وذلك خالل مهلة اق�ساه خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر 
هذا االنذار ، واال �سوف ي�سطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية �سده مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية 

وا�ست�سدار امر االداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1493  جتاري كلي              
املدعي/  ان  االق��ام��ة مب��ا  للكهربائيات  جم��ه��ول حم��ل  دي��ن��ار   -1  / امل��دع��ي عليه  اىل 
كونينكليجكي فيليب�ش اأن. يف - املعروفة با�سم رويال فيليب�ش -  قد اأقام عليك الدعوى 
بالت�سامن مببلغ وقدره )2.023.551.33  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وثالثة  دره��م  وخم�سون  وواح��د  وخم�سمائة  ال��ف  وع�سرون  وثالثة  مليونان  درهما( 
�سمول  و  التام  ال�سداد  وحتى  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم   ، فل�ش  وثالثون 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/10/2  
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ���ش   9.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3409  تنفيذ عمايل 
االع��م��ال  جمهول حمل  القي�سر خلدمات رج��ال  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ ب�سمه الزاكي عثمان عو�ش اهلل   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )40128( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�سافة 
اىل مبلغ 2992 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اىل املتنازع �سده - ال�سيد/ حممد بن �سالح بن عبداهلل جمهول االقامة   

نزاع    2017/321 رقم  الدعوى  احل�سابية يف  تكليفنا مبهمة اخلربة  قد مت  بانه  نعلمكم 
حممد  ريان  ال�سيد/  من  �سدكم  واملقامة  االإبتدائية  دبي  مبحكمة  جتاري  خربة  تعيني 
،  ندعوكم ب�سفتكم  بن عبدالعزيز ال�سعيد  وميثله ال�سادة / عبداهلل الناخي للمحاماة 
طرفا يف الق�سية امل�سار اليها اعاله باحل�سور اىل مكتبنا رقم 503 بناية بوهليبه  �سارع 
املرقبات - ديره - دبي ، وذلك يف متام ال�ساعة 11.30 من �سباح يوم الثالثاء املوافق  26 
�سبتمرب 2017  وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستندات.  يف حال 
اأو عدم ار�سال وكيل قانوين عنكم يف الوقت املحدد فاننا �سنبا�سر  تخلفكم عن احل�سور 

اجراءات اخلربة  ونقدم تقريرنا للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة. 
اخلبري احل�شابي 
�شاكر فريد عبدالرحمن زينل 
تليفون / 042204660  

تبليغ ح�شور جل�شة خربة ح�شابية
�شادرة عن اخلبري احل�شابي

�شاكر فريد عبدالرحمن زينل  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

اإعالن بالن�شر
 رقم 2017/6366   

املنذر : خالد ابراهيم حممد احلاج
املنذر اليه : مطعم �ستيب باي �ستيب - �ش ذ م م 

ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سرورة �سداد قيمة االيجار املتاأخر للمحالت رقم )5-6-7( بناية بالقيزي - 
مبنطقة نايف ، وذلك لل�سيكات االآتية : 

- �سيك رقم )000026( بقيمة 5.000 م�سحوب على بنك حبيب بنك اي جي زيونخ بتاريخ 2017/7/8 
- �سيك رقم )000022( بقيمة 30.000 م�سحوب على بنك حبيب بنك اي جي زيونخ بتاريخ 2017/8/6 
- �سيك رقم )000027( بقيمة 5.000 م�سحوب على بنك حبيب بنك اي جي زيونخ بتاريخ 2017/8/11 
لتح�سيل  القانونية  االج��راءات  باتخاذ  املنذر  �سيقوم  القانونية  باملهلة  االلتزام  عدم  حالة  ويف 

االيجار بعد انق�ساء املهلة القانوين
  الكاتب العدل

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                       اىل املدعي عليه/ جنمة م�سندم للخدمات الفنية - �ش ذ م م
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/10/1 ال�ساعة : 8.30 

وكلفتكم املحكمة باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
الر�سوم  اىل  باال�سافة   ، االق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 7291/2017/13 
 7289/2017/13
 7340/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 روهيدا�ش �سوترادهار الك�سمان �سوترادهار

بهوبيندر �سينغ �سوهال
حممد �سفيق اال�سالم ابو كالم  

مبلغ املطالبة
16840 درهم +  تذكرة العودة
12007 درهم +  تذكرة العودة
13410 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2727  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- امين خالد العبد  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
بنك االحتاد الوطني وميثله : عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي -  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )131.617 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  9.99% �سنويا عن القر�ش 
ال�سخ�سي من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.    وحددت لها جل�سة يوم 
االحد  املوافق  2017/9/24  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
ال�سادة / �سركة �سركة االأ�سجار ملقاوالت اال�سباغ والتك�سية واالأر�سيات - ذ م م 

حيث ان ال�سادة / �سركة بيوتي ا�سكارف للتجارة - �ش ذ م م 
اقامت عليكم الدعوى رقم 2017/146 نزاع تعيني خربة جتاري 

املهند�ش غ�سان حماده حل�سور  املنتدب  نبلغكم بوجوب احل�سور اىل مكتب اخلبري 
جل�سة خربة يف النزاع املذكورة اعاله لتقدمي ما لديكم من م�ستندات ، و�سيتم االنتقال 

اىل موقع االأعمال املنفذ لالطالع والك�سف 
الزمان : ال�ساعة الثالثة من بعد ظهر يوم االحد يف 2017/9/24 
املكان : �سارع ال�سيخ زايد - بناية املريخي ، طابق 29 مكتب 2905 

قرب فندق " �سانغريال " يوجد يف الطابق االر�سي من البناء مطعم " زعرت وزيت"  
دبي ، يوم االثنني يف 2017/9/18  ت : 050/8974780  

اخلبري املهند�ص    
غ�شان حماده 

اإعالن ح�شور جل�شة خربة 

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
 يف  الدعوى رقم 2017/1133 جتاري كلي - دبي 

املدعي عليه : عمر فاروق عبدالعليم 
نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�سابي يف الدعوى اعاله املرفوعة �سدكم من )عظمت حيات 
من�ساب خان مالك( وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلربة املقرر عقده 
يوم االثنني املوافق 2017/9/18 وذلك ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا  وذلك مبكتب اخلبري املنتدب 
الكائن : دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري - خلف االإمارات للعطالت - 
بناية بري�سم - مكتب احمد احلو�سني لتدقيق احل�سابات الطابق الثامن مكتب رقم )805(  - يرجى 
احل�سور باملوعد واملكان املحددين واإح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى اعاله على ان تكون 
بانه يف حال  علما  عليها.   اال�سول لالطالع  واإح�سار  العربية  للغة  امل�ستندات مرتبة ومرتجمة 

تخلفكم عن احل�سور فان  اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
اخلبري احل�شابي 
حممد عبدالرحمن املرزوقي - قيد رقم 129 

اإعالن بالن�شر 
للح�شور اأمام اخلربة 

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
يف الدعوى رقم 2017/58  نزاع تعيني خربة عقاري- دبي

املدعي عليه / باالجي الومايل 
من  �سدكم  وامل��رف��وع��ة  اع��اله  بالق�سية  هند�سيا  خبريا  انتدابنا  مت  ان��ه  علما  نحيطكم 
املتنازعة - داماك كراون للعقارات املحدودة وميثلها قانونا ال�سيد/ حممد حبيب حممد 
علي كوكر  -  وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا / بح�سور اجتماع اخلربة املقررة 
ال�ساعة 00 : 3 ظهرا وذل��ك مبكتب اخلبري  امل��واف��ق 2017/9/27   ي��وم  االرب��ع��اء   عقده 
- بجانب  �سكوير  التاول  ال�سين�سري مول - جممع  - خلف  املمزر   - دبي  الكائن  املنتدب 
فندق املوفنبيك - بناية الريحان - ط 4 - مكتب 421  -  يرجى احل�سور باملوعد واملكان 
عن  تخلفكم  حالة  يف  بانه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  امل��وؤي��دة  امل�ستندات  واح�سار  املحدد 

احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا 
لال�ستف�سار االت�سال اال�ستاذة : اي�سل 0508045120 /  ت : 04-2546347

د/ م�شطفى بن علي ال�شرياين 
اخلبري    

اعالن للح�شور اأمام اخلربة

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
    الدعوى  رقم   2016/2102 م - مدين، كلي ، جتاري

حمكمة ابوظبي االبتدائية املدنية التجارية  
اىل املدعي عليه :ال�سيد/ عمر عبيد مطر عبيد البلو�سي - جمهويل حمل االقامة  

- مبا ان املدعية / دار التمويل - بوكالة : مكتب �سيخه املحرزي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 
قد اقام عليكم الدعوى الق�سائية رقم   2016/2102م مدين - جزئي - جتاري - ابوظبي -  فانتم مكلفون 
او وكيلكم القانوين باحل�سور امام اخلبري امل�سريف  املكلف من عدالة املحكمة جلل�سة اخلربة االوىل يوم 
الكائن  اخلبري  مكتب  مبقر   ، اهلل  باإذن  �سباحا  ع�سر  احلادية  ال�ساعة   ، م   2017/9/28  : املوافق  اخلمي�ش 
 ، العامة ل�سرطة دبي  القيادة  ، مقابل  ، �سارع االحتاد  املكتوم( دبي  ال�سيخ را�سد   RKM( مبركز االأعمال
بجوار حمطة مرتو القيادة ، لقطار دبي ، طابق امليزانني ، رقم M05( 5( ، هاتف 6234488-02 ، فاك�ش : 
6316655-02 ، 2511318-04  -  م�سطحبني معكم ن�سخة عن كافة امل�ستندات املوؤيدة لدفوعكم ، وما ترونه 
منا�سبا لتي�سري اعمال اخلربة ومتكني اخلبري من اداء مهمته ، وبيان وجه احلق يف الدعوى ، ويف حال عدم 

احل�سور �سيتم االجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�سوؤولية.     
اخلبري امل�شريف  الدكتور : حممد الفقي 
هاتف : 6521992 050     

اإعالن ح�شور اإجتماع اخلربة 

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1198 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - جاجن�ش با�سا انف�ستمنت ليمتد - �سركة اأوف�سور م�سجلة يف جزر 
العذراء الربيطانية حتت رقم /1773353 وميثلها / اومي�ش جايكي�سان امارماين ، هندي 
ف��رع من   - با�سا  3-مطعم جاجن�ش  م   م  ذ  �ش   - با�سا لال�ستثمار  2-جاجن�ش  اجلن�سية 
ال  تي   / املدعي  ان  االقامة مبا  م( جمهويل حمل  م  ذ  �ش   - با�سا لال�ستثمار  جاجن�ش 
جي للو�ساطة التجارية - �ش ذ م م - قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان 
وقبل  املحكمة  حكمت   : التايل  التمهيدي  احلكم   2017/8/17 بتاريخ   حكمت   املحكمة 
الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري احل�سابي املتخ�س�ش يف ال�سركات �ساحب الدور وعلى 
ان تكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 
اخلمي�ش املوافق 2017/9/28 ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة Ch2.E.21 يف حالة 

عدم �سداد االمانة من املدعية.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1751  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- فاينان�سال �سوفتوير ديفيلومبنت ان�ستيتيوت ، منطقة حرة - ذ م م 2- 
حممد �سامي �ساكر ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير / فاينان�سال �سوفتوير ديفيلومبنت 
ان�ستيتيوت ، منطقة حرة - ذ م م   جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ تيمور امراهلل 
اأقام  اآل علي وميثله : احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي -  قد  عبداحلميد عبدالكرمي 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )1545000 درهم( 
الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  12% من  والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش  املوافق  2017/10/19  ال�ساعة 9.30 �ش 
بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1766  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- �سيد حممد علي �سيد حممد حنيف  جمهول حمل االقامة 
احمد  عبيد  م��ب��ارك  �سعيد   : وميثله  ب���ارزاين  م�سعود  من�سور  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
الزحمي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من  درهم(  وقدره )50000000 
درهم(   500000( مببلغ  موعده  يف  ال�سيك  �سرف  عدم  عن  بالتعوي�ش  واحلكم 
املوافق   املحاماة.  وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء   والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
2017/10/4  ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1865  جتاري كلي               

م  2-عبداللطيف كرمي حممد  م  ذ   - العامة  للتجارة  ا�سيدا  �سركة   -1  / املدعي عليه  اىل 
وب�سفته  م  م  ذ   - العامة  للتجارة  ا�سيدا  �سركة  مدير  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته  لطيف 
بي  دي  اي  بنك  املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  للقر�ش   �سخ�سي  وكفيل  �سامن 
الزحمي  احمد  �سعيد مبارك عبيد  العاملي( وميثله/  امل��ايل  دب��ي  )ف��رع مركز  امل��ح��دودة  اي 
والت�سامن  بالتكافل  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  -  قد 
مببلغ وقدره )5122171.82 دوالر( او ما يعادلها بالدرهم االإماراتي مببلغ )18811688.23 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
التام.    وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش  املوافق  2017/10/12  ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1740  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-الزينب للتجارة - �ش ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ بنك برودا وميثله : �سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي -  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن  
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   13761835.02( وق��دره  مببلغ 
والفائدة  12% من تاريخ  االدعاء وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  9.30 �ش  ال�ساعة    2017/9/25 املوافق   االثنني  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

       مذكرة اإعادة اإعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2955  جتاري جزئي              

ان  االق��ام��ة مبا  البو�سعيدي  جمهول حمل  علي  علي حممد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ دار التمويل اال�سالمي - �ش م خ وميثله : �سيخه حممد �سيف علي  املحرزي 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    -
تاريخ   من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   142.832.46(
رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/9/27  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم 
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•• فيينا -وام: 

ت�سارك دولة االإمارات بوفد رفيع امل�ستوى يف املوؤمتر العام 
اأعماله  انطلقت  ال��ذي  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 
وي�ستمر حتى  فيينا  النم�ساوية  العا�سمة  االأول يف  اأم�ش 

22 �سبتمرب اجلاري.
ال�سفري  �سعادة  املوؤمتر  يف  امل�سارك  الدولة  وفد  ويرتاأ�ش 
حمد الكعبي املندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية 
ال�سركاء  ع��ن  ممثلني  ال��وف��د  ي�سم  كما  ال��ذري��ة  للطاقة 
ال��وط��ن��ي��ني يف ال��ق��ط��اع ال���ن���ووي م��ث��ل ال��ه��ي��ئ��ة االحتادية 
النووية  للطاقة  االإم����ارات  وموؤ�س�سة  ال��ن��ووي��ة  للرقابة 

نواة«. و”�سركة 

ويعد املوؤمتر العام اأرفع جهة ر�سمية ل�سنع القرار للوكالة 
ال��دول��ي��ة وي��ع��ق��د م���رة واح����دة ���س��ن��وي��ا يف ���س��ه��ر �سبتمرب 
للطاقة  الدولية  الوكالة  عمل  برنامج  واعتماد  ملناق�سة 
الذرية وميزانيتها ف�سال عن مناق�سة بع�ش امل�سائل التي 
للوكالة  العام  واملدير  املحافظني  جمل�ش  فيها  يتناق�ش 

والدول االأع�ساء.
واأكد �سعادة ال�سفري حمد الكعبي املندوب الدائم للدولة 
خالل  كلمته  يف  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية  الوكالة  ل��دى 
تزال  ال  النووية  الطاقة  اأن  للموؤمتر  الرئي�سية  اجلل�سة 
انبعاثات  تلعب دورا هاما يف العامل وت�سهم يف احلد من 
الكربون وتوفر يف نف�ش الوقت طاقة على نطاق وا�سع من 

اأجل دعم النمو االقت�سادي وال�سكاين يف العامل.

اأح���رزت تقدما كبريا منذ  اأن دول��ة االإم���ارات  واأ���س��ار اإىل 
ال�سلمية  النووية  للطاقة  الوطني  الربنامج  يف  ال�سروع 
العمل  % يف   82 اأك��رث من  اإىل  االإجن���از  ن�سبة  وو�سلت 

لبناء اأربعة مفاعالت للطاقة النووية مبحطة براكة.
الوكالة  دور  على  تثني  االإم���ارات  دول��ة  اأن  �سعادته  واأك��د 
املركزي يف نقل التكنولوجيا واملعرفة التي تدعم خمتلف 
االح��ت��ي��اج��ات ال��ت��ن��م��وي��ة ل��ل��دول االأع�����س��اء ح��ي��ث يعترب 
داعمة  رئي�سية  ق��ن��اة  التقني  للتعاون  ال��وك��ال��ة  ب��رن��ام��ج 
لتحقيق اأهداف االمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة م�سريا 
قيمة يف جماالت  خ��دم��ات  تلقت  االإم����ارات  دول��ة  اأن  اإىل 
تطوير البنية التحتية واملوارد الب�سرية الالزمة لربنامج 

نووي اآمن وناجح.

املوؤمتر  االأن�سطة يف  االإم���ارات يف عدد من  وفد  وي�سارك 
العام مثل املنتدى العلمي والذي �سوف يعقد حتت عنوان 
الوقاية والت�سخي�ش  االأن�سان:  “تقنيات نووية يف �سحة 

والعالج«.
اتفاقية  راب��ط��ة  اجتماعات  بح�سور  ال��وف��د  ي�سارك  كما 
االأبحاث  جم���االت  يف  اآ���س��ي��ا  يف  العربية  ل��ل��دول  ال��ت��ع��اون 
النووية  بالعلوم والتقنيات  املتعلقة  والتطوير والتدريب 
و�سوف يكون هناك جناح خا�ش لدولة االإم��ارات لعر�ش 

اإجنازات الربنامج النووي لدولة االإمارات.
ومنذ ان�سمام الدولة للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف 
عام 1976 تتعاون دولة االإم��ارات مع الوكالة بناء على 

االحتياجات الوطنية التنموية.

وبناء  التدريب  مثل  خمتلفة  جم��االت  التعاون  وي�سمل 
القدرات وتطوير بنية حتتية للطاقة النووية ف�سال عن 
ا�ستخدام التقنيات النووية يف الرعاية ال�سحية والزراعة 

والر�سد البيئي وغريها.
م�ستهدفات  ع��ل��ى  ال��وك��ال��ة  م��ع  ال���دول���ة  ت��ع��اون  وي�ستند 
االإمارات  و�سع  اإىل  ترمى  التي   2021 االإم���ارات  روؤي��ة 
يف م�ساف اأف�سل الدول من خالل حماور خمتلفة مثل 

التنمية االجتماعية واالقت�ساد.
بع�ش  الدولية  والوكالة  االإم���ارات  بني  ال�سراكة  وحتقق 
من هذه املحاور يف حتقيق اقت�ساد معريف تناف�سي ونظام 
�سحية  رع��اي��ة  خ��دم��ات  وتطوير  امل�ستوي  رفيع  تعليمي 

عالية امل�ستوي وم�ستدامة.

الإمــارات ت�ســـارك يف املوؤمتـــر العــــام للــوكــالـــة الــدوليــــة للطــاقــــة الـــذريــــة بفيينـــا

•• نيويورك-وام:

رئي�ش  غني  اأ�سرف  الرئي�ش  فخامة  ا�ستقبل 
االول  اأم�ش  االإ�سالمية  اأفغان�ستان  جمهورية 
يف نيويورك �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل وذلك 
للجمعية   72 ال���  ال��دورة  اأعمال  هام�ش  على 

العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك.
اآل نهيان  ونقل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حتيات  اللقاء  خ��الل 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه 
را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اهلل و�ساحب 
الدولة رئي�ش جمل�ش  نائب رئي�ش  اآل مكتوم 
و�ساحب  اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 

اآل نهيان ويل  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 
ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى للقوات  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
ومتنيات  االأف���غ���اين  ال��رئ��ي�����ش  اإىل  امل�����س��ل��ح��ة 
التقدم  دوام  االف����غ����اين  ل��ل�����س��ع��ب  ���س��م��وه��م 

واالزدهار.
ال�سيخ  �سمو  اأفغان�ستان  رئي�ش  حمل  ب���دوره 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان حتياته اإىل �ساحب 
و�ساحب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  ال�سمو 
رئ��ي�����ش جمل�ش  ال��دول��ة  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  ال�سمو 
و�ساحب  اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
ال�سمو ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
ب��الده على  ..م��وؤك��دا حر�ش  امل�سلحة  للقوات 

تعزيز اأوا�سر عالقاتها مع دولة االإمارات.
وقد بحث فخامته و�سموه خالل اللقاء �سبل 

والتعاون  ال�سداقة  عالقات  وتعزيز  تطوير 
ال��ث��ن��ائ��ي امل�����س��رتك ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف خمتلف 
املجاالت االقت�سادية والتنموية واالجتماعية 

ومبا يحقق تطلعات البلدين و�سعبيهما.
ع��دد من  البلدين جت��اه  م��واق��ف  ت��ب��ادال  كما 
امل�سرتك  االه��ت��م��ام  ذات  االإقليمية  الق�سايا 

املعرو�سة على جدول االأمم املتحدة.
�سكر  اإب���داء  االأف��غ��اين على  الرئي�ش  وح��ر���ش 
ل���دول���ة االإم���������ارات حكومة  ب�����الده  وت���ق���دي���ر 
و�سعبا على مبادراتها وجهودها وم�ساهماتها 
ال�سخية التي قدمتها الإعادة اإعمار اأفغان�ستان، 
الرعاية  تطوير قطاعاتها يف جماالت  ودعم 
ال�سحية والتعليمية وتاأ�سي�ش البنى االأ�سا�سية 
يف  ج��ه��وده��ا  ع��ن  ف�سال  االأف��غ��اين  للمجتمع 

والتطرف  للعنف  بالت�سدي  اأفغان�ستان  دعم 
واالإرهاب.

اآل نهيان  ال�سيخ عبداهلل بن زايد  واأك��د �سمو 
ح��ر���ش دول���ة االإم�����ارات ع��ل��ى م�����س��ان��دة ودعم 
ال�سديق  و���س��ع��ب��ه��ا  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
وتعزيز العالقات الثنائية مبا يخدم امل�سالح 
امل�����س��رتك��ة وي��ن��م��ي ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف 

املجاالت املختلفة.
متمنيا �سموه الأفغان�ستان كل خري وتقدم واأن 

تنعم بدوام االأمن واال�ستقرار.
املزروعي  حممد  فار�ش  معايل  اللقاء  ح�سر 
م�ست�سار يف وزارة �سوؤون الرئا�سة و�سعادة النا 
زكي ن�سيبة املندوبة الدائمة لدولة االإمارات 

يف االأمم املتحدة.

•• نيويورك-وام:

وقعت دولة االإمارات وجمهورية ت�ساد مذكرة 
ت��ف��اه��م ب�����س��اأن اإع���ف���اء م��واط��ن��ي ال���دول���ة من 
حملة جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة 
ومواطني  وال���ع���ادي���ة..  وامل��ه��م��ة  وال��ر���س��م��ي��ة 
الدبلوما�سية من  ال�سفر  ت�ساد حملة ج��وازات 

تاأ�سرية دخول البلدين.
زايد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو   .. املذكرة  وق��ع 

الدويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
وم��ع��ايل ح�����س��ني ط��ه وزي����ر خ��ارج��ي��ة ت�ساد.. 
وذل����ك ع��ل��ى ه��ام�����ش اأع���م���ال ال������دورة ال���� 72 

للجمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك.
اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى  كما 
لويز  االول معايل  اأم�����ش   نيويورك  نهيان يف 
ومعايل  روان���دا  خارجية  وزي��رة  مو�سيكيوابو 
�سيمون كوفني وزير خارجية اإيرلندا ومعايل 
خارجية  وزي������ر  ال���رح���م���ن���وف  ع���ب���د  خ������ريات 

�سرتاكر  لوي�ش  ال�سري  وم��ع��ايل  كازاخ�ستان 
وزير خارجية �سانت فن�سنت وجزر غرينادين 

ومعايل تارو كونو وزير خارجية اليابان.
ومت خالل اللقاءات .. بحث العالقات الثنائية 
و�سبل تعزيزها يف �ستى املجاالت الدبلوما�سية 
اإ�سافة  والتجارية  واالقت�سادية  وال�سيا�سية 
املتجددة  والطاقة  وال�سياحية  الثقافية  اإىل 

وغريها.
ا���س��ت��ع��را���ش وت���ب���ادل وج���ه���ات النظر  ك��م��ا مت 

م�ستجدات  اأب����رز  اإزاء  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  وامل���واق���ف 
االهتمام  ذات  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  الق�سايا 
و�سوريا  ليبيا  يف  االأو�ساع  خ�سو�سا  امل�سرتك 
واالأخ��رى املعرو�سة على جدول اأعمال االأمم 

املتحدة.
ح�سر اللقاءات �سعادة النا زكي ن�سيبة مندوبة 
و�سعادة  املتحدة  االأمم  ل��دى  الدائمة  ال��دول��ة 
خ��ال��د ع��م��ران ال��ع��ام��ري �سفري ال��دول��ة لدى 

اليابان.

•• نيويورك-وام: 

التقى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
اأم�ش االول  وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
يف ن��ي��وي��ورك م��ع م��ع��ايل ف��اي��ز ال�����س��راج رئي�ش 
الوطني يف  الوفاق  الرئا�سي حلكومة  املجل�ش 

ليبيا.
ال��ذي عقد  اللقاء  خ��الل   - املحادثات  تناولت 
للجمعية   72 ال�����دورة  اأع���م���ال  ه��ام�����ش  ع��ل��ى 
ال��ع��ام��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة ب��ن��ي��وي��ورك - بحث 

و�سبل  البلدين  بني  الثنائي  التعاون  اأوا���س��ر 
ال�سيا�سية  املجاالت  من  العديد  يف  تطويرها 

واالقت�سادية واحليوية االأخرى.
من  اإف����ادة  اإىل  ال��ل��ق��اء  خ��الل  �سموه  وا�ستمع 
الو�سع  م�����س��ت��ج��دات  ح����ول  ال�������س���راج  م���ع���ايل 
والتطورات  ل��ي��ب��ي��ا  يف  واالأم����ن����ي  ال�����س��ي��ا���س��ي 
الليبي   - ال��ل��ي��ب��ي  احل����وار  مب�����س��اع��ي  املت�سلة 
ف�سال عن اجلهود التي ت�سطلع بها حكومته 
االإره���اب  الليبية وحم��ارب��ة  االأزم����ة  الح��ت��واء 
احتياجات  وتلبية  الوطنية  املوؤ�س�سات  وتعزيز 

املجل�ش  رئ��ي�����ش  واأع�������رب  اخل����دم����ات.  ق���ط���اع 
الرئا�سي حلكومة الوفاق الوطني يف ليبيا يف 
معر�ش حديثه عن �سكر وتقدير بالده للدعم 
تزال  وال  قدمتها  التي  ال�سخية  وامل�ساهمات 
مل�ساعدتها  ليبيا  اإىل  االم���ارات  دول��ة  تقدمها 
ع��ل��ى م��واج��ه��ة ت���داع���ي���ات ح��ال��ة ع����دم االأم����ن 

واال�ستقرار التي متر بها.
وق���د اأك���د �سمو ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د اآل 
ن��ه��ي��ان ع��ل��ى م��وق��ف دول����ة االإم������ارات املبدئي 
الوفاق  وحل��ك��وم��ة  لليبيا  ال��ث��اب��ت  دع��م��ه��ا  يف 

العملية  الإجن��اح  تطلعه  عن  واأع���رب  الوطني 
ال�سيا�سية وفقا ملبادئها املتفق عليها يف مدينة 
يعيد  املتحدة ومبا  االأمم  ال�سخريات برعاية 
ومكانتها  البالد  ربوع  اإىل  واال�ستقرار  االأم��ن 
ال�سيادية واالقت�سادية الطبيعية يف االأو�ساط 

الدولية.
اللقاء معايل فار�ش املزروعي م�ست�سار  ح�سر 
ال��رئ��ا���س��ة و���س��ع��ادة الن���ا زكي  ���س��وؤون  يف وزارة 
ن�سيبة املندوبة الدائمة لدولة االإمارات لدى 

االأمم املتحدة.

رئي�س اأفغان�ستان ي�ستقبل عبداهلل بن زايد يف نيويورك

الإمارات وت�ساد توقعان مذكرة تفاهم ب�ساأن 
الإعفاء من تاأ�سرية دخول البلدين

التاأكيد على ار�شالها للوزارة خالل 24 �شاعة

الرتبية ت�سع اآلية ملدار�سها لالإبالغ عن خمالفات املقا�سف املدر�سية 

مبنا�شبة اليوم العاملي للزهامير

رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين  يدعو لزيادة الوعي لتخفيف الآثار الجتماعية لهذا املر�س

•• دبي – حم�صن را�صد 

املدار�ش  م���دراء  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  دع��ت 
احلكومية واخلا�سة يف دبي واملناطق ال�سمالية 
�سكوى  اأو  اأي مالحظة  االإب��الغ عن  �سرعة  اإىل 
من املقا�سف املدر�سية الإتخاذ االجراءات الالزم 
، موؤكدة يف تعميم اأ�سدرته بذلك ال�ساأن وح�سلت 
“الفجر” على ن�سخة منه، �سرورة اإتباع امل�سار 
اأو  املقا�سف  خم��ال��ف��ات  ع��ن  ل��الإب��الغ  التدفقي 

حاالت الت�سمم الغذائي للطلبة والطالبات.
واأرفقت الوزارة مع تعميمها منوذج لالإبالغ عن 
خمطط  اإىل  اإ�سافة  املقا�سف،  داخ��ل  املخالفات 
اأهمية  اإىل  داعية  الت�سمم،  ح��االت  عن  لالإبالغ 
اإت���ب���اع ك��اف��ة االإج�������راءات امل��ع��ت��م��دة ، الف��ت��ة اإىل 
خمالفات  ع��ن  االإب�����الغ  من����وذج  تعبئة  ����س���رورة 
خالل  االلكرتوين   بالربيد  واإر�ساله  املقا�سف 
اأدنى الإدارة  املخالفة كحد  �ساعة من وقوع   24

البيئة وال�سحة وال�سالمة يف الوزارة.
امل��ق��ا���س��ف بيانات   وت�����س��م��ن من����وذج خم��ال��ف��ات 
املخالفة  ب���ي���ان���ات  وك���ذل���ك  امل���ب���ل���غ،  و  امل���در����س���ة 
وال��ت��ق��اري��ر امل�����س��اع��دة، اإ���س��اف��ة اإىل االإج������راءات 
عند  اإت��خ��اذه��ا  مت  ال��ت��ي  ال��ف��وري��ة  الت�سحيحية 

التعامل مع املخالفة.
واأ�سار خمط االإبالغ عن حاالت الت�سمم الغذائي 
اأك��رث حلالة  اأو  بتعر�ش طالب  االإ�ستباه  يف حال 
ت�سمم فقد اإىل �سرورة اإخطار املمر�سة املتواجدة 
امل�سابني  بيانات  ت�سجيل  لتعمل على  املدر�سة  يف 

والوجبات التي تناولوها خالل 24 �ساعة.
االأمر  وىل  اإخ��ط��ار  �سرعة  االإج����راءات  وت�سمنت 
امل�ست�سفى  اإىل  امل��ر���س��ى  لنقل  االإ���س��ع��اف  وط��ل��ب 
ومن  الت�سمم  حالة  من  والتحقق  العالج  لتلقي 

ثم اإعداد تقرير ثبوت حالة الت�سمم الغذائي.
وبالتوازي مع تلك االجراءات ال�سابقة البد من 
النطاق  و  امل�سروع  املدر�سة ومدير  اإخطار مدير 

احلالة  لتقييم  العينة  وت�سليم  البلديات  واإب��الغ 
ملدير  التقرير  واإر���س��ال  املخالفة  ر�سد  ثم  وم��ن 
امل�سروع الإتخاذ االإجراءات الالزمة يف حال ثبوت 
حالة الت�سمم طبقاً للمخالفات املن�سو�ش عليها 

بالعقد.
وحددت الوزارة اخلطوات التي يجب اتباعها عند 
خمالفة  املق�سف  داخل  غذائية  وجبات  اإكت�ساف 
مقدمتها  يف  ي���اأت���ي  واال����س���رتاط���ات،  ل��ل��م��ع��اي��ري 
ت�سليم م�سرف املق�سف العينة اأو الوجبة امل�ستبه 

فيها اإىل ممر�سة املدر�سة.
و�سملت االإجراءات اإخطار مدير املدر�سة ومدير 
ويف  النطاق،  ومدير  املدر�سية  املقا�سف  م�سروع 
حال ر�سد املخالفة وثبوتها يعد اإنذار كتابي اأول 
مالية  غرامة  تفر�ش  التكرار  حالة  ويف  للمورد 
على امل��ورد ح�سب العقد امل��ربم، اأم��ا اذا مل تثبت 
حت�سني  اأج���ل  م��ن  للمورد  اإن���ذار  فيعد  املخالفة 

الوجبات املوردة.

•• العني – الفجر

اإدارة جمعية  رئ��ي�����ش جمل�ش  ���س��ودي��ن  اآل  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  اأك���د 
االإمارات لرعاية وبر الوالدين يف كلمة له مبنا�سبة باليوم العاملي ملر�ش 
الزهامير اأن يوم احلادي والع�سرين من �سبتمرب من كل عام هو فر�سة 
للوقوف على معاناة اأكرث من 45 مليون �سخ�ش على امل�ستوى العامل 
يعانون من هذا املر�ش.  وقال اآل �سودين : اإن جمعية االإمارات لرعاية 
العام  ال��وع��ي  م�ستوى  رف��ع  اإ�سرتاتيجيتها  يف  و�سعت  ال��وال��دي��ن  وب��ر 
مبر�ش الزهامير، والعمل على تاأ�سي�ش قاعدة بيانات حول امل�سابني به 
املوجود  النق�ش  روؤية تكمل  الواقع واالنطالق منه نحو  للوقوف على 

يف جم���ال ال��رع��اي��ة ب��ه��ذه ال��ف��ئ��ة، وب��ال��ت��ايل زي����ادة ال��وع��ي ح���ول املر�ش 
عن  املبكر  والك�سف  املر�ش،  لهذا  االجتماعية  االآث��ار  لتخفيف  وال�سعي 
اأج��ل التخفيف من وط��اأت��ه واإ���س��راره بعائلة املري�ش  امل��ر���ش  من  ه��ذا 
الذي  الكبري  ال��دور  اأهمية  �سودين على  اآل  اأحمد  د.  و�سدد  واملجتمع.  
تلعبه التوعوية يف لفت االنتباه لهذا املر�ش و تقدمي يد العون لذوي 
املر�سى، الذين يواجهون �سغوطاً كبرية جراء تعاملهم مع هذا املر�ش 
املعروف بخرف ال�سيخوخة، معترباً اأن  كبار ال�سن مهما كانت اأو�ساعهم 
ال�سحية واملعي�سية ميلكون احلق على املجتمع للعناية بهم انطالقاً من 
ناد  بتاأ�سي�ش  �سودين   اآل  وطالب  واأخالقية.  ودينية  اإن�سانية  معايري 
�سحي واجتماعي وبناء ثقافة جمتمعية حول كيفية التعامل مع هذا 

الدعم  اإىل تقدمي  اإ�سافة  للم�سابني  املطلوبة  الرعاية  املر�ش وو�سائل 
مع  وال��ت��ع��اون  ل��ه��م،  واملعي�سي  ال�سحي  امل�ستوى  وحت�سني  للمر�سى، 
اجلهات احلكومية وامل�ست�سفيات واجلهات ذات العالقة من اأجل تطوير 
اخلدمات والرعاية املقدمة لهذه الفئة، وكذلك تطوير وتنمية مهارات 
العاملني يف جمال رعاية مر�سى الزهامير. واأ�سار رئي�ش جمل�ش اإدارة 
املوؤ�س�سات  ودور  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��وال��دي��ن  وب��ر  ل��رع��اي��ة  االإم����ارات  جمعية 
والوقوف  ال��ت��وع��ي��ة  بن�سر  ال��ت��ط��وع��ي��ة  واجل��م��ع��ي��ات  امل��ح��ل��ي��ة  ال�سحية 
بجدية اأمام هذه الق�سية ال�سحية واالإن�سانية، والتعرف على حتديات 
املتوا�سل  الدوؤوب والعمل  ال�سعي  الزهامير و�سرورة  و�سعوبات مر�ش 

لتعزيز الرعاية ال�سحية وزيادة الدعم ملر�سى الزهامير وذويهم.

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�س املجل�س الرئا�سي 
حلكومة الوفاق الوطني يف ليبيا

عبداهلل بن بيه ينوه بجهود الإمارات 
و�سبقها يف مكافحة الجتار بالب�سر

•• نيويورك-وام: 

اأ�ساد معايل العالمة عبداهلل بن بيه رئي�ش منتدى تعزيز ال�سلم يف املجتمعات 
امل�سلمة بجهود دولة االمارات الرائدة يف الت�سدي جلرمية االجتار بالب�سر 

دوليا وحمليا من خالل �سّنها قانون احتادي جمرم لهذا الفعل.
و�سدد ابن بيه - يف كلمته التي األقاها اأمام الهيئات غري احلكومية العاملة 
نيويورك  دافو�ش يف  املنتدى االقت�سادي  تلبية لدعوة من  املتحدة  باالأمم 
امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود يف  ب��ذل  ال��ذي نظم الفعالية - على ���س��رورة موا�سلة 
التقليدية لال�ستعباد ب�سبب  مكافحة االجتار بالب�سر الذي جتاوز ال�سور 
االقت�سادي  العامل  على  تقوم  جديدة  اأمن��اط  يف  ليتج�سد  والعرق  الدين 
واأثر االأنظمة اال�ستهالكية التي ال ترعى كرامة االإن�سان والقيم االأ�سا�سية 
كثرية  ال��ظ��اه��رة  ل��ه��ذه  املنتجة  االأ���س��ب��اب  اأن  معاليه  وب��ني  ل��ه��ا.  ال�سامنة 
ومتعددة ويف مقدمتها احلروب التي ت�سبب الهجرات وت�ستت االأ�سر وجتعل 
حقوقهم  وان��ت��ه��اك  با�ستغاللهم  ي�سمح  و�سع  يف  ه�سا�سة  االأك���رث  الفئات 
ويحولهم اإىل ب�ساعة رخي�سة واأرواح مهانة. ويف هجوم �سديد اللهجة على 
املنظمات االإجرامية املتاجرة بالب�سر واأفعالها الدنيئة املجرمة التي توظف 
فيها االخرتاعات العلمية والتكنولوجيا احلديثة ..دعا رئي�ش املنتدى اإىل 
�سرورة اأن يتوازى التقدم العلمي مع التقدم االأخالقي لتاأطري وحت�سني 
بيه  ابن  و�سّبه  وال�سالم.  واملحبة  قيم اخلري  ب�سياج من  االخرتاعات  هذه 
اإذا  وتعمر  تبني  اأن  ميكنها  هائلة  ط��اق��ة  ك��ون��ه  يف  بالتكنولوجيا  ال��دي��ن 
ا�ستثمرها اخلريون وميكنها اأن تهدم وتدمر اإذا ا�ستغلها االأ�سرار. معتربا 
اأن االإميان ال ينبغي اأن يختزل يف البحث عن طريق النجاة يف العامل االآخر 
فح�سب بل يجب اأن يكون عامال اأ�سا�سيا يف هذا العامل مبا ميلك من قيم 
امل��ع��روف وبخا�سة  وب���ذل  وال��رح��م��ة واحل���ب  وال��ع��ط��ف  اخل��ري والت�سامن 
اأديان  على  اأن  اإىل  ال�سلم  تعزيز  منتدى  رئي�ش  وخل�ش  للم�ست�سعفني. 
العائلة االبراهيمية ا�ستثمار قيم التكرمي وامل�ساواة واحلرية املوجودة فيها 
الإقامة حتالف اإن�ساين للت�سدي لهذا التيار االإجرامي باعتبار هذه القيم 

ت�سمل كل الب�سر وال ت�ستثني دينا وال عرقا وال لونا وال لغة.
املنتدى  عمل  اأن  امل�سلمة  املجتمعات  يف  ال�سلم  تعزيز  منتدى  رئي�ش  واأك��د 
و�سعيه يف اإيقاف احلروب وم�سبباتها جزء من جمهودات مكافحة االجتار 

بالب�سر التي يجب اأن تتعزز برت�سانة قانونية قوية .
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اأخبـار الإمـارات
بال�سراكة مع �سيدلية العني..طلبة من جامعة الإمارات يطورون تطبيق ي�سدر تنبيهات لتناول الدواء يف الوقت املحدد

•• العني - الفجر

يت�سمن  تطبيقاً  املتحدة،  العربية  االإم��ارات  جامعة  طلبة  من  فريق  طور 
ويعترب  للمر�سى.  املحدد  الوقت  يف  ال���دواء  تناول  ملواعيد  تنبيه  خا�سية 
ابتكار ال�سركة النا�سئة »دواك« يف منتزه جامعة االإمارات للعلوم واالبتكار 
هو تطبيق م�سمم خ�سي�ساً لتقدمي امل�ساعدة الطبية للمر�سى وكما يربط 
هذا التطبيق بني امل�ست�سفيات وال�سيدليات واملر�سى للتاأكد اأن العالج يتم 

اأخذه ب�سكل �سحيح. 
و�سمم هذا التطبيق الإر�سال تذكري تلقائي مل�ستخدميه مبواعيد اأخذ الدواء 
ومنع  الطبية،  بالو�سفة  االل��ت��زام  على  املر�سى  لت�سجيع  العالج،  وجرعة 

حدوث اأي م�ساعفات �سحية ترتتب على اال�ستخدام اخلاطئ للعالج.
ويقود الفريق املكون من ثالث طلبة الطالب يحيى عقالن من ق�سم نظم 

املعلومات االدارية. 
اأدرك��ت �سقيقته والطالبة  اأن  اإن تطبيق دواك قد جاء بعد  ويقول يحيى: 
االلتزام  عدم  م�سكلة  االم��ارات  جامعة  يف  ال�سيدلة  تخ�س�ش  من  فاطمة 

بو�سفة الدواء لدى العديد من املر�سى. 
اإىل  ي��وؤدي  ب�سكل �سحيح  ال��دواء  تناول  ع��دم  اإن  الطالبة فاطمة:  وع��ربت 
باأهمية  اأدرك��ن��ا  ولذلك  وفاته،  حتى  اأو  للمري�ش  ال�سحية  احلالة  تدهور 
اإ�سافة  ال��دواء،  تناول  ملواعيد  تلقائي  ب�سكل  املري�ش  لتنبيه  وجود طريقة 
اإىل متكنه من طرح اال�سئلة وتنبيهه اإىل قرب نفاد كميات االأدوية املتوافرة 

لديه، ليتم اإعادة �سرفها، وهذا ما جعلنا لنطور تطبيق دواك.
يف  الثالث  والع�سو  التغذية  ق�سم  من  عبادلة  �سهد  الطالبة  و�سعت  وق��د 
الفريق هدفاً ب�سمان اأال ين�سى املري�ش تناول حبة دواء مرة اأخرى. وقد 
الطبية  الو�سفة  م�سكلة تطبيق  اأن  تبني من خالله  بحثا  الفريق  اأج��رى 

ب�سكل �سحيح هي م�سكلة منت�سرة يف جميع اأنحاء العامل كما تت�سبب هذه 
امل�سكلة يف الواليات املتحدة فقط يف موت ما يقرب 125000 �سخ�ش كل 
ال�سحية  الهيئات  ميزانية  على  كبرياً  �سغطاً  الظاهرة  هذه  وت�سكل  �سنة. 
10 مر�سى فعلياً يف  ك��ل  ب��ني  اأخ���رى حيث م��ن  ت��ع��اين م��ن م�ساكل  ال��ت��ي 
امل�ست�سفى يوجد حالة مر�سية واحدة ب�سبب عدم اتباع التعليمات الطبية.

كميات  املحدد وطلب  الوقت  ال��دواء يف  اأخ��ذ  يعد  الطالب يحيى:  واأ�ساف 
اإ�سافية منه عند انتهائه اأمرا �سعباً على املر�سى، كما يوجد هناك تطبيقات 

اأخرى لتنبيه املر�سى لتناول العالج ولكنها ال تقوم بذلك ب�سكل تلقائي. 
وقد اأن�ساأ الفريق �سراكة مع �سيدلية العني الختبار التطبيق، ويهدف اأي�ساً 
اإىل تو�سعة خدماتهم مع ال�سيدليات يف االمارات بحلول عام 2018، كما 
النا�ش منه،  اأكرب قدر من  وا�ستفادة  االنت�سار عامليا،  الفريق �سرورة  يرى 

ويعملون حالياً على تقدمي طلب براءة اخرتاع له.   

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة يتفقد اخلدمات امل�ساندة

يناق�س ريادة االأعمال ومتكني املراأة واال�شتدامة 

راأ�س اخليمة ت�ست�سيف الدورة الثانية مللتقى القادة ال�سباب العامليني 27 دي�سمرب

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

لنظام  الزمني  للربنامج  تطبيقاً 
وفق  ال�سنوي  العام  القائد  تفتي�ش 
امل��ع��اي��ري امل��ع��ت��م��دة ل���الط���الع على 
�سري اإجراءات العمل والوقوف على 
التطوير  وم��ت��ط��ل��ب��ات  اح��ت��ي��اج��ات 
، و�سمن مبادرة تعزيز  والتحديث 
تفقد   ، ال�سرطي  للعمل  التفتي�ش 
النعيمي  ع���ل���وان  ب���ن  ع��ل��ي  ال���ل���واء 
قائد عام �سرطة راأ�ش اخليمة �سري 
ب������اإدارة اخلدمات  االأم���ن���ي  ال��ع��م��ل 
�سري  اإج������راءات  ملتابعة   ، امل�����س��ان��دة 
على  واالطمئنان   ، االأم��ن��ي  العمل 

وخططهم  واأه����داف����ه����م  ل��������الإدارة 
التحول  وخ���دم���ات   2018 ل��ع��ام 
اأهدافها  وا����س���ت���ع���را����ش   ، ال���ذك���ي 
والتطوير  التح�سني  فر�ش  واأه��م 
واإغ�����الق امل���وؤ����س���رات ���س��م��ن خطط 
وتطوير  لتح�سني  العامة  القيادة 
واخلدمات  ال�سرطي  العمل  �سري 
االإدارات  املقدمة دوري��اً يف خمتلف 
والوحدات ، وبحث االجتماع عدداً 
م���ن امل��و���س��وع��ات امل��ط��روح��ة على 
ا�ستعرا�ش  ومت  اأع���م���ال���ه  ج�����دول 
واملقرتحات  احل���ل���ول  م���ن  ع������دداً 
وتطوير  العاملني  باإ�سعاد  املتعلقة 

االأنظمة.

على  التفقدية  زيارته  خالل  العام 
�سري العمل يف اأفرع ووحدات االإدارة 
خمتلف  يف  امل�ستخدمة  والتقنيات 
باأحدث  وامل������زودة  االإدارة  اأق�����س��ام 
االأ����س���ال���ي���ب واالأن���ظ���م���ة ال���ت���ي من 
�ساأنها اأن تدعم جودة العمل االأمني 
والتميز  بالتقدم  �سعادته  م�سيداً   ،
احلديثة  العمل  اأ�ساليب  يف  البارز 
واملطبقة  امل��ن��ظ��م��ة  واالإج����������راءات 
وموا�سفات  التميز  م��ع��اي��ري  وف���ق 
املبذولة  واجل��ه��ود  العاملية  اجل��ودة 
ل�سمان الدقة والكفاءة يف التعامل 
مع جميع احلاالت الواردة لالإدارة 
وت�سخي�سها ، كذلك عمل �سراكات 

بالعاملني  واالل��ت��ق��اء  العمل  �سري 
ب�������االإدارة ، وو����س���ع اأف�����س��ل خطط 
معايري  وف��ق  والتطوير  التح�سني 
اجل�����ودة وال��ت��م��ي��ز . راف���ق���ه خالل 
عبداهلل  العقيد  التفقدية  اجلولة 
مكتب  م����دي����ر  ن����ائ����ب  ال�������س���ح���وة 
ال�سفريي  ���س��ي��ف   ، ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 
املوؤ�س�سي  االأداء  وم�ست�سار  خبري 
 ، العامة  بالقيادة  واال�سرتاتيجي 
وفريق التفتي�ش االأمني . وكان يف 
ا�ستقباله العقيد �سامل ربيع مدير 
وروؤ�ساء   ، امل�ساندة  اخلدمات  اإدارة 
االأق�سام وم��دراء االأف��رع وعدد من 
القائد  واطلع   . ب���االإدارة  ال�سباط 

املختلفة  اجل���ه���ات   م���ع  م�����س��ت��م��رة 
الدولة  م�����س��ت��وى  وع��ل��ى  ب���االإم���ارة 
املعرفة  ون���ق���ل  اخل������ربات  ل���ت���ب���ادل 
على  االعتماد  خ��الل  من  للجميع 
يوؤهلها  وال��ت��ي  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 
الإجن����از امل��ه��ام امل��ن��وط��ة ب��ه��ا بتميز 
ف�����اق ال���ت���وق���ع���ات خ�����الل االأع�������وام 
ال�سمعة  ب��ذل��ك  حم��ق��ق��ة  امل��ا���س��ي��ة 
ال��ط��ي��ب��ة ل�����س��رط��ة راأ�����ش اخل��ي��م��ة . 
اج��ت��م��ع قائد   ، ال���زي���ارة  ويف خ��ت��ام 
ع�����ام ����س���رط���ة راأ���������ش اخل���ي���م���ة مع 
�سرح  ت��ق��دمي  ومت  االإدارة  ���س��ب��اط 
وال�سركاء  امل����ب����ادرات  ع���ن  م���وج���ز 
الت�سغيلية  وامل����وؤ�����س����رات  وامل����ه����ام 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

اإمارة راأ�ش  جتري اال�ستعدادات يف 
اخليمة ال�ست�سافة الدورة الثانية 
من ملتقى القادة ال�سباب العامليني، 
ف���ن���دق ري��ك�����س��و���ش باب  وذل�����ك يف 
  .2017 �سبتمرب   27 يوم  البحر 
وي���ع���د امل��ل��ت��ق��ى واح�������داً م���ن اأب����رز 
املنطقة  م�ستوى  على  الفعاليات 
نخبة  مظلتها  حت��ت  جتمع  وال��ت��ي 
االأعمال  ق���ط���اع  يف  اخل�����رباء  م���ن 

والقطاع اخلا�ش. 
كرمية  رعاية  حتت  امللتقى  ويقام 
�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن 
املجل�ش  القا�سمي، ع�سو  بن �سقر 
اخليمة؛  راأ���������ش  ح����اك����م  االأع�����ل�����ى 
اأحد   - كاوا�ساكي  ج��اي  وي��رتاأ���س��ه 
وادي  يف  ال���ت�������س���وي���ق  رواد  ك����ب����ار 
ال�سليكون - ب�سفة متحدث ومدير 
جلل�سات امللتقى مب�ساركة 17 من 
رواد االأعمال وامل�ستثمرين يف راأ�ش 
القطاع  ورواد عمليات حتول  امل��ال 
نقلة  باإحداث  �ساهموا  ممن  العام 
مبا  خم��ت��ل��ف��ة،  دول   9 يف  ن��وع��ي��ة 
ب��ل��دان منطقة  يف ذل���ك ع���دد م��ن 

ال�سرق االأو�سط واأفريقيا. 

ت�شجيع عملية التغيري:
مطر،  هيثم  ق��ال  املنا�سبة،  وبهذه 
راأ����ش  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ش 
اجلهة  ال�سياحة؛  لتنمية  اخليمة 
الراعية الرئي�سية للملتقى: ي�سهم 
هذا امللتقى يف حفز وت�سجيع عملية 
ال�سركات  ق��ط��اع  ���س��م��ن  ال��ت��غ��ي��ري 
يف  املتنامي  واملتو�سطة  ال�سغرية 
املتحدة.  العربية  االإم����ارات  دول���ة 
الفعالية  ل��ه��ذه  ه��ن��ا، مي��ك��ن  وم���ن 
ال��ت��ي ُت��ق��ام ع��ل��ى م����دار ي���وم واحد 
دائماً  اإي��ج��اب��ي��اً  ت���اأث���رياً  ت���رتك  اأن 
تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل�ساعي  على 

امل��ت��خ�����س�����س��ة مبجال  االأف���ري���ق���ي���ة 
Mergims. املغامر  املال  راأ���ش 

مديرة  ح��ل��ب��ي،  ون��ادي��ن  com؛ 
تطوير االأعمال يف جمل�ش �سيدات 
اأع����م����ال دب�����ي؛ وع���ل���ي���اء امل���زروع���ي 
التنفيذي للعمليات لدى  الرئي�ش 
 Mazrui Internation
مدير  ح������وراين  ول��ي��ن��ا  LLC؛ 
لدى  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  ق�سم 
جمموعة االأهلي القاب�سة؛ ومنى 
ت�سوق  ���س�����رك��ة  م��وؤ���س�����ش  ع���ط���اي���ا، 
م�ستلزمات االأطفال عرب االإنرتنت 
عطايا،  وم���ن���ال  مم����زورل����د.ك����وم؛ 
ال�سارقة؛  اإدارة متاحف  مدير عام 
واأمني بلعربي، الرئي�ش التنفيذي 
 )VUL9 Security( ل�سركة
الرائدة مبجال االأمن االإلكرتوين؛ 
وخ�������ال�������د االأم�����������������ريي، ال����ك����ات����ب 
ال�سبابي؛  وامل���ر����س���د  وامل���ح���ا����س���ر 
التنفيذي  الرئي�ش  اأزه��ر،  وعمران 
اإنرتتينمنت  اأزك���������ورب  ل�����س��رك��ة 
بتقدمي  املتخ�س�سة  االجتماعية 
لليافعني؛  وال����رواي����ات  الق�س�ش 
ال�سركة  موؤ�س�ش  العلماء،  عُومرية 
بالتعليم  املتخ�س�سة  االإم��ارات��ي��ة 
للتنظيم  اإف  اإل  اإي�����ه  وال��ت��ن��م��ي��ة 
االإداري؛ وقي�ش اخلنجي، موؤ�س�ش 
اإنرتنا�سيونال  جيني�سي�ش  �سركة 
املتخ�س�سة مبجال توفري التعليم 
ال�سريك  م��ات��ي،  واإدوارد  الطبي؛ 
اإم  ����س���ي  ����س���ي  ل�������س���رك���ة  االإداري 
اال�ست�سارات  مب��ج��ال  املتخ�س�سة 

االإدارية والتنظيمية. 
و�سيتم توفري خمطط كامل حول 
على  للملتقى  احل���واري  اجلل�سات 
للقادة  ومي��ك��ن  االإن���رتن���ت.  �سبكة 
والراغبني  ال��ط��م��وح��ني  ال�����س��ب��اب 
عرب  الت�سجيل  امللتقى  ح�سور  يف 
www. االإل������ك������رتوين:  امل����وق����ع 

 .yglsummit.com

اأف�سل  من  باعتباره  طيبة  �سمعة 
العامل  لقادة  املخ�س�سة  املنتديات 
يف  املنتدى  و�سريكز  امل�ستقبليني. 
ال��ع��ام على جمموعة  ل��ه��ذا  دورت���ه 
القيادة  ت�سمل  التي  املوا�سيع  من 
و�سبل  االأع��م��ال،  وري���ادة  وال�سباب 
متكني املراأة من لعب دور فاعل يف 
عملية التغيري االجتماعي، ف�ساًل 
والعلوم  اال�ستدامة  موا�سيع  عن 
والتعليم  اجل�����دي�����د،  واالإع����������الم 
وامل�سوؤولية  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ة 

االجتماعية لل�سركات. 
جوري�ش،  ل���وري���ن���زو  ق����ال  ب������دوره، 
الرئي�ش التنفيذي ورئي�ش حترير 
الرائدة  اإي�ست  جملة ليدرز ميدل 
االإقليمي يف جمايل  امل�ستوى  على 
واجلهة  وال�������س���ي���ا����س���ة؛  االأع�����م�����ال 
املنظمة للملتقى: �سين�سب تركيز 
املتحدثني  واخل������رباء  ال�����س��ي��وف 
وا���س��ع��ة من  ت��ن��اول جمموعة  على 
البالغة  االأه���م���ي���ة  ذات  ال��ق�����س��اي��ا 
بالن�سبة جليل اليوم من الباحثني 
ع���ن ال��ت��غ��ي��ري. ون���ح���ن ن��ت��وق��ع اأن 
املناق�سات  من  ع��دداً  امللتقى  ي�سهد 
والتي  لالهتمام،  واملثرية  الفاعلة 
�ستوفر لنا روؤى معمقة حول �سبل 
تطوير االأعمال واملجتمع، املدفوع 

بتنامي الوعي االجتماعي. 

التنويع االقت�سادي يف الدولة.
جمموعة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  يف  وي�����س��ارك 
م����ن ك���ب���ار امل���ت���ح���دث���ني، م����ن عدة 
املتحدة  ال�����والي�����ات  م���ث���ل  ب����ل����دان 
وباك�ستان  اأوروب���ي���ة،  ودول  وك��ن��دا 
والهند واالأردن ورواندا. وتت�سمن 
�سيدات،   7 امل���ت���ح���دث���ني  ق���ائ���م���ة 
معارف  املتحدثون  �سيرثي  حيث 
 500 م��ن  امل��ك��ون  امللتقى  جمهور 
���س��خ�����ش، وال����ذي ي�سم ع����دداً من 
روؤ���س��اء نخبة من  ون��واب  ال�سفراء 
ال�سركات الرائدة يف دولة االإمارات 
لال�ستثمار  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  م��ث��ل 
والتطوير �سروق و�سركتي يونايتد 

هيلث جروب وما�سرت كارد.
التنوع  ي��ع��ك�����ش  م���ط���ر:  واأ�����س����اف 
امللتقى  يف  ل��ل��م��ت��ح��دث��ني  ال��ك��ب��ري 
الرتكيبة ال�سكانية الغنية يف دولة 
واإمارة  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
التحديد،  راأ���ش اخليمة على وجه 
الدولة  جاهزية  م��دى  عن  ف�ساًل 
قادة  ال�ست�سافة   – واالإم����ارة   –
ثقافاتهم  اخ���ت���الف  ع��ل��ى  ال��ف��ك��ر 

وجماالت عملهم املتنوعة.

جناح التجارب :
ال�سباب  ال����ق����ادة  ’ملتقى  وك������ان 
العامليني‘ قد جنح فعلياً يف تكوين 

امل�شاركون:
ي�����س��ارك اإىل ج��ان��ب ك��اوا���س��اك��ي يف 
اإدارة جل�سات امللتقى الثالثة كل من 
جمموعة  رئي�ش  التميمي،  ع�سام 
�سركة  اأك�����رب  و����س���رك���اه  ال��ت��م��ي��م��ي 
القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة 
وم�سطفى  االإم���������ارات؛  دول�����ة  يف 
التنفيذي لقطاع  الرئي�ش  حموي، 
الطاقة يف الربنامج احلواري على 
 Passion( االإن����رتن����ت  ���س��ب��ك��ة 
Sundays(؛ ونيكوالي تيلي�ش، 
رائ������د االأع�����م�����ال وامل��ت��خ�����س�����ش يف 
جمال التدريب التنفيذي وموؤلف 
كتاب كفاءة االأعمال يف دول اخلليج 
الذي يعد من اأكرث الكتب مبيعاً يف 
املنطقة.  وت�سمل قائمة املتحدثني 
امللتقى ك��اًل من ف��ارون بروثي،  يف 
واملعروف  ال�سهري  الهندي  املمثل 
يوتيوب  موقع  على  مقاتع  بتاأدية 
املوؤثرة؛ و�سعادة �سارة املدين، ع�سو 
و�سناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  جم��ل�����ش 
الرفاعي،  واإدري�����������ش  ال�������س���ارق���ة؛ 
اخلا�سة  ’فيت�سر‘  �سركة  موؤ�س�ش 
التو�سيل؛  خ���دم���ة  ب��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
واأرماند اآرتون، الرئي�ش التنفيذي 
ل�سركة اال�ست�سارات املالية العاملية 
اأرت����ون ك��اب��ي��ت��ال، ول��وي�����ش موهري، 
لل�سركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ش 

اأمل القبي�سي: الإمارات راعية لل�سالم ومنوذج عاملي يف التعاي�س والت�سامح
•• اأبوظبي-وام:

اأن  الوطني االحت��ادي  املجل�ش  رئي�سة  القبي�سي  اأمل  الدكتورة  اأك��دت معايل 
دولة االمارات ركيزة اأ�سا�سية لالأمن وال�سلم االإقليمي والدويل واأن �سيا�ساتها 
اأن  اإىل  م�سرية  رئي�سي  ب�سكل  الهدف  هذا  تخدم  كافة  وجهودها  اخلارجية 
والتعاي�ش  والت�سامح  احل�سارات  اللتقاء  رياديا  عامليا  رم��زا  تعد  االإم���ارات 
بني احل�سارات والثقافات وتعمل مبوجب مبادئ اأ�سا�سية توؤمن بها واأهمها 
واال�ستقرار  واالأم��ن  واال�ستقرار  لل�سالم  وال�سعي  والتفاهم  احل��وار  تغليب 

والتنمية يف العالقات الدولية.
وقالت معايل اأمل القبي�سي يف ت�سريح لها مبنا�سبة “اليوم العاملي لل�سالم” 
القائد  اأن  ع��ام  ك��ل  م��ن  �سبتمرب   21 ي��وم  امل��ت��ح��دة  االأمم  ب��ه  ال���ذي حتتفل 
املوؤ�س�ش املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه قد امتلك 
روؤية ا�ست�سرافية واعية ا�ستطاع من خاللها الرتكيز على بناء منوذج تنموي 
املحبني  الب�سر  ويجذب  والدوليني  وال�سلم  االأم��ن  حتقيق  يف  ي�سهم  ري��ادي 
لل�سالم من خمتلف اأرجاء العامل لالإ�سهام يف م�سرية العمل واالإنتاج وحتقيق 

حلم الب�سرية يف التعاي�ش من دون تفرقة بني لون وجن�ش وعرق ودين. 
واأ�سافت معاليها اأن نهج القائد املوؤ�س�ش قد توا�سل يف ظل قيادتنا الر�سيدة 
اآل نهيان رئي�ش الدولة  ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سمو  راأ�سها �ساحب  وعلى 
“حفظه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” واأخيه �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
االإمارات  حكام  االعلى  املجل�ش  اع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة 
الدوليني  وال�سلم  االأم��ن  اإر�ساء  اجل  كافة من  الدولة جهودها  تبذل  حيث 
والت�سدي خلطر ظاهرة االرهاب التي متثل منبع االأزمات االأ�سا�سي واالآفة 

الراهنة  املرحلة  العاملي يف  وال�سلم  االأول لالأمن  التهديد  االأخطر وم�سدر 
الرامية  الدولية  اجل��ه��ود  يف  واإ���س��رار  فاعلية  بكل  االإم����ارات  ت�سارك  حيث 
وتوؤمن  معه  والتعاطف  ودعمه  مل�سادر متويله  والت�سدي  االإره��اب  ملكافحة 

باأن هذه املعركة هي معركة احل�سارة واالإن�سانية �سد اأعدائهما..
كما تعمل الدولة على ن�سر قيم الت�سامح والتعاي�ش واالعتدال يف مواجهة 
االإرهاب  انت�سار  تت�سبب يف  التي  والغلو  والكراهية  والت�سدد  التطرف  اأفكار 
موؤ�س�سي  ب�سكل  ال�سعيد  ه��ذا  على  االإم����ارات  تعمل  حيث  معه  والتعاطف 
مدرو�ش وقامت بتد�سني العديد من املبادرات بالتعاون مع الدول ال�سديقة 
ال�سالم  دوره��ا يف حتقيق  لها  عاملية مهمة  وا�ست�سافت منتديات  وال�سقيقة 
ومكافحة العنف واالإرهاب مثل “منتدى تعزيز ال�سلم” ومركزي “�سواب” 
“هداية” وغريها من مبادرات ت�ستهدف مكافحة التطرف ون�سر ثقافة  و 
لتعزيز  جهودها  �سمن  من  اأن��ه  اإىل  معاليها  ونوهت  والتعاي�ش.  الت�سامح 
امل�ساعدات  االإم��ارات مكانتها يف جمال تقدمي  اأي�سا ع��ززت  ال��دويل  ال�سالم 
للعامل  االإن�سانية  العا�سمة  ال��دول��ة  اأ�سبحت  حيث  واالغ��اث��ي��ة  االإن�سانية 
للعام  االإن�سانية  التنموية  امل�ساعدات  تقدمي  يف  العاملية  املوؤ�سرات  وت�سدرت 
2016 ن�سبة اإىل دخلها القومي اإذ بلغت قيمة م�ساعدات الدولة االإن�سانية 
2015 حتى  العام  الثالث منذ  ال�سنوات  دره��م خالل  مليار   4.48 بلغت 
اإنقاذ االأرواح وتخفيف  واإ�سهاما يف  2017 وذلك ن�سرا لقيم اخلري  يوليو 
املعاناة و�سيانة وحماية كرامة االإن�سان مبا يف ذلك دعم الالجئني والنازحني 
يف كل مكان من دون تفرقة بني لون وجن�ش ودين وعرق.. اإىل جانب ذلك 
تلتزم الدولة بن�سر اأفكار الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي واحرتام التنوع االأمر 
العامل  يف  نوعها  من  االأوىل  هي  للت�سامح  وزارة  ا�ستحداث  يف  جتلى  ال��ذي 
كما ت�سهد الدولة خالل �سهر نوفمرب املقبل افتتاح متحف “لوفر اأبوظبي” 
اإح��دى اكرث  ال�سرق والغرب وهي  كقناة ات�سال ح�ساري وثقايف فاعلة بني 

الو�سائل جناعة يف حتقيق ال�سالم ون�سر االأمن وحوار الثقافات واحل�سارات. 
وا�ستطردت معايل رئي�سة املجل�ش الوطني االحتادي قائلة.. اإن االإمارات راعية 
�سالم ومنوذجا عامليا يحتذى به يف التمازج الثقايف والتعاي�ش احل�ساري و 
احرتام االأديان ونبذ العنف والكراهية والت�سدد والتطرف والتمييز ا�ستنادا 
اإىل قاعدة ت�سريعية وقانونية �سامنة للعدالة وامل�ساواة وحقوق االن�سان وهو 
نهج متجذر يف اأر�ش االإمارات منذ ما قبل قيام دولة االحتاد حيث كان االآباء 
واالأجداد يوؤمنون بهذه القيم واملبادئ وكان املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ 
التمييز  الذين يرف�سون  التاريخيني  القادة  اآل نهيان من  زايد بن �سلطان 
بني الب�سر وي�سعى للوئام وال�سالم واأقام هذا البنيان االحتادي الرا�سخ على 

هذه املبادئ والقواعد.
لل�سالم  “معا  �سعار  العام  هذا  الحتفاالت  املتحدة  االأمم  اختيار  اإن  وقالت 
مهمة  ا�ستجابة  ميثل  للجميع”  وال��ك��رام��ة  وال�سالمة  االح���رتام  كفالة   :
الأحد اأبرز الق�سايا امللحة على اأجندة العمل اجلماعي الدويل وهي ق�سية 
الالجئني وذلك من خالل مبادرة “معا” التي انطلقت يف �سبتمرب من العام 
املا�سي وت�ستهدف تعزيز االحرتام وال�سالمة جلميع من اجربوا على الفرار 

من منازلهم طلبا حلياة اأف�سل. 
واأ�سافت معاليها اأن �سعوبنا العربية هي اأكرث ال�سعوب بحاجة لل�سالم حيث 
تاأثري  موؤ�سف  ب�سكل  تعك�ش  بالالجئني  اخلا�سة  واملوؤ�سرات  االإح�ساءات  اأن 
غياب ال�سالم واالأمن يف مناطق �ستى من العامل ال�سيما يف املنطقة العربية 
حيث توؤكد االإح�ساءات اأن هناك نحو 6ر65 مليون الجئ ونازح يف العامل 
113 �سخ�سا يف  اأن واحدا من كل  2016 ما يعني  بح�سب اإح�ساءات عام 
باأنه  املعدل  لهذا  املتحدة  االأمم  يوؤكد و�سف  ما  اأو الجئا  نازحا  بات  العامل 
وال��ن��ازح��ني يف عام  ال��الج��ئ��ني  ع��دد  ك��ان  ك��ذل��ك حيث  بالفعل  قيا�سي وه��و 
2008 حوايل 34 مليون �سخ�ش وجاء هذا االرتفاع الذي �ساعف اأعداد 

الالجئني يف عام 2016 ليلفت االأنظار اإىل التاأثري بالغ اخلطورة لتزايد 
بوؤر ال�سراع والتوتر واالأزمات ال�سيما يف املنطقة العربية. 

ونوهت معاليها اإىل اأن االأزمة ال�سورية قد ت�سببت يف زيادة كبرية يف اأعداد 
الالجئني والنازحني اإذ ي�سنف اأكرث من %68 من �سكان �سوريا كالجئني 
اأو نازحني داخليني كما ا�سافت تلك االأزمة اأكرث من خم�سة ماليني الجئ 
منهم نحو 8ر4 يعي�سون يف املخيمات بدول اجلوار ال�سوري وجتب االإ�سارة 
كذلك اإىل اأن اأكرث من ن�سف الالجئني يف العامل من اأ�سول عربية وم�سلمة 
واأفغان�ستان  �سوريا  هي  فقط  دول  ثالث  اإىل  منهم  كبرية  �سريحة  وتنتمي 
وال�سومال. واأكدت معايل اأمل القبي�سي اأن اأزمة الالجئني املتفاقمة عامليا 
�سعيا وراء  املزيد من االهتمام وتعزيز اجلهود  العامل  ت�ستحق من برملانات 
الدائرة ف�سال عن �سرورة  وال�سراعات  االأزم��ات  لت�سوية  �سبل  البحث عن 
العمل على ن�سر املبادئ والقيم الداعمة لالأمن واال�ستقرار عرب ن�سر ثقافة 

احلوار والتفاو�ش وقيم الت�سامح والعي�ش امل�سرتك.
ونوهت معاليها اإىل اأن ال�سعي امل�ستمر لتحقيق ال�سالم لي�ش نوعا من الرفاه 
االإن�ساين بل هو مطلب حيوي للب�سرية جمعاء وهو مدخل �سروري لتحقيق 
منطقتنا  يف  ال�سيما  لل�سعوب  والتنمية  وال��رخ��اء  االزده���ار  والبناء  التنمية 
العربية التي تعاين انت�سار االزمات وال�سراعات يف مناطق �ستى من دولها 
... داعية اهلل تعاىل اأن يعم على دولتنا الغالية بال�سالم واأن ي�سدد جهودها 

املخل�سة واأن يعم ال�سالم علي العامل اأجمع.
من  اجلهود  من  مزيد  ب��ذل  اإىل  العامل  يف  لل�سالم  املحبة  القوى  ونا�سدت 
اأجل حتقيق حلم الب�سرية يف ال�سالم والتعاي�ش امل�سرتك ومكافحة االإرهاب 
باملبادئ  لاللتزام  له  الراعية  وال���دول  مموليه  على  وال�سغط  وتنظيماته 
وال��ق��وان��ني واالأع������راف ال��دول��ي��ة اخل��ا���س��ة ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى االأم����ن وال�سلم 

الدوليني.

قائد عام �سرطة الفجرية يتفقد مركز �سرطة �سيجي

توؤكد م�شاركتها يف اجتماع اأبوظبي

قيادة حكومة راأ�س اخليمة تناق�س 
الحتياجات التطويرية 

•• الفجرية -الفجر:

القائد  الكعبي  غ���امن  ب��ن  اأح��م��د  حم��م��د  ال��ل��واء  تفقد 
وقد  ال�سيجي،  �سرطة  م��رك��ز  الفجرية  ل�سرطة  ال��ع��ام 
املركز ثم  التفقدية على مكاتب ومرافق  بداأت اجلولة 
. بعدها عقد  املتوفرة  انتقل لالطالع على االمكانيات 
باأهمية  باملركز وجههم   العاملني  اجتماعا مع  الكعبي 

تقدمي اخلدمات التي يحتاجها �سكان املنطقة كما حث 
على �سرورة ت�سيري الدوريات االأمنية مل�ساعدة مرتادي 
حممد  حميد  العميد  االجتماع  ح�سر  وق��د   . املنطقة 
املقدم خالد  و  ال�سرطية  العمليات  عام  اليماحي مدير 
والرائد  العام  القائد  مكتب  مدير  الظنحاين  عبداهلل 
ع��ل��ي حم��م��د ال��ظ��ن��ح��اين م��دي��ر ف���رع ال��ب��ح��ث اجلنائي 

مبركز �سرطة م�سايف وعدد من ال�سباط .

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

يف اإطار منتدى القيادات التنفيذية، عقد برنامج ال�سيخ 
اجتماعاً  املا�سي  االث��ن��ني  ي��وم  احلكومي  للتميز  �سقر 
راأ�ش اخليمة يف فندق هيلتون جاردن  لقيادات حكومة 

اإن .
عبداللطيف  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  ا�ستعر�ش  وق���د 
عام  م��دي��ر  التنفيذي  للمجل�ش  ال��ع��ام  االأم���ني  خليفة 
جدول  ب��ن��ود  احل��ك��وم��ي  للتميز  �سقر  ال�سيخ  ب��رن��ام��ج 
االأعمال، اأكد �سعادته على اأهمية امل�ساركة يف اجتماعات 

احلكومة ال�سنوية لدولة االإمارات والتي �ستعقد يومي 
. ابوظبي  يف   2017-9-27-26

املدير  نائب  جبنون  نا�سر  الدكتور  ذل��ك  بعد  ق��دم  ثم 
العام ل�سوؤون التطوير احلكومي نبذة عن روؤية حكومة 
راأ�ش اخليمة 2030 ثم حتدث عن ا�ستعدادات امل�ساركة 
وبرنامج    2017 ل�سنة  احل��ك��وم��ي  التميز  ج��ائ��زة  يف 
نتائج  وع��ر���ش   .2017 التنفيذية  ال��ق��ي��ادات  منتدى 

ا�ستبانة االحتياجات التطويرية للقيادات احلكومية.  
و�سارك يف االجتماع .. عدد من القيادات التنفيذية يف 
االإمارة من روؤ�ساء ومديري اجلهات احلكومية املحلية. 
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اإنها  زم��الوؤه��ا  ق��ال  �سنوات  خم�ش  قبل  تركيا  دي���الرا  غ���ادرت  عندما 
ارتكبت خطاأ، فرتكيا كانت ت�سجل حينها ن�سب منو مرتفعة واحلياة 
الثقافية فيها مزدهرة وعالقاتها مع الغرب وثيقة. لكن الو�سع تغري 
ا�سمها حفاظا  التي مت تعديل   - دي��الرا  وال��ي��وم، تقول  ال��ي��وم.  كثريا 
العديد  يل  “ير�سل  م��ع��ه��ا،  ه��ات��ف��ي  ات�����س��ال  يف   - خ�سو�سيتها  ع��ل��ى 
�سيما  وال  تركيا  يف  البقاء  يريدون  ال  الأنهم  الذاتية  �سريتهم  منهم 
منذ ا�ستفتاء” 16 ابريل الذي عزز �سالحيات الرئي�ش رجب طيب 
اردوغان. ازداد عدد االأتراك من اأ�سحاب املوؤهالت الذين قرروا مغادرة 
اردوغ��ان رئي�سا بزيادة ال�سغوط  اأ�سبح  اأن  البلد حيث ي�سعرون منذ 
وانح�سار  االقت�سادي  الو�سع  تراجع  امل�ستقبل مع  اأمل جتاه  وبخيبة 
خماوف  ازدادت  اإردوغ���ان،  �سلطات  تعزيز  ومع  ال�سخ�سية.  احلريات 
العلماين  النظام  من  للنيل  متكررة  هجمات  يعدونه  مما  معار�سيه 
اوال�ش  االجتماع  عاملة  وتقول  اأتاتورك.  كمال  م�سطفى  اأ�س�سه  الذي 
�سنوات  ت��زداد وتريتها منذ  التي  املوؤهالت  اأ�سحاب  اإن هجرة  �سوناتا 
باتت تطرح م�سكلة كبرية، معربة عن اأ�سفها لعدم توفر اأرقام موؤكدة. 
وتقول اإن هذا املجتمع يحتاج اإىل املتعلمني وخ�سارتهم قد تكون لها 
عواقب مريرة، معددة لي�ش املخاطر االقت�سادية فح�سب واإمنا كذلك 
االجتماعية الثقافية نظراً الأن من يغادرون يوؤمنون بقيم عاملية مثل 

حقوق االإن�سان ورحيلهم يعني تراجع هذه القيم.

االنف�سايل  ال��ت��ح��رك  ي��ّت��ح��دان �سد  ل����دودان  “عدوان  ع��ن��وان  حت��ت 
اإن  الربيطانية  تاميز  �سحيفة  يف  �سبن�سر  ريت�سارد  كتب  الكردي”، 

خطة كرد�ستان العراق اأدت اإىل احتاد الواليات املتحدة واإيران.
ويقول �سبن�سر اإن تركيا واإيران هددتا اأكراد العراق بردود ع�سكرية 
وح�سار، ب�سبب رف�ش الرئي�ش م�سعود البارزاين الرتاجع عن خطط 
واأج��رت تركيا مناورات ع�سكرية على  لال�ستفتاء على اال�ستقالل. 
طول حدودها مع اإقليم كرد�ستان العراق، موزعة م�ساهد لدباباتها 
امل�سرعة. وهدد م�سوؤول اإيراين البارزاين بح�سار وعمل ع�سكري اإذا 

م�سى يف خطته لال�ستقالل بعد اال�ستفتاء املقرر االإثنني املقبل.
كذلك، زاد العراق ال�سغط على رئي�ش كرد�ستان العراق ملنع العراق 
من التفكك، واأعلنت املحكمة الفيديرالية اأن اال�ستفتاء غري قانوين 
يوؤدي  اأن  ثمة خم��اوف من  اأن  اإىل  �سبن�سر  ويلفت  بوقفه.  واأم���رت 
الدولة  الإقامة  تاريخية  خطوة  ال��ب��ارزاين  يعتربه  ال��ذي  اال�ستفتاء 
اإىل  اأك��راد اجل��وار يف تركيا واإي���ران،  الكردية االأوىل وال��ذي يراقبه 
وتعار�ش الواليات املتحدة  اإغراق املنطقة يف ا�سطرابات جديدة.  
منف�سل،  نحو  على  البلدين،  مبعوثو  وي��ح��اول  اال�ستفتاء،  واإي���ران 
هناك  امل�سوؤولني  ملنا�سدة   ال��ع��راق،  كرد�ستان  يف  االأب���واب  ك��ل  ط��رق 

اإرجاء اال�ستفتاء على االأقل.

اأعلنت ال�سلطات اال�سرتالية ان جمموعة اأوىل ت�سم حواىل خم�سني 
الجئا �ستغادر عما قريب مراكز حجز مثرية للجدل تتوىل ادارتها 

ا�سرتاليا يف املحيط الهادئ، لالإقامة يف الواليات املتحدة.
وتندرج عملية االنتقال هذه يف اطار اتفاق اُبرم بني كانبريا وادارة 
اوباما، لكنه تعر�ش النتقادات حادة من دونالد ترامب لدى دخوله 
�سيا�سة مت�سددة حيال الالجئني  ا�سرتاليا  االأبي�ش. وتعتمد  البيت 
اىل  اإب��ع��اده��م  خ��الل  م��ن  �سواطئها،  اىل  الو�سول  يحاولون  ال��ذي��ن 

مراكز حجز يف نورو او جزيرة مانو�ش يف بابوازيا-غينيا اجلديدة.
ويف النهاية، ال تقبل ا�سرتاليا اّياً من هوؤالء الالجئني على اأرا�سيها، 
وحتاول ان تر�سل اىل بلدان اخرى اولئك الذين ي�ستوفون معايري 
عاتقها  على  تاأخذ  ان  على  وافقت  اوباما  ادارة  وكانت  اللجوء.  حق 
عددا غري حمدد من الالجئني من ا�سرتاليا، بعدما وافقت كانبريا 
على ان تاأخذ الجئني من اأمريكا الو�سطى متواجدين يف خميمات 
تخ�سع ملراقبة الواليات املتحدة. ولدى و�سوله اىل ال�سلطة، حتدث 
دوتون  بيرت  اال�سرتايل  الهجرة  وزير  لكن  اتفاق غبي.  ترامب عن 
قال االأربعاء ان جمموعة اوىل من الالجئني �ستغادر نورو ومانو�ش 

يف االأ�سابيع املقبلة.

عوا�صم

انقرة

�سيدين

لندن

�سحف اإ�سرائيلية: فتوى فل�سطينية تثري اأزمة يف القد�س
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

بنيامني  عائلة  ف�ساد  اأزم���ة  ت��وا���س��ل  ع��ن  اأب��ي��ب  ت��ل  يف  �سحفية  ت��ق��اري��ر  ك�سفت 
بالن�سبة  اأزم��ة  ال�سيخ عكرمة �سربي عن  اأ�سدرها  اأث��ارت فتوى  نتايناهو، فيما 
لالإ�سرائيليني.  وقالت معاريف يف تقرير لها اإن حتقيقات ال�سرطة اأثبتت اأن 
عليها،  خمالفات  �سبهة  يحمل  ما  وه��و  البلدية،  يف  تعمل  نتانياهو  زوج��ة  �سارة 
واالأهم من هذا اأي�ساً فاإنه يزيد من حجم االأزمات التي تتعر�ش لها. واأ�سافت 
الوزراء  رئي�ش  عقيلة  على  يفر�ش  والقاعدة  اال�سرائيلي  القانون  اأن  ال�سحيفة 
وجهة  �ستكون  باعتبارها  اجلديد  ال�سيا�سي  من�سبها  ملهام  التفرغ  الرئي�ش  اأو 
الإ�سرائيل، غري اأن الذي ح�سل اأن نتانياهو مل تبلغ اأحداً بهذا املن�سب، وا�ستمرت 
امل�ساكل وي�سيف  البلدية، وهو ما يزيد من حجم  ال�سهري من  راتبها  يف تلقي 

اأمام نتانياهو اأزمة جديدة يتعر�ش لها. 
وطرحتها  فل�سطينية  تقارير  اأث��ارت��ه��ا  ج��دي��دة  ق�سية  يف  االإ�سرائيلية  املناهج 
تدري�ش  متنع  فل�سطينية  فتوى  ب�سدور  واخلا�سة  اليوم”  “اإ�سرائيل  �سحيفة 
املناهج االإ�سرائيلية يف مدينة القد�ش ال�سرقية، حيث يتواجد العرب.  وقالت 
الو�سط  يف  ا�سطراب  اإىل  �ستوؤدي  الفتوى  “اإن  ام�ش  لها  تقرير  يف  ال�سحيفة 
العربي، خا�سة اأن من اأثارها وقالها هو ال�سيخ عكرمة �سربي العالمة الديني 
لل�سحيفة  م�سوؤولة  م�سادر  وح���ذرت  القد�ش.”   وج��ه��اء  اأك��رب  واأح���د  ال�سابق 
االإ�سرائيلية من انتقال ما و�سفته باآثار وتداعيات الفتوى على الو�سط العربي 
توج�ش  عن  ال�سحيفة  وك�سفت  �سربي.   عكرمة  يحرتم  وال��ذي  اإ�سرائيل،  يف 
الكثري من امل�سوؤولني عن التعليم االإ�سرائيلي من هذه اخلطوة. األقت معاريف 
التي  املن�ساأة  اإ�سرائيل، وهي  اأمريكية ع�سكرية يف  اأول من�ساأة  اإقامة  ال�سوء على 
هامة  دالئ��ل  اإن  ال�سحيفة  وقالت  ا�سرائيل.  جنوبي  النقب  �سحراء  يف  اأقيمت 
اإ�سرائيل  جنوبي  تقام  حيث  موقعها،  اأب��رزه��ا  ال��ق��اع��دة،  ه��ذه  اأهمية  م��ن  تزيد 
بالقرب من قطاع غزة، مقر متركز حركة حما�ش، ف�ساًل عن وجود هذه القاعدة 

يف قلب وحدة الدفاع اجلوي يف النقب، االأمر الذي يزيد من اأهميتها.

القطريون دعموا تيارات لزعزعة اال�شتقرار يف املنطقة 

»قطر حلف خطري«.. الدوحة ت�سعل �سدام ح�سارات لعقود 

الغارات متوا�شلة على دير الزور وا�شتباكات مبحيط املطار 
داع�س »ينهار« يف الرقة..

 400 مقاتل اآخر ما تبقى للتنظيم

احتجاجات يف كاتالونيا على توقيفات ومداهمات  

اإيران تدفع حلزب اهلل 830 مليون دولر �سنويًااجلامعة العربية تطالب ال�سليب الأحمر بالتدخل لرفع املعاناة عن الأ�سرى الفل�سطينيني
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

بعد �سنتني من توقيع االتفاق النووي بني اإيران وجمموعة 
االأمن  جمل�ش  يف  الع�سوية  الدائمة  اخلم�ش  للدول   1+5
واأملانيا، اأفادت �سحيفة “جريوزاليم بو�ست” االإ�سرائيلية اأن 
طهران زادت دعمها املايل حلزب اهلل اإىل 830 مليون دوالر 
�سنوياً، وهي زيادة كبرية جداً من 200 مليون دوالر كانت 
تعطيها للميلي�سيا اللبنانية عندما كانت خا�سعة لعقوبات.

اال�ستخباراتية  االأج���ه���زة  ت��ق��دي��رات  اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
احلزب  ميزانية  زادت  ط��ه��ران  اأن  اإىل  ت�سري  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
املجموعات  بع�ش  على  تنفق  واأنها  اأ�سعاف،  اأربعة  اللبناين 
الفل�سطينية املوالية لها يف قطاع غزة بني 600 اإىل 700 

مليون دوالر �سنوياً.

•• بر�صلونة-اأ ف ب:

بعد  ام�ش  ال�سارع  اىل  كاتالونيا  �سكان  م��ن  اآالف  ن��زل 
كاتالونيا  اإقليم  حكومة  يف  ع�سوا   13 ح��واىل  توقيف 
الواقع �سمال �سرق ا�سبانيا الذي يريد تنظيم ا�ستفتاء 
ح���ول اال���س��ت��ق��الل ح��ظ��ره ال��ق�����س��اء، فيما ات��ه��م رئي�ش 
االمر  ال��ط��وارئ بحكم  ح��ال��ة  م��دري��د بفر�ش  االإق��ل��ي��م 
و���س��ط بر�سلونة  االأ���س��خ��ا���ش يف  اآالف  ال��واق��ع. وجت��م��ع 
ال�سوؤون  دائ��رة  وام��ام  التوقيفات.  لالحتجاج على هذه 
اخلارجية �ساهد مرا�سل وكالة فران�ش بر�ش متظاهرين 
ي��ط��وق��ون ���س��ي��ارة ت��اب��ع��ة ل��ل��ح��ر���ش امل����دين ف��ي��م��ا وقعت 

�سدامات بني ال�سرطة ومتظاهرين.
وردد بع�ش املتظاهرين يف بر�سلونة قوات االحتالل اىل 
اخلارج! وكتب على يافطات �سن�سوت من اأجل ان نكون 

احرارا.
فران�ش  ل��وك��ال��ة  امل���دين  احل��ر���ش  با�سم  ناطقة  واأك����دت 
13 م�����س��وؤوال ك��ب��ريا يف حكومة  ب��ر���ش ان���ه مت ت��وق��ي��ف 

عمليات  تتكثف  فيما  مداهمة  ب22  والقيام  كاتالونيا 
ناطق  ق��ال  جهته  من  اال�ستفتاء.  تنظيم  ملنع  ال�سرطة 
با�سم حكومة كاتالونيا ان التوقيفات على �سلة باملواقع 

االلكرتونية املرتبطة باال�ستفتاء .
بيغدميونت  كارلي�ش  كاتالونيا  رئي�ش  اتهم  جهته  من 
يف  ط��وارئ  حالة  بفر�ش  اال�سبانية  احلكومة  االأرب��ع��اء 
االإقليم. وقال ان احلكومة اال�سبانية علقت بحكم االمر 
الواقع احلكم الذاتي يف كاتالونيا وطبقت بحكم االمر 
التوقيفات متهما  الواقع حالة طوارئ وذلك بعد هذه 
وبانتهاك  ا���س��ت��ب��دادي��ة  بانها  راخ���وي  م��اري��ان��و  حكومة 

احلقوق اال�سا�سية.
وق��د دع��ا راخ��وي يف وق��ت �سابق اىل ال��ه��دوء مع خروج 
متظاهرين اىل ال�سوارع يف بر�سلونة احتجاجا على هذه 
رغم  وا�سح،  ب�سكل  اأ�سبابها  تعرف  مل  التي  التوقيفات 
الذين  امل�سوؤولني  اأن  من  ح��ذرت  ان  �سبق  ال�سلطات  ان 
اكتوبر   1 يف  املرتقب  اال�ستفتاء  تنظيم  يف  ي�ساهمون 

ميكن ان يواجهوا مالحقات ق�سائية.

املتحدة  العامة لالأمم  72 للجمعية  ال�  ال��دورة  اأعمال  هام�ش 
حممود  املفو�ش  ال��وزي��ر  وق��ال  ن��ي��وي��ورك.  يف  حاليا  واملنعقدة 
�سهد  اللقاء  ان  العام  االأم��ني  با�سم  الر�سمي  املتحدث  عفيفي 
ا�ستعرا�ش الن�ساطات والربامج احلالية التي ينفذها ال�سليب 
االأحمر يف املنطقة العربية خا�سة تلك املتعلقة بحماية املدنيني 
واالأ�سرى الفل�سطينيني وكذا يف كل من �سوريا وليبيا واليمن 
وهي الدول التي عانت من نزاعات م�سلحة متفاقمة على مدار 
اأي�سا  ناق�سا  امل�سوؤولني  اأن  املتحدث  واأو�سح  ال�سنوات االأخرية. 
 18 منذ  القائم  ال��ت��ع��اون  وتطوير  تعزيز  على  العمل  كيفية 
الدولية  واللجنة  العربية  للجامعة  العامة  االأمانة  بني  عاما 
م�سرتكة  تنفيذية  خ��ط��وات  ات��خ��اذ  ب��ه��دف  االأح��م��ر  لل�سليب 
املناطق  ه��ذه  يف  ال�سعبة  االإن�سانية  االأو����س���اع  ملعاجلة  ت��رم��ي 

•• القاهرة -وام:

العربية  ال��دول  العام جلامعة  االأم��ني  الغيط  ابو  اأحمد  طالب 
ال�����س��ل��ي��ب االأح����م����ر ب��ال��ت��دخ��ل ل���رف���ع امل���ع���ان���اة ع���ن االأ����س���رى 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف ���س��ج��ون االح����ت����الل االإ����س���رائ���ي���ل���ي ووق���ف 
خرقا  متثل  والتي  بحقهم  املت�ساعدة  االإ�سرائيلية  االنتهاكات 
وا�سحا و�سريحا التفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولقواعد 
القانون الدويل االإن�ساين . و�سدد اأبوالغيط يف الوقت ذاته على 
�سرورة معاجلة االأو�ساع االإن�سانية ال�سعبة التي تعي�سها عدة 
تعاين  التي  ال��دول  احلالية خا�سة  املرحلة  خ��الل  عربية  دول 
من نزاعات م�سلحة. جاء ذلك خالل لقاء االأمني العام وبيرت 
على  وذل���ك  االأح��م��ر  لل�سليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  رئي�ش  م���اورر 

الدولية  االتفاقيات  بني  الت�سريعية  املواءمة  لتحقيق  واأي�سا 
الوطنية  وال��ق��وان��ني  االإن�����س��اين  ال���دويل  بالقانون  لة  ّ ال�سِ ذات 
العمل  وور���ش  التدريبية  ال���دورات  وتنظيم  العربية  ال��دول  يف 
لل�سليب  الدولية  اللجنة  الفني من  الدعم  امل�سرتكة، وتوفري 
التعامل مع  العربية يف جم��ال  ال��ك��وادر  ق���درات  لبناء  االأح��م��ر 
ال�سئون االإن�سانية يف اإطار النزاعات امل�سلحة.  وقال املتحدث ان 
االأمني العام حر�ش على اأن يوؤكد يف هذا ال�سدد ب�سكل خا�ش 
على �سرورة تدخل ال�سليب االأحمر ب�سكل م�ستمر لرفع املعاناة 
االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  �سجون  يف  الفل�سطينيني  االأ���س��رى  عن 
والتي متثل  املت�ساعدة بحقهم  االإ�سرائيلية  االنتهاكات  ووقف 
 1949 لعام  الرابعة  خرقا وا�سحا و�سريحا التفاقية جنيف 

ولقواعد القانون الدويل االإن�ساين.

على نحو 31 كلم من ال�سفاف الغربية.  وتزامن و�سول 
قوات النظام اإىل منطقة �سرق الفرات، التي ُتعترب منطقة 
عمليات قوات �سوريا الدميقراطية املدعومة اأمريكياً، مع 
ال���زور الع�سكري  اإع����ادة ت�سغيل م��ط��ار دي��ر  االإع����الن ع��ن 

وهبوط اأول طائرتي نقل حمملتني باالأعتدة فيه.
ريان  الكولونيل  ال���دويل  التحالف  با�سم  املتحدث  وق��ال 
يقرتب  ما  بقدر  اإّن��ه  الفرن�سية  ال�سحافة  لوكالة  ديلون 
من  الدميقراطية  �سوريا  وق��وات  ال�سوري  النظام  جي�ش 

بع�سهما، ت�سبح احلاجة اإىل التيقظ اأكرب.
�سوريا  ق�����وات  ب��ا���س��م  ال���ن���اط���ق  ق����ال  ال�������س���ي���اق،  ه����ذا  ويف 
�سحافية  ت�سريحات  يف  ب��ايل  م�سطفى  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ال�سفة  اإىل  النظام  لقوات  عبور  اأي  بعد  يوثقوا  اإنهم مل 
اأن يكون  م��رج��ح��اً  اأم���ر نرف�سه مت��ام��اً،  ال�����س��رق��ي��ة، وه���و 
ال��ع��ب��ور ق��د مت اإىل اإح����دى اجل���زر ال��ن��ه��ري��ة ف��ق��ط، وهي 
�سوريا  جزيرة حويجة �سكر.  ويف منطقة عمليات قوات 
الدميقراطية والتحالف الدويل يف الريف ال�سرقي لدير 
دير  جمل�ش  ق��وات  ب�”تقدم  اأف��ادت م�سادر كردية  ال��زور، 

•• عوا�صم-وكاالت:

االإره��اب��ي مل  داع�����ش  تنظيم  اأن  �سوريا،  اأك���دت م�سادر يف 
البالد،  �سمال  الرقة  مدينة  يف  ال�سمود  على  ق���ادراً  يعد 
ب�سبب نفاد خمزونه من االأ�سلحة، م�سرية اإىل اأنه مل يتبق 
للتنظيم �سوى 300 اأو 400 مقاتل بعد مقتل املئات من 

م�سلحيه، واأن التنظيم بات على و�سك االنهيار.
اال�ستباكات  اأن  االإن�سان،  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  واأف���اد 
العنيفة مازالت م�ستمرة يف اأطراف حي الرميلة مبدينة 
قوات  و  داع�ش  تنظيم  من  عنا�سر  بني  ال�سورية،  الرقة 
اجلوي  الق�سف  ا�ستمرار  مع  ق�سد  الدميقراطية  �سوريا 
من قبل طائرات التحالف الدويل على مناطق يف املدينة، 
ال�����س��اروخ��ي م��ن ق��ب��ل قوات  اإ���س��اف��ة ال���س��ت��م��رار الق�سف 

عملية غ�سب الفرات.
نقاًل عن م�سادر و�سفها  بيان،  ال�سوري يف  املر�سد  وقال 
باملوثوقة، اإن “تنظيم داع�ش الذي مل يتبق من عنا�سره 
املئات  مقتل  بعد  املدينة  يف  مقاتل   400 اأو   300 �سوى 
ال�سمود لفرتة طويلة  على  ق��ادراً  يعد  من م�سلحيه، مل 
يف الرقة، نتيجة بدء نفاد خمزونه من املعدات الع�سكرية 

واالأ�سلحة والنق�ش املتزايد يف املواد الغذائية”.
واأو�سحت امل�سادر اأن ما يوؤخر �سيطرة قوات عملية غ�سب 
ق�سد  الدميوقراطية  �سوريا  ق���وات  ت�سنها  ال��ت��ي  ال��ف��رات 
لكثافة  يعود  الرقة،  على  املتحدة  الواليات  من  املدعومة 
االألغام التي زرعها التنظيم يف املدينة، اإ�سافة لوجود اآالف 
املدنيني امل�ستخدمني كدروع ب�سرية من جانب التنظيم.

اإىل  التنظيم يعمد يف بع�ش احلاالت  اأن  امل�سادر  وك�سفت 
الدميقراطية،  �سوريا  ق��وات  ملواقع  ت�سلل  عمليات  تنفيذ 
وك���ان عنا�سر من  م��ي��اه وطعام.   ع��ل��ى  احل�����س��ول  بغية 

و�سول  قبيل  نا�سفة،  باأحزمة  اأنف�سهم  فجروا  التنظيم 
االأمريكية  اخلا�سة  والقوات  الدميقراطية  �سوريا  ق��وات 
النف�سية  احلالة  اإىل  ذل��ك  امل�سادر  وع��زت  مواقعهم،  اإىل 
وال�سغط الذي يعانون منه نتيجة ت�سييق اخلناق عليهم، 
وعدم وجود مفر لهم للخروج من املدينة. وكانت قوات 
�سوريا الدميقراطية، اأحكمت �سيطرتها على نحو 70% 
من م�ساحة مدينة الرقة، مقل�سة نطاق �سيطرة التنظيم 

الأقل من ثلث املدينة.
وقال املر�سد: اإن داع�ش ما زال ُيحكم �سيطرته على اأحياء 
االأندل�ش، و�سكة القطار، واحلرية، وت�سرين، والتو�سعية، 
يزال  ال  ح��ني  يف  ال��رق��ة،  مدينة  م��ن  ال�سمايل  الق�سم  يف 
ا�ستباكات  ت�سهد  التي  االأحياء  بع�ش  على  ن�سبياً  ي�سيطر 
الق�سم  والنه�سة  الربيد  اأح��ي��اء  وه��ي  وف��ّر،  ك��ّر  وعمليات 
الغربي من املدينة، وحي االأمني بو�سط الرقة، والرو�سة 
والرميلة يف �سمال �سرقي املدينة. ويذكر اأن عملية غ�سب 
الفرات الهادفة لتحرير مدينة الرقة من �سيطرة داع�ش 

قد انطلقت يف نوفمرب 2016.
دير الزور

اأن طائرات حربية  ال�سوري،  اأف��اد املر�سد  ال��زور،  ويف دير 
اأماكن يف مدينة امليادين  نفذت غارات ا�ستهدفت خاللها 
ب��ي��ن��م��ا تتوا�سل  ال�����زور ال�����س��رق��ي،  ال���واق���ع���ة ب��ري��ف دي����ر 
على  وحم����اور  امل��ري��ع��ي��ة  حم���ور  يف  العنيفة  اال���س��ت��ب��اك��ات 
الطريق الدويل قرب مطار دير الزور الع�سكري وحماور 
ثانية عند اأطراف منطقة حويجة �سكر، بني قوات النظام 

ال�سوري وحلفاءه وتنظيم داع�ش.
الفرات وو�سلت  اأم�ش نهر  ال�سوري  النظام  وعربت قوات 
لهذه  م��ت�����س��ارع  ت��ق��دم  و���س��ط  م��ن��ه  ال�����س��رق��ي��ة  ال�سفة  اإىل 
القوات وحلفائها، ما مكنهم من تو�سيع نطاق �سيطرتهم 

املدعومة  الدميقراطية  �سوريا  وق���وات  الع�سكري  ال���زور 
الفتة  مت�سارعة”،  ب���وت���رية  ال�����زور  دي���ر  م��دي��ن��ة  ب���اجت���اه 
باجتاه  كيلومرتاً   60 نحو  التقدم  من  متكنت  اأنها  اإىل 
املنطقة  ا�سرتاتيجية منها  نقاط  وال�سيطرة على  املدينة 
م�سلحو  فيها  مت��رك��ز  ال��ت��ي  املعامل  ومنطقة  ال�سناعية 

تنظيم داع�ش خالل املعارك. 
ومن جهته، قال القيادي يف جمل�ش دير الزور الع�سكري 
كندال دوغان اإن ما يوؤخر تقدمهم هو اأن املنطقة �سحراوية 
وي�ستخدم تنظيم داع�ش ال�سيارات املفخخة واالنتحاريني، 
اأن التنظيم ال يقوم بكثري من عمليات الهجوم،  مو�سحاً 

ولكن اعتماده على القنا�سني واملفخخات. 
واأ�سار دوغان اإىل اأن معطيات املعركة تتغري يف كِل حلظة، 
وهذا ما يجربنا على التنقل بني احلني واالآخر، الفتاً اإىل 
اإقدام مقاتالت عراقية على ق�سف اأهداف لتنظيم داع�ش 
الزور  دي��ر  امليادين يف  ال�سورية مبنطقة  االأرا���س��ي  داخ��ل 
غارات  بعد  الثانية  وه��ي  العراقية  احل��دود  من  القريبة 

مماثلة يف فرباير املا�سي طالت البوكمال.

الوثائقّي  ي��ت��ح��ّدث  االإره�������اب  م���ع  م���زدوج���ة  ���س��ي��ا���س��ة 
ع��ن �سعي قطر الإق��ام��ة ع��الق��ة م��ع ال��غ��رب م��ن خالل 
ت�سّم مقرات  التي  الع�سكرية  العديد  قاعدة  ا�ست�سافة 
الفرقة  اإىل  اإ�سافة  لوا�سنطن  املركزية اجلوية  القيادة 
امللكية  ال��ق��ّوات  م��ن  والثمانني  الثالثة  اال�ستطالعية 
الربيطانية. من هنا، يتابع �سانزر �سارحاً اأّن القطريني 
الأّنهم  املّتحدة  للواليات  اأقوياء  حلفاء  اأنف�سهم  يظنون 
والتي  االأو�سط  ال�سرق  لها يف  اأكرب قاعدة  ي�ست�سيفون 
والقاعدة  داع�ش  االأمريكي هجماته على  ي�سن اجلي�ش 

انطالقاً منها. 
القطريون  ال�����س��ا���س��ة  ي���دع���م  اأخ������رى،  ل��ك��ن م���ن ج��ه��ة 
جم��م��وع��ات م��ث��ل ط��ال��ب��ان وال��ن�����س��رة وح��م��ا���ش لذلك، 
االإره����اب،  على  احل���رب  يف  م��زدوج��ة  �سيا�سة  ينتهجون 

وهذا ما مل ي�ست�سغه العامل العربي.

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأ�سدر الق�سم االإعالمي يف جمموعة “بولي�سي اإمباكت 
“قطر:  وثائقّي  وا�سنطن  ومقّرها  كوميونيكاي�سن” 
ح��ل��ف خطري” م���ن ���س��ّت��ة اأج������زاء ح����ول ع��الق��ة قطر 
اأفكارهم.  ون�سر  املتطّرفني  واإي����واء  االإره����اب  بتمويل 
تاأمني  عرب  ا�سرتاتيجّية  حلواًل  املجموعة  هذه  وتقّدم 
ال�������س���وؤون احلكومية  خ���دم���ات م��ت��ع��ددة ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
تتمّتع  كذلك،  الت�سويقية.  واالأم��ور  العامة  والعالقات 
االإدارة  داخ���ل  ق��وّي��ة  ب��ع��الق��ات �سغط  امل��ج��م��وع��ة  ت��ل��ك 

والكونغر�ش االأمريكّيني.
هدف  اأّن  اإىل  امل��ج��م��وع��ة  يف  االإع���الم���ّي  الق�سم  واأ����س���ار 
امل��ع��ل��وم��ات املرتبطة  اإي�������س���ال  ف��ق��ط  ل��ي�����ش  ال��وث��ائ��ق��ّي 
بالنقا�ش الدائر يف الواليات املّتحدة حول قطر وح�سب 
ب��ل اأي�����س��اً ���س��م��ان ال���دّق���ة وامل��ح��ا���س��ب��ة م��ن خ���الل هذه 
االأجزاء التي ظهر فيها خرباء رائدون قّدموا حتليالت 
الوثائقي  ه��ذا  ج��اء  االإط����ار.  ه��ذا  ب���ارزة يف  ومعلومات 
اإدارة  داخ���ل  الغمو�ش واالل��ت��ب��ا���ش  اإزال����ة  ب��ه��دف  اأي�����س��اً 
تقومي  اإع���ادة  ح��ول  ترامب  دون��ال��د  االأمريكي  الرئي�ش 

عالقة وا�سنطن بقطر. 

عقاب قطر وعزلها
“تاريخ  عنوان  الوثائقّي حتت  االأّول من  اجل��زء  ي�سري 
التي  قطر  ل��دول��ة  اجل��غ��رايف  امل��وق��ع  اإىل  م�سطرب”، 
م��ع ج��ريان��ه��ا اخلليجّيني يف جمل�ش  دخ��ل��ت يف خ��الف 
التعاون. ويتحّدث عن عدد املواطنني القطريني الذي 
يبلغ حوايل 330 األفاً وهم يتمّتعون باأعلى دخل فردّي 
يف العامل. وقد عاقبها جريانها وعزلوها مّتهمني اإّياها 
اإىل ن�سر  اإ�سافة  االإره���اب،  االإره��اب��ّي��ني ومتويل  ب��اإي��واء 
الدعاية ال�سيا�سّية، من خالل �سبكة اجلزيرة وتعاونها 

مع اإيران وهي اأكرب دولة راعية لالإرهاب يف العامل.
يقول ال�سفري الباك�ستاين ال�سابق لدى الواليات املّتحدة 
ح�سني حّقاين اإّن قطر غنية جداً ومتلك موارد كبرية 
من النفط والغاز الطبيعي. واأ�ساف حّقاين، وهو خبري 
يف ال�سوؤون االإرهابّية يف ال�سرق االأو�سط، اأنه على الرغم 

م��ن ه��ذه امل����وارد، ل��دى تلك ال��دول��ة ع��دد حم���دود من 
�سبعينيات  بداية  ا�ستقاللها  نالت  فعندما  املواطنني. 
�سخ�ش.  األ��ف   45 مواطنيها  ع��دد  بلغ  املا�سي،  القرن 

لذلك هي متلك ثروة موارد تفوق ثروتها ال�سكانية.
تفضل املتطّرفني على املعتدلني 

من جهته، يوؤّكد الباحث البارز يف معهد ال�سرق االأو�سط 
اليوم وتتمتع  ثرّية ج��ّداً  دول��ة  اأّن قطر  فاتانكا  األيك�ش 
اأم�����وال عائدات  ب��امل��ل��ي��ارات م��ن  ت��ك��ن  اإن مل  ب��امل��الي��ني 
النفط وال��غ��از. ه��ذه ال��رثوة غري امل��ح��دودة هي م�سكلة 
كما ي�سرح جوناثان �سانزر نائب رئي�ش موؤ�س�سة الدفاع 
دولة  اأّن  ويرى حّقاين  االأمريكية.  الدميقراطّيات  عن 
كهذه، ميكنها اأن تبني ازدهاراً هائاًل لها ولالآخرين كما 
ميكنها اأن حتظى باحرتام كبري منهم. لكن عو�ساً عن 
تناف�ش  اأن  قطر  تريد  �سليم،  ب�سكل  االأم��وال  ا�ستخدام 
اأن  يف  اأي�����س��اً  ترغب  كما   . املنطقة  يف  االأك���رب  جريانها 
جتعل نف�سها كدولة عظيمة يف العامل امل�سلم. وبداًل من 
اأن تفعل ذلك عرب ا�ستقطاب امل�سلمني املعتدلني، حتاول 
اأن حتّقق هذا عرب احت�سان التف�سريات االأكرث تطّرفاً 

لالإ�سالم.

األموال لن تخرجهم من األزمة
باملجموعات  اإىل وج���ود الئ��ح��ة  ال��ن��ظ��ر  ���س��ان��زر  وي��ل��ف��ت 
حما�ش  تت�سّمن  وه��ي  الدوحة  تدعمها  التي  املتطرفة 
وطالبان والن�سرة وهي فرع القاعدة يف �سوريا واالإخوان 
امتداد  على  عموماً  واملتطرفني  ليبيا  يف  واملت�سددين 
�سائد  معتقد  عن  فتحّدث  فاتانكا  اأّم��ا  العربي.  العامل 
باالأموال  يتمّتعون  كانوا  اإذا  اأّن��ه  وهو  القطريني،  لدى 
الذي  امل����اأزق  م��ن  اخل���روج  ي�ستطيعون  ف��اإّن��ه��م  الكافية 
يكونون قد و�سعوا اأنف�سهم فيه. لكّن الباحث ال يعتقد 
اأّن املال �سيخرجهم من االأزمة احلالية. وي�سّبه حقاين 
تفوق  �سيا�سة  مت��ا���ش  اأن  حت���اول  �سغرية  ب��دول��ة  قطر 
كهذه،  ت�سرفات  اإىل  باللجوء  وه��ي  الطبيعي،  حجمها 
العامل  ا���س��ت��ق��رار  ت��زع��زع  اأن  ميكن  جم��م��وع��ات  �ستعّزز 
االإ�سالمي برّمته وميكن اأن جتعل كل العامل منخرطاً 

يف �سدام ح�سارات لعقود اإن مل يكن لقرون.

هكذا متأل صناديق املتطرفني
وتكّلم الوثائقي عن ا�ستمرار قطر يف توقيع االتفاقات 
واإط����الق ال��وع��ود ب��االإ���س��الح��ات الإن��ه��اء ال��دع��م املايل 
واللوج�ستي عن االإرهاب واالإرهابيني. جمموعات مثل 
طالبان والقاعدة تعمل بحّرّية خارج الدوحة وت�ستخدم 
واجلهاد  املتطرفني  لدعم  املالية  واملوؤ�س�سات  االأع��م��ال 

العاملي. 
ال�سرق  يف  ت��ي��ارات  دعموا  القطريني  اإّن  �سانزر  ويقول 
االأو�سط هي متطرفة بطبيعتها ومناه�سة للموؤ�س�سات 
بطبيعتها اأي�ساً، فكانت قوة لزعزعة اال�ستقرار يف هذه 
ال��ذي ت�سعه قطر  امل��ال  املنطقة. ويتحّدث حقاين عن 
اإىل  في�سري  �سّيئة  بطريقة  يت�سّرفون  من  �سناديق  يف 
امل��زي��د م��ن ه��ذه االأم����وال �سيمّكن م��زي��داً م��ن هذه  اأّن 

الت�سّرفات ال�سّيئة. 
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فريق ات�سال »التعاون الإ�سالمي« قلق اإزاء الأعمال الوح�سية �سد م�سلمي الروهينجيا •• نيويورك-وام:

ات�������س���ال جمل�ش  ف���ري���ق  اأع�������رب 
التعاون  منظمة  خ��ارج��ي��ة  وزراء 

اإزاء االأعمال  االإ�سالمي املعني مب�سلمي الروهينجيا يف ميامنار عن بالغ قلقه 
والتي ترقى  امل�سلمة  الروهينجيا  ُترتكب �سد جماعة  التي  املنهجية  الوح�سية 
اإىل عملية تطهري عرقي لكونها ت�سكل انتهاكا خطريا و�سارخا للقانون الدويل 
ت اأكرث من 370.000 من اأفراد الروهينجيا �سردوا ق�سرا اإىل  حيث اإنها م�َسّ
بنغالدي�ش واأُحِرقت منازلهم واأماكن عبادتهم. ودعا الفريق - خالل اجتماعه 
الليلة قبل املا�سية على هام�ش االجتماع التن�سيقي ال�سنوي املنعقد يف نيويورك 
برئا�سة االأمني العام للمنظمة يو�سف العثيمني - حكومة ميامنار اإىل اإ�سدار 
امل�سلم  الروهينجيا  �سعب  والنازحني من بني  ال�سحايا  اأع��داد  بيان ر�سمي عن 
منذ اندالع اأعمال العنف وقبول بعثة تق�سي احلقائق التي كلفها جمل�ش حقوق 
االإن�سان االأممي باإجراء حتقيق �سامل وم�ستقل يف جميع االنتهاكات املزعومة 
للقانون الدويل حلقوق االإن�سان وتقدمي مرتكبيها اإىل العدالة. وطالب االجتماع 

حكومة ميامنار الوفاء بالتزاماتها مبوجب القانون الدويل ومعاهدات حقوق 
اال�ستخدام  ومنع  فورا  العنف  باإنهاء  الكفيلة  التدابري  جميع  واتخاذ  االإن�سان 
املفرط للقوة يف حق املدنيني ووقف اأعمال الت�ستيت واملمار�سات التمييزية �سد 
م�سلمي الروهينجيا ف�سال عن املحاوالت امل�ستمرة لطم�ش هويتهم وثقافتهم 
االإ�سالمية مبا يف ذلك �سطبهم من قوائم االأ�سر املعي�سية وهدم اأماكن العبادة 
واملوؤ�س�سات واملنازل اخلا�سة باالأقليات امل�سلمة. وحث االجتماع حكومة ميامنار 
الروهينجيا  اأقلية  حرمان  ذل��ك  يف  مبا  اجل��ذري��ة  االأ�سباب  على  الق�ساء  على 
يف  جعلها  ال��ذي   1982 لعام  اجلن�سية  قانون  مبوجب  اجلن�سية  من  امل�سلمة 
و�سعية انعدام اجلن�سية وحرمها من حقوقها مما اأدى اإىل ا�ستمرار احلرمان 
امل�ساألة  لهذه  وم�ستدام  ع��ادل  حل  اإيجاد  على  كذلك  والعمل  �سدها  والتمييز 
وعلى  راخ��ني  والي��ة  �سمال  للنازحني يف  اإن�ساء خميمات جديدة  واالمتناع عن 

وم�سلمي  الروهينجيا  لالجئني  م�ستدامة  عودة  ل�سمان  عاجلة  تدابري  اتخاذ 
الروهينجيا امل�سردين داخليا وخارجيا اإىل ديارهم يف والية راخني يف اأمن واأمان 
وبكرامة وتوفري �سبل العي�ش لهم. ورحب االجتماع بتقرير جلنة والية راخني 
التي يراأ�سها كويف عنان ال�سادر يف 24 اأغ�سط�ش 2017 حاثا حكومة ميامنار 
على تنفيذ تو�سياته كاملة وعلى نحو عاجٍل �سمانا لال�ستقرار وال�سلم والرخاء 
يف والية راخني وذلك بالت�ساور التام مع املجتمعات املعنية ودعوة الدول االأع�ساء 
اإىل تقدمي الدعم لتنفيذ هذه التو�سيات من اأجل اإيجاد حل �سامل للتحديات 
االتفاق  اإحياء  اإىل  االجتماع دعوته حلكومة ميامنار  راخ��ني. وج��دد  يف والي��ة 
االإ�سالمي يف ياجنون بعد  التعاون  االإن�سانية ملنظمة  لل�سوؤون  على فتح مكتب 
توقيع مذكرة تعاون مع املنظمة وذلك لتقدمي امل�ساعدة االإن�سانية دون متييز 
على  حتري�ش  اأي  �سد  و�سارمة  فورية  تدابري  و�سع  واإىل  العنف  �سحايا  بني 

ال��ع��ن��ف ال��دي��ن��ي وال���ع���رق���ي على 
البالد من  املجتمعي يف  امل�ستوى 
..كما  التطرف  انت�سار  درء  اأج��ل 
دعاها اإىل اتخاذ جميع التدابري 
ال�سلم والوئام بني مكونات املجتمع كافة من خالل احلوار  الالزمة ال�ستعادة 
وعملية امل�ساحلة ال�ساملة فيما يتعلق بجميع قطاعات جمتمع ميامنار مبا يف 
ذلك الت�سدي لظهور خطاب الكراهية وانت�سار الدعاية من جانب متطرفني 
اتخاذ  على  ميامنار  �سلطات  االجتماع  الروهينجيا. وحث  �سكان  �سد  ميينيني 
خطوات ملمو�سة للحيلولة دون تفاقم االأزمة االإن�سانية يف والية راخني و�سمان 
حق كل فرد يف العي�ش والتنقل دومنا خوف اأو ا�سطهاد ب�سبب الدين اأو العرق 
جلهود  االن�سمام  اإىل  االإ�سالمي  التعاون  منظمة  يف  االأع�ساء  ال��دول  داعيا   ..
يف  التنقل  حرية  على  املفرو�سة  القيود  جميع  لرفع  الرامية  ال��دويل  املجتمع 
الوالية و�سمان عملية حتقق �ساملة و�سفافة للمواطنة بحيث ال ترتك اأي فرد 
االأ�سا�سية مبا يف  االجتماعية  تعوق ح�سولهم على اخلدمات  غري م�سجل وال 

ذلك التعليم والرعاية ال�سحية.

  - ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، ك��ان��ت حظوظ 
ال�سراع ال تتجاوز 5 باملائة، واليوم 
يقدر اخلرباء ان االحتماالت بلغت 
مرتفعة.  ن�سبة  وه��ي  باملائة،   25
جونغ-اأون  ك��ي��م  اأن  م��وؤك��دا  لي�ش 
يعرف بال�سبط متى يتقدم ومتى 
جانب  يف  �سكوك  وهناك  يرتاجع، 

وا�سنطن: الرتكيبة خطرية.
ال�سيا�سة اخلارجية  ت�سكل    * هل 
االأمريكية احلالية تهديدا لل�سالم 

العاملي؟
  - جت�سد الواليات املتحدة بزعامة 
اأماكن  يف  ن�����راه  ت���ط���ورا  ت���رام���ب، 
ال����ق����درة على  ال�����س��ك يف  اأخ�������رى: 
الكوكب.  مل�����س��اك��ل  ج��م��اع��ي��ة  اإدارة 
اأ�سكال  م��ن  �سكل  ح�سرة  يف  نحن 
االن�سحاب واالنعزال، والذي متثل 
احلادة،  ن�سخته  املتحدة  ال��والي��ات 
ولكنها لي�ست وحدها. ففي اأوروبا، 
وب�����درج�����ة اق������ل، ي���ت���ف���وق ال���ن���زوع 

القومي اأي�سا.
ت�سري  ج��ي��ل،  م��ن��ذ  م���رة  الأول   *   
العامل  اأن  اإىل  امل���وؤ����س���رات  م��ع��ظ��م 
املا�سي،  العام  يف  اأمنا.  اأق��ل  اأ�سبح 
65 مليون نازح ب�سبب  كان هناك 

ال�سراعات..
  - اأ�سبح العامل اأكرث خطورة الأن 
اإدارة  عليها  يتعني  التي  املوؤ�س�سات 
االأزمات ت�سعف. وعالوة على ذلك، 
ال�سراعات  م��ن  ك��ب��ريا  ع���ددا  ف���اإن 

انعكا�ش  انها  العرقي.  التطهري  اأو 
ل�سعف املعايري الدولية.

امل�ستمر  ال��ن��ق��ا���ش  يعك�ش  اأال   *    
اأي�سا  املتحدة  االأمم  ف��ائ��دة  ب�ساأن 
عزوفا �سيا�سيا للدول ذات ال�سيادة 

عن االلتزام بحلول جماعية؟
القرن  م���ن  االأول  ال��ع��ق��د  يف      
قدت  عندما  والع�سرين،  احل���ادي 
ال�سالم، كان هناك  عمليات حفظ 
العمليات  ه����ذه  يف  ه���ائ���ل  ت��و���س��ع 
والتدخالت االأمريكية، ال �سيما يف 
اأفغان�ستان والعراق. وكان التدخل 
يتعار�ش  املتحدة  لالأمم  التقدمي 
املحافظ.  االم��ري��ك��ي  التدخل  م��ع 
والنتيجة، بعد خم�سة ع�سر عاما، 
املرء  ي���رى  ع��ن��دم��ا  امل�����رارة،  بطعم 
م���ئ���ات امل���ل���ي���ارات م���ن ال�������دوالرات 
حيث  اأفغان�ستان،  يف  انفقت  التي 
م��وؤ���س�����س��ات قوية  ب��ع��د  ت���وج���د  مل 

وم�ستقرة.
     لقد انطلق املجتمع الدويل، رمبا 
بطموح  ما،  نوعا  �ساذجة  بطريقة 
تعريفها.  واإع����ادة  دول  بناء  اإع���ادة 
الطموحات  ت���ع���دي���ل  م����ن  ب����د  ال 
واالعرتاف باأن جتاهل العامل على 
واال�سرتاتيجي  االن�ساين  امل�ستوى 
يعني ترك امل�ساحات غري املحكومة 
���س��ن��ع��اين يف نهاية  واأن���ن���ا  ت��ت��ك��اث��ر، 

املطاف عواقب ذلك.
عن ليبريا�شيون الفرن�شية

حملية  لديناميكيات  اوال  تخ�سع 
تهدد باإ�سعال اخرى، اأكرث ات�ساعا. 
اإنه �سيناريو “�سراييفو 1914”، 
مت�سائمني  نكون  اأن  نريد  كنا  اإذا 
الديناميكيات  تفلت  ح��ي��ث  ج���دا، 
م����ن االأب������ط������ال امل���ح���ل���ي���ني وجت����ّر 

الالعبني العامليني.
ال�سراعات  طبيعة  اأن  ي��ب��دو   *   
ت�سفها  فكيف  اي�����س��ا،  ت��غ��ريت  ق��د 

ومتيزها؟
  - م��ن��ذ ن��ه��اي��ة احل����رب ال���ب���اردة، 
ولي�ش  الدولة  داخل  معظمها  كان 
ب���ني ال������دول، وال��ك��ث��ري م��ن��ه��ا، من 
اإىل كمبوديا، مت حلها:  موزامبيق 

وجود  عليه  �سيرتتب  الأن��ه  ب���دوره 
دول����ة ق���وي���ة، مم���ا ي��ع��ي��ق اإي������رادات 

االقت�ساد االجرامي.
االإن�سانية  ال���ك���وارث  ب��ني  م��ن   *   
توؤثر  ال���ت���ي  امل���ج���اع���ة  االأخ���������رى، 
ب�سكل متزايد على النا�ش من �سنة 
ب�سدد  ظ���اه���رة  وه���ي  اأخ�����رى  اإىل 

التنّظم؟
   - اأخ�سى ذلك. املجاعة هي دائما 
االأزمات  ويف  االإن�����س��ان.  عمل  ن��ت��اج 
االإن�سانية، ي�سبح ال�سكان املدنيون 
جانبيني،  �سحايا  ولي�سوا  رهائن، 
بل هم م�ستهدفون حقا، الأن الن�سر 
يراهن على ال�سيطرة اأو الرتهيب 

�سبيل املثال، له بعد وطني وكذلك 
رو�سيا  ب��ني  دويل،  وحتى  اإقليمي، 
والغرب. وال�سراعات التي تتوقف 
هي ال�سراعات التي ال تت�سم ببعد 
اتفاق  يف  راأي��ن��ا  كما  �سيا�سي،  جيو 
كولومبيا،  ال��ف��ارك يف  ���س��الح  ن��زع 

ان��خ��ف�����ش ع���دد ال�����س��راع��ات. لقد 
تغريت االأمور على مدى ال�سنوات 

اخلم�ش املا�سية.
القدمية  اخل����الف����ات  ت�����س��ت��م��ر      
عدة  ع��ل��ى  ب���ات���ت  ج��م��ي��ع��ه��ا  ان  اال 
م�ستويات. فال�سراع ال�سوري، على 

وبالن�سبة  الدميقراطية.  الكونغو 
ل��ب��ع�����ش االأط������راف ال��ف��اع��ل��ة، فاإن 
لي�ست  والكاملة  املفتوحة  احل��رب 
جيدة الأنها متنع ممار�سة االأعمال 
ولكن  وال�������س���ف���ق���ات.  ال���ت���ج���اري���ة 
ال�سالم احلقيقي لن يكون مالئما 

وهو ا�ستثناء. 
   وتندلع �سراعات جديدة ب�سبب 
وج��ود اأزم��ة داخ��ل ال��دول وتقاطع 
وال�سيا�سية  االجرامية  االج��ن��دات 
كما هو احلال يف اقت�ساد التهريب 
جمهورية  يف  ال��ع��ن��ف  اأو  ليبيا  يف 

ال�شراعات امل�شلحة يف العامل:

عندما تلب�س اخلالفات القدمية عباءة جديدة...!

جان ماري غينو ي�سخ�ش حالة العاملال�سراعات القدمية يف ن�سخة جديدة

االمم املتحدة  تعديل الطموحات

املجاعة انعكا�ش ل�سعف املعايري الدولية

عواقب وخيمة لتجاهل العامل على امل�ستوى االن�ساين

ال�سراع ينطلق وطنيا ثم يتحول اقليميا فدوليا

تندلع ال�شراعات اجلديدة ب�شبب وجود اأزمة يف الدول وتقاطع االجندات االجرامية وال�شيا�شية

•• الفجر - خرية ال�صيباين
    يف الوقت الذي يتم الت�شكيك يف العمل املتعدد 
االأمم  لعمليات  ال�شابق  الرئي�س  ي�شلط  االطراف، 
املتحدة حلفظ ال�شالم )2008-2000( والرئي�س 
االأزمــات  ملجموعة  التابع  البحوث  ملركز  احلــايل 
ل�شحيفة  ــوار  ح يف  غينو،  ــاري  م جــان  الــدولــيــة، 
ليبريا�شيون الفرن�شية، ي�شلط ال�شوء على ظاهرة 
والدور  وتنا�شلها،  العامل  يف  ال�شراعات  ت�شاعف 

املطعون فيه لالأمم املتحدة.
  * حذر ترامب �شراحة من ان الواليات املتحدة 
ميكن ان مت�شح كوريا ال�شمالية من اخلريطة. اال 

ياأتي اخلطر اليوم، فعال من هذا اجلانب؟

كان التدخل »التقدمي« لالأمم املتحدة 
يتعار�س مع التدخل المريكي »املحافظ«

اأ�سبح العامل اأكرث خطورة لأن 
املوؤ�س�سات التي عليها اإدارة الأزمات ت�سعف

نحن يف ح�سرة �سكل من اأ�سكال النعزال 
الذي متثل الوليات املتحدة ن�سخته احلادة

ال�شراعات التي تتوقف هي التي ال تت�شم ببعد جيو �شيا�شي

تفلت الديناميكيات من االأبطال املحليني وجتّر الالعبني العامليني
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عربي ودويل
ماي تعر�س ت�سديد 20 مليار يورو ثمن بريك�ست تون�س: اإ�سدار قرار منع ال�سفر على �سليم الرياحي

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

املحكمة  با�سم  الر�سمي  الناطق  اّك��د     
ال�سليطي،  �سفيان  بتون�ش،  االبتدائية 
التحقيق  ق��ا���س��ي  اأن  االرب���ع���اء،  اأم�����ش 
قرارا  اأ�سدر  امل��ايل  الق�سائي  بالقطب 
رئ��ي�����ش االحت���اد  ال�����س��ف��ر ع��ن  بتحجري 

الوطني احلر �سليم الرياحي.
ال����ق����رار اكتفى  اأ����س���ب���اب ه����ذا     وع����ن 
اإن قا�سي التحقيق  ال�سليطي بالقول: 
و�سالحية  ال��ت��ق��دي��ري��ة  ال�����س��ل��ط��ة  ل���ه 

ا���س��دار ه��ذا ال��ق��رار.    وح�سب ما اأّكد 
ال��ري��اح��ي ف���ان ق����رار م��ن��ع��ه من  �سليم 
انباء  ت����داول  ب��ع��د  ا����س���داره  مت  ال�سفر 
ال���ب���الد، م�سريا  ب��خ�����س��و���ش م��غ��ادرت��ه 
برئي�ش  لقائه  بعد  بذلك  علم  ان��ه  اىل 

اجلمهورية الباجي قائد ال�سب�سي.
   وا����س���اف ان���ه مل ي��غ��ادر ت��ون�����ش منذ 
�سدور  ت��اري��خ  وه��و  املا�سي  يونيو   28
قرار جتميد امواله وممتلكاته، موؤّكدا 
ال�سفر  م��ن  منعه  التحقيق  قا�سي  ان 

بهدف ا�ستكمال التحقيقات الالزمة.

االأوروب��ي. ومل حتدد بريطانيا حتى االآن اأي رقم بالن�سبة غلى 
املبلغ الذي تنوي ت�سديده لت�سوية اأي ح�سابات عالقة مع االحتاد 

االأوروبي بعد انف�سالها املقرر يف 29 مار�ش 2019.
واإن كانت بروك�سل مل حتدد من جهتها اأي�سا اأي رقم معني، اإال اأن 
عددا من كبار م�سوؤويل االحتاد اأكدوا لفران�ش بر�ش اأن الفاتورة 
60 ومئة مليار يورو.  املتوجبة على الربيطانيني ترتاوح بني 
االأوروبي  االحت��اد  ميزانية  يف  ال�سافية  لندن  م�ساهمة  وبلغت 
للعام 2015، وهو اآخر عام تتوافر اأرقام ب�ساأنه، 10،75 مليار 

يورو بح�سب وثائق للمفو�سية االأوروبية والربملان االأوروبي.
وبالتايل، فاإن مبلغ 20 مليار يورو �سيكون فقط املبلغ املتوجب 
على الربيطانيني لت�سوية التزاماتهم جتاه امليزانية االأوروبية 

التي مت الت�سويت عليها ل�سبع �سنوات وتنتهي يف 2020.

•• لندن-اأ ف ب:

تعر�ش على  اأن  الربيطانية ترييزا ماي  ال��وزراء  رئي�سة  تعتزم 
االحتاد االأوروبي ت�سديد ما ال يقل عن ع�سرين مليار يورو ثمن 
انف�سال بالدها عن التكتل، وفق ما اأفادت م�سادر مطلعة على 

امللف ل�سحيفة فاينان�سل تاميز.
واأبلغ م�ست�سار ترييزا ماي مل�سائل االحتاد االأوروبي اأويل روبينز 
هذا العر�ش اإىل نظرائه يف خمتلف العوا�سم االأوروبية، بح�سب 
االأخرية   االإلكرتونية  ن�سختها  يف  املالية  ال�سحيفة  اأوردت  ما 
ك�سف  ع��دم  طلبت  التي  امل�سادر  عن  نقال  الثالثاء  االأول  ام�ش 
العر�ش  �ستعلن ر�سميا هذا  اأن ماي  ال�سحيفة  هويتها. وذكرت 
اجلمعة يف فلورن�سا باإيطاليا يف اإطار خطاب تلقيه حول االحتاد 

   قدمت كتلة اجلبهة 
بالربملان  ال�شعبية 
لدى  طعن  عري�شة 
ــة الــوقــتــيــة  ــئ ــي ــه ال
د�شتورية  ملــراقــبــة 
مــ�ــشــاريــع الــقــوانــني، 
ــون  قــان مــ�ــشــروع  يف 
املجال  يف  امل�شاحلة 
ما  وفــــق  االإداري، 
�شرح به رئي�س كتلة 
ال�شعبية  اجلــبــهــة 
ــد  ــم ـــان، اأح ـــربمل ـــال ب

ال�شديق.

الطعن  ع��ري�����س��ة  ع���ل���ى  ووق������ع     
اإىل  ينتمون  ب��ال��ربمل��ان  ن��ائ��ب��ا   38
والكتلة  ال�����س��ع��ب��ي��ة  اجل��ب��ه��ة  ك��ت��ل��ة 
الدميقراطية ونواب غري منتمني 

اإىل كتل.
اأن عري�سة  ال�����س��دي��ق  واأو����س���ح     
ت�سمنت  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  يف  الطعن 
الطعن يف  بينها  10 مطاعن من 
القانون  على  امل�سادقة  اإج����راءات 
ب��اجل��ل�����س��ة ال���ع���ام���ة وال���ط���ع���ن يف 
اإجراءات اإحالة امل�سروع من طرف 
العام على اجلل�سة  الت�سريع  جلنة 
العامة، ف�سال عن مطاعن تتعلق 
ب��ع��دم د���س��ت��وري��ة م�����س��م��ون قانون 

امل�ساحلة يف املجال االإداري.
   اال ان ثالثة نواب عربوا يف ر�سالة 
رئي�ش  اإىل  االأرب��ع��اء  اأم�ش  موجهة 
د�ستورية  ملراقبة  الوقتية  الهيئة 
ا�ستغرابهم  عن  القوانني  م�ساريع 
من ورود اأ�سمائهم واإم�ساءاتهم يف 
عري�سة الطعن يف د�ستورية قانون 

امل�ساحلة االدارية.
اأن���ه���م مل مي�سوا  ال���ن���واب    واك����د 
م�سريين  امل��ذك��ورة  العري�سة  على 
ام�ساءاتهم.  تدلي�ش  مت  اأن���ه  اإىل 
مراقبة  ه���ي���ئ���ة  م����ن  وال���ت���م�������س���وا 
د���س��ت��وري��ة م�����س��اري��ع ال��ق��وان��ني اأن 
يقت�سيه  مب����ا  ت��ك��ذي��ب��ه��م  ت����اأخ����ذ 

القانون.
ال���ن���واب  ج��م��ي��ع  ان  وامل����الح����ظ    
الرياحي  �سليم  حزب  اىل  ينتمون 
االحتاد الوطني احلر وهم حممود 
كحلول  االأم��ني  وحممد  القاهري 

واألفة اجلويني.
   يذكر اأن الربملان �سادق االربعاء 
القانون  م�������س���روع  ع���ل���ى  امل���ا����س���ي 
االأ���س��ا���س��ي امل��ت��ع��ل��ق ب��امل�����س��احل��ة يف 
مبوافقة  برمته،  االإداري،  امل��ج��ال 

االئ��ت��الف احل��اك��م خ���ارج اجلل�سة 
ال��ت��ي ح�����س��رت فيها ك��ل االأح����زاب 

ال�سيا�سية ح�سب قوله.
العليا  الهيئة  رئي�ش  ان  ي��ذك��ر      
بالنيابة  ل��الن��ت��خ��اب��ات  امل�����س��ت��ق��ل��ة 
اأن���ور ب��ن ح�سن ك��ان ق��د اع��ل��ن عن 
االنتخابات  اج���راء  م��وع��د  ت��اأج��ي��ل 
ال��ب��ل��دي��ة م���ع اق�����رتاح ت���اري���خ 25 
لتنظيم  ك��م��وع��د   2018 م��ار���ش 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة ع��و���س��ا عن 

. تاريخ 17 دي�سمرب 2017 
ا�ستقالة  اأن  ح�سن  ب��ن  واع��ت��رب     
�سر�سار  ���س��ف��ي��ق  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ش 
الهيئة قبل  اأخرين من  وع�سوين 
البلدّية  االن��ت��خ��اب��ات  م���ن  اأ���س��ه��ر 
موؤكدا  االن��ت��خ��اب��ي  امل�����س��ار  اأرب�����ك 
يف  �سيكون  الرت�سحات  تقدمي  اأن 
روزنامة  واأن   2018 يناير  �سهر 
�سيتم  واأنه  تتوقف  لن  االنتخابات 

تعديلها.
   ويذكر اي�سا اأن عددا من االأحزاب 
كانت  االئتالف احلاكم  خ��ارج  من 
االنتخابات  ت��اأج��ي��ل  اىل  دع���ت  ق��د 

البلدية.

الد�شتوري ي�شتنكر
ع���������رّب احل�������زب  م�������ن ج�����ه�����ت�����ه،     
ملا  ا�ستنكاره  عن  احل��ر  الد�ستوري 
الذي  ال�سبابي  ب�الو�سع  و�سفه 
االنتخابي  امل�����س��ه��د  ع���ل���ى  ي��خ��ي��م 
والناجم،  ال��ف��ارط��ة  االأي����ام  خ���الل 
احلزب،  اأ���س��دره  بيان  ن�ش  ح�سب 
عن “االرجتال والتذبذب يف اتخاذ 
الدولة  ل�سعف  ن��ظ��را  ال���ق���رارات، 
وحتكم الهيئات امل�ستقلة يف امل�سائل 
امل�������س���ريي���ة ل���ل���ب���الد ط���ب���ق اأه������واء 

اأع�سائها و�سراعاتها الداخلية.
   كما اأدان احلزب الد�ستوري احلر 
م��ا اع��ت��ربه اإق�����س��اءه م��ن ح�سور 
الهيئة  اإليه  دع��ت  ال��ذي  االجتماع 
على  لالنتخابات،  امل�ستقلة  العليا 
اإثر التوجه نحو تاأجيل االنتخابات 
اإليه ممثلون  وال��ذي دعي  البلدية 
امل�سار  يف  املتدخلة  االأط����راف  ع��ن 
ال�سيا�سية،  واالأح����زاب  االنتخابي 
ال��ت��اأج��ي��ل واالتفاق  ل��الإع��الن ع��ن 

على موعد جديد.
اإىل  اأي���������س����ا  ال����ب����ي����ان  واأ�������س������ار     
اإق�������س���اء احل�����زب رغ����م اأن�����ه مكون 
ق��ان��ون��ا وم��ع��ل��وم امل��ق��ر ومم��ث��ل يف 
اآالف  ويعد  البالد  جهات  خمتلف 
امل��ن��خ��رط��ني، مم��ا ي���دل ع��ل��ى عدم 
االنتخابات  ه��ي��ئ��ة  ا���س��ت��ق��الل��ي��ة 
وعدم �سفافية تعاملها مع خمتلف 

مكونات امل�سهد ال�سيا�سي.
  هذا وقد متكنت اجلل�سة الربملانية 
العامة االنتخابية املخ�س�سة اأم�ش 
ال�سغور احلا�سل  �سد  االربعاء من 

يف الهيئة العليا لالنتخابات .

واحد  نائب  واحتفاظ  نائبا   117
واعرتا�ش 9 اآخرين، و�سط اأجواء 
م�����س��ح��ون��ة ب�����س��ب��ب رف�������ش ن����واب 
املعار�سة مناق�سة القانون يف دورة 
ومطالبتهم  ا�ستثنائية  ب��رمل��ان��ي��ة 
اال�ست�ساري  ال����������راأي  ب���ان���ت���ظ���ار 
ال�����وج�����وب�����ي ل���ل���م���ج���ل�������ش االأع����ل����ى 

للق�ساء.
   وع����رف ق���ان���ون امل�����س��احل��ة قبل 
قادها  ح���م���الت  ع��ل��ي��ه  امل�������س���ادق���ة 
املجتمع املدين ومنظمات واحزاب 

للحيلولة دون متريره.
الرئي�ش  ان���ت���ق���د  ج���ه���ت���ه  م�����ن     
ال�سب�سي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  التون�سي 
ت���ل���ف���زي���وين االث����ن����ني،  يف ح��������وار 
ط��ري��ق��ة اح��ت��ج��اج امل��ع��ار���س��ة على 
القانون املذكور الذي ميثل املبادرة 
التي قدمتها  الوحيدة  الت�سريعية 
عمال  واع��ت��ربه  الرئا�سة  موؤ�س�سة 

لالنتخابات  امل�ستقلة  الهيئة  ان 
بعينها  اح��������زاب  مب���ع���ي���ة  ح�������ددت 
با�ستدعاء  ق���ام���ت  ث����م  ال����ت����اري����خ 
االجتماع  حل�سور  االح���زاب  بقية 
املا�سي  االث���ن���ني  ي���وم  ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي 
ل��ت��ق��دمي ق����راره����ا ع��ل��ى ان����ه ق���رار 
اجلميع، لي�سف اللقاء ب�امل�سرحية، 
بطت  م�سددا على ان كل االمور �سُ
خارج اجلل�سة” من ذلك ان الهيئة 
امل�ستقلة اأعلنت يف الفتة عن موعد 
الت�ساور  دون  اجلديد  االنتخابات 
بالت�ساور  اكتفت  بل  االح���زاب،  مع 
الالفتة  با�سمهم  ام�ست  م��ن  م��ع 
رئ��ا���س��ة اجلمهورية  م��ن  ك��ل  وه���م 

ورئا�سة احلكومة.
ي�سكك  الهمامي  جعل  ه��ذا  ك��ل     
امل�ستقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  ا���س��ت��ق��الل��ي��ة  يف 
قرارا  اتخذت  بعدما  لالنتخابات، 
احزاب  رفقة  التون�سيني  ك��ل  يهم 

امل�ستقبل،  نحو  واالجت����اه  امل��ا���س��ي 
وت�سفية  ال�����س��راع��ات  م��ن  يكفينا 
احل�سابات. البلد اأمام ا�ستحقاقات 
ك��ب��رية ي��واج��ه حت��دي��ات وخماطر 
ال�سّف  جتميع  اىل  ونحتاج  كبرية 
ال�سف  جتميع  ميكن  وال  الوطني 
الوطني ااّل براأب ت�سّدعات املا�سي 

واالجتاه نحو امل�ستقبل.
   وح��ول اإمكانّية وج��ود ا�ستقاالت 
ا�ستقالة  غرار  على  احلركة  �سلب 
نذير بن عّمو: قال: نحن ال نرغب 
اأن نرى ا�ستقاالت واإن كنت اأ�ستبعد 
ذلك، واإن كان هناك ثمن �سيا�سّي 
ُيدفع، نحن م�ستعدون  اأن  بّد  فال 
الأننا  ال�سيا�سّي  الثمن  ه��ذا  لدفع 

تخريبيا.
القيادي بحركة  اعترب     يف ح��ني 
ال��ن��ه�����س��ة رف��ي��ق ع��ب��د ال�����س��الم اإّن 
ح��رك��ة ال��ن��ه�����س��ة م�����س��ت��ع��ّدة لدفع 
متريرها  ج���راء  ال�سيا�سّي  الثمن 
كلفها  ان  حتى  امل�ساحلة  لقانون 

ذلك خ�سارة قيادات يف احلركة.
   واأف�������اد ع��ب��د ال�������س���الم يف ح���وار 
اأم�ش  ال�سادرة  ال�سباح  ل�سحيفة 
امل�سادقة  ذهبنا يف  االأرب��ع��اء، نحن 
بكامل  امل�������س���احل���ة  ق����ان����ون  ع���ل���ى 
وامل�ساألة  ال��روؤي��ة،  وبكامل  ال��وع��ي 
قدرنا  داخ����ل����ّي  ل��ن��ق��ا���ش  خ�����س��ع��ت 
التي  ال���وط���ن���ّي���ة  امل�����س��ل��ح��ة  ف��ي��ه��ا 
فل�سفة جت��اوز خملفات  تقوم على 

ل���الن���ت���خ���اب���ات  مار�ش2018 
اجلبهة  اعتربته  ما  وهو  البلدية، 

ا�ستجابة لرغبات احزاب بعينها.
الر�سمي  ال���ن���اط���ق  ي��خ��ف  ومل     
ب���ا����س���م اجل���ب���ه���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة حمة 
الهيئة  اع����الن  رف�����س��ه  ال��ه��م��ام��ي 
عن  لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا 
موعد 25 مار�ش 2018 الإجراء 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة ب��دي��ال عن 
2017. رف�ش قال  دي�سمرب   17
املوعد  ل��ي�����ش  م����رده  اأن  ال��ه��م��ام��ي 
بل  البلدية،  لالنتخابات  اجلديد 
الهيئة  ق��ب��ل  م��ن  حت��دي��ده  كيفية 
مع  الت�ساور  دون  التاريخ  وفر�ش 
الهمامي  ل��ي��ع��ت��رب  االح�������زاب  ك���ل 

التم�ّسي  ه���ذا  ب�سالمة  مقتنعون 
للبلد  م���ف���ي���د  الأن�������ه  ال�������س���ي���ا����س���ّي 
وللم�سروع  ال�سيا�سي  ولال�ستقرار 

الدميقراطي التون�سي الوليد.
كلفكم  ان  ���س��وؤال حتى  على  ورّدا    
اأجاب  اأخ��رى؟  قيادات  هذا خ�سارة 
ذلك..  نرغب يف  بالقول: نحن ال 
ذلك  ال�����س��رورة  اقت�ست  ان  ول��ك��ن 

فليكن.

رف�س وت�شكيك
   على �سعيد اخر، �سككت اجلبهة 
العليا  ال��ه��ي��ئ��ة  ن��واي��ا  يف  ال�سعبية 
امل�ستقلة لالنتخابات وا�ستقالليتها 
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة حت���دي���د ت���اري���خ 25 

النه�سة م�ستعدة لدفع فاتورة متريرها لقانون امل�ساحلة اجلبهة ال�سعبية ت�سكك يف هيئة االنتخابات

ثالثة نواب يوؤكدون تدلي�س ام�شاءاتهم 
بعري�شــة الطعـن يف قانــــون امل�شاحلـــــة

اجلبهة ال�شعبية ت�شكك يف نوايا 
الهيئة العليا لالنتخابات وا�شتقالليتها

رئي�ش كتلة اجلبهة ال�سعبية يقدم الطعن ر�سميا الد�ستوري احلر ي�ستنكر اق�ساءه

بعد امل�شادقة عليه يف جل�شة �شاخبة:

تون�س: الطعن ر�سميا يف د�ستورية قانون امل�ساحلة الإدارية

النه�سة م�ستعّدة لدفع ثمن متريرها لقانون امل�ساحلة

 الد�ستوري احلر يدين عدم �سفافية تعامل الهيئة مع خمتلف مكونات امل�سهد ال�سيا�سي
عري�سة الطعن ت�سمنت 10 مطاعن من بينها الطعن يف اإجراءات امل�سادقة على القانون

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

اأ�سرتاليا حتذر من هجوم اإرهابي ل ميكن تفاديه
�ساوث ويلز، مارك موردوك،  ال�سرطة يف والية نيو  وقال م�ساعد مفو�ش 
كبري م�سوؤويل اأجهزة مكافحة االرهاب يف الوالية، ل�سحيفة ديلي تلغراف 

ال�سادرة يف �سيدين ال اأود اأن اأقولها، لكن ذلك �سيحدث. ال ميكن تفاديه.
القانون  اأج��ه��زة تطبيق  ب��ه  ك��ل العمل اجليد وك��ل م��ا تقوم  واأ���س��اف رغ��م 
اأثري خوفا غري �سروري يف املجتمع، لكن ذلك  اأريد ان  واال�ستخبارات، ال 
�سيحدث. ويزداد قلق كانبريا من التطرف على ارا�سيها، ورفعت م�ستوى 
التحذير من وقوع هجمات ارهابية يف �سبتمرب 2014 اإىل درجة حمتملة 

وهي الدرجة الثالثة على �سلم من خم�ش درجات.
وكاالتنا  بدرا�ستها  قامت  موثوقة  ا�ستخباراتية  معلومات  ان  يعني  وه��ذا 
االمنية، ت�سري اىل ان ا�سخا�سا او جمموعات ال يزال لديها النية والقدرة 

على تنفيذ هجوم ارهابي يف ا�سرتاليا، بح�سب موردوك. 

•• �صيدين-اأ ف ب:

حذر م�سوؤول بارز يف �سرطة مكافحة االرهاب يف اأ�سرتاليا اأم�ش من هجوم 
كبري لن يكون باالإمكان تفاديه يف ا�سرتاليا ونبه اىل ان اأي �سيء قد يحدث 
هجوما   13 وق��وع  منعت  انها  اال�سرتالية  ال�سلطات  وتقول  وق��ت.  اأي  يف 
اإرهابيا على ارا�سيها يف ال�سنوات القليلة املا�سية، بينها خمطط يف يوليو 
كان يهدف بح�سب املعلومات اإىل اإ�سقاط طائرة با�ستخدام غاز �سام او قنبلة 

يدوية ال�سنع خمباأة يف اآلة لفرم اللحمة.
ون�سرت كانبريا ال�سهر املا�سي اي�سا ا�سرتاتيجية وطنية مل�ساعدة منظمي 
ت�ستهدف  قد  ب�سيارات  �سدما  ارهابية  هجمات  وق��وع  منع  على  الفعاليات 

اأماكن عامة مزدحمة يف اعقاب هجمات دامية يف اوروبا.

تركيا تدر�س فر�س عقوبات على كرد�ستان 
•• اأنقرة-رويرتز:

نقلت وكالة االأنا�سول لالأنباء عن الرئي�ش الرتكي رجب طيب اإردوغان قوله اإن 
بالده �ستبحث فر�ش عقوبات على اإقليم كرد�ستان العراق ب�سبب اعتزامه اإجراء 
ا�ستفتاء على اال�ستقالل. و�سعدت تركيا موقفها املعار�ش ال�ستفتاء االأكراد على 
اال�ستقالل عن العراق و�سوبت مدافع الدبابات وقاذفات ال�سواريخ جتاه حدودها 
اجلنوبية قائلة اإن تق�سيم جارتها قد يوؤدي اإىل �سراع عاملي. وقال اإردوغان اأثناء 
ح�سوره جل�سة اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك اإن اال�ستفتاء قد يثري 
�سراعات جديدة يف ال�سرق االأو�سط. ويف حديث اإىل ال�سحفيني اأمام فندقه، قال 
اإردوغان اإن جمل�ش االأمن القومي الرتكي وجمل�ش الوزراء �سيناق�سان العقوبات 

املحتملة على �سمال العراق عند اجتماعهما يوم اجلمعة.

القب�س على م�ستبه به ثالث يف تفجري لندن 
•• لندن-رويرتز:

بتفجري  يت�سل  فيما  ثالث  به  م�ستبه  على  القب�ش  الربيطانية  ال�سرطة  األقت 
 30 اإ�سابة  عن  اأ�سفر  مما  املا�سي  االأ�سبوع  لندن  غ��رب  يف  اأن��ف��اق  بقطار  قنبلة 
�سخ�سا.  وقالت �سرطة العا�سمة يف بيان اإنها األقت القب�ش على امل�ستبه به البالغ 

من العمر 25 عاما الليلة قبل املا�سية يف نيوبورت يف ويلز.
 واأ�سافت اأنها تبحث اأي�سا عن عنوان اآخر يف البلدة. وكان اثنان اآخران قد األقي 
القب�ش عليهما فيما يت�سل بالهجوم وال يزاالن حمتجزين. وقال دين هايدون 
قائد وحدة مكافحة االإره��اب ب�سرطة لندن لدينا االآن ثالثة رجال يف احلجز، 
والبحث م�ستمر عن عنوان رابع. جتري حتريات مكثفة لتحديد احلقائق خلف 

الهجوم كاملة. 
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العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/559  جتاري كلي               
ان  با�سي  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  ع��راب��ي ق�ساب  امل��دع��ي عليه / 1- حممود  اىل 
 / وميثله  املقفلة  م�ساهمة   / البحرية  للخدمات  املتحدة  اي��ك��ارو���ش  �سركة  امل��دع��ي/ 
حممود ح�سني علي اأحمد - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
يوؤديا للمدعية مببلغ  بان  بالت�سامن والت�سامم فيما بينهما  عليهما االوىل والثاين 
وقدره )600.000 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك 
وحتى متام  ال�سداد والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت 
 Ch2.E.21 لها جل�سة يوم اخلمي�ش  املوافق  2017/9/28  ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2867  جتاري جزئي              

���س��اه  جمهول حمل  �ساه ف�سل ح�سني  عليه /1- حممد حم�سن  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ ملك االمرباطوريه للتجارة العامة - �ش ذ م م   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 
حتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 القانونية  والفائدة  للمدعية  درهم   134.442
لها جل�سة  وامل�ساريف.   وح��ددت  بالر�سوم   املدعي عليه  وال��زام  ال�سداد  مت��ام 
 Ch1.C.12 يوم االربعاء   املوافق  2017/9/27   ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2553   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- ماجد عبا�ش حممد احلاج جواد جرب  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/دار التمويل - �ش م ع وميثله : 
�سيخه حممد �سيف علي املحرزي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وق��دره )94713.61(  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2712   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سركة عبداهلل بن د�سمال للمقاوالت - ذ م م 2-جمموعة 
التنفيذ/ايلميك  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ح   م  م   - ا�سكندر 
للمقاوالت الكهروميكانيكية - �ش ذ م م وميثله : �سوق حم�سن بدر الكثريي 
املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  - قد 
املنفذ به وقدره )1211940( درهم بالت�سامن والتكافل  اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/5214  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- ات�ش ام جي للعقارات ملالكها عبدالعزيز ح�سان حوحو �سركة 
ال�سخ�ش الواحد - �ش ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي/ح�سام فاروق 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    - ح�سن  ع��ب��دال��روؤف 
امل��ح��ام��اة رقم  عمالية وق��دره��ا )99.610 دره����م(  وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب 
ال�سكوى )MB173763883AE(  وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا     Ch1.A.5 بالقاعة  �سباحا    8.30 ال�ساعة    2017/9/25
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري .
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2017/415 
اإىل املحكوم عليه / جنيب جدي 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية قد اأ�سدرت 
بحقك حكما يف الدعوى رقم 2016/2271 نزاع - يق�سى باإلزامك بدفع 
مبلغ وقدره )15429( درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف ، وحيث ان املحكوم 
له / م�سرف ابوظبي اال�سالمي - قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�سجل 
به  املحكوم  املبلغ  ب�سداد  مكلف  اأن��ت  ل��ذا    2017/415 رق��م  حتت  التنفيذ 
ت��اري��خ ن�سر االخ��ط��ار ويف ح��ال تخلفك ع��ن ذلك  خ��الل )15( يوما م��ن 
فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم 

ح�سب اال�سول. 
 قلم التنفيذ املدين - دار الق�شاء عجمان

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�شاء - عجمان 

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/297 عمايل كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- برولوجيك�ش كوم�سريف جي ال تي - جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي 
/ روبني مالهوترا ا�سواين  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/9/26  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ روبني مالهوترا ا�سواين - بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
وبت�سليمه  درهما(  وثالثة  وت�سعمائة  الفا  وثالثون  )ثمانية  دره��م   )38930( مبلغ  للمدعي 
خدمته  وم��دة  منها  خروجه  وتاريخ  اخلدمة  دخوله  تاريخ  فيها  مبني  خدمته  بنهاية  �سهادة 
املدعي  والزمت  وملحقاته  يتقا�ساه  كان  اجر  واآخ��ر  يوؤديه  كان  ال��ذي  العمل  ون��وع  االجمالية 
عليها باملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا 
اعتبارا من  ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/350   امر اداء    

اىل املدعى عليه: 1- برفني نورنها الروين�ش  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/  حممد جمال حممد  خليفة �سقر املري وميثله / 
جمال حممد خليفة �سقر املري -  طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت 
ال��زام املدعى عليه ب�سداد  حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2017/8/23  
مبلغ 15000 درهم للمدعي والر�سوم وامل�ساريف. ولكم احلق يف التظلم 

من االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.   
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2703  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- قادر �سيد �سجيد قادر  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
�سعيد  : خليفة عبداهلل  دبي وميثله  فرع  )م(  م ب  �ش  االو�سط(  )ال�سرق  اميك�ش 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام  الكتبي - قد  عبداهلل بن هويدن 
املدعي عليه مببلغ وقدره )52.089.06 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
االربعاء  املوافق  2017/9/27  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
االأق��ل  ويف حالة تخلفك فان  اأي��ام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر
يف الطعن   2017/352  طعن مدين    

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
دروي�ش  خمي�ش  اأم��ل   : وميثله  ليمتد  ماجنمنت  مان  هولدر  الطاعن/ 
حممد البلو�سي -  باعالن املطعون �سده/1-  �سي ا�ش ات�ش كيه دبي - 

للمقاوالت - �ش ذ م م  جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة 

�سدكم.
رئي�ص الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/630  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-�سعيب عبدالرحمن عبدالفتاح كاظم املال - جمهول 
 : ع وميثله  م  �ش   - اال�سالمي  دبي  امل�ستاأنف /بنك  ان  االقامة مبا  حمل 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف    قد    - علي  اآل  الناخي  غريب  خمي�ش  عبداهلل 
بالدعوى رقم  2016/1999 جتاري جزئي بتاريخ 2017/3/27  وحددت لها 
جل�سه يوم االربعاء  املوافق 2017/9/27  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
او من ميثلكم قانونيا ويف  ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم  رقم 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2780  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اوباد اتهيل نيليكا برا�سات ان اونارايان  جمهول حمل 
االق��ام��ة مبا ان امل��دع��ي/ اميك�ش )ال�سرق االأو���س��ط(  �ش م ب )م( ف��رع دب��ي -  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   49.958.72(
12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  
املوافق  2017/10/4  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2778  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-نو�ساد باالكابارمبيل حمزة  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ اميك�ش )ال�سرق االأو�سط(  �ش م ب )م( فرع دبي -  قد اأقام عليك 
 40.517.74( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق 
وحتى ال�سداد ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب��ع��اء  امل��واف��ق  2017/10/4  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ش   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2798  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سابان بوتيا فورايل �سوكت علي  جمهول حمل االقامة 
اأقام  مبا ان املدعي/ اميك�ش )ال�سرق االأو���س��ط(  �ش م ب )م( ف��رع دب��ي -  قد 
ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب���ال���زام امل���دع���ي ع��ل��ي��ه مب��ب��ل��غ وق���دره 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   95.882.76(
12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني 
املوافق  2017/9/25  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2824  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ب��ي��ج ك��وت��ن ب��اراك��ك��ات��و  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
امل��دع��ي/ اميك�ش )ال�سرق االأو���س��ط(  �ش م ب )م( ف��رع دب��ي -  قد اأق��ام عليك 
 22.074.42( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ 
املوافق   اخلمي�ش   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.   ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���ش   8.30 ال�ساعة    2017/10/12
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2704  جتاري جزئي              

ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  فرجي�ش   �سيبو  1-املوتيل   / عليه  املدعي  اىل 
دب��ي وميثله : خليفة  ف��رع  ���ش م ب )م(  االأو���س��ط(   امل��دع��ي/ اميك�ش )ال�سرق 
عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  دره���م(   34.093.15( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش  املوافق  2017/10/12  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ش   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9059  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة وانكو امتياز للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ر�سول قد  غ��الم  اخ��رت  املدعي /حممد  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )14763 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB176895968AE  وحددت 
القا�سي  ال�ساعة 08.30 �ش مبكتب  املوافق 2017/9/27  لها جل�سة يوم االربعاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
وامرت   ، االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

املحكمة بتق�سري مدة االعالن .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8188  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اأقوا دياليت�ش للتجارة العامة �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /برمي�سانكار فاراتاراج قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )41114 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح��ددت    MB176282908AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 2017/9/28 ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5977  عمايل جزئي

ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  الفنية  لالعمال  1-اجلر�سه   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /حممد ال�سيد م�سعد �سلبي حممدين قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )22.682 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174256679AE  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/9/25 ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9028  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة وانكو امتياز للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  �سليم �سرفراز علي قد  املدعي /حممد  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8020 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
  MB176896429AE:ال�سكوى رق���م  وامل�����س��اري��ف  وال���ر����س���وم  دره�����م( 
�ش   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/9/27 امل���واف���ق  االرب���ع���اء  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.1:بالقاعة
اأيام  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

على االأقل ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعالن .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8519  عمايل جزئي
االقامة مبا  ����ش.ذ.م.م جمهول حمل  / 1-بانو مطعم ومقهى  املدعي عليه  اىل 
ان املدعي /بريندا اكينى اودهامبو قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )19150 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح��ددت    MB176198115AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.5:جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/10/2 ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7389  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سيد ابرار لالعمال الفنيه �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /زومات علي كالو رم�سان علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )19839 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175562896AE  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/10/1 ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8512  عمايل جزئي

���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  اىل املدعي عليه / 1-النجم املحظوظ للنيون 
مبا ان املدعي /خرام �ساهزاد حممد جولزار قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )7555 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره 
  AE176461912MB:1000 درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم(
ال�ساعة 08.30 �ش مبكتب  املوافق 2017/9/27  االربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي 
اأيام على االأقل  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  لديك من مذكرات 

، وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعالن .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6663  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-برواب لالدارة الت�سويقية والتعامل االلكرتوين �ش.ذ.م.م جمهول 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  بابو قد  املدعي /بيجو  ان  االقامة مبا  حمل 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)32863 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم 
االثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    mb175035502ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف 
املوافق:2017/10/2 ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال
»جلف هو�ست 2017« بوابة ُم�سرعة اأمام امل�سرتين واملوردين من �سبه القارة الهندية

الهندية  القارية  �سبه  من  الطعام  وخدمات  ال�سيافة 
و�سط م�ساركة عاملية وا�سعة يف احلدث، وذلك اإدراكاً من 
القائمني على تنظيمه للقدرات اال�ستثمارية والتنموية 
الكامنة يف اأنحاء البالد. وُيعد جلف هو�ست اأّول حدث 
ال�سرق  يف  الطعام  وخ��دم��ات  ال�سيافة  لقطاع  مكّر�ش 
ال�سيافة  حلول  من  وا�سعة  ت�سكيلة  ويعر�ش  االأو�سط، 
العمليات  تنا�سب  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري  وال��ط��ه��و  وال��ت��م��وي��ن 
الت�سغيلية االأمامية واخللفية وعمليات واجهات اخلدمة 
الكاونرتات يف املطاعم واملقاهي واملطابخ التجارية. ومن 
املنتظر اأن يجمع املعر�ش الذي يقام حتت مظلة اأ�سبوع 
دبي الدويل لل�سيافة، اأكرث من 2،000 من العالمات 
يف هذا القطاع، وُيتوقع اأن ي�ستقطب اأزيد عن 50 األف 

•• دبي-الفجر:

الهند من��واً غري  وامل�����س��روب��ات يف  االأغ��ذي��ة  �سهد قطاع 
التوقعات  جعل  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  يف  م�سبوق 
العام  بحلول  دوالر  ت�سري اإىل بلوغ قيمته 121 مليار 
�سنوياً، وفقاً ل�سركة  31 باملئة  بزيادة  وذلك   ،1202
“يورومونيرت اإنرتنا�سونال” لالأبحاث. وُيب�ّسر تنامي 
لل�سركات  بن�ساط جتاري كبري  الهندي  االأغذية  قطاع 
الذي  الهندية خالل معر�ش “جلف هو�ست 2017”، 
ت�ست�سيفه دبي االأ�سبوع املقبل، بني 18 و20 �سبتمرب 
العاملي، ليكون ملتقًى  اجل��اري، يف مركز دبي التجاري 
امل�سوؤولني واملخت�سني يف قطاع  يجمع عدداً كبرياً من 

زائر. وت�سري توقعات “يورومونيرت اإنرتنا�سونال” اإىل 
م�سهد م�ستقبلي اإيجابي بعيد املدى يف قطاع ال�سيافة 
املرتقبة من  امل�ساركة  اإليه يف  الف�سل  يعود  االإم��ارات��ي، 
يف  العاملية  واالأغ��ذي��ة  الطعام  خ��دم��ات  �سركات  ك��ربى 
وي�ست�ساف، مبنا�سبة تد�سني  “جلف هو�ست 2017”. 
اأ�سبوع دبي الدويل لل�سيافة يف دورته االأوىل، مئات من 
اأنحاء  اأبرز العالمات التجارية من  كبار امل�سرتين من 
ال��ع��امل يف ه��ذا املحفل ال��ت��ج��اري ال���دويل ال���ذي يربط 
اأ�سواق ال�سرق والغرب، ُبغية امل�ساهمة يف تعزيز اأوا�سر 
اإطار  يف  ال�سراكات  لبناء  والتمهيد  التجاري  التعاون 
اال�ستعدادات التي ت�سهدها الدولة ال�ست�سافة معر�ش 
امل�سرتين  كبار  وي�سارك عدد من  دبي.   2020 اإك�سبو 

م��ن ع��الم��ات جت��اري��ة هندية ب���ارزة يف ال��ق��ط��اع، وذلك 
على  يعمل  ال��ذي  هو�ست،  جلف  اجتماعات  برنامج  يف 
التوفيق بني امل�سرتين واملوردين العار�سني يف احلدث، 
مريماند،  ل��وه  تريك�سي  وقالت  امل�ستويات.  اأعلى  عند 
العاملي،  التجاري  دبي  مركز  يف  للرئي�ش  االأول  النائب 
للغاية  اإيجابياً  يبدو  الهند  من  احل�سور  م�ستوى  اإن 
اأمام ممثلي  اأنه يتيح فر�سة كبرية  هذا العام، ُمعتربة 
البلدان الباحثة عن فر�ش اال�ستثمار يف قطاع االأغذية 
معر�ش  ُيعّد  واأ�سافت:  الهند،  يف  املتنامي  وامل�سروبات 
جلف هو�ست 2017 اأكرب معر�ش لل�سيافة يف منطقة 
ال�����س��رق االأو���س��ط، وم��وق��ع��ه يف دب��ي يعني اأن���ه يف مكان 

مثايل يتو�سط االأ�سواق العاملية.

اأربعة و�شتون عالمة جتارية حت�شل على تكرمي »�شوبربراندز« يف اأحدث فعالياتها

اإن اإم �سي للرعاية ال�سحية حت�سل على لقب اأف�سل عالمة خالل العام 2017 من �سوبربراندز
•• دبي – الفجر 

اأعلنت �سوبربراندز، الهيئة امل�ستقلة 
التجارية،  ال���ع���الم���ات  يف  امل��ح��ك��م��ة 
للرعاية  ���س��ي  اإم  اإن  ح�����س��ول  ع���ن 
عالمة  “اأف�سل  لقب  على  ال�سحية 
جوائز  فعالية  �سمن  العام”  خ��الل 
الثالثة  ال�����س��ن��وي��ة  ����س���وب���رب���ران���دز 
فندق  يف  اأق���ي���م���ت  وال����ت����ي  ع�������س���رة، 
ف�ستيفال  دب���ي  يف  اإنرتكونتيننتال 
و�ستون  اأرب����ع����ة  وح�����س��ل��ت  ���س��ي��ت��ي. 
االإمارات  من  رائ��دة  جتارية  عالمة 
املرموق  “�سوبربراندز”  لقب  على 
الفعالية  �سهدت  2017، كما  للعام 
�سوبربراندز  ك���ت���اب  ع���ن  ال��ك�����س��ف 
يعترب  ال�����ذي  احل���ف���ل  يف   ،2017
التجارية،  العالمات  اأو�سكار  مبثابة 
العالمات  اأق���وى  تكرمي  جانب  اإىل 

يف االإمارات. 
يف تعليقه على الفوز امل�ستحق ل�سركة 
قال  ال�سحية،  للرعاية  �سي  اإم  اإن 
�سوبربراندز  م��دي��ر  اإنغل�ش،  م��اي��ك 
ال�سرق االأو�سط: ي�سرنا االإعالن عن 
فوز اإن اإم �سي للرعاية ال�سحية على 
 2017 للعام  ع��الم��ة  اأف�����س��ل  لقب 
���س��وب��رب��ران��دز. متكنت  ت�����س��وي��ت  يف 
ال��ع��الم��ة ع��ل��ى م���دى ال�����س��ن��وات من 
ومكانة  م��ت��م��ي��زة  ���س��م��ع��ة  اك��ت�����س��اب 
العالمات  اأب������رز  ���س��م��ن  م���رم���وق���ة 
التزامها  بف�سل  املوثوقة  التجارية 
الكبري جتاه توفري النتائج املتفوقة 
يف جمال الرعاية ال�سحية وتقدمي 
ب��اه��ت��م��ام ملمو�ش  ال��ع��ن��اي��ة  خ��دم��ات 
ف�������س���اًل ع����ن ال���ت���زام���ه���ا ن���ح���و رف����اه 

اإم �سي  اإن  اأح��رزت  املجتمع و�سحته. 
للرعاية ال�سحية اأعلى الدرجات بني 
ونتقدم  جميعاً،  امل�ساركة  العالمات 
منهم بالتهنئة اخلال�سة وباأمنياتنا 
يوا�سلون  فيما  جناحهم  با�ستمرار 
املتمثلة  اجل��وه��ري��ة  قيمهم  تطبيق 

بالرعاية والتعاطف واملجتمع.
�سي  اإم  اإن  ان  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  م��ن 
ل��ل��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة ت��اأ���س�����س��ت عام 
خا�ش  م�����زود  اأك�����رب  وه����ي   1975
خل����دم����ات ال����رع����اي����ة ال�����س��ح��ي��ة يف 
االإمارات واأحد اأكرب �سركات اجلملة 
والتوزيع يف الدولة. كما اأنها تعترب 
من اأكرب ثالثة مزودين لفحو�سات 
اإن  تتقيد  ال  ال��ع��امل.  يف  اخل�����س��وب��ة 
اإم ���س��ي ب��خ��دم��ة م��ر���س��اه��ا ف��ق��ط بل 
عي�ش  من  يتمكنوا  اأن  على  حتر�ش 
حياة مثمرة ومميزة، حيث ت�ستقبل 
 12000 ي��وم م��ا يزيد على  ك��ل  يف 
م���ري�������ش يف م���راف���ق���ه���ا ب�����االإم�����ارات 
وكولومبيا  واإي���ط���ال���ي���ا  واإ����س���ب���ان���ي���ا 
وال�سعودية  وال��ربازي��ل  وال��دمن��ارك 
اإم �سي في�سم  اإن  اأم��ا فريق  وُعمان. 
م�سعف  و10،000  طبيب   1200
ع�سر  اأحد  يديرون  للدعم  وموظف 
مركزاً  ع�����س��ر  وخ��م�����س��ة  م�����س��ت�����س��ف��ى 
طبياً وثالثة مراكز للرعاية طويلة 
وثالثة  للجراحة  ومركزين  االأم��د 
ع�سر عيادة للخ�سوبة ومزوداً واحداً 

للخدمات ال�سحية املنزلية. 
اأكرث  فيه  �ساركت  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف 
م��ن األ��ف��ّي ع��الم��ة جت��اري��ة رائ���دة يف 
�سعياً  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات 
�سوبربراندز  ل��ق��ب  ع��ل��ى  للح�سول 

م���ن خ����الل ال��ك��ت��ب ال�������س���ادرة عنها 
وبرامج الفعاليات واجلوائز ومواقع 
والتغطية  وال���درا����س���ات  االإن���رتن���ت 
و�سائل  يف  ال���وا����س���ع���ة  ال�����س��ح��ف��ي��ة 
االإعالم العاملية من �سحف وجمالت 

وحمطات تلفزيونية واإذاعية.  
وبداأت املنظمة يف لندن عام 1994 
�سوبربراندز.  كتاب  اأول  ن�سر  حيث 
عملياتها  و�سعت  احل��ني  ذل��ك  ومنذ 
اإىل 83  بلداً حول العامل مبا فيها: 
الربازيل،  اأ���س��رتال��ي��ا،  االأرج���ن���ت���ني، 
فرن�سا،  م�سر،  ال��دمن��ارك،  ال�سني، 
اأملانيا، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، 
الهند، اإندوني�سيا، اأيرلندا، اإيطاليا، 
املك�سيك،  ماليزيا،  لبنان،  الكويت، 
باك�ستان،  الرنويج،  هولندا،  املغرب، 
ال���ف���ل���ي���ب���ني، ب����ول����ن����دا، ال����ربت����غ����ال، 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  رو�سيا، 
�سريالنكا،  اإ���س��ب��ان��ي��ا،  ���س��ن��غ��اف��ورة، 
االإمارات  تركيا،  تايالند،  ال�سويد، 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
والواليات املتحدة االأمريكية. تن�سر 
مبا  الكتب  من  �سل�سلة  �سوبربراندز 

فها �سوبربراندز االأعمال.
الكتب  م��ن  �سل�سلة  امل��ن��ظ��م��ة  تن�سر 
وبزن�ش  براندز  �سوبر  تت�سمن  التي 
�سوبربراندز عن العالمات التجارية 
للتعامل بني ال�سركات، كوول براندز 
و اإي-براندز ، لتكون اأكرب جمموعة 
تعرف  التي  املتخ�س�سة  الكتب  من 
ب���اأب���رز ال���ع���الم���ات ال��ت��ج��اري��ة حول 
حتى  الكتب  تلك  يف  ظهرت  العامل. 
10،000 عالمة  م��ن  اأك���رث  ال��ي��وم 

جتارية حول العامل. 

و�ستون  اأربعة  حققت  فقد  امل��رم��وق، 
من   80% تفوق  ن�سبة  فقط  منها 
اإج���م���ايل ال����درج����ات، ل��ت��ح�����س��ل من 
���س��وب��رب��ران��دز ع��ل��ى اللقب  جم��ل�����ش 
و�سهادة  هامة  م�سادقة  ميثل  ال��ذي 
التجارية  العالمة  متيز  على  اأكيدة 
اأم�����������ام ال�����ع�����م�����الء واالإع�����الم�����ي�����ني 
واملوظفني.  وامل�ستثمرين  واملوردين 
العام  ه���ذا  ال��ت�����س��وي��ت  يقت�سر  ومل 
على جمل�ش العالمة فقط، اإذ متت 
كبار  م���ن   2000 م���ن  اأك����رث  دع����وة 
املدعوين  الت�سويق  وخ���رباء  امل���دراء 

للت�سويت للعالمات املر�سحة.
يف  “�سوبربراندز”  برنامج  ي�ساهم 
ت��ك��رمي وم���ك���اف���اأة اأع���ل���ى امل��ع��اي��ري يف 
ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة، وق���د متكنت 

امل��وؤ���س�����س��ة ع��ل��ى م���ر ال�������س���ن���وات من 
اكت�ساب مكانة عاملية متميزة كجهة 
تفوق  جم���ال  يف  وحم��ك��م��ة  م�ستقلة 
العالمات التجارية ومتيزها. تلتزم 
للعالمات  ال��رتوي��ج  جت��اه  املوؤ�س�سة 
التجارية اال�ستثنائية وجماالتها يف 
املنطقة.   اأما كتاب “�سوبربراندز” 
2017 فهو كتاب ي�سم نبذة  للعام 
من �سفحتني عن كل عالمة حتمل 
يتتبع ن�ساأتها  لقب “�سوبربراندز”، 
وتطورها ويقدم مالمح �سريعة عن 
ك��ل م��ا ي��ه��م ال��ق��ارئ ح���ول العالمة 
التجارية وحقائق مثرية عنها وعن 
الك�سف  مت  وقد  الفريدة،  اإجنازاتها 
عنه خالل الفعالية.  واختتم اإنغل�ش 
م�ساركة  ت�����س��رن��ا  ب��ال��ق��ول:  ح��دي��ث��ه 

التجارية  ال����ع����الم����ات  م����ن  م���زي���د 
امل��ح��ل��ي��ة ه���ذا ال���ع���ام، ح��ي��ث ت�سمنت 
قائمة الفائزين عدداً من العالمات 
اإىل  باالإ�سافة  االأ�سواق  يف  اجلديدة 
ونوؤكد  ال���ب���ارزة.  ال��ع��امل��ي��ة  االأ���س��م��اء 
�سوبربراندز  ك��ت��اب  يف  ال��ظ��ه��ور  ب���اأن 
اأف�سلية رائعة ت�ساهم يف اإبراز نقاط 
قوة املوؤ�س�سة وتعزيز قيمة عالمتها 

التجارية.
براندز”  “�سوبر  م��ن��ظ��م��ة  ت��ت��م��ت��ع 
الهيئة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ب��اع��رتاف ع��امل��ي 
تقييم  ت�����ت�����وىل  ال�����ت�����ي  امل�������س���ت���ق���ل���ة 
العالمات التجارية، وتلتزم املنظمة 
امل��ت��م��ي��زة ون�سر  ال��ع��الم��ات  ب��ت��ك��رمي 
العالمات  وقواعد  ب�سوابط  الوعي 
التجارية. وتربز جهود هذه املنظمة 

غاز بروم الرو�سية تعتزم زيادة 
اإنتاجها اإىل 10 ماليني طن من النفط

•• مو�صكو -وام:

تعتزم �سركة “غازبروم - نفط” الرو�سية ا�ستخراج النفط من حقل امليناء 
ياكوفليف  ف���ادمي  وق���ال  م��الي��ني ط��ن.   10 اإىل  اإنتاجها  ل��زي��ادة  اجل��دي��د 
النائب االأول لرئي�ش ال�سركة - يف ت�سريح له على هام�ش منتدى تومني 
للنفط والغاز - اإن ال�سركة توا�سل زيادة اإنتاجها لي�سل اإىل 10 ماليني 

طن بعدما كانت تنتج حوايل �ستة ماليني طن هذا العام. 

الحتاد الن�سائي يوقع مذكرة تفاهم مع الفاو ب�ساأن متكني املراأة يف جمال القطاع الغذائي- الزراعي 
•• دبي-الفجر: 

رواد  ل���دع���م  ج���ه���وده���ا  اإط��������ار  يف 
االأع��م��ال يف االإم���ارة، عقدت “دبي 
مع  ���س��راك��ة  النا�سئة”  للم�ساريع 
ال�سباب  االأع����م����ال  رواد  ج��م��ع��ي��ة 
انتداب  يتم  مبوجبها  ال�سني  يف 
اثنني من رواد االأعمال يف الدولة 
القمة  يف  للم�ساركة  ال�����س��ني  اإىل 
العاملية لالأعمال يف ال�سني خالل 
الفرتة 25-29 �سبتمرب احلايل، 
املوؤمترات  اأبرز  اأحد  يعترب  والذي 
العاملية املتخ�س�سة لريادة االأعمال 

وروادها. 
وتربز اأهمية القمة كمن�سة لرواد 
العامل  ح����ول  ال�����س��ب��اب  االأع����م����ال 
ل���ت���ب���ادل اخل�������ربات وال�������س���راك���ات 
واال��������س�������ت�������ف�������ادة م�������ن ال����ف����ر�����ش 
امل�����وج�����ودة، حيث  اال����س���ت���ث���م���اري���ة 
دول��ة من   15 القمة  �سي�سارك يف 
خمتلف اأنحاء العامل مع م�ساركة 
اأ�سحاب  م����ن   100 م����ن  اأك������رث 
ال��ن��ا���س��ئ��ة م���ن خمتلف  امل�����س��اري��ع 

اأنحاء العامل. 
النا�سئة  للم�ساريع  دب��ي  و�سيمثل 

يف ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل���الأع���م���ال يف 
القرق،  ي��و���س��ف  م���ن  ك���ل  ال�����س��ني 
الألعاب  جرافيتي  �سالة  �ساحب 
اجلمباز، حيث اأ�س�ش النادي يف عام 
2015 حتت مظلة برنامج جتار 
ريا�سي  ن����ادي  اأول  وي��ع��ت��رب  دب����ي، 
م��ت��خ�����س�����ش ب���األ���ع���اب اجل��م��ب��از يف 
باالإ�سافة  وامل��ن��ط��ق��ة،  االإم��������ارات 
�ساحبة  �����س����ارم����ا،  ك���ي���ت���اك���ي  اإىل 
لالأبحاث  “خوارزمية  م�����س��روع 
 »Algorithm Research
ح��ي��ث ت���رك���ز ه����ذه ال�����س��رك��ة على 
لل�سركات يف منطقة  توفري حلول 
اأفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق 

عرب البحوث اال�ستثمارية. 
نائب  ال����زع����اب����ي،  ع��ي�����س��ى  واأك��������د 
الدعم  قطاع  اأول  تنفيذي  رئي�ش 
دب���ي ان دعم  امل��وؤ���س�����س��ي يف غ��رف��ة 
وتعزيز امل�ساريع النا�سئة وامل�ساريع 
دبي  يف  وامل���ت���و����س���ط���ة  ال�������س���غ���رية 
من  رئي�سياً  ج���زءاً  وم��ازال��ت  كانت 
اأنها  ال��غ��رف��ة ح��ي��ث  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�سركات  %95 من جميع  متثل 
العمود  كذلك  وتعترب  االإم���ارة  يف 
دب����ي، م�سرياً  الق��ت�����س��اد  ال��ف��ق��ري 

مع  تتما�سى  الغرفة  اأن جهود  اإىل 
اأهداف خطة دبي 2021 يف تعزيز 
جاذب  مركز  لت�سبح  االإم���ارة  دور 

لالأعمال واالبتكار واملعرفة.
و�سدد الزعابي على اأهمية امل�ساركة 
يف ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل���الأع���م���ال يف 
فر�سة  ت�سكل  اأن��ه��ا  حيث  ال�سني، 
مثالية الأ�سحاب امل�ساريع النا�سئة 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع 

دبي لتطوير م�ساريعهم واكت�ساف 
موؤكداً  ال�سني،  يف  ج��دي��دة  فر�ش 
ع��ل��ى امل��ك��ان��ة ال��ه��ام��ة ال��ت��ي يوليها 
االإم���������ارة  االأع������م������ال يف  جم���ت���م���ع 
لوفد  ال�سني، متمنياً  للتعاون مع 
النا�سئة”  للم�ساريع  “دبي  مبادرة 

كل التوفيق والنجاح.  
للم�ساريع  دب���ي  ���س��راك��ة   وت��ع��ت��رب 
االأعمال  رواد  جمعية  مع  النا�سئة 

لريادة  دع��م��اً  ال�����س��ني،  يف  ال�سباب 
عرب  النا�سئة  وامل�����س��اري��ع  االأع��م��ال 
وتبادل  للتوا�سل  الفر�سة  اإت��اح��ة 
املخت�سني  اأب��������رز  م����ع  اخل��������ربات 
امل����ج����ال حول  ه�����ذا  واخل��������رباء يف 
للم�ساريع  دب���ي  وت��ع��ت��رب  ال���ع���امل. 
الغرفة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ن��ا���س��ئ��ة، 
نوعها  م��ن  االأوىل  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام 
االأو������س�����ط  ال���������س����رق  م���ن���ط���ق���ة  يف 

واأفريقيا، والتي تعمل حتت مظلة 
الذكية، وجت�سد قيمة  مدينة دبي 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني  ال�����س��راك��ة 
االبتكار  ت�سجيع  بهدف  واخل��ا���ش 
تعترب  ح���ي���ث  االأع�����م�����ال،  وري��������ادة 
االأعمال  ل����رواد  رئ��ي�����س��ي��اً  م�����س��دراً 
يف دب���ي، ومي��ك��ن ل���ل���زوار االإط���الع 
كما  اجل��دي��دة،  العمل  فر�ش  على 
ميكن اال���س��رتاك ب��اأه��م االأح���داث 
التكنولوجيا،  ع��ل��ى  ت���رك���ز  ال���ت���ي 
وال�������������دورات ول������ق������اءات وغ���ريه���ا 
الهامة.  امل��ت��ط��ورة  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن 
النا�سئة”  للم�ساريع  “دبي  وتدعم 
الرامية  دب��ي  غرفة  ا�سرتاتيجية 
وت�سجيع  االأع��م��ال  رواد  دع��م  اإىل  
يف  الغرفة  اأطلقت  حيث  االبتكار، 
عام 2015، ا�سرتاتيجية االبتكار 
ودعم وحماية  اإىل متثيل  الهادفة 
دبي.  االأع��م��ال يف  م�سالح جمتمع 
ك��م��ا ت��وا���س��ل ال��غ��رف��ة ج��ه��وده��ا يف 
خالل  من  امل�ساريع  اأ�سحاب  دع��م 
وال����ذي  دبي”،  “جتار  ب���رن���ام���ج 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اأف���ك���ار رجال 
االأع���م���ال االإم���ارات���ي���ني مب��ا يخدم 

بيئة العمل يف دبي. 

معر�س جلف لوندريك�س - لينن كري يف دبي يوقع �سراكة 
مع معر�س اإك�سبو ديتريجو اإنرتنا�سيونال مبدينة ميالن 

•• دبي-الفجر: 

اأ�سبوع  اإط��ار  �سمن  املقام  كري‘،  لينن  الوندريك�ش-  ’جلف  معر�ش  اأعلن 
هذا  �سراكته  ع��ن   ،)MECTW( التنظيف  لتقنيات  االأو���س��ط  ال�سرق 
الدويل  امل��ع��ر���ش   ،)EXPOdetergo( دي��ت��ريج��و  اإك�سبو  م��ع  ال��ع��ام 
الرائد عاملياً يف جمال املنظفات، والذي يتخذ من مدينة ميالن االإيطالية 
مقراً له؛ حيث يجمع ديتريجو اأبرز املنتجني االإيطاليني الذين يقدمون 
والرطب،  اجل��اف  التنظيف  جم��ال  يف  عاملية  �سركات  م��ن  احل��ل��ول  اأف�سل 
ال�سناعية،  االأمتتة  واأنظمة  واالإك�س�سوارات،  واملنظفات،  والن�سيج،  والكي، 
املنتجات واحللول  اختيار  والعار�سني على  الزوار  واخلدمات، مع ت�سجيع 
مكانة  يعزز  مب��ا  البيئة،  على  وحفاظاً  النظافة  ل�سروط  م��راع��اة  االأك���رث 

املعر�ش كمن�سة رائدة للفر�ش املجزية.
 –  MECTW التنظيف  لتقنيات  االو���س��ط  ال�سرق  معر�ش  و�سريكز 
والرطب  اجل��اف  التنظيف  حلول  يف  اإقليمياً  ال��رائ��دة  التجارية  الفعالية 
يف  امل�ستجدات  واآخ��ر  ال�ساعدة  التوجهات  اأب��رز  على  االأو���س��ط-  ال�سرق  يف 
القطاع. وب��دوره �سي�سهد معر�ش جلف الوندريك�ش- لينن كري  بالتعاون 
مع معر�ش اإك�سبو ديرتجو اإنرتنا�سيونال بحكم االتفاقية اجلديدة املربمة 
م�ساركة العديد من العبي القطاع واجلهات العار�سة الرائدة من ال�سوق 
اإ�ش.اآر.اإل،  اإل، وباتي�ستيال بي جي  اآر  اإ�ش   13 اإيه  اأبرزها  االإيطالية، ومن 
واإمي�سا اإ�ش بي اإيه، وما�سا اإ�ش بي اإيه اإندور�سرتييه تي�سيلي، ورينزات�سي، 
تكنولوجيز،  �سنرتيك�ش  مثل  ع��دي��دة  اإقليمية  �سركات  جانب  اإىل  وذل��ك 
اإكويبمنت تريدينج والكثري  ونيوماتيك، وزايت�ش، وبروفي�سونال لوندري 

غريها.

الحتاد للطريان اأول �سركة طريان يف املنطقة 
تقدم خطط �سداد موؤمتتة عرب بطاقة الئتمان

•• اأبوظبي-الفجر: 

خطط  بتوفري  تقوم  املنطقة  يف  ط��ريان  �سركة  اأول  للطريان  االحت��اد  اأ�سبحت 
�سداد االأق�ساط املوؤمتتة بالكامل عرب بطاقة االئتمان وذلك عقب اإبرام ال�سراكة 
مع �سركة باي فورت PayFort، وهي �سركة رائدة يف توفري خدمات ال�سداد 
االإل���ك���رتوين ع��رب االإن���رتن���ت يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي.  ت��اأت��ي ه���ذه اخل��ط��وة يف اإطار 
واأ�سلوب  خدماتها  تعزيز  بهدف  ال�سركة  يف  اجلارية  الرقمي  التحول  مبادرات 
للطريان  لالحتاد  املبادرة  وتتيح  املتطورة.  التقنية  خالل  من  اخلدمة  تقدمي 
Etihad. منح �سيوفها الذين يحجزون مبا�سرة عرب موقع االحتاد للطريان

�سبعة ع�سر  �سهراً. وي�سارك  اإىل �ستني  ت��رتاوح من ثالثة  �سداد  خطط   com
يف  االأح���دث  التطور  ذل��ك  ال��ربن��ام��ج.  وميثل  املنطقة �سمن  يف  رائ���داً  م�سرفاً 
تاأ�سي�ش فريق  وذلك عقب  للطريان  اجل��اري لالحتاد  الرقمي  التحول  برنامج 
املنا�سبة،  وبهذه   .2017 عام  م�ستهل  يف  لها  التابع  واالبتكار  الرقمي  التحول 
اأفاد جا�سنت واربي، نائب الرئي�ش لال�سرتاتيجية واالبتكار الرقمي يف االحتاد 
توفري  عرب  ال�سفر  جتربة  تعزيز  مبوا�سلة  للطريان  االحت��اد  تلتزم  للطريان: 
اأك��رث ل�سيوفها، م��ع التاأكد يف ال��وق��ت ذات��ه م��ن تقدمي  اأك��رب وم��رون��ة  خ��ي��ارات 
املوقع  ت�سمل  ال��ت��ي  املبا�سرة  قنواتنا  ع��رب  االإم��ك��ان  ق��در  واآم��ن��ة  �سل�سة  معاملة 
االإلكرتوين Etihad.com. واأ�ساف جا�سنت: من خالل ال�سراكة مع �سركة 
باي فورت، �سنكون قادرين على توفري حلول تقنية موؤمتتة بالكامل والتي تعد 
العاملي  امل�سهد  القطاع. نر�سد  رائ��دة يف  بالتعاون مع �سركات  االأف�سل يف فئتها 
20 طريقة �سداد  م��ن  اأك���رث  ت��واف��ر  املنطقة. وم��ع  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  وجن��ل��ب 
لتلبية  �سداد متنوعة  للطريان حلول  االحت��اد  تقدم  االإل��ك��رتوين،  على موقعها 
املتطلبات العاملية واملحلية. واأ�سار جا�سنت اإىل اأن هذه املبادرة تهدف اإىل م�ساعدة 
امل�سافرين من ذوي الدخل املنخف�ش واملتو�سط وعائالتهم عرب اإتاحة الفر�سة 
رمبا  جا�سنت:  واأ�ساف  مقدماً.  التذاكر  �سداد  عبء  دون  رحالتهم  حلجز  لهم 
اأن  التي ميكن  للتقنية  االأك��رث تفاعلية  على اال�ستخدام  اآخ��راً  ميثل ذلك مثااًل 
نقدمها ك�سركة طريان. وباملعنى االأو�سع، فنحن نقوم ببناء التقنية واالبتكار يف 
جميع جماالت االأعمال، كاأحد و�سائل التمكني، مبا ي�ساعد على تقدمي خدمات 

ومنتجات اأف�سل وتعزيز كفاءة االأعمال وخدمة العمالء.

بنك الحتاد الوطني يح�سل على 
جائزة ال�سوبر براند لعام 2017

•• دبي-الفجر: 

وقد ا�ستلم  ح�سل بنك االحتاد الوطني على جائزة ال�سوبر براند لعام 2017.  
الرئي�ش  ن��ائ��ب  بوبتاين  اأج���اي  ال�سيد  الوطني  االحت���اد  بنك  ع��ن  نيابة  اجل��ائ��زة 
ال�سركات  متويل  قطاع  ورئي�ش  اأول  رئي�ش  نائب  نافع،  اإ�سالم  وال�سيد  التنفيذي 
يوم  اأقيم  ال��ذي  براند  ال�سوبر  ت�سليم جوائز  خ��الل حفل  الوطني  االحت��اد  لبنك 
2017 يف دبي.  لقد مت اختيار بنك االحتاد  17 �سبتمرب  االأحد املا�سي املوافق 
الذي  �سوبربراند   اجلائزة  جمل�ش  قبل  ومن  موؤ�س�سة   2000 بني  من  الوطني 
ير�سح املوؤ�س�سات ذات العالمات التجارية ذات االأداء املتميز وبناًء على العديد من 
املعايري من بينها الو�سع املميز يف ال�سوق واال�ستمرارية يف تفوق االأداء املايل ور�سا 
العمالء وارتباطهم بالبنك ومدى قبولها بال�سوق.  وتاأتي هذه اجلائزة كتتويج 
اآخر الإجنازات البنك املتوا�سلة، والذي يعك�ش النقالت النوعية يف م�سرية البنك 
نحو التميز والتفوق والريادة.  ويعد هذا التميز املحلي واالإقليمي والدويل الذي 
الكبري  والدعم  الروؤية  اإىل  فيه  االأول  الف�سل  يعود  مت�سل  ب�سكل  البنك  يحققه 
 ، االدارة  جمل�ش  رئي�ش  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  يقدمه  ال���ذي 

وجمل�ش االدارة ، واالدارة التنفيذية وفريق العمل املميز يف البنك.

فقدان جواز �شفرت
باتي�ستا  كايزيلى  املدعو/  فقد 
الفلبني   ، ي���ب���اراج���واج���وي���رى 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
)EB8613161( - يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفرت
امل���دع���و / حم��م��د ابو  ف��ق��د 
عبداحلق  حم��م��د  م��و���س��ى 
اجلن�سية  ب���ن���غ���الدي�������ش    ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )AA5910162(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم 050/4476698 

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو / وينديل جاي 
باجايان االي اي ، الفلبني 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )9798758( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 056/10022662

فقدان جواز �شفرت
اي���رل���ني  امل����دع����و /  ف���ق���د 
ا�سوريتو ابرييتو ، الفلبني  
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )9814389( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/71594821

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����د امل�����دع�����و /رح���ي���م���ه 
امل�����غ�����رب   ، ال�����������س�����ب�����اع�����ي 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )9015202( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/9200740

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو / �سهري حممود 
رم�����س��ان حم��م��ود ، م�سر 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )5248561( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/4088376
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       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5620  عمايل جزئي
جمهول  ����ش.ذ.م.م  للتجارة  انرتنا�سيونال  �سباي�ش  1-وي�ست   / عليه  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /�سيد عارف �ساب قادار خان قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)30575 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB173674643AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2000(
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم االث���ن���ني امل�������واف�������ق:2017/10/9 ال�����س��اع��ة 08.30 �ش 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5163  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�سفقة اجليدة ال�سالح معدات املكاتب جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /م�ستجيب خان حممد مبني خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)23030 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173577507AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:امل��واف��ق:2017/9/25 ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة جل�سة يوم االثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7059  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سوى بيني ماجيك خلدمات تقدمي الطعام �ش.ذ.م.م جمهول 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  فلور�ش مندروز  املدعي /جا�سمني  ان  االقامة مبا  حمل 
وتذكرة عودة  درهم(  وقدرها)14277.5  املطالبة مب�ستحقات عمالية  ومو�سوعها 
  mb17455943ae:مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم االث���ن���ني امل�������واف�������ق:2017/10/9 ال�����س��اع��ة 08.30 �ش 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7987  عمايل جزئي

جمهول  ����ش.ذ.م.م  املباين  ونظافة  ل�سيانة  1-بنكوان   / عليه  املدعي  اىل 
حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /اهلل دت���ا ���س��رف��راز اح��م��د ق��د اأق����ام عليك 
 11800( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
ع���ودة مببلغ )3000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
ال�سكوى:mb176123253ae  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/9/27
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4895  عمايل جزئي
الريامي   -2 ����ش.ذ.م.م  العامة  وال�سيانة  للديكور  1-الريامي   / املدخل  اخل�سم  اىل 
ل��ل��زج��اج واالمل��ن��ي��وم ������ش.ذ.م.م جم��ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /جافاهارالل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ازم��ي  ع��ب��داهلل  حممد  ح�سن  وميثله:احمد  في�سواكارما 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )39474 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام 
رقم ال�سكوى:MB170639414AE/2017  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء 
املوافق 2017/10/4 ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9293  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  التبليط  العمال  1-جال�سكو   / عليه  املدعي  اىل 
اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي /م��ام��ون �سيخ حممد �سكور �سيخ  االق��ام��ة مب��ا ان 
 15096( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB177148482AE:ال�سكوى
مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �ش   08.30 ال�ساعة   2017/10/3 املوافق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2399  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- الريامي للزجاج وااللومنيوم �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/9 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ديني�ش �سيبا�ستيان تاييليداباتو ديفا�سيا بحكمت املحكمة ح�سوريا 
بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )77651( درهم والفوائدة التاخريية 
من تاريخ املطالبة الق�سائية بواقع 9% وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها 
امل�ساريف . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2476  عمايل  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- هاتيك للنجارة ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
بان  نعلنكم  امل��ازم��ي  عبداهلل  حممد  ح�سن  وميثله:احمد  في�ش  بوثياء  وداع  ريج�ش 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/5/9 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
املدعى  بالزام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  في�ش  بوثياء  وداع  ل�سالح/ريج�ش 
عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )61769( درهم والفوائد التاخريية من تاريخ املطالبة 
الق�سائية عدا التعوي�ش الف�سل التع�سفي فمن تاريخ �سريورة احلكم نهائيا بواقع %9 
. حكما مبثابة احل�سوري قابال  امل�ساريف  املدعي عليها  ال�سداد والزمت  وحتى متام 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3067  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ال ام جي الدولية اللوج�ستية �ش.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ني�سيكا �سيامايل ماري توما�ش 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )55853( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )4131( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3105  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- جراند ميدوي�ست تاور فندق و�سقق فندقية - منطقة 
باليهابيتيا  التنفيذ/انورا  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ح��رة 
والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  جاماجى 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14764( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )1255( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2580  تنفيذ عمايل 

الت�سميم  تنفيذ  ان��رتن��ا���س��ون��ال الع��م��ال  ان��ت��رياك��ت  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
التنفيذ/عبدالعظيم  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  الداخلي 
خان حممد رفيق الدين قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )15000( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )1200( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3187  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- الكي باث خلدمات تنظيف املباين �ش.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ن�سيم ح�سن حممد �سريف قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8007( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )920( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3336  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- خالد �سناءاهلل للخدمات الفنية ���ش.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد �سديق خور�سيد احمد قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )9708( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م   )906( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5300  عمايل جزئي
ان  االق��ام��ة مب��ا  للتجميل جمهول حم��ل  مارميد  ديفا  1-���س��ال��ون   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي /الهام ميهوبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)19961 
ال�سكوى:mb172711899ae  وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق:2017/10/9 
ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3940  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سقر املدينة للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد �سالح احمد روجون علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
ع��ودة مببلغ )3000(  دره��م( وتذكرة  وق��دره��ا)51394  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
  mb170133344ae:درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة رقم ال�سكوى
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم اخل��م��ي�����ش امل��������واف��������ق:2017/9/28 ال�����س��اع��ة 08.30 �ش 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7954  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد جميل باتي للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد ا�سفاق �سيخ قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )26570 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح��ددت    MB175899877AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.5:جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/10/4 ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7367  عمايل جزئي

االقامة  حم��ل  جم��ه��ول  ������ش.ذ.م.م  لال�ستثمار  1-ال��ع��ري�����ش   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املدعي /ان��االه دياز كانيزا قد  ان  مبا 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )36317 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح���ددت    mb175523388ae:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.5:جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/10/2 ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7368  عمايل جزئي
���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه / 1-العري�ش لال�ستثمار  اىل 
ان املدعي /فلوريندا برييز كلوريز قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )97067 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb175523133ae  وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2017/10/10 ال�ساعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2601 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  ح�سن  بن  �سعيد  حممد  �سعيد  �سامل  �سده/1-  املنفذ  اىل 
واغذية  االع���الف  لتجارة  العني  التنفيذ/واحة  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احليوانات 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )76055( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2773 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- �سعيد ح�سن عبداهلل رجب ال رجب النعيمي جمهول 
�����ش.ذ.م.م  ال��ب��ن��اء  مل��ق��اوالت  التنفيذ/اهلي  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  اجل�سمي  ع��ب��داهلل  مو�سى  رج��ب  وميثله:هاين 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )70896( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1218 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  مانديب �سينغ بالراج �سينغ جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/يور �سوي�ش لتاأجري ال�سيارات ���ش.ذ.م.م وميثلها 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  حممد   كل  اأجمل  مديرها/حممد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )23450(  درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1249 تنفيذ مدين  
ان طالب  االق��ام��ة مب��ا  انديرجيث جمهول حم��ل  روان  ���س��ده/1-   املنفذ  اىل 
التنفيذ/ويرينوكا مونيكا فورميال  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4100 درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة  2- ب�سحة ونفاذ عقد بيع املدعية ال�سيارة رقم: P 67983 دبي 
 WF0FD95L68VC16956:نوع فورد فوك�ش �سنة ال�سنع 2008 رقم ال�سا�سيه
�سلف. ما  العقد وفق  ت�سجيل  املخت�سة  االداري��ة  للمدعي عليه وعلى اجلهات 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1934  ا�شتئناف جتاري    

حمل  جمهول  �����ش.ذ.م.م   لل�سحن  ايروتران�ش   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف / �سركة �سيفيلد هولدينجز ليمتد وميثله:ح�سن 
عبداهلل حممد العبدويل  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم 2015/1023 جتاري كلي بتاريخ:2016/12/25     
وحددت لها جل�سه يوم االثنني  املوافق 2017/9/25 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12127 بتاريخ 2017/9/21   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2016/1685  احوال نف�ص م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- حممد �ساكيل خان با�سان حممد حمبوب خان  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ هاجرة كوثر حممد �سكيل خان وميثله:احمد ح�سن حممد 
لل�سرر  بالطالق  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املازمي  عبداهلل 
ونفقة عدة ونفقة اوالد �ساملة وموؤخر ال�سداق وم�سكن �سرعي وتقرير ح�سانة 
لها  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  واجرة حا�سنة واجرة خادمة 
 ch1.B.10:جل�سة يوم  االحد املوافق  2017/10/1   ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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وزارة القت�ساد ت�سارك يف اختتام اجتماع اجلمعية العمومية ملنظمة ال�سياحة العاملية بال�سني
كلمته، اأن ال�سياحة اأثبتت نف�سها كاإحدى الركائز الرئي�سية للتنمية االقت�سادية 
واالجتماعية يف خمتلف الدول، وما زال هذا القطاع ي�سهد منواً متزايداً عاماً 
بعد عام. فهي متثل 10 يف املئة من الناجت املحلي االإجمايل العاملي، وت�ستحوذ 
30 يف املئة من  9 يف املئة من القوى العاملة يف العامل، وعلى  اأك��رث من  على 
اأن هذه  وتابع  العاملية.  ال�سادرات  اإجمايل  املئة من  و7 يف  �سادرات اخلدمات، 
االأرق��ام واملوؤ�سرات تقدم دلياًل وا�سحاً حول االإمكانات ال�سخمة التي ينطوي 
عليها القطاع ال�سياحي، وقدرته على اأن يكون حمركاً قوياً وم�ستداماً جلهود 
تن�سده  ال���ذي  االزده����ار  نحو حتقيق  وج�����س��راً  ب��ل��دان��ن��ا،  يف  وال��ت��ط��وي��ر  التنمية 
ال�سياحي  للنمو  جديدة  مرحلة  اأم��ام  اليوم  اأننا  �سعادته  واأ�ساف  جمتمعاتنا. 
هذا  يقدمها  التي  الفر�ش  من  املثلى  اال�ستفادة  ل�سمان  اأك��رب  تعاوناً  تتطلب 
القطاع، وتفعيل العمل اجلاد وتوطيد ال�سراكة وتبادل اخلربات واملعارف على 
امل�ستويني احلكومي واخلا�ش بني دولنا للتغلب على اأي حتديات تواجه م�ساعينا 

•• �صيندو- ال�صني-الفجر:

اجلمعية  الجتماع   22 ال���  ال���دورة  فعاليات  ال�سينية  �سيندو  مدينة  اختتمت 
الدول  اإح��دى  يف  عامني  كل  تعقد  والتي  العاملية،  ال�سياحة  ملنظمة  العمومية 
اأع�ساء املنظمة ويتم خالله و�سع ال�سيا�سات اخلا�سة بقطاع ال�سياحة وانتخاب 
و�سهدت  للمنظمة.  والفرعية  الرئي�سية  واللجان  الكيانات  واأع�����س��اء  روؤ���س��اء 
عام  �سكرتري  بولوليكات�سيفى  زوراب  �سعادة  انتخاب  ال��ع��ام  ه��ذا  االجتماعات 
املنظمة خلفاً ل�سعادة الدكتور طالب الرفاعي ال�سكرتري العام احلايل، وح�سر 
االجتماع كافة وزراء ال�سياحية ووكالء الوزارة امل�سوؤولني عن ال�سياحة يف دول 
رفيع  ر�سمي  بوفد  االإم���ارات  دول��ة  و�ساركت  العاملية.  ال�سياحة  منظمة  اأع�ساء 
وزير  وم�ست�سار  وزارة  وكيل  امل��ه��ريي،  خمي�ش  حممد  �سعادة  برئا�سة  امل�ستوى 
خالل  امل��ه��ريي،  خمي�ش  حممد  �سعادة  واأك���د  ال�سياحية.    لل�سوؤون  االقت�ساد 

والرتكيز �سمن الروؤى وال�سيا�سات التنموية التي تتبناها الدولة، باعتباره ركناً 
من اأركان التنوع االقت�سادي واال�ستدامة، وقاطرة رئي�سية نحو مرحلة “ما بعد 
النفط«. واأرجع �سعادته باأن ما حققته الدولة من اإجن��ازات يف قطاع ال�سياحة 
جعل  �سرورة  دائماً  توؤكد  التي  للدولة  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  طبقا  جاء 
هذه  توظيف  اأهمية  على  وتوؤكد  التطور،  م�سرية  من  اأ�سا�سياً  ج��زءاً  ال�سياحة 
املقومات ال�سياحية الوا�سعة التي تتمتع بها االإمارات لرفد االقت�ساد الوطني 
باإيرادات م�ستدامة ومتنامية، وتعظيم دور القطاع يف توليد فر�ش العمل وبناء 

القدرات الب�سرية.
يف  امل�ساركة  هام�ش  على  اجتماعات  ع��دة  املهريي  خمي�ش  حممد  �سعادة  وعقد 
اجتماعات اجلمعية العمومية، حيث اجتمع مع �سعادة الدكتور طالب الرفاعي 
بولوليكات�سيفى  زوراب  ���س��ع��ادة  وك��ذل��ك  للمنظمة،  احل���ايل  ال��ع��ام  ال�سكرتري 

ال�سكرتري العام اجلديد. 

لتطوير قطاعاتنا ال�سياحية وتعزيز تناف�سيتها وتعظيم قدرتها على امل�ساهمة 
ال�ساملة وامل�ستدامة لبلداننا. ودعا �سعادته ح�سور اجتماع  التنمية  يف م�سرية 
اجلمعية العمومية اأن يكون اجتماع اليوم وخمرجاته انطالقة جديدة لقطاع 
ال�سياحة بالعامل نحو املزيد من التطور والتنمية لهذا القطاع احليوي الذي 
يثبت يوما ًبعد يوم اأنه من اأهم القطاعات االقت�سادية واالجتماعية والتنموية 
واأ�سار  االم��ارات  بدولة  ال�سياحة  �سعادته جتربة قطاع  العامل. وعر�ش  لبلدان 
اإىل اأن دولة االإمارات العربية املتحدة، وبالرغم من حداثتها يف قطاع ال�سياحة، 
اإال اأنها ا�ستطاعت، ويف فرتة زمنية ق�سرية، اأن تثبت للعامل، دون اأدين �سك، ما 
ميكن اأن يقدمه قطاع ال�سياحة القت�ساد الدول ، بل و اأ�سبحت مثاًل يحتذى به 
ووجهة عاملية للعديد من املقا�سد ال�سياحة، ومل يتحقق ذلك دون قيادة ر�سيدة 
للدولة وروؤيًة �ساملًة م�ست�سرفه للم�ستقبل، فمنذ مطلع القرن احلايل، ميثل 
القطاع ال�سياحي يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة اأحد اأبرز حماور االهتمام 

خالل جل�شتني من الع�شف الذهني يف »منتدى ال�شارقة لال�شتثمار االأجنبي املبا�شر 2017«

الإمارات توظف البتكار حتقيقًا للتنمية امل�ستدامة

ال��ذي ت��وؤّدي��ه يف حماية امل��دن الذكية 
وت��ط��وي��ره��ا واأب�����رز ال��ق��ط��اع��ات التي 
كالقطاع  م��ن��ه��ا  ت�ستفيد  اأن  مي��ك��ن 

ال�سحي والقطاع املايل.
م���ن ويناند  ك���ل  ����س���ارك يف اجل��ل�����س��ة 
�سركة  موؤ�س�ش-  �سريك  كويجرب�ش، 
�ستيوارت،  وغ��وردون   ،GiG.tech
لتكنولوجيا  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل�����دي�����ر 
جيم�ش  م���وؤ����س�������س���ة  يف  امل����ع����ل����وم����ات 
التعليمية، والدكتورة فاطمة العربي، 
ال��رئ��ي�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة اأالف 
تريباثي،  واأج��ي��ت  اإي���ه،  اإ����ش  كابيتال 
م���دي���ر ال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ال��ي��ة واخل���دم���ات 
امل�سرفية الرقمية وال�سريك املوؤ�س�ش 
يف �سركة براي�ش ووتر هاو�ش كوبرز. 
اأو  الكتلة  �سل�سلة  املتحدثون  وع��ّرف 
اأ�سلوب  اأو  بلوك ت�سني بكونها قاعدة 
ت�ساعد  ال��ب��ي��ان��ات،  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ج��دي��د 
كانت  ال��ت��ي  ت�سني  ب��ل��وك  تكنولوجيا 
العملة  يف  امل��ع��ام��الت  ب�سجل  ت��ع��رف 
احلفاظ  على  بيتكوين،  االفرتا�سية 
ع��ل��ى ق���وائ���م م���ق���اوم���ة ل��ل��ت��الع��ب يف 
�سجالت البيانات املتنامية با�ستمرار، 
القّيمة  ل��ل��م��واد  اآم��ن��ا  ت���ب���اداًل  وت��ت��ي��ح 
حقوق  اأو  االأ����س���ه���م  اأو  ك�����االأم�����وال 
وخالفا  ال���ب���ي���ان���ات،  اىل  ال���و����س���ول 
الأنظمة التجارة التقليدية، ال حاجة 
مركزي  ت�سجيل  ن��ظ��ام  اأو  ل��و���س��ي��ط 

ملتابعة ح��رك��ة ال��ت��ب��ادل، ب��ل ت��ق��وم كل 
اجلهات بالتعامل مبا�سرة مع بع�سها 
ال��ب��ع�����ش،  وت��ع��م��ل ب��ل��وك ت�سني على 
ملعاجلة  اإل��ك��رتوين  �سجل  نظام  هيئة 
لكل  يتيح  مب��ا  وت��دوي��ن��ه��ا  ال�سفقات 
�سبكة  املعلومات عرب  تتبع  االأط��راف 
اآمنة ال ت�ستدعي طرفاُ ثالثاً للتحقق 
امل�ساركون يف  وتطرق  املعلومات.  من 
اجلل�سة احلوارية اإىل اأن التطبيقات 
ال��ك��ت��ل��ة كثرية،  ب�����س��ل�����س��ل��ة  امل��رت��ب��ط��ة 
يف  ت�����س��ني  ال��ب��ل��وك  تطبيق  مي��ك��ن  اإذ 
الرقمي،  والتعليم  ال�سحي،  النظام 
وغريها  الرقمية،  العمالت  بخالف 
اإىل توجه  م�����س��ريي��ن  امل���ج���االت،  م��ن 
بع�ش احلكومات نحو اختبار تطبيق 
ت�������س���ني م����ن خ�����الل و�سع  ال���ب���ل���وك 
والهويات  القيادة،  رخ�ش  معلومات 
وت���وزي���ع ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، كما 
حدث يف مدينة بروكلني االأمريكية.

ا�ستخدام  اأن  اإىل  امل�ساركون  وخل�ش 
اإزاح��ة العديد  بلوك ت�سني من �ساأنه 
االإداري��������ة، وتوفري  ال��ت��ع��ق��ي��دات  م���ن 
ع���ام���ل ال���وق���ت وامل������ال، حم���ذري���ن يف 
قد  التي  التحديات  من  ذات��ه  الوقت 
ت���واج���ه ه����ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق، وان�����ه لي�ش 
معتربين  ال��ق��ر���س��ن��ة،  ع���ن  مب���ن���اأى 
قد  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال�ساحة  ات�����س��اع  اأن 

يجعلها عر�سة ملحاوالت القر�سنة.

•• ال�صارقة-الفجر:

لال�ستثمار  “ال�سارقة  منتدى  ناق�ش 
الذي   ،”2017 امل��ب��ا���س��ر  االأج��ن��ب��ي 
ال�سارقة  ه���ي���ئ���ة  م����ن  ك����ل  ن��ظ��م��ت��ه 
لال�ستثمار والتطوير �سروق، ومكتب 
املبا�سر  ال�سارقة لال�ستثمار االأجنبي 
للهيئة،  التابع  ال�سارقة  يف  ا�ستثمر 
قناة  م����ع  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  ب�������س���راك���ة 
جل�ستني  خ��الل  عربية،   CNBC
االبتكار  اأث��ر  منف�سلتني،  حواريتني 
النمو،  ع��ج��ل��ة  ت��ع��زي��ز  يف  احل��ك��وم��ي 
تعزيز  يف  ت�سني”  ال�”بلوك  واأهمية 

االقت�ساد الرقمي. 
اليوم  ال��راب��ع��ة يف  وب��ح��ث��ت اجل��ل�����س��ة 
احلكومي  “االبتكار  ب��ع��ن��وان  االأول 
م�ستقبل  معامل  ير�سم  جديد  توجه 
االب���ت���ك���ار  اأه����������داف  احلكومات”، 
احل���ك���وم���ي، وت����اأث����ري ال���ت���وج���ه نحو 
االقت�ساد  على  الرقمية  احل��ك��وم��ات 
الوطني، كما تناولت اجلل�سة منوذج 
ال�سارقة  اإم���ارة  يف  احلكومي  ال��رب��ط 
القطاعات  بعمل  االرت��ق��اء  يف  ودوره 
احلكومية، كما ا�ستح�سر املتحدثون 
عدداّ من الدرو�ش امل�ستفادة، والنماذج 
جمال  يف  ال��ع��امل  دول  م��ن  الناجحة 

االبتكار احلكومي.
الفالحي  ح��ارب  وليد  ال�سيد  ولفت 

الرئي�ش التنفيذي لدبي لال�ست�سارات 
اإىل اأن اإمي���ان ق��ي��ادة دول���ة االإم����ارات 
االبتكار،  ب��اأه��م��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
االجتماعية  مكانتها  تعزيز  يف  اأ�سهم 
مق�سداُ  وج��ع��ل��ه��ا  واالق���ت�������س���ادي���ة، 
اأن  اإىل  وامل���واه���ب. م�����س��رياً  ل��ل��ع��ق��ول 
اإمارة ال�سارقة وتر�سيخاً للنهج الذي 
اتخذته الدولة، با�سرت مبكراً بو�سع 
لالبتكار  داعمة  وا�سرتاتيجيات  اأطر 
احل����ك����وم����ي ب���اع���ت���ب���اره راأ���������ش امل����ال 
احل�ساري  البالد  مل�ستقبل  احلقيقي 

واالقت�سادي واالجتماعي والثقايف. 
ال�سارقة  اإم�����ارة  اأن  ح����ارب  واأ����س���اف 
االبتكار  م���ب���ادئ  ب��ت��ك��ري�����ش  مت���ي���زت 
االإن�سان  بناء  مفهوم  عرب  احلكومي، 
ق��ب��ل رف���ع ال��ب��ن��ي��ان، ف��ح��ر���س��ت على 
االرتقاء بكوادرها العاملة يف خمتلف 
ال���ق���ط���اع���ات احل���ك���وم���ي���ة، م����ن اأج����ل 
بناء ث��روة ب�سرية ق��ادرة على حتقيق 
امل�ستدام، من خالل  النمو  طموحات 
تر�سيخ مفهوم االبتكار واالرتقاء به.

التنمية امل�شتدامة 
العام  امل��دي��ر  ت��وب��ك��وك  ت��ي��ف��ون  وراأى 
SAP  يف دول����ة االإم�����ارات  ل�����س��رك��ة 
اأن  ع��م��ان  و�سلطنة  املتحدة  العربية 
التنمية  ���س��ي��اق  يف  ي��ه��دف  االب���ت���ك���ار 
ب���ني منو  ال����ت����وازن  اإىل  امل�����س��ت��دام��ة 

االق����ت���������س����اد االأخ���������س����ر وال����ع����دال����ة 
واحلماية  وامل�������س���اواة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ومبتكرة،  ج��دي��دة  بطريقة  البيئية 
م�ستوى  على  االبتكار  اأهمية  موؤكداً 
االأف��راد واحلكومات يف طريقها نحو 
االقت�ساد  تعتمد  م�ستدامة  تنمية 
االأخ���������س����ر ك�����اأح�����د اأع�����م�����دة ال���ه���رم 

االقت�سادي الراهن.
ويف ال�سياق ذاته، ذهب ب�سار الناطور 
الرئي�ش العاملي للتمويل االإ�سالمي يف 
وكالة “فيت�ش للت�سنيف االئتماين” 
اإىل تعريف االبتكار باأنه املفهوم الذي 
يرنو  اإذ  التقليدية،  املفاهيم  يتجاوز 
االإبداع يف جوهره اإىل مواجهة الفقر 
ال�سرف  واأن��ظ��م��ة  ال��ط��اق��ة  ون��ق�����ش 
ال�سحي والرعاية ال�سحية والتعليم، 
تفرز  التي  االبتكارات اخلاّلقة،  عرب 
ال�����س��وق، تف�سي  ج���دي���دة يف  ف��ر���س��اً 
يف  ت�ساهم  التي  التقنيات  و�سع  اإىل 
خلق املزيد من الفر�ش يف االقت�ساد 
االأخ�سر دون خملفات، باالإ�سافة اإىل 

اال�ستخدام الفعال للموارد. 
امل��ه��ريي مدير  م���روان عبيد  وات��ف��ق 
البلدية  بدائرة  امل�ساريع  اإدارة  مكتب 
نظرائه  مع  عجمان،  يف  والتخطيط 
احلكومي،  االب���ت���ك���ار  اأه��م��ي��ة  ب�����س��اأن 
ورفد  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  يف  ودوره 
اأن منو  اإىل  الف��ت��اُ  االق��ت�����س��اد،  عجلة 

رئي�ش على  ب�سكل  بات يعتمد  ال��دول 
ت�����س��ارع��ت وتريتها  ال��ت��ي  االب��ت��ك��ارات 
خمتلف  وط��ال��ت  حلظية،  واأ�سبحت 
ج���وان���ب ح��ي��ات��ن��ا ال���ي���وم���ي���ة. واأ����س���اد 
املهريي بتجربة الربط احلكومي يف 
اإياها جتربة  ال�سارقة، معترباً  اإم��ارة 
احلكومي  ال��ع��م��ل  اإط�����ار  يف  م��ذه��ل��ة 
املتميز، وخطوة رائدة يف جمال العمل 
القطاعات  بني  ربط  ال��ذي  االإبداعي 
املختلفة، ومد ج�سوراً معلوماتية بني 
م�ستوى  من  رفعت  القطاعات،  ه��ذه 
مفاهيم  وق��رب��ت  احل��ك��وم��ي،  االأداء 
من  حكومية  جهة  ك��ل  عمل  واآل��ي��ات 
االأخ������رى، ف�����س��اًل ع��ن ان��ع��ك��ا���ش هذا 
الربط من حيث ال�سرعة وال�سال�سة 
التي تقدمها اجلهات  على اخلدمات 
التاأثري  ومدى  للجمهور،  احلكومية 

االإيجابي على اقت�ساد االإمارة.

 »بلوك ت�شني« 
االأول من  ال��ي��وم  اأع���م���ال  واخ��ت��ت��م��ت 
ال�سارقة  مل��ن��ت��دى  ال��ث��ال��ث��ة  ال�������دورة 
 2017 املبا�سر  االأجنبي  لال�ستثمار 
بجل�سة نقا�سية خام�سة، حملت عنوان 
التكنولوجيا،  يف  اجل���دي���د  ال��ت��وّج��ه 
اأو بلوك ت�سني، بحثت  �سل�سلة الكتلة 
بالن�سبة  التقنية  اأهمية هذه احللول 
الدور  وناق�ست  الرقمي،  لالقت�ساد 

مطار ال�سارقة الدويل ي�ستعر�س خدماته يف معر�س مو�سكو لل�سياحة والرتفيه
•• ال�صارقة-الفجر:

����س���ارك م��ط��ار ال�����س��ارق��ة ال�����دويل يف 
لل�سياحة  ال����دويل  مو�سكو  م��ع��ر���ش 
فعالياته  اأق��ي��م��ت  ال���ذي  وال��رتف��ي��ه، 
 21 اإىل   19 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����الل 
اإك�سبو  مب���رك���ز  اجل�������اري  ���س��ب��ت��م��رب 
الرو�سية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ل��ل��م��ع��ار���ش 
م��و���س��ك��و، مب�����س��ارك��ة ع���دد ك��ب��ري من 

قطاعات  يف  واملوؤثرين  القرار  �سناع 
ال�������س���ي���اح���ة وال�������س���ف���ر وال�����ط�����ريان 
وال�������س���ي���اف���ة م����ن خم���ت���ل���ف اأن����ح����اء 

العامل.
الدويل  ال�سارقة  مطار  وفد  وتراأ�ش 
يف املعر�ش، �سعادة علي �سامل املدفع، 
عدد  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  الهيئة،  رئي�ش 

من موظفي املطار.
وقال �سعادة علي �سامل املدفع: يعترب 

لل�سياحة  ال����دويل  مو�سكو  م��ع��ر���ش 
لت�سليط  مثالية  من�سة  وال��رتف��ي��ه 
بنهج  امل�ستمر  التزامنا  على  ال�سوء 
االإبداع واالبتكار يف تطوير خدماتنا، 
التي  اجلديدة  باملبادرات  والتعريف 
نفذها املطار. ويتلخ�ش الهدف من 
جمال  يف  اخل���ربات  بتبادل  امل�ساركة 
والرتويج  وال�سفر  ال�سياحة  �سناعة 
للخدمات والت�سهيالت التي يقدمها 

املطار.
ال�سوق  ي��ع��ت��رب  امل�����دف�����ع:  واأ������س�����اف 
الرو�سي من االأ�سواق املهمة بالن�سبة 
دولة  يف  واالأع��م��ال  ال�سياحة  لقطاع 
ال�سوق  ه��ذا  اأهمية  وزادت  االإم����ارات 
بعد التوجيهات احلكومية ب�ساأن منح 
رو���س��ي��ا االحتادية  ج��م��ه��وري��ة  رع��اي��ا 
ال���دول���ة من  اإىل  ال���دخ���ول  ت��اأ���س��رية 
ج��م��ي��ع امل���ن���اف���ذ، االأم������ر ال�����ذي كان 
ل���ه ان��ع��ك��ا���ش اإي��ج��اب��ي ع��ل��ى احلركة 
ب�سكل  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  ال�سياحية 
الدولة  اإم����ارات  خمتلف  ويف  خ��ا���ش 

ب�سكل عام.
ورك��������ز م����ط����ار ال���������س����ارق����ة ال������دويل 
الرتويج  امل�����س��ارك��ة على  ه��ذه  خ��الل 
يقدمها،  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
ال�سيما البوابات الذكية التي حققت 
ك���ب���رياً خ����الل ف����رتة زمنية  جن���اح���اً 
ق��ي��ا���س��ي��ة، وه���ي ت��ت��ي��ح اإجن�����از اإج����راء 
وب�سورة  ب�سرعة  اجل���وازات  مراقب��ة 
من  جمموعة  اإىل  باالإ�سافة  �سهلة. 
اعتمدها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وي��ر  اإج������راءات 
املطار، بهدف ا�ستيعاب النمو املتزايد 
التدفق  نتيجة  املتعاملني  اأع���داد  يف 
يف  االقت�سادي  والن�ساط  ال�سياحي 

االإمارة.

»موا�سالت« و »اقت�سادية« 
عجمان توقعان اتفاقية تعاون

•• عجمان-وام:

االقت�سادية  التنمية  ودائ��رة  عجمان   - العامة  املوا�سالت  موؤ�س�سة  وقعت 
اخلا�سة  احلكومية  واملعامالت  املوظفني  لنقل  تعاون  اتفاقية  عجمان  يف 
بالدائرة من خالل توفري مركبات مطابقة للموا�سفات وال�سروط من قبل 
املوؤ�س�سة اإ�سافة اإىل تبادل اخلربات واملعرفة بني الطرفني. وقع االتفاقية 
فيما   .. ال��ع��ام  امل��دي��ر  ب��ن عمري  اأح��م��د  عمر  املهند�ش  �سعادة  املوؤ�س�سة  ع��ن 
وقعها عن الدائرة �سعادة علي عي�سى النعيمي مديرها العام وذلك يف مقر 
املوؤ�س�سة باجلرف بح�سور املدراء التنفيذيني وعدد من مدراء االإدارات من 
اجلانبني. واأكد ابن عمري حر�ش املوؤ�س�سة على تعزيز التعاون مع الهيئات 
توجيهات  وذلك �سمن  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  والدوائر احلكومية من 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ش االأعلى حاكم 
النعيمي ويل  بن حميد  ال�سيخ عمار  �سمو  امل�ستمرة من  واملتابعة  عجمان 
من  التي  الالزمة  والت�سهيالت  املقومات  وتوفري  بالتعاون  عجمان  عهد 

�ساأنها حتقيق التنمية ال�ساملة الهادفة ل�” روؤية عجمان 2021«.
اخلربات  م��ن  لال�ستفادة  للجانبني  امل��ج��ال  تفتح  االت��ف��اق��ي��ة  اأن  واأو���س��ح 
امل�سرتكة  االأهداف  الكاملة لتحقيق  الطاقات  املتوافرة لديهما وا�ستغالل 
من  ج��و  وتهيئة  امل�ستدامة  والتنمية  التقدم  باعتبار  لها  يتطلعان  التي 
ت��ك��ات��ف اجل��ه��ود والعمل  ال��ن��ق��ل وامل��وا���س��الت يتطلب  ال��ت��ن��اغ��م يف جم���ال 

امل�سرتك.
املوا�سالت  موؤ�س�سة  مع  االتفاقية  توقيع  مت  اإن��ه  النعيمي  ق��ال  جهته  من 
العامة باعتبارها �سريكا ا�سرتاتيجيا مهما .. الفتا اإىل تطلع الدائرة لدفع 
عجلة النمو االقت�سادي وا�ستدامة التنمية وحتفيز االأن�سطة االقت�سادية 

ذات القيمة امل�سافة وت�سجيع اال�ستثمار.

�سفري الدولة يبحث التعاون 
مع وزير القت�ساد الأذربيجاين

•• باكو-وام:

بحث �سعادة الدكتور حممد اأحمد هامل القبي�سي �سفري الدولة لدى باكو 
مع معايل �ساهني م�سطفاييف وزير االقت�ساد االأذربيجاين �سبل تطوير 
وتعزيز العالقات االقت�سادية والتنموية بني البلدين وذلك خالل اللقاء 

الذي عقد مببنى وزارة االقت�ساد االأذربيجانية .
املميزة  ال�سيا�سية  العالقات  اإىل  اللقاء  خالل  م�سطفاييف  الوزير  واأ�سار 
بني دولة االإمارات وجمهورية اأذربيجان .. الفتا اإىل اأن اللقاءات والزيارات 
البلدين  االقت�سادي بني  التعاون  لتو�سيع عالقات  ت�سكل �سمانا  املتبادلة 
التعاون االقت�سادي مع  اأهمية خا�سة لتو�سيع  اأذربيجان تويل  اأن  ال�سيما 

دولة االإمارات. 
ولفت يف هذا االإطار اإىل تعيني ممثل جتاري الأذربيجان يف دولة االإمارات 
كما مت اإر�سال جلنة تتاألف من رجال االأعمال االأذربيجانيني لالطالع على 

ال�سوق االإماراتي للبدء بت�سدير املنتجات االأذربيجانية اإىل االإمارات.
البلدين  بني  العالقات  اأن  اإىل  االأذربيجاين  االقت�ساد  وزي��ر  معايل  ون��وه 
ال�سياحي  امل��ج��ال  خا�سة  كافة  امل��ج��االت  يف  ثابتة  وخ��ط��وات  بنجاح  ت�سري 
حيث ارتفع عدد ال�سياح االإماراتيني اإىل اأذربيجان خالل العامني املا�سيني 
30 �سعفا .. مو�سحا اأن هناك امكانيات كبرية لتو�سيع �سبل التعاون بني 

البلدين ونحن ن�سعى يف هذا االإجتاه.
والتي  البلدين  بني  املميزة  العالقات  اإىل  ال�سفري  �سعادة  اأ�سار  جهته  من 

ت�سري بنجاح .
موؤكدا اهتمام االإمارات بتعزيز التعاون مع اأذربيجان يف خمتلف املجاالت 

مبا ينعك�ش ايجابا مل�سلحة البلدين وال�سعبني ال�سديقني. 
رحالتها  بت�سيري  �ستبداأ  االحتاد”  “طريان  اأن  اإىل  ال�سفري  �سعادة  ولفت 
احلركة  زي���ادة  يف  �سي�ساعد  مم��ا   2018 ع��ام  يف  اأذرب��ي��ج��ان  اإىل  املبا�سرة 

التجارية وال�سياحية بني البلدين .
واأو�سح اأن هناك جماالت عدة للتعاون بني البلدين مثل ال�سناعة والتعليم 
واملالية واملناطق ال�سناعية واال�ستثمار وغريها من املجاالت وتعهد ببذل 

ق�سارى جهده جلذب املزيد من رجال االأعمال وال�سياح اإىل اأذربيجان .
وتقديره  �سكره  القبي�سي عن  اأحمد هامل  الدكتور حممد  �سعادة  واأع��رب 
ب�سكل  للعمل  وم�ساعدته  دعمه  على  االأذربيجاين  االقت�ساد  وزي��ر  ملعايل 

وثيق مع اجلانب االإماراتي.

اجلانبان ناق�شا فر�س اال�شتثمار املتبادل وتوقيع مذكرات تفاهم

»غرفة ال�سارقة« تبحث تو�سيع اآفاق التعاون مع وفد كازاخ�ستاين

ت��ف��اه��م وت���ع���اون م�����س��رتك ب���ني غرفة 
كازاخ�ستان  يف  ون��ظ��ريت��ه��ا  ال�����س��ارق��ة 
الغرفة  رك��زت  كما  املقبلة.  ال��ف��رتة  يف 
اإمارة  امل��ع��ار���ش يف  ق��ط��اع  اأه��م��ي��ة  على 
ال�سارقة والفر�ش التي يوفرها مركز 
االأجنبية  لل�سركات  ال�سارقة  اك�سبو 
الراغبة بالدخول اأو التو�سع يف اأ�سواق 
املنطقة، وذلك بح�سور �سعادة عبداهلل 
اإبراهيم دعيف�ش و�سعادة نا�سر م�سبح 

•• ال�صارقة-الفجر:

و�سناعة  جت��������ارة  “غرفة  ب���ح���ث���ت 
من  ر����س���م���ي  وف������د  م�����ع  ال�سارقة” 
تقوية  �سبل  ك��ازاخ�����س��ت��ان،  ج��م��ه��وري��ة 
االق��ت�����س��ادي وتطوير  ال��ت��ع��اون  اأط����ر 
العالقات التجارية واال�ستثمار املتبادل 
ُيعّزز  مب��ا   وكازاخ�ستان  ال�سارقة  بني 
وي��دع��م م�سالح  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
اجلانبني.  ل���دى  االأع���م���ال  جم��ت��م��ع��ي 
اأم�ش  ع���ق���د  ال������ذي  ال���ل���ق���اء  ون���اق�������ش 
الدورة  اأع��م��ال  هام�ش  على  االأرب��ع��اء، 
الثالثة ل�”منتدى ال�سارقة لال�ستثمار 
وبح�سور   ،”2017 املبا�سر  االأجنبي 
�سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�ش رئي�ش 
و�سعادة  ال�سارقة،  غرفة  اإدارة  جمل�ش 
جمهورية  �سفري  �سريف  الم��ا  خ��ريات 
كازاخ�ستان لدى الدولة رئي�ش الوفد، 
الغرفة  ب����ني  م����ا  ال���ت���ع���اون  جم������االت 
وال�سفارة لفتح االأبواب اأمام مزيد من 
والتبادل  االقت�سادي  التعاون  فر�ش 
اال�ستثمارية  وامل�����س��روع��ات  ال��ت��ج��اري 
ب��ني ال�����س��ارق��ة وك��ازاخ�����س��ت��ان. واأب���دى 
مذكرة  ب��ت��وق��ي��ع  ال���رغ���ب���ة  اجل���ان���ب���ان 

اإدارة  جم��ل�����ش  اأع���������س����اء  ال��ط��ن��ي��ج��ي 
م�ساعد  اأم��ني  اأحمد  وحممد  الغرفة، 
املدير العام لقطاع االت�سال واالأعمال 
الوفد  اأع�����س��اء  اإىل جانب  ال��غ��رف��ة،  يف 
عدد  ممثلي  �سم  الذي  الكازاخ�ستاين 
ال�����س��ف��ارة وهيئات  امل�����س��وؤول��ني يف  م��ن 
كازاخ�ستان.  يف  اال�ستثماري  الرتويج 
ورحب �سعادة عبد اهلل العوي�ش رئي�ش 
واأكد  الكازاخ�ستاين.  بالوفد  الغرفة 

بني  املتنامية  ال�����س��داق��ة  ع��الق��ات  اأن 
مناخاً  وّف���رت  وكازاخ�ستان  االإم����ارات 
القطاع  م����ب����ادرات  ل��ت��ع��زي��ز  م���وؤات���ي���اً 
م��ع��رب��اً عن  البلدين،  ك��ال  اخل��ا���ش يف 
حر�ش الغرفة على االرتقاء مب�ستوى 
واال�ستثمارية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الق��ات 
وموا�سلة  وكازاخ�ستان  ال�سارقة  بني 
التن�سيق امل�سرتك لتو�سيع اآفاق التعاون 

يف كافة القطاعات االقت�سادية.
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الفجر الريا�ضي

وج���ه ���س��ع��ادة حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب ال���درع���ي رئ��ي�����ش احتاد 
امل�سارعة واجلودو بتاأجيل انطالقة مناف�سات اجلودو من 
كاأ�ش االحتاد  9/22 من خالل بطولة  يوم غد اجلمعة 
ل��ل��ج��ودو ال��ت��ي ك���ان م��ق��رر ان��ط��الق��ت��ه��ا يف ب��داي��ة مو�سم 
اأبوظبي حتت �سعار  االحت��اد ب�سالة االحت��اد الرئي�سية يف 
“بطولة عام اخلري2017” والتي تقرر قيامها يف ثوب 
من  العديد  رغبه  مع  جتاوبا  املقبل  ال�سهر  خالل  جديد 

اال�سرتاتيجي  ال�سريك  الرتبوي  والقطاع  االأم��ور  اأولياء 
الرتكيز  اأهمية  على  م��وؤك��دا  واجل���ودو.  امل�سارعة  الحت��اد 
م��ع ت��ل��ك ال�����س��ري��ح��ة ال��ت��ي حت��ت��اج ل��ل��م��زي��د ال��رتك��ي��ز من 
التعليمية  البيئة  ودع��م  والنوعي  املعريف  التعليم  خ��الل 
القائم  التعاون  ظل  يف  واملتاحة  املتوفرة  االإمكانيات  بكل 
على  تاأكيدا  ميثل  وال��ذي  واملجتمع  واملدر�سة  البيت  بني 
االهتمام بفلذات اأكبادنا ، وهو ما يوؤكد احرتامنا وحر�سنا 

منذ  االحت��اد  يحر�ش  التي  الرتبوية  القيم  على  امل�ستمر 
العمرية  ال��ف��ئ��ات  ت��ل��ك  ن��ف��و���ش  يف  غر�سها  ع��ل��ى  تاأ�سي�سه 
على  واأ���س��اف  وريا�ستها.  االإم����ارات  م�ستقبل  متثل  التي 
اجلهات املكلفة مب�سابقات اجلودو اإعادة النظر يف برجمه 
مناف�سات اجلودو بالتن�سيق مع املو�سم الدرا�سي  2017 
2018- خا�سة ال�سفوف ال�سغرى ومواعيد امتحاناتها 
،بجانب برجمة االأحداث الريا�سية الكربى االخري التي 

حتت�سنها اأبو ظبي وم�ساركة منتخبات اجلودو االإقليمية 
والدولية وا�ست�سافة البطوالت الريا�سية الكربى والتي 
وفر�سة  االإم���ارات  لدولة  وثقافية  �سياحية  بوابه  ت�سكل 
ل�����س��ب��اب االإم�������ارات مل��زي��د م���ن االح���ت���ك���اك وال�����س��ق��ل مما 
حممد  وذك��ر  املختلفة.  الوطنية  املنتخبات  على  ينعك�ش 
بن ثعلوب الدرعي باأنه البد من اأحداث طفرة �ساملة يف 
العري�سة  قاعدته  طموحات  يواكب  مبا  االحت��اد  م�سرية 

يخدم  االحت��اد مبا  اإدارة  الكثري من جمل�ش  تنتظر  التي 
امل�سلحة العامة. واختتم رئي�ش االحتاد البد من االإ�سادة 
للجودو  الفنية  واللجنة  ب��االحت��اد  اجل��ودو  جلنة  بجهود 
ت�سهم يف  التي ظلت  وجلنة حكام اجل��ودو وكافه اجلهات 
االجن���ازات  خ��الل  م��ن  العاملية  بلغت  ال��ت��ي  اللعبة  ت��ط��ور 
التي حتققت يف املو�سم املن�سرم مما يتطلب اإحداث نقله 

جديدة مبا يتنا�سب وطموحات املرحلة القادمة.

تاأجيل انطالقة مناف�سات اجلودو بناًء على توجيهات حممد بن ثعلوب

امل����راأة  ب��ري��ا���س��ة  االرت���ق���اء  اإىل  �سعيها  اإط�����ار  يف 
واإمارة  ب�سكل عام  االإم���ارات  دول��ة  وتطويرها يف 
ال�سارقة ب�سكل خا�ش، اعتمدت موؤ�س�سة ال�سارقة 
لريا�سة املراأة عدداً من االألعاب الريا�سية التي 
جانب  ف���اأىل  املوؤ�س�سة،  واأه����داف  توجهات  تلبي 
الطاولة، تدخل  الطائرة وكرة  ال�سلة وكرة  كرة 
ريا�سة الرماية واملبارزة والقو�ش وال�سهم واألعاب 
القوى كخيارات اأخرى للراغبات من الن�ساء يف 
باالإ�سافة  الريا�سات،  من  النوعية  هذه  خو�ش 
واألعاب  احل���واج���ز،  ع��ن  ال��ق��ف��ز  ال��ف��رو���س��ي��ة  اإىل 
واجليوجيت�سو،  الكاراتيه،  النف�ش؛  عن  الدفاع 

والتايكوندو. 
ا�سرتاتيجيتها  خ��الل  من  املوؤ�س�سة  وت�سعى 
الريا�سية  امل��راأة  دور  اإب��راز  اإىل  التطويرية، 
والدولية،  االإقليمية  املحافل  يف  االإماراتية 
البطوالت  اأه���م  يف  املناف�سة  م��ن  ومتكينها 
اآخذة على عاتقها ن�سر التوعية  الريا�سية، 
املراأة،  ريا�سة  اأهمية  ه��ذه  ب�ساأن  املجتمعية 

وت��ط��وي��ر وت���اأه���ي���ل ال����ك����وادر ال��ب�����س��ري��ة، مبا 
ال�سمو  �ساحب  قرينة  توجيهات  م��ع  ين�سجم 
القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 

�سمو  ال�سارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�ش  ع�سو 
القا�سمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�����س��ي��خ��ة 

االأ�سرة  ل�����س��وؤون  االأع��ل��ى  املجل�ش  رئ��ي�����ش 
ال�سارقة  م��وؤ���س�����س��ة  رئ��ي�����ش  ب��ال�����س��ارق��ة، 

لريا�سة املراأة.
عام  مدير  النقبي،  ع�سكر  ن��دى  وق��ال��ت 
تقود  امل���راأة،  لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة 
جهوداً  امل��راأة  لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة 
الن�سائية و  الكفاءات  وا�سحة يف تطوير 

ت�سجيعها و دعمها مادياً ومعنوياً، ف�ساًل 
ع��ن اإث����راء واق���ع  ال��وع��ي ال��ري��ا���س��ي لدى 

الريا�سي  القطاع  يف  دوره��ا  وتعزيز  امل��راأة 
واإقليماً  حملياً  الريا�سية  ك��ف��اءات��ه��ا  ل��رف��ع 

ودول����ي����اً، االأم�����ر ال����ذي ن��ح�����س��د ن��ت��ائ��ج��ه اليوم 
املحافل  خمتلف  يف  حققتها  ال��ت��ي  بالنجاحات 
لالأندية  االألعاب  الدولية منها، كدورة  �سيما  ال 

التي  لل�سيدات  العربية 

مرات  ث��الث  البا�سمة”  “االإمارة  ا�ست�سافتها 
م��ت��ت��ال��ي��ة، اإىل ج��ان��ب و���س��ول ري��ا���س��ة امل�����راأة يف 
اإمارة  املتحدة عامة ويف  العربية  االإم��ارات  دول��ة 

ال�سارقة خا�سة اإىل مراحل متقدمة.
ال�سارقة  موؤ�س�سة  و�سعت  واأ���س��اف��ت 
امل��راأة قائمة من االأهداف  لريا�سة 
القيادة  وت��ط��ل��ع��ات  تن�سجم  ال��ت��ي 

ال�سارقة،  اإم������ارة  يف  ال��ر���س��ي��دة 
دور  اإب���������راز  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
املحافل  يف  االإماراتية  امل��راأة 
املختلفة،  ال���ري���ا����س���ّي���ة 
رغبتها  على  والتاأكيد 

بحجم  االرت���ق���اء  يف 
اإىل  امل������ن������اف�������������س������ة 

االإقليمّية  امل�����س��ت��وي��ات 
وال���ع���امل���ّي���ة، ول��ت��ح��ق��ي��ق هذه 

متنوعة  ح���زم���ة  اأدرج����ن����ا  االأه�������داف 
دورن���ا يف  اإىل  باالإ�سافة  ال��ري��ا���س��ات،  م��ن 
ت��ر���س��ي��خ ث��ق��اف��ة ال��ري��ا���س��ة ل���دى امل����راأة 
امل�ساركة  على  وت�سجيعها  االإماراتية، 
يف الريا�سات املختلفة، مبا ي�سب يف 

م�سلحة املنتخبات الوطنية.
املوؤ�س�سة  ت�سعى  النقبي  وتابعت 
اإىل اال�ستمرارية يف لعب دورها 
املحوري يف تطوير واإمناء املراأة 
�سيما  ال  ال��ن��واح��ي  خم��ت��ل��ف  يف 
كذلك  وتعمل  منها،  الريا�سية 
والرغبة  ال��ط��م��وح  اإب�����راز  ع��ل��ى 
اإح���داث نقلة نوعية يف  اأج��ل  من 
متكينها  عرب  الن�سوية،  الريا�سة 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  ال��ت��ن��اف�����ش  م���ن 
االإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل، و���س��واًل اإىل 
وحتقيق  ال��ت��ت��وي��ج،  م��ن�����س��ات 

وجمتمعها  والأ�سرتها  لنف�سها  الريا�سي  املجد 
ت�سكل  التي  العاملية  الريا�سات  اأه��م  يف  ودولتها 
ال�����س��ل��ة، وك���رة القدم،  ك���رة 
وك�������������رة ال������ط������ائ������رة، 
وك�������رة ال���ط���اول���ة، 
باالإ�سافة اىل 

الكاراتيه، والرماية، عمودها الفقري ، باالإ�سافة 
اإىل ت�سليط ال�سوء على اإمكانيات املراأة االإماراتية 

ودورها يف التوعية املجتمعية الريا�سية.
ال�سارقة  م��وؤ���س�����س��ة  روؤي�����ة  ت��ت��م��ح��ور  واخ��ت��ت��م��ت 
لريا�سة املراأة حول خلق جمتمع ريا�سي ن�سائي 
م��ت��م��ي��ز يف امل��ن��اف�����س��ات ال��ري��ا���س��ي��ة، م���ن خالل 

االرتقاء بريا�سة املراأة االإماراتية، وحتقيق 
و�سواًل  واالإقليمية  املحلية  االإجن��ازات 

مفهوم  تر�سيخ  ع��رب  العاملية،  اإىل 
الثقافة الريا�سية، وتاأهيل 

الكوادر، العاملة فيها، 
واال����س���ت���م���راري���ة 

ت�����ط�����وي�����ر  يف 
املراأة  ريا�سة 
اأف�سل  وف������ق 
املمار�سات 

العاملية.
يجدر بالذكر اأن 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 

حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ش  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي، 
ال�سارقة، كان قد اأ�سدر مر�سوما اأمريياً يف 
نوفمرب من  العام 2016 باإن�ساء موؤ�س�سة 
ال�����س��ارق��ة ل��ري��ا���س��ة امل�����راأة، ع��ل��ى اأن 
�ساحب  قرينة  املوؤ�س�سة  ت��رتاأ���ش 
ال�����س��م��و ح��اك��م ال�����س��ارق��ة، �سمو 
ال�����س��ي��خ��ة ج���واه���ر ب��ن��ت حممد 
ال��ق��ا���س��م��ي، م���ن اأج�����ل متكني 
وتطوير  الوطنية،  ال��ك��ف��اءات 
ال���ب�������س���ري يف جمال  امل������ال  راأ��������ش 
ريا�سة املراأة، وتن�سئة جيل موؤهل من 
الريا�سي،  املجال  يف  الن�سائية  القيادات 
والعمل على تطوير الكوادر وا�ستقطابها، 

والتوعية  الريا�سية  الثقافة  اإىل تر�سيخ  اإ�سافة 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة ب���اأه���م���ي���ت���ه���ا، 
املراأة  ممار�سة  وتعزيز 
وتوفري  للريا�سة، 
ب����ي����ئ����ة ري���ا����س���ي���ة 
يف  ت�سهم  حمفزة 
ريا�سة  ت���ط���وي���ر 

املراأة.

تعزيزًا لقدرات بنات االإمارات التناف�شية

»ال�سارقة لريا�سة املراأة« تر�سخ مفهوم الثقافة الريا�سية الن�سوية بـ 9 األعاب 

جمل�س دبي الريا�سي يف وداع نا�سئي الو�سل للم�ساركة يف بطولة دانون لالأمم لكرة القدم 
�سباح  �سنة   13 حتت  القدم  لكرة  للنا�سئني  الو�سل  ن��ادي  فريق  غ��ادر 
ام�ش االأربعاء اإىل الواليات املتحدة االأمريكية ممثال للدولة يف بطولة 
دانون لالأمم للنا�سئني لكرة القدم التي �ستقام مناف�ساتها يف نيويورك 
32 فريقا  25 �سبتمرب اجل��اري مب�ساركة  22 اىل  الفرتة من  خالل 
الو�سل يف مطار دبي علي  ميثلون 32 دولة. وقام بتوديع فريق نادي 
الريا�سي وحممد  الريا�سي يف جمل�ش دبي  التطوير  اإدارة  عمر مدير 
علي عامر املدير التنفيذي لنادي الو�سل وحممد علي حمبوب مدير 
العالقات  ق�سم  مدير  اجل�سمي  وعمران  القدم  لكرة  الو�سل  اأكادميية 
يف جمل�ش دبي الريا�سي. ومتنى علي عمر وحممد علي عامر للفريق 
تقدمي االأداء امل�سرف ومتثيل الدولة باأف�سل وجه اأمام فرق من خمتلف 
الالعبني  الو�سل مبثابرة  ون��ادي  املجل�ش  ثقة  العامل، موؤكدين  ق��ارات 
وحر�سهم على متثيل كرة االإمارات على النحو االأمثل. وتاأتي م�ساركة 

النا�سئني  م�ستوى  على  نوعها  من  االأك��رب  العاملية  البطولة  يف  الو�سل 
بعد فوزه بلقب البطولة التي اأقيمت يف دبي خالل �سهر مايو من العام 
اجلاري ونظمها جمل�ش دبي الريا�سي و�سركة دانون العاملية مب�ساركة 
الو�سل  ي�سارك  التي  التوايل  على  الثانية  امل��رة  اأنها  كما  فريقا،   16
النهائيات  امل�ساركة يف  له  �سبق  العاملية حيث  البطولة  نهائيات  فيها يف 
الو�سل  نا�سئي  ف��ري��ق  يحمل  ثانية  جهة  م��ن  امل��غ��رب.  يف  اقيمت  ال��ت��ي 
اآماال بتقدمي عرو�ش  ال�سالم عي�سى  الوطني عبد  املدرب  الذي يدربه 
املا�سي  للمو�سم  ال���دوري  بطولة  يف  بفوزه  مت�سلحا  البطولة  يف  قوية 
2017/2016 وكذلك فوزه بلقب بطولة االأكادمييات ال�سيفية لكرة 
القدم التي نظمها جمل�ش دبي الريا�سي، وهو �سيخو�ش تدريبه االأول 
يوم  البطولة  يف  الر�سمية  مبارياته  يبداأ  اأن  على  غد  ي��وم  البطولة  يف 
22 اجلاري مبواجهة بطل جنوب اأفريقيا ثم مواجهة بطل اندوني�سيا 

اأم��ام بطل اجنلرتا. وكان فريق  اآخر مباراة يف دور املجموعات  و يلعب 
نا�سئي الو�سل قد توج بطاًل لكاأ�ش دان��ون الدولية لكرة القدم يف دبي 
التي نظمها جمل�ش دبي الريا�سي و�سركة دانون مبالعب اأكادميية نادي 
حر�سه  الريا�سي  دبي  جمل�ش  اأك��د  وقد  فريقا،   16 مب�ساركة  الو�سل 
 ،2020 العام  حتى  الدولية  دان��ون  بطولة  تنظيم  يف  اال�ستمرار  على 
 ،2000 والتي حققت جناحات كبرية منذ انطالقتها االأوىل يف العام 
وي�سارك فيها حوايل 2.5 مليون طفل من خمتلف دولة العامل، حيث 
امل�ساركة بالبطولة، ويتاأهل بطل كل   32 ال�  املناف�سات يف الدول  تنظم 
دولة للم�ساركة يف النهائيات، وتهدف البطولة اإىل ت�سجيع االأطفال على 
ممار�سة كرة القدم وتعزيز الروح الريا�سية بالرتكيز على قواعد اللعب 
النظيف والتناف�ش ال�سريف وحثهم على تبني منط حياة �سحية ف�سال 

عن اإتاحة الفر�سة لهم الكت�ساب معارف وخربات جديدة.

ال�سارقة  جامعة  حر�ش  من  انطالقاً 
ع��ل��ى االه���ت���م���ام ب��ط��الب��ه��ا م���ن كافة 
واالجتماعية  االأك���ادمي���ي���ة  ال��ن��واح��ي 
وبح�سور  رع��اي��ة  وحت��ت  والريا�سية، 
الدكتور حميد جمول  االأ�ستاذ  �سعادة 
م���دي���ر اجل���ام���ع���ة، نظمت  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ع����م����ادة �����س����وؤون ال����ط����الب مم��ث��ل��ة يف 
مهرجان  الريا�سية  االأن�����س��ط��ة  ق�سم 
ل��ل��ط��ال��ب اجلديد  ال��ري��ا���س��ي  ال���ي���وم 
ب��اإ���س��راف االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حممود 
يهدف  الطالب،  �سوؤون  دراب�سة عميد 
اجلدد  الطلبة  اإدم����اج  اإىل  امل��ه��رج��ان 
وت���ع���ري���ف���ه���م ب���االأن�������س���ط���ة واالأل�����ع�����اب 
الريا�سية التي يتم ممار�ساتها خالل 

العام االأكادميي. 
ومب�������س���ارك���ة ف���ع���ال���ة م����ن ع�����دد كبري 
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ت��ني  اأع�������س���اء  م���ن 
واالإداري��ة والطالب اجلدد والقدامى 
يف جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن االأل���ع���اب 

�ساالت،  القدم  كرة  ومنها  الريا�سية، 
ال���ك���رة ال���ط���ائ���رة، ك���رة ال�����س��ل��ة، القوة 
البدنية، ال�سباحة باأنواعها، تكوا ندو، 
الكاراتيه، االإ�سكوا�ش، البلياردو، تن�ش 

طاولة.  
اخل����ت����ام����ي  ب����احل����ف����ل  ح����دي����ث����ه  ويف 
ل��ل��م��ه��رج��ان وت���وزي���ع اجل���وائ���ز تقدم 
دراب�سة  حم���م���ود  ال���دك���ت���ور  االأ����س���ت���اذ 

على  اجلامعة  مدير  ل�سعادة  بال�سكر 
الدائم  وح��ر���س��ه  للمهرجان  رع��اي��ت��ه 
علي م�ساركة اأبنائه الطلبة اأن�سطتهم 
واجلوائز  امليداليات  وتوزيع  املختلفة 
ع���ل���ي ال����ف����رق ال����ف����ائ����زة م���ن���ه���م. كما 
اأع�ساء  ���س��ي��ادت��ه ع��ل��ي م�����س��ارك��ة  اأث��ن��ى 
االأن�سطة  كافة  يف  التدري�سية  الهيئة 
ال��ط��الب��ي��ة، م��ط��ال��ب��اً ال��ط��الب اجلدد 

ب�سرورة االهتمام مبمار�سة االأن�سطة 
الفرق  اإىل  واالن�����س��م��ام  ال��ري��ا���س��ي��ة 
الريا�سية باجلامعة والتي ا�ستطاعت 
الريا�سي  التفوق  اأن حت�سل علي درع 
موؤ�س�سات   احت�����اد  دوري  ل���ب���ط���والت 
ال��ت��ع��ل��ي��م  ال���ع���ايل ل��ل�����س��ن��وات 2014 
و2016 و2017 وهذا ما مل حت�سل 

عليه اأي جامعة من قبل.

جامعة ال�سارقة تنظم اليوم الريا�سي للطالب اجلديد
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الفجر الريا�ضي

تنظم جلنة دوري املحرتفني يف اليوم 
اخلليج  ل��دوري  الثانية  للجولة  االأول 
اأجل  من  القدم  “كرة  مبادرة  العربي، 
اليوم  م��ع  ت��زام��ن��اً  وذل����ك  ال�سالم”، 
ال���ع���امل���ي ل��ل�����س��الم ال������ذي ي����واف����ق 21 
وياأتي االحتفال  �سبتمرب من كل عام، 
“عام  يف  ال���ل���ج���ن���ة  م�����ب�����ادرات  ���س��م��ن 
�ساحب  اإع���الن  م��ع  متا�سياً  اخلري”، 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ش الدولة حفظه اهلل، عام 2017 
عاماً للخري يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة.
اليوم  باملنا�سبة  االح��ت��ف��ال  و�سيجري 
الظفرة  م��ب��ارات��ي  خ���الل   ، اخل��م��ي�����ش 
وال�����س��ارق��ة ب��اإ���س��ت��اد ح��م��دان ب��ن زايد، 
ب��اإ���س��ت��اد زعبيل،  وال��و���س��ل واالإم������ارات 
لليوم  الر�سمي  ال�سعار  عر�ش  و�سيتم 
ال���ع���امل���ي ل��ل�����س��الم ل���ه���ذا ال����ع����ام ال����ذي 
اأجل  من  »معاً  املتحدة  االأمم  و�سعته 
العر�ش  �سا�سات  خ��الل  م��ن  ال�����س��الم« 

املوجودة داخل امللعبني. هذا وحر�ست 
اإ�سراك  ع��ل��ى  امل��ح��رتف��ني  دوري  جل��ن��ة 
ال��الع��ب��ني يف ه���ذا احل���دث م��ن خالل 
ر����س���ائ���ل م�������س���ورة ي��ت��م ع��ر���س��ه��ا على 
واملوقع  االجتماعي  التوا�سل  من�سات 

الر�سمي للجنة.
وت�����ه�����دف ال���ل���ج���ن���ة م�����ن خ������الل ه���ذه 
اأهمية  على  ال�سوء  اإل��ق��اء  اإىل  امل��ب��ادرة 
ال�سالم،  ب���ث  يف  ودوره������ا  ال���ق���دم  ك����رة 
وال���دع���وة اإىل امل��ح��ب��ة وال��ت��ع��اي�����ش بني 

مكوناته  خمتلف  م��ن  املجتمع  ف��ئ��ات 
الدينية،  اأو  العرقية  اجلن�سية،  �سواء 
والتطرف  العنف  نبذ  على  والت�سجيع 
حممد  اأو���س��ح  جانبه  م��ن  والتع�سب. 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ع�����س��و  احل����م����ادي 

جلنة  رئي�ش  املحرتفني،  دوري  للجنة 
املحرتفني  اأن  ب��ال��ل��ج��ن��ة،  امل�����ب�����ادرات 
حت��ت��ف��ل ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ت��اأك��ي��داً على 
اأن تلعبه  ال���ذي مي��ك��ن  ال��ك��ب��ري  ال����دور 
كرة القدم يف بث ال�سالم، والدعوة اإىل 
كافة  وحم��ارب��ة  التعاي�ش،  قيم  تعزيز 
با�ستغالل  العن�سري،  التمييز  اأ�سكال 
يف  بها  تتمتع  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال�سعبية 
اأن كرة القدم  كل دول العامل، م�سيفاً 
وقال:  وحمبة.  �سالم  لغة  االأ�سا�ش  يف 
امل���ح���رتف���ني يف  دوري  حت���ر����ش جل��ن��ة 
امل��و���س��م اجل���دي���د، ع��ل��ى اال���س��ت��م��رار يف 
موجهة  مبادرات  عدة  بتنظيم  نهجها 
خالل  امل���ج���ت���م���ع  ����س���رائ���ح  ك���اف���ة  اإىل 
اخلري”،  “عام  ���س��م��ن  احل����ايل  ال��ع��ام 
املقبل  ال��ع��ام  يف  امل���ب���ادرات  ت�ستمر  كما 
احتفاًء  زايد”،  “عام  �سمن   2018
بذكرى الوالد املوؤ�س�ش املغفور له باإذن 
اآل نهيان  ال�سيخ زايد بن �سلطان  اهلل، 

رحمه اهلل.

مع  الكروية  �سيمفونياته  ع��زف  مي�سي  ليونيل  املوهبة  تابع 
الدوري  يف  ايبار  مرمى  يف  رباعية  بت�سجيله  بر�سلونة،  ناديه 
اال���س��ب��اين ل��ك��رة ال��ق��دم، فعلت ا���س��وات م��ن ب��ل��ده االرجنتني 
يف  يعاين  ال��ذي  للمنتخب  الرائعة  عرو�سه  بحفظ  تنا�سده 

“اأوليه”  �سحيفة  كتبت   .2018 مونديال  ت�سفيات 
بع�ش  ات��رك  ليو،  االنت�سار  الوا�سعة  االرجنتينية 

لي�ست  الكلمات  وا�سافت:  للمنتخب.  االأه��داف 
القامو�ش ق�سري الإيجاد  كافية لو�سف مي�سي. 
�سال  ليو؟.  يقال عن  ان  م��اذا ميكن  ال�سفات. 
املنتخب  م���درب  م��ن  م���راأى  مي�سي وج���ال على 

���س��ام��ب��اويل، وق���اد فريقه اىل فوز  خ��ورخ��ي 
كبري 6-1 وحتقيق فوزه اخلام�ش 

معززا  م���ب���اري���ات،  خ��م�����ش  يف 
���س��ف��ح��ة اح�����س��ائ��ي��ات ال 
ال�سعيد  على  لها  مثيل 

ر�سيده  رف���ع  ال��ع��امل��ي. 
 5 اه����داف يف   9 اىل 

مباريات يف الدوري 
 8 يف  ه��دف��ا  و12 
م�����ب�����اري�����ات ه����ذا 
 358 امل����و�����س����م، 
الدوري  يف  هدفا 
 300 اال�سباين، 
ملعب  يف  ه�����دف 
كامب نو و519 
 591 يف  ه���دف���ا 
م������������ب������������اراة م����ع 
حقق  بر�سلونة. 
البعو�سة اف�سل 
ل�����ه مع  ب�����داي�����ة 

بر�سلونة يف الليغا، 
-2011 بعد مو�سم 

2012 عندما �سجل 8 
5 مباريات، كما  اه��داف يف اول 

�سجل رابع �سوبر هاتريك يف الليغا، بعد 
وا�سبانيول  او�سا�سونا  رباعياته يف مرمى 

وفالن�سيا. لكن االرجنتني، بطلة العامل 1978 
االمريكية  الت�سفيات  يف  كثريا  تعاين  و1986، 

ال�سيف  رو�سيا  املونديال  اىل  املوؤهلة  اجلنوبية 
املقبل، اذ ترزح يف املركز اخلام�ش قبل مباراتني 
على نهاية الت�سفيات. مركز خام�ش ال يوؤهلها 
نيوزيلندا،  م���ع  دويل  م��ل��ح��ق  خل��و���ش  ���س��وى 

التاأهل  فيما غرميتها الربازيل حجزت بطاقة 
ب��ع��ي��د. يف م���ب���اراة م��ت��اأخ��رة انطلقت  م��ن��ذ وق���ت 

العا�سرة م�ساء على ملعب كامب نو اخلالية ن�سف 
مدرجاته، كتب اف�سل العب يف العامل خم�ش مرات 

ب��االأل��ق��اب، مع  ال��زاخ��رة  ف�سال جديدا من م�سريته 
ريال  غرميه  م��ن  املحلي  لقبه  ال�ستعادة  ت��واق  فريق 

امللكي  ال��ف��ري��ق  م��ن  القريبة  م��ارك��ا  �سحيفة  م��دري��د. 

ك��ت��ب��ت م��ي�����س��ي ال ح����دود ل�����ه... م��ي�����س��ي ي��ع��ي��د اخ�����رتاع نف�سه 
فالفريدي  ارن�ستو  اجلديد  مدربه  لكن  نف�سه.  على  ويتفوق 
امل���ب���اراة االخرية  ت��غ��ي��ريات م��ق��ارن��ة م��ع  ال���ذي جل���اأ اىل �ستة 
روزاريو  اب��ن  قدمه  مبا  متفاجئا  يكن  مل   ،1-2 خيتايف  �سد 
قام  لقد  لي�ش خ��ربا جديدا.  اه��داف  اربعة  ي�سجل مي�سي  ان 
ذل��ك هو  يكرر  ان  وم��ب��اري��ات.  اأم�سيات  ع��دة  بذلك يف 
ال�سابق  بلباو  اتلتيك  م��درب  وتابع  �سيء.  ا�سعب 
هو اذكى العب راأيته يف حياتي. ميكنه خلق ما هو 
جيد من ال �سيء. قلب فالفريدي ت�سكيلته، فدفع 
ال�ساب  اجل��ن��اح  دي��ن��ي��ي،  ل��وك��ا  الفرن�سي  بالظهري 
ج���ريار دي��ل��وف��ي��و والع���ب ال��و���س��ط دن��ي�����ش �سواريز 
لوي�ش  االوروغ��وي��اين  ال��ه��داف  اأراح  البداية.  منذ 
�سواريز العائد من ا�سابة بركبته، وغاب 
الفرن�سي  اجل���ن���اح  ت�����س��ك��ي��ل��ت��ه  ع���ن 
ب�سفقة  ال��ق��ادم  دميبيلي  ع��ث��م��ان 
دورمتوند  بورو�سيا  م��ن  خيالية 
جلراحة  خ�سوعه  بعد  االمل���اين، 
يف فخذه الثالثاء. يف ظل هذه 
ملي�سي  ال�ساحة  خلت  الغيابات، 
وم��ع��ه الع���ب ال��و���س��ط اجلديد 
ال����ربازي����ل����ي ب���اول���ي���ن���ي���و. اث����ار 
ب��اول��ي��ن��ي��و ه���ذا ال�سيف  ق���دوم 
النفاق  النكات،  من  عا�سفة 
يورو  مليون   40 بر�سلونة 
بعمر  و�����س����ط  الع������ب  ع���ل���ى 
الدوري  قادم من  والع�سرين  التا�سعة 
ال�سيني غوانغجو ايفرغراند. قال فالفريدي 
خمتلفا  �سيئا  لنا  اأ�ساف  لقد  باولينيو  عن 
العبني  م��ع  الت�سكيلة  يف  منلكه  نكن  مل 
توتنهام  و����س���ط  الع����ب  ���س��ج��ل  اخ���ري���ن. 
بداية  و2015   2013 بني  االنكليزي 
واعدة، فهز �سباك خيتايف ثم ايبار، وهو 
�سبه  بت�سريح  زم��الئ��ه  خطى  على  ���س��ار 

موحد مي�سي اف�سل العب يف العامل.
وتغطيته  ال���ق���وي���ة  اجل�������س���دي���ة  ب��ب��ن��ي��ت��ه 
م�����س��اح��ات ك��ب��رية يف ار����ش امل��ل��ع��ب، وجه 
ومبكرة  ق��وي��ة  ر���س��ال��ة  �سيلي�ساو  الع���ب 
�ست�سع حدا على االأرجح ملن انتقد عودته 
االأوروب���ي���ة م��ن بوابة  ال��ب��ط��والت  اىل 
بعد  م���رات،  خم�ش  اوروب����ا  بطل 
ار����ش  يف  ���س��ن��ت��ني  دام  ن��ف��ي 
ان  �سحيح  االح��م��ر.  التنني 
املبكرة  بر�سلونة  ان��ت�����س��ارات 
امام  ح�سدها  املحلي  ال���دوري  يف 
اندية متوا�سعة يف الليغا، لكن بدايته 
ال����ذي ودع����ه من  اوروب������ا  اب���ط���ال  دوري 
يوفنتو�ش  ام���ام  امل��ا���س��ي  امل��و���س��م  الثمانية  دور 
االإيطايل، كانت نارية بفوزه ال�سريح على بطل 

ايطاليا بالذات -3�سفر افتتاحا.

اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ال�سم�سي  ح�سن  حم��م��ود  اأك���د 
حل�سن  باهتمام  متابعة  االإدارة  اأن  االإم����ارات  ن��ادي 
�سري اإعداد وتدريبات فريق الرديف منذ انطالقته 
خالل �سهر اأغ�سط�ش املا�سي وجتاوب الالعبني مع 
النتيجة  اأثمر  مما  للفريق  واالإداري  الفني  اجلهاز 
م�سوار  انطالقة  يف  الظفرة  على  والفوز  االإيجابية 
على  ودليل  فاحتة خري  يعترب  ال��ردي��ف، مما  دوري 
االن�سباط واحلر�ش على تنفيذ كل املهام املطلوبة 

من جميع الالعبني. 

جاء ذلك خالل لقاء رئي�ش واأع�ساء جمل�ش االإدارة 
احلمادي  اهلل  عبد  وحم��م��د  �سمالن  حممد  اأح��م��د 
وخليل اإبراهيم الطويل ورا�سد اأحمد بطي ال�سام�سي 
واأحمد جابر العو�سي وبح�سور مدير فريق الرديف 
يو�سف الدبل واملدرب الربتغايل موتا بجميع العبي 
التدريبية  احل�����س��ة  ان���ط���الق  ق��ب��ل  ال���ردي���ف  ف��ري��ق 

للفريق على ملعب ال�سهيد طارق ال�سحي.
احلايل  املو�سم  ي��ك��ون  اأن  ال�سم�سي  حم��م��ود  ومت��ن��ى 
ي��ث��اب��ر اجلميع  واأن  امل���ا����س���ي،  امل��و���س��م  م���ن  اأف�����س��ل 

خالل  وتطلعاتهم  اأه��داف��ه��م  لتحقيق  ويجتهدون 
ي��ك��ون��وا من  اأن  ك��م��ا حثهم ع��ل��ى   ، امل��و���س��م اجل��دي��د 
الركائز التي يعتمد عليها النادي يف امل�ستقبل �سمن 
عن  تتوانى  لن  االإدارة  اأن  اأك��د  كما   ، االأول  الفريق 

دعمهم والوقوف خلفهم دائماً.
ووجه اجلهاز االإداري والفني لفريق الرديف ال�سكر 
من  يرفع  وال���ذي  املميز  اللقاء  على  ال��ن��ادي  الإدارة 
معنوياتهم ملوا�سلة العمل والتدريب وحتقيق النجاح 

يف �سل الدعم الذي يتلقونه من اإدارة النادي.

اإدارة الإمارات جتتمع بفريق الرديف وت�سيد بان�سباطهم ومتيزهم

برغم االنتقادات التي تعر�ش لها خالل م�سريته مع 
الفريق امللكي، مدد ريال مدريد اال�سباين بطل اأوروبا 
كرمي  الفرن�سي  مهاجمه  عقد  االخريين  العامني  يف 

بنزمية حتى 2021 بح�سب ما ذكر يف بيان .
�سحيح ان بنزمية جنح باحل�سول على موقع ا�سا�سي 
يف ت�سكيلة ريال منذ قدومه عام 2009، اإال انه بقي 
ال��ربت��غ��ايل كري�ستيانو  ال��ف��ري��ق  يف ظ��ل جن��م ه��ج��وم 
اربع م��رات، وتعر�ش  العامل  رونالدو اف�سل العب يف 

النتقادات ب�سبب اأ�سلوب لعبه وحياته ال�سخ�سية.
وكتب ريال يف بيانه اتفق ريال مدريد وكرمي بنزمية 
حتى  معه  مرتبطا  وب��ات  ال��الع��ب،  عقد  متديد  على 
30 يونيو 2021. و�سيعقد بنزمية الذي كان عقده 
ال�سابق ميتد حتى 2019، موؤمترا �سحافيا اخلمي�ش 

يف ملعب �سانتياغو برنابيو يف مدريد.
وبحال اكماله عقده اجلديد حتى نهايته، يكون العب 
ليون ال�سابق قد ام�سى 12 عاما يف �سفوف الفريق 

االكرث تتويجا على ال�ساحة االأوروبية.
واح��رز بنزمية لقب دوري ابطال اوروب��ا 3 مرات مع 
وهو  و2017(،  و2016   2014( م��دري��د  ري����ال 
رافايل  م��ع  يتقا�سمه  ف��رن�����س��ي  ل��الع��ب  ق��ي��ا���س��ي  رق���م 
ف��اران ورمي��ون كوبا، كما ح�سد لقب ال��دوري املحلي 

مرتني يف 2012 و2017 وكاأ�ش امللك يف 2011 
االبي�ش  الفريق  مع  القابه  عدد  لريفع  و2014، 

اىل 14.
وبنزمية، احد قادة ريال االأربعة، هو ثامن هداف 

يف ت���اري���خ ال���ن���ادي ب���ف���ارق ه���دف ع���ن اجلناح 
التاريخي باكو خنتو .

ومي�����س��ي ب��ن��زمي��ة راه��ن��ا ف���رتة نقاهة 
تعر�سه  بعد  اكتوبر  منت�سف  حتى 

ال�سابة بفخذه.
وع���ا����ش ب��ن��زمي��ة يف ري����ال فرتة 

جوزيه  ال���ربت���غ���ايل  امل�����درب 
و�سفه  ال����ذي  م��وري��ن��ي��و 

ب�����ال��ق��ط ال��ب��ل��ي��د وغري 
ال�سياد.

الق�ساء  ط��������ارده 
ب�سبب  اال�سباين 
الزائدة  �سرعته 
القيادة،  خالل 
ع�����ل�����ى غ�������رار 
ال�������������س������ح������ف 
اال�����س����ب����ان����ي����ة 
طالبته  ال��ت��ي 
مب�������زي�������د م���ن 
االه����������������داف. 
ك��ان هدفا  ثم 
ل���������س����اف����رات 

ن  �ستهجا ال ا
ممن اعتربه وديعة الرئي�ش 
املدرب  او  برييز  فلورنتينو 

م����واط����ن����ه زي������ن ال���دي���ن 
زيدان.

فكان  فرن�سا،  يف  ام��ا 
ا�سعب  ب��ن��ز  و���س��ع 

ب������ك������ث������ري، ف���ق���د 
تعر�ش الالعب 
حمل  ال�����������ذي 
الوان منتخب 

 81 ب�������الده 
م��������������������رة، 

زميله  اب��ت��زاز  ق�سية  يف  ل�سلوعه  ق�سائية  ملالحقات 
ال�سابق يف املنتخب ماتيو فالبيونا على خلفية �سريط 
جن�سي خا�ش باالأخري. �سريط ادى اىل ابعاده عن كاأ�ش 
رو�سيا  مونديال  حتى  االرج��ح  وعلى   2016 اوروب���ا 
2018 بحال تاأهل فرن�سا. مقابل كل االنتقادات، رد 
ف�سجل  جزائرية،  ا�سول  من  ليون  يف  املولود  بنزمية 
يف  ليت�ساوى  هدفا،   51 االبطال  دوري  يف  االن  حتى 
ترتيب املهاجمني الفرن�سيني مع تيريي هرني. ومنذ 
املهاجم اال�سا�سي يف ريال اىل جانب  2013، ال يزال 

رونالدو.
املو�سم  كيلوغرامات   5 وزنه  انزل  الذي  الالعب  قال 
امل��ا���س��ي ل��ي��ك��ون اك���رث ح�سما ام���ام امل��رم��ى اع��ي�����ش مع 

االنتقادات واأعمل.
ريا�سيا  املا�سي  اغ�سط�ش  يف  فقال  زي��دان  مدربه  ام��ا 

بالن�سبة يل، هو اأحد اأف�سل املهاجمني يف العامل.
وياأتي التمديد لبنزمية يف اطار تثبيت ت�سكيلة ريال 
التي هيمنت على الكرة االوروبية يف ال�سنوات االربع 

املا�سية.
�سانع   ،2022 مار�سيلو  ال��ربازي��ل��ي  الظهري  فبعد 
كارباخال  داين  وال��ظ��ه��ري   2022 اي�����س��ك��و  االل���ع���اب 
عقد  ل��ت��م��دي��د  ال������دور  ج����اء   ،2022

بنزمية.
برييز  ال��ن��ادي  رئي�ش  ان  كما 
حدد اولوية متديد عقد زيدان 
الذي ينتهي يف 2018. وقال 
الثالثاء يف  االأول  ام�ش  زي��زو 
م��ا ي��خ�����ش ال��ت��م��دي��د، لقد 

ح�سم.

برغم النتقادات.. بنزمية مع ريال حتى 2021  اجلديد املو�سم  يف  املحرتفني  مبادرات  ال�سالم” اأوىل  اأجل  من  القدم  “كرة 

يف الرجنتني تناجي مي�سي: احفظ لنا بع�س الأهداف  لالإمارات  ميدالية   16
الدورة الآ�سيوية بع�سق اآباد

توا�سل فرق االإمارات امل�ساركة يف مناف�سات الدورة االآ�سيوية اخلام�سة لل�ساالت 
اآباد  ع�سق  الرتكمانية  العا�سمة  ت�ست�سيفها  التي  الدفاعية  والريا�سات  املغلقة 
و7  ف�سيات  و4  ذه��ب��ي��ات   5 ب��واق��ع  ملونة  ميدالية   16 بح�سد  تاألقها  حاليا 

ميداليات برونزية حتى االآن .
وت�سارك دولة االإمارات يف الن�سخة اخلام�سة من الدورة االآ�سيوية لل�ساالت - التي 
7 ريا�سات  68 العبا والعبة يتناف�سون يف  ب�  27 �سبتمرب اجل��اري -  تختتم يف 

فردية وجماعية .
يف غ�سون ذلك تاأهل كل من �سعود الزعابي اإىل نهائي �سباق 1500 مرت رجال 
قدره  زمنا  حقق  اأن  بعد  م��رت   800 �سباق  نهائي  اإىل  معيوف  ح�سن  ومعيوف 
ن�سف النهائي ليتاأهل برفقة 5 عداءين بحثا عن التتويج  دقيقة يف   1:52.22

بامليداليات.
اإىل الت�سفيات النهائية  كما جنح فريقنا الوطني للدراجات الهوائية يف التاأهل 
�سمن مناف�سات �سباق املطاردة الفرقية وحل الفريق املكون من الرباعي يو�سف 
بزمن  الثالث  املركز  املن�سوري  املروي وحممد  املن�سوري وحممد  واأحمد  مريزا 
55.019 كم/�ش ليحطم بذلك الرقم  4:21.724 دقيقة مبعدل �سرعة بلغ 

العربي امل�سجل با�سم الفريق االإماراتي بفارق 6 ثوان.
وتغلب فريقنا الوطني لكرة قدم ال�ساالت على نظريه ال�سيني بنتيجة 5 – 1 
لريتفع ر�سيده اإىل 6 نقاط من 3 مباريات بعد الفوز على جزر املالديف بنتيجة 

اأمام الفريق االأوزبكي بنتيجة 5 – 1 . واخل�سارة   1 –  3
بن�سبة  �ستحدد  والتي  اأفغان�ستان  اأم��ام  غد  م�ساء  واح��دة  مباراة  للفريق  ويتبقى 
كل  من  والو�سيف  املت�سدر  ي�سعد  حيث  النهائي  رب��ع  ال��دور  اإىل  تاأهلنا  كبرية 

جمموعة.
من ناحية اأخرى خ�سر عبد الرحمن ال�سام�سي العب فريقنا الوطني لل�سنوكر 
من نظريه الهندي كمال كاوال بنتيجة 5 – 0 �سمن مناف�سات فردي ال�سنوكر 
للبلياردو من  الوطني  .. كما خ�سر عمران عبد اهلل العب فريقنا   32 ال�  ب��دور 
الالعب ال�سيني ليو هايتو بنتيجة 9 – 3 يف مناف�سات فردي 9 كرات بدور ال� 

32 للعبة.
وخ�سر اأي�سا الالعب حممد اجلوكر العب فريقنا الوطني لل�سنوكر بنتيجة 5 – 

ال� 32 مل�سابقة الفردي. دورة  مناف�سات  �سمن  كرات   6 �سمن   3
من جهة اأخرى قام �سعادة ح�سن عبداهلل الع�سب �سفري الدولة لدى جمهورية 
تركمان�ستان بزيارة مقر الالعبني االإماراتيني الذين هناأهم باالإجنازات الكبرية 
امللك  عبد  اإبراهيم  خاللها  رافقه  ال��دورة  هذه  خالل  ت�سجيلها  ا�ستطاعوا  التي 
الدو�سري  املح�سن  والريا�سة وعبد  ال�سباب  لرعاية  العامة  للهيئة  العام  االأمني 
االأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون الريا�سية بالهيئة والعميد عبد امللك جاين نائب 

رئي�ش وفد االإمارات امل�سارك بالدورة واأحمد الطيب مدير الوفد .
و�سهد مقر اإقامة بعثتنا الريا�سية احتفالية كبرية واأجواء مميزة �سادها التفاوؤل 
الكربى  للنجاحات  ارتياحهم  عن  اجلميع  اأع��رب  حيث  الوطن  وح��ب  وال�سرور 

متمنني موا�سلة امل�سوار �سواء يف احلدث احلايل اأو اال�ستحقاقات القادمة.
الثنائي  طريق  عن  الفردي  مناف�سات  للبولينج  الوطني  فريقنا  غ��دا  ويخو�ش 
املغلقة  ال�ساالت  األعاب  دورة  مناف�سات  �سمن  العطار  وحممود  ح�سن  اآل  �ساكر 
اآباد. كما ي�ستهل فريق ال�سطرجن م�ساركته يف احلدث بفئتي الرجال عن  بع�سق 
وافية  الثنائي  ال�سيدات  يف  ميثلنا  فيما  اإبراهيم  وعثمان  علي  اآل  جا�سم  طريق 
املعمري و ودمية الكلباين. ويوا�سل رباعي املطاردة الفرقية البحث عن ميدالية 
ملونة يف املرحلة النهائية لل�سباق فيما يدخل فريقنا الوطني لكرة قدم ال�ساالت 
مواجهة هامة وم�سريية اأمام نظريه االأفغاين ل�سمان خطف بطاقة التاأهل اإىل 

الدور ربع النهائي.

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

�سركة برتول اأبوظبي الوطنية )ادنوك(
ADNOC طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :ادنوك

املودعة بالرقم :277868     بتاريخ : 2017/8/9
با�س������م :�سركة برتول اأبوظبي الوطنية )ادنوك( 

وعنوانه:اأبوظبي - �سارع الكورني�ش - هاتف:027071447 - �سندوق الربيد:898
امييل:kalboloshi@adnoc.ae اأبوظبي

، مركبات امت�سا�ش  بالفئة:4 زيوت و�سحوم �سناعية و مزلقات  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  وذلك لتمييز 
وترطيب وتثبيت الغبار ، وقود )مبا يف ذلك وقود املحركات( مواد ا�ساءة ، �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

و�سف العالمة:العالمة عبارة عن �سكل دائرة باللون االزرق الغامق داخلها �سكل راأ�ش �سقر باللون االبي�ش 
يدنوها )اأدن��وك( باللغة العربية باللون االزرق الغامق ا�سفلها )ADNOC( باللغة االجنليزية باللون 

االزرق الغامق وال�سكل على خلفية باللون االبي�ش.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  21  �شبتمرب 2017 العدد 12127

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

�سركة برتول اأبوظبي الوطنية )ادنوك(
ADNOC طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :ادنوك

املودعة بالرقم :277863     بتاريخ : 2017/8/9
با�س������م :�سركة برتول اأبوظبي الوطنية )ادنوك( 

وعنوانه:اأبوظبي - �سارع الكورني�ش - هاتف:027071447 - �سندوق الربيد:898
امييل:kalboloshi@adnoc.ae اأبوظبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:39 نقل وتخزين البرتول والغاز الطبيعي.
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن �سكل دائرة باللون االزرق الغامق داخلها �سكل راأ�ش �سقر باللون االبي�ش 
يدنوها )اأدن��وك( باللغة العربية باللون االزرق الغامق ا�سفلها )ADNOC( باللغة االجنليزية باللون 

االزرق الغامق وال�سكل على خلفية باللون االبي�ش.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  21  �شبتمرب 2017 العدد 12127

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

�سركة برتول اأبوظبي الوطنية )ادنوك(
ADNOC طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :ادنوك

املودعة بالرقم :277866     بتاريخ : 2017/8/9
با�س������م :�سركة برتول اأبوظبي الوطنية )ادنوك( 

وعنوانه:اأبوظبي - �سارع الكورني�ش - هاتف:027071447 - �سندوق الربيد:898
امييل:kalboloshi@adnoc.ae اأبوظبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42 اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم 
املتعلقة بها ، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�سناعية ، خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر.

و�سف العالمة:العالمة عبارة عن �سكل دائرة باللون االزرق الغامق داخلها �سكل راأ�ش �سقر باللون االبي�ش 
يدنوها )اأدن��وك( باللغة العربية باللون االزرق الغامق ا�سفلها )ADNOC( باللغة االجنليزية باللون 

االزرق الغامق وال�سكل على خلفية باللون االبي�ش.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  21  �شبتمرب 2017 العدد 12127

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

�سركة برتول اأبوظبي الوطنية )ادنوك(
ADNOC طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :ادنوك

املودعة بالرقم :277867     بتاريخ : 2017/8/9
با�س������م :�سركة برتول اأبوظبي الوطنية )ادنوك( 

وعنوانه:اأبوظبي - �سارع الكورني�ش - هاتف:027071447 - �سندوق الربيد:898
امييل:kalboloshi@adnoc.ae اأبوظبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�سكيلة من )البرتول والغاز الطبيعي 
وغريها من املواد الهيدروكربونية وجميع منتجاتها الفرعية( ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من 

معاينتها و�سرائها عند احلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( ووكاالت اال�سترياد والت�سدير.
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن �سكل دائرة باللون االزرق الغامق داخلها �سكل راأ�ش �سقر باللون االبي�ش 
يدنوها )اأدن��وك( باللغة العربية باللون االزرق الغامق ا�سفلها )ADNOC( باللغة االجنليزية باللون 

االزرق الغامق وال�سكل على خلفية باللون االبي�ش.
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  21  �شبتمرب 2017 العدد 12127



    

                           

اأنفقت ن�سف مليون دولر لتبدو �سخ�سية كرتونية
ظ��ه��رت ام�����راأة ب��ري��ط��ان��ي��ة يف ب��رن��ام��ج ت��ل��ف��زي��وين، ل��ت��ت��ح��دث عن 
من  اأك��رث  تكلفت  اجلراحية،  العمليات  من  كبري  لعدد  خ�سوعها 

600 األف دوالر، لتبدو مثل �سخ�سية كرتونية.
وناق�ست بيك�سي فوك�ش خالل م�ساركتها يف برنامج زي�ش مورننغ 
بل  كرتونية،  �سخ�سية  اإىل  بالتحول  حلمها  املا�سي،  االإثنني  يوم 
اأكرث من  اإىل  �سبيله  علمياً، وخ�سعت يف  ذلك م�سروعاً  واعتربت 
ا�سرتليني  جنيه  األ��ف   500 نحو  واأنفقت  جراحية،  عملية   200
)650 األف دوالر(. وقالت الكهربائية ال�سابقة، اإنها ترى عمليات 
اأب��ع��د من  التجميل وك��اأن��ه��ا ف��ن ق��ائ��م بحد ذات���ه، ب��ل وذه��ب��ت اإىل 
ذلك، من خالل القول اإنها ب�سدد اإجراء عمليات التجميل رائدة 
للتحول اإىل امراأة عجيبة، بح�سب ما نقلت �سحيفة ديلي مريور 
الربيطانية. اإال اأن ردود فعل امل�ساهدين على ظهور بيك�سي مل يكن 
كما ت�ستهي، حيث �سدم العديد منهم، ب�سبب العمليات اجلراحية 
التي خ�سعت لها، ومظهرها الغريب الذي ظهرت به على ال�سا�سة. 
واأزالت  بو�سة،   16 نحو  اإىل  خ�سرها  حجم  قل�ست  اأنها  وخا�سة 
من  العديد  اإىل  باالإ�سافة  عينيها،  تلوين  واأع���ادت  اأ���س��الع،  �ستة 
العمليات االأخ��رى. لكن بيك�سي لن تتوقف عند هذا احلد، حيث 
ت�سعى للح�سول على الرقم القيا�سي العامل باأ�سغر خ�سر، وهذا 
اأن  الرغم من  ون�سف، على  بو�سة   14 قيا�ش  اإىل  الو�سول  يعني 

ذلك ميكن اأن يهدد حياتها.

متتع بجن�سية مزورة ملدة 22 �سنة
قام  زوجها  اأن  واجل���وازات  اجلن�سية  مباحث  كويتية  �سيدة  اأبلغت 

بتزوير جن�سيته منذ 22 �سنة لي�سبح كويتًيا بعد اأن كان �سورًيا.
وامل��ت��ه��م ل��دي��ه اأب��ن��اء م��ن زوج��ت��ه وه��و م��وظ��ف يف اإح���دى اجلهات 
واإج��راء ب�سمة وراثية  املتهم  التحقيق مع  احلكومية، وتبني بعد 
له، اأنه لي�ش كويتًيا، و�سبق له اأن دخل البالد بجواز �سفر �سوري، 
القب�ش  ل�سحيفة  وف��ًق��ا  دخ��ول��ه،  ل��دى  ب�سمات  يحمل  يكن  ومل 

الكويتية.
وت��ق��ول ال��زوج��ة اإن امل��ت��ه��م خ��دع��ه��ا ق��ب��ل ال����زواج ب��اأن��ه اب���ن قبيلة 
معروفة وبعد ذلك اكت�سفت اأمره، وكتمت �سره، لكنه بداأ بالتقليل 

من الكويتيني فلم اأمتالك نف�سي وقمت باالإبالغ عنه.
وقال م�سدر مطلع لل�سحيفة، اإن التحقيقات من املتوقع اأن جتر 
ا مزوًرا لهم عالقة مع املتهم، الفًتا اإىل اأن املبلغة اأكدت  30 �سخ�سً
اإ�سقاط اجلن�سية  مانع من  لديها  لي�ش  اأنه  واجل��وازات  للجن�سية 

عن اأبنائها، طاملا اأن زوجها خمالف للقانون.

معمرة جديدة عمرها 117 عامًا
عمر  عن  العامل  يف  معمرة  اأك��رب  تاجيما  نابي  اليابانية  اأ�سبحت 
توفيت  التي  ب���روان  فيوليت  اجلامايكية  بعد  وذل��ك  ع��ام��اً،   117
براون  فيوليت  وتوفيت  نف�سه.   العمر  ع��ن  املا�سي  اجلمعة  ي��وم 
هذا  اأب��ري��ل  يف  القيا�سية  ل��الأرق��ام  غيني�ش  مو�سوعة  دخولها  بعد 
التي كانت جزءاً  1900 يف جامايكا  ب��راون يف  ول��دت  العام، حيث 
من االمرباطورية الربيطانية اأما املعمرة اليابانية احلالية، فقد 
ولدت يف الرابع من اأغ�سط�ش 1900 بجزيرة كيكاي حيث التزال 
الإبالغها  املحلية  ال�سلطات  زي��ارة من  اليوم  وتلقت  تعي�ش حالياً، 
كيه  ات�ش  اإن  لقناة  وف��ق��اً  حتمله،  اأ�سبحت  ال��ذي  احل��ايل  بلقبها 
املائة يف  اأعمارهم  التي تتجاوز  اأن معدل املعمرين  العامة.  ي�سار 
اليابان بلغ رقماً قيا�سياً بواقع 67 األف و782 �سخ�ساً هذا العام، 
 ،2016 يف  امل�سجل  العدد  عن  �سخ�ساً  و132  األفني  بقدر  بزيادة 

وارتفع معدل املعمرين يف اليابان ب�سكل متزايد منذ 1971.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيف حتول هذا اجلّراح اإىل �سائق ؟
عندما ترغب باأن ت�ستقل �سيارة اأجرة، فاإن اآخر من تتوقع اأن يكون خلف عجلة القيادة، طبيب جراح اأم�سى �سنوات 
طويلة يف اإنقاذ حياة املر�سى، لكن جّراحاً بريطانياً، وجد نف�سه م�سطراً للعمل ك�سائق �سيارة اأجرة مع �سركة اأوبر، 
راأ�ساً على عقب،  2012، عندما انقلبت حياته  اأوكفي يف قمة عطائه املهني عام  بعد ف�سله من عمله. وكان بيرت 
حيث ترك اأحد مر�ساه يف حالة نباتية بعد ف�سله عن جهاز التنف�ش ال�سناعي، الأكرث من 10 دقائق بعد العملية 
اجلراحية. وحدد التحقيق الذي اأجرته هيئة ال�سحة الربيطانية نحو 20 خطاأ طبي، ومت طرد بيرت من عمله يف 
اأغ�سط�ش 2015، عقب حتقيق ا�ستمر 3 �سنوات يف �سلوكه، وخا�سة بعد تقدمي اأحد زمالئه �سكوى �سده اتهمه فيها 

ب�سوء معاملته، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وكان بيرت يقود يف ال�سابق �سيارة مر�سيد�ش، ويجني يف العام، نحو 125 األف جنيه ا�سرتليني )160 األف دوالر( يف 

العام، كما كان يرتدي البدالت االأنيقة، ويحظى باحرتام وتقدير كبريين من املر�سى الذين �سبق وعاجلهم. 
2011، كان  وطور الدكتور بيرت العديد من العالجات والتقنيات، و�ساعد يف تدريب العديد من اجلراحني، ويف 
على و�سكل احل�سول على جائزة التميز ال�سريري الوطني. لكنه اليوم، يجل�ش خلف مقود �سيارته من طراز �سكودا 

اأوكتافيا، لتو�سيل الركاب اإىل وجهاتهم.
كانت  ال�سهر، عندما  �سابق من هذا  تع�سفياً، ويف وقت  ق��راراً  ط��رده من عمله معتربه  ق��رار  بيرت حول  وا�ستاأنف 
حمكمة العمل على و�سكل االنعقاد للنظر يف اال�ستئناف، تو�سل بيرت اإىل اتفاق مع جمل�ش ال�سحة، ح�سل مبوجبه 

على مبلغ من املال، مقابل �سحب الق�سية، لكن الت�سويه لن تخوله العودة اإىل عمله فيما لو اأراد ذلك.
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تخدعان امل�ستثمرين مبدير وهمي
م�سروعهما  ت�سيري  اأجل  من  زبائنهما  خداع  اإىل  اأمريكيتان  �سيدتان  جلاأت 
الزبائن  اإق���ن���اع  رج���ل ميكنه  م��دي��ر  وج���ود  ع���دم  ب�سبب  امل��ت��وق��ف  ال��ت��ج��اري 
يرف�سه  ما  وهو  ال�سيدتني  املبا�سر مع  التعامل  بداًل من  والتوا�سل معهم، 
ك��ث��ري م��ن��ه��م م��ا ي��ع��رق��ل م�����س��رية امل�����س��روع. واخ���ت���ارات ك��ل م��ن ك��ي��ت دواي���ر 
وبينيلوبي غازين مديراً وهمياً اأطلقتا عليه ا�سم “كيث مان”، ليظهر اأمام 
اجلدال  وتتجنبا  ب��االح��رتام  حتظيا  حتى  مل�سروعهما،  كموؤ�س�ش  االآخ��ري��ن 
اأث���ارت �سجة  التي  الق�سة،  ال��زب��ائ��ن. وت���دور  العمل م��ع  اإجن���از مهام  خ��الل 
من  الكثري  ال�سيدتني  مواجهة  حول  املتحدة،  الواليات  يف  وا�سعة  اإعالمية 
 Witchsy التهمي�ش وعدم حتم�ش امل�ستثمرين للتعامل معهما يف م�سروع 
التعامل مع رجل،  والزبائن يف  امل�ستثمرين  لرغبة  االإنرتنت،  للت�سوق عرب 
املوقع وتغيري ت�سميمه، ولتنجب  على حد زعمهما. وعندما قررتا تطوير 
جدال الفنيني واملطورين معهما، كان على املدير الوهمي كيث مان اأن ي�سدر 
اأ�سبح حاجزاً  االإلكرتوين، وبذلك  املطلوبة للمعنيني عرب الربيد  االأوام��ر 

بينهما وبني املطورين الذين اأجنزوا العمل على وجه ال�سرعة ودون نقا�ش.
وتقول ال�سيدتان: وجود الرجل الوهمي كان اأداة مذهلة لتحقيق ما نريده، 

حيث بدا للمطورين جاداً وحازماً عند اإ�سداره االأوامر.
ووفقاً ملوقع  KQED News االأمريكي، فاإن ا�ستخدام الرجل الوهمي 
االأم��ري��ك��ي��ة فا�ست  االأع���م���ال  ع��ن��ه م���وؤخ���راً جم��ل��ة  اأن ك�سفت  اإىل  ���س��راً  ب��ق��ي 

كومباين.
الهائلة حول  ال��دع��اي��ة  انزعاجهما م��ن م��وج��ة  واأب����دت دوي���ر وغ��ازي��ن ع��دم 
ق�ستهما، ب�سبب م�ساهمتها يف حتقيق م�ستويات من الزيارات ملوقعهما مل 

ي�سبق لها مثيل.

حتول طائرة ركاب اإىل �سالون جتميل 
اأنفقت خبرية مكياج ا�سكتالندية ع�سرات االآالف من الدوالرات على حتويل 

طائرة قدمية اأهداها لها والداها، اإىل �سالون جتميل فريد من نوعه. 
افتتحت اآمرب �سكوت �سالون جتميلها اجلديد الذي يعترب االأول من نوعه 

يف العامل، داخل طائرة ركاب قدمية يف حديقة منزلها.
وكانت اآمرب قد بداأت بالعمل الدوؤوب على طائرة ركاب قدمية من نوع "كي 
440" يف �سهر مار�ش املا�سي ، بهدف حتويلها اإىل �سالون للتجميل  اإف 

وت�سفيف ال�سعر. 
قاما  اللذين  والديها  م��ن  كهدية  الطائرة  على  ح�سلت  اآم��رب  اأن  وي��ذك��ر 
ب�سرائها قبل ع�سر �سنوات مببلغ 30000 دوالر اأمريكي. وقد بلغت كلفة 
ا�ستكتلندا  اإىل منزلهما يف  الربيطاين  الطائرة من مطار كوفنرتي  نقل 
25000 دوالر اأمريكي، حيث بقيت راب�سة يف الفناء اخللفي للمنزل منذ 

ذلك احلني. 

اأج�سام طائرة 
م�سيئة يف ال�سماء 

اأث�������ارت جم��م��وع��ة م���ن االأ�����س����واء 
���س��م��اء م��دي��ن��ة �سولت  ال��غ��ري��ب��ة يف 
ليك �سيتي بوالية يوتاه االأمريكية، 
�سجة كبرية على مواقع التوا�سل 
االج��ت��م��اع��ي خ���الل ع��ط��ل��ة نهاية 

االأ�سبوع املا�سي.
اأ���س��واء غريبة،  و���س��وه��دت ث��الث��ة 
يف  تقريباً  واح��دة  ب�سرعة  تتحرك 
ال�سماء، وتبدل اجتاهاتها من وقت 
الآخر، مما دعى البع�ش لالعتقاد 
باأنها �سادرة عن مركبات ف�سائية، 
مريور  �سحيفة  ذك��رت  ما  بح�سب 

الربيطانية.
تكون  اأن  مي��ك��ن  االأ����س���واء،  اأن  اإال 
ج����زءاً م��ن ع��ر���ش م��ا ق��ب��ل مباراة 
القريب،  اإيلك�ش  راي�����ش  ملعب  يف 
وقال متحدث با�سم جامعة يوتاه، 
التابعني  املظليني  م��ن  ف��ري��ق��اً  اإن 
اإىل  و�سلوا  االأمريكية،  للبحرية 
م�ساهدة  وق����ت  ن��ف�����ش  يف  امل��ل��ع��ب، 

االأ�سواء.
وق����ال اأح����د امل��ع��ل��ق��ني ع��ل��ى مواقع 
التوا�سل االجتماعي "اإنهم جمرد 
مظليني مع اأ�سواء يف اأحذيتهم".

تناقلته  الذي  الفيديو  ويف مقطع 
م���واق���ع ال���ت���وا����س���ل، ي��ظ��ه��ر رك���اب 
عليهم  ����س���ي���ط���رت  وق�����د  �����س����ي����ارة، 
�ساهدوه  ال��ذي  للمنظر  الده�سة، 
اآخ�����ر،  ف���ي���دي���و  ويف  ال�������س���م���اء.  يف 
االأ�سواء وهي تتحرك عرب  تظهر 
االأعلى  م��ن  فقط  ولي�ش  ال�سماء، 
البع�ش  ج��ع��ل  مم��ا  االأ���س��ف��ل،  اإىل 

ينفون فر�سية املظليني.

ج�سر يقتلع �سقف 
حافلة بطابقني 

بجروح،  اأ�سخا�ش  ثمانية  اأ�سيب 
حافلة  �سقف  ج�سر  اقتلع  اأن  بعد 
اتخذ  عندما  طابقني  م��ن  ماألفة 
حتت  وم��ر  خاطئاً  م�����س��اراً  ال�سائق 

اجل�سر املنخف�ش. 
ذك������رت ���س��ح��ي��ف��ة دي���ل���ي ري���ك���ورد 
األيماً  ح���ادث���اً  ب����اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
ج�سر  حتت  بطابقني  حلافلة  وقع 
اال�سكتلندية،  اأدن�����ربة  م��دي��ن��ة  يف 
احلافلة  �سقف  اق��ت��الع  ع��ن��ه  جن��م 
باالإ�سافة  االأر����ش  على  و�سقوطه 

اإىل اإ�سابة 8 ركاب. 
ويعتقد اأن ال�سائق ف�سل يف تقدير 
للمرور  ب���ه���ا  امل�������س���م���وح  امل�������س���اف���ة 
حت���ت اجل�������س���ر، ع��ل��ى ال���رغ���م من 
ارتفاع  يافطة كبرية حت��دد  وج��ود 
ب�  التي متر حتت اجل�سر  املركبات 

12 قدماً. 

ينام يف منزل حاول �سرقته  
�سرب ل�ش من اأهايل مدينة اأ�سرتاخان الرو�سية زجاجة 

من الفودكا فنام يف منزل حاول �سرقة حمتوياته.
مقاطعة  يف  ال�سرطة  اإدارة  اأ���س��درت��ه  ب��ي��ان  يف  ذل��ك  ج��اء 
اأ�سرتاخان الرو�سية. وقال البيان اإن اأ�سحاب املنزل عرثوا 
على رجل خممور نائم على اأريكة يف بيتهم. ومل يوقظوه 
بل خرجوا من البيت وا�ستدعوا ال�سرطة. وبني التحقيق 
اأن الل�ش ك�سر الباب ودخل املطبخ بحثا عن اأموال، فعرث 
بدال منها على قنينة من الفودكا. �سرب الرجل البالغ من 
العمر 44 عاما القنينة، واأكل النقانق والذرة املعلبة، ثم 
ذهب اإىل غرفة ال�سيافة حيث ا�ستقر على االأريكة. وقد 
رفعت ال�سرطة عليه دعوى ق�سائية بتهمة ال�سرقة. وقال 
الرو�سية  ا�سرتاخان  مبقاطعة  ال�سرطة  اإدارة  يف  املحقق 
دم���ي���رتي خ��اي��ب��وف اإن����ه ان��ت��ه��ى م���ن ال��ت��ح��ق��ي��ق يف امللف 

الق�سائي ووجهه اإىل النيابة الإثبات االإدانة.

غرامة على جتاهل م�ساعدة امل�سنني
اأدانت حمكمة اأملانية ثالثة اأ�سخا�ش بتهمة التقاع�ش عن 
تقدمي امل�ساعدة بعد اأن جتاهلوا م�سن تعر�ش لالنهيار 
و�سقط ب�سكل عنيف على االأر�ش مغ�سياً عليه داخل اأحد 

الفروع امل�سرفية، وفر�ست عليهم غرامة مالية.
وقالت حمكمة كارل-بيرت فيتنربغ االبتدائية يف مدينة 
اإنهم مل يكرتثوا بحالة الرجل ومل  اأملانيا،  اإي�سن غربي 
يرغب اأحدهم يف تقدمي امل�ساعدة. وطالب الدفاع برباءة 
املتهمني املراأة والرجلني االآخرين وقال املتهمون الثالثة 
القاعة،  منت�سف  يف  ال��راق��د  ال��رج��ل  اأن  اع��ت��ق��دوا  اإن��ه��م 
م�سرد نائم، واأعربوا عن اأ�سفهم على �سلوكهم وقال اأكرب 

املتهمني �سناً بالفعل، يوؤ�سفني ذلك جداً جداً. 
من جانبه قال �سرطي، كان قد جرى ا�ستدعاوؤه وزميلة 
املو�سوع  اأن  لنا  بالن�سبة  وا�سحاً  ك��ان  امل�سرف:  اإىل  ل��ه 
 3600 امل��راأة  بتغرمي  املحكمة  وق�ست  مب�سرد،  يتعلق  ال 
الثالث  واملتهم  2800 يورو  ب�  �سناً  املتهمني  واأكرب  يورو، 
ب�2400 يورو. واأعلن حماميان بعد املحاكمة اعتزامهما 

اال�ستئناف على احلكم. 
يف  حدثت  التي  الواقعة  وثقت  مراقبة  كامريا  اأن  يذكر 
اأربعة  اأن  الفيديو  يف  وظهر  املا�سي،  اأكتوبر  من  الثالث 
الذي  امل�سن  بالرجل  ب��دوا غري مكرتثني  للبنك  عمالء 
�سقط ب�سكل عنيف على االأر���ش مغ�سياً عليه، فيما قدم 

بعد ذلك �سخ�ش خام�ش واأبلغ ال�سرطة. 

�ساحبة اأطول �سعر يف بريطانيا 
حتاول �سابة بريطانية اأن تثبت اأنها �ساحبة اأطول �سعر يف 

بريطانيا، بعد اأن و�سل طوله اإىل اأكرث من 5 اأقدام.
وقالت �سحيفة ذا �سن الربيطانية اإن مونيكا �ساه تق�سي 
مرت،   1.6 طوله  البالغ  �سعرها  غ�سل  يف  اأ�سبوعًيا  �ساعة 
واأكرث من 3 �ساعات يف جتفيفه، واأكرث من �ساعة يف و�سع 
زيت ال�سعر مرتني يف االأ�سبوع. ولكن مونيكا، التي توقفت 
اأن  ت��دع��ي  ي��ق��رب م��ن ع��ق��دي��ن،  ع��ن ق�ش �سعرها منذ م��ا 
�سعرها “احلريري” اأقل اإزعاًجا من �سعر معظم ال�سيدات، 
الأنها مل ت�سطر اأبًدا لزيارة م�سفف ال�سعر، وهي م�سممة 
ا على اال�ستمرار يف رعايته حتى ي�سل طوله اإىل اأكرث  اأي�سً
من 6 اأقدام. وقالت: ال اأ�ستطيع الت�سوق دون توقف النا�ش 

والتحديق بي والتعليق على جمال �سعري. جودج ديريك هوغ وامل�شيفة جينا ديوان تاتوم خالل ح�شورهما حفل امل�شل�شل التلفزيوين "عامل الرق�س" يف هوليوود. )رويرتز(

لدغة عنكبوت تت�سبب 
بف�سل كلوي لمراأة

تعر�ست امراأة اأمريكية من والية 
املتحدة  ال���والي���ات  يف  اأرك��ن�����س��ا���ش 
االأم��ري��ك��ي��ة، ل��ل��دغ م��ن ق��ب��ل اأكرث 
ال��ع��ن��اك��ب ���س��م��ي��ة ب���ال���ع���امل، ك���ادت 

تودي بها.
ك��الري�����س��ا كوملان،  ال�����س��اب��ة  وظ��ن��ت 
التي تبلغ من العمر 29 عاماً، ، يف 
اأ�سابتها  التي  اللدغة  اأن  البداية، 
يف كتفها وهي نائمة قد ت�سببت بها 
بعو�سة ولي�ش عنكبوتاً �سامة، لكن 
بعد مراجعتها للعالج من اللدغة، 
اكت�سف الطبيب اأن اللدغة ت�سببت 
بها عنكبوت النا�سك البني ولي�ست 

بعو�سة.
وع��ن��ك��ب��وت ال��ن��ا���س��ك ال���ب���ن���ي، هي 
توجد  و�ساّمة  اللون  بنية  عنكبوت 
�سم،   1 حجمها  يبلغ  اأم��ري��ك��ا،  يف 
وف��ي��ه��ا ع��الم��ات داك��ن��ة ع��ل��ى �سكل 
العناكب  ع���ن  وت��ت��م��ي��ز  ال���ك���م���ان، 
االأخ��رى اأن��ه لديها 6 اأع��ني ولي�ش 

8 اأعني.
وب���ح�������س���ب ���س��ح��ي��ف��ة دي����ل����ي ميل 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ف���اإن ك��ومل��ان مل تبد 
اللدغة  جت��اه  قلق  اأي  ال��ب��داي��ة  يف 
انتهى بها  ال��ن��وم، لكن  اإىل  وع��ادت 
االأمر بعد ذلك اإىل ق�ساء �سهر يف 
امل�ست�سفى بعد اأن تورم ج�سمها اإىل 

�سعف حجمه.
االأم������ر االأ����س���ع���ب م���ن ذل�����ك، اأن���ه 
الطبية  الفحو�سات  اأك��دت  عندما 
عنكبوت  ع��ن  ����س���ادرة  ال��ل��دغ��ة  اأن 
���س��ام��ة، ب����داأت ال�����س��اب��ة ت��ع��اين من 
البطن  يف  وت�سنجات  ك��ل��وي  ف�سل 

كل 5 دقائق.

اأ�سواأ معلمني قد ت�سمع عنهم
واأهمها  املهن  اأ���س��رف  م��ن  املعلم  مهمة  اأن  امل��ع��روف  م��ن 
على االإط��الق، اإذ ت�سهم يف بناء االأجيال الذين ي�سكلون 
االأعمدة التي تقوم عليها االأوطان، وعلى الرغم من �سمو 
دائما من يخون  اأن هناك  اإال  املعلم ونبل مهنته،  مكانة 

االأمانة وي�سوه �سرف املهنة .
"كوريوزوين" االإيطايل عددا من ق�س�ش  عر�ش موقع 
ملعلمني �سذوا عن الفكرة املعروفة عن املعلمني، و�سربوا 

املثل يف الق�سوة والب�ساعة نعر�ش بع�سها فيما يلي.
�سرف  املعلمة  ه��ذه  خ��ان��ت  ك��ت��اب:   يف  بجرائمها  تباهت 
اثنني من طالبها،  مع  واأقامت عالقة حمرمة  مهنتها 
وظلت عالقتها بهما �سرية اإىل اأن ف�سحت نف�سها بنف�سها 

واألفت كتابا يحكي فيها تفا�سيل هذه العالقة.
والية  من  معلمة  ق��ررت  كاحليوانات:  الطالب  معاملة 
ارت���داء غطاء  اإج��ب��ار طالبها على  ف��ل��وري��دا االأم��ري��ك��ي��ة 
الرقبة البال�ستيكي الذي يو�سع للقطط والكالب عقب 
يف�سل  ملن  العقاب  من  كنوع  وذلك  اجلراحية،  العمليات 
يف االخ���ت���ب���ارات. غ��ل��ق ف��م ال��ط��ال��ب: جل���اأ م��ع��ل��م بوالية 

الطالب  الإجبار  غريبة  طريقة  اإىل  االأمريكية  كلورادو 
على الهدوء، وهو و�سع �سريط ال�سق على اأفواههم، مع 

ا�ستمرار و�سعه ملدة و�سلت اإىل 8 �ساعات متوا�سلة.
نظر  وجهة  من  الطالب،  اأح��د  اأخطاأ  املوا�سري:  اإ�سالح 
م��دي��ر امل���در����س���ة، ودخ����ل م��ك��ت��ب امل���دي���ر ل��ط��ل��ب �سابون 
اأن يقوم الطالب  املدر�سة على  للمرحا�ش، فاأ�سر مدير 
من  بها  هلق  ما  واإزال���ة  العاريتني  بيديه  املوا�سري  بفك 

�سوائب.
اخ��ت��ط��اف ط��ال��ب��ة: اأق��ب��ل معلم م��ن والي���ة اأري���زون���ا على 
للمنزل  معه  وا�سطحابها  ط��ال��ب��ات��ه،  اإح���دى  اخ��ت��ط��اف 
اأم��ره، ومت  اأنه �سرعان ما ك�سف  اإال  ال�ستغاللها جن�سيا، 

اإلقاء القب�ش عليه.
معلم كاد اأن يقتل طالبه: يف والية فلوريدا االأمريكية، 
اختطف طالبني احتجزهما يف منزله، ومل يتوقف عند 
ذلك بل حاول قتلهما، اإال اأن ال�سرطة جنحت يف حتديد 
مكان املخطوفني وجنحت يف حتريرهما قبل اأن ي�ستطيع 

املعلم قتلهما.

�سوفيا فريغارا 
حتتفل بعيد ابنها

احتفلت النجمة اجلميلة �سوفيا فريغارا بعيد ميالد اإبنها "مانولو" 
ميالد  عيد  ب��ان  اجلميع  وتفاجاأ  اجنلو�ش.  لو�ش  يف  املطاعم  اأح��د  يف 

مانولو هو 26 عاماً، حيث اأن دائماً تظهر �سوفيا اأ�سغر �سناً.
وقد  �سهرين،  منذ  ال�45  ميالدها  بعيد  احتفلت  ق��د  �سوفيا  وك��ان��ت 
تغريات  ع��ن  ف��ق��ال��ت    Women‘s Health ملجلة  ���س��اب��ق��اً  ���س��رح��ت 
45 عاماً، يف هذا الوقت من حياتي ال ميكن  العمر  قوامها:اأبلغ من 
اأن اأكون مثالية ، هذا ال يعني انني اأكره ما انا عليه اليوم اأو غا�سبة، 
لكنه واقعي.، نحن نتغري واأرى هذه التغريات حتدث يل، اأريد اأن اأظهر 
من  اأ�سغر  تبدو  اأن  مهوو�ساً  كنت  اإذا  اأعتقد   ، عظيم  وب�سكل  بعمري، 

عمرك، هذا �سيوؤدي للجنون.


